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न्याययक समिमिले समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा
अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बनेको यविेयक

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बनेको
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प्रस्िावनााः न्याययक समिमिले प्रचमलि कानून बिोजजि उजुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने
कायायवमि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारर्जशािा कायि गरी कानूनको शासन िथा न्यायप्रमिको जनयवश्वास
कायि राखीरहनको लामग प्रचलनिा रहेको सं घीय कानूनिा भए र्े जख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय
भएकोले ,
नेपालको सं यविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजजि गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे र् -१
प्रारजम्भक
१ सं जिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि "रोङ गाउँपामलकाको न्याययक समिमि (कायायवमि सम्बन्िी)
ऐन, २०७४" रहेको छ ।
(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
१. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा :
(क)

"उजुरी" भन्नाले समिमि सिि परे को उजुरीबाट शुरु भएको प्रचमलि कानून बिोजजि
समिमिले कारवाही र यकनारा गने उजुरी सम्झनुपछा ।

(ख)

"खाम्ने" भन्नाले िोयकएको सम्पजिको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झनुपर्ाछ ।

(ग)

"चलन चलाईदर्ने" भन्नाले मनर्ाय पश्चाि हक अमिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै
वस्िु वा सम्पजि भोग गना दर्ने कायालाई सम्झनुपर्ाछ ।

(घ)

"जिानि" भन्नाले कुनै व्यजि वा सम्पजिलाई न्याययक समिमिले चाहेको वखििा
उपजस्थि वा हाजजर गराउन मलएको जजम्िा वा उिरर्ाययत्वलाई सम्झनुपर्ाछ ।

(ङ)

"िािेली"

भन्नाले न्याययक समिमिको िेत्रामिकार मभत्रका यववार्हरुिा सम्वजन्िि

पिलाई वुझाईने म्यार्, सूचना, आर्े श, पूजी वा जानकारी पत्र ररिपूवक
ा वुझाउने कायालाई
सम्झनुपछा ।
(च)

"िायर्ाि"

भन्नाले सम्पजिको यववरर् वा गन्िी गरे को सं ख्या जमनने व्यहोरा वा

सम्पजिको फाँटवारी वा लगिलाई सम्झनुपर्ाछ ।
(छ)

"िोयकएको" वा "िोयकए बिोजजि" भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको मनयििा िोयकए
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बिोजजि सम्झनुपछा ।
(ज)

"र्रपीठ" भन्नाले न्याययक समिमि सिि पेश हुन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्ििा
ररि नपुगे वा कानूनले र्िाा नहुने वा नलाग्ने भएिा त्यसको पछामिपयि सोको कारर् र
अवस्था

जनाइ

अमिकारप्राप्त

अमिकारीले

ले जखदर्ने

मनर्े शन

वा

व्यहोरालाई

सम्झनुपर्ाछ ।
(झ)

"नािेसी"

भन्नाले कुनै व्यजिको नाि, थर र विन सिेिको यवस्िृि यववरर् खुलाइएको

व्यहोरालाई सम्झनुपर्ाछ ।
(ञ)

"नामलश" भन्नाले कुनै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोजजि दर्एको उजुरी, मनवेर्न वा
यफरार् सम्झनुपछा

(ट)

"मनर्ाय यकिाब" भन्नाले समिमिले उजुरीिा गरे को मनर्ायको अमभलेख राख्नको लामग
खिा गरे को उजुरीिा मनर्ाय गरे को व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को सं जिप्त
उललेख भएको यकिाब सम्झनुपछा ।

(ठ)

"पन्चकृमि िोल" भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगि िथा स्थानीय अवलोकन
िूलयांकन

गरी

यवक्री

यविरर्

हुनसक्ने

उजचि

ठहराएर

मनजश्चि

गरे को

िुलयलाईसम्झनुपर्ाछ ।
(ि)

"पेशी" भन्नाले न्याययक समिमि सिि मनर्ायाथा पेश हुने यववार्हरुिा पिहरुलाई
ु ाइ गने कािलाई सम्झनुपर्ाछ ।
उपजस्थि गराइ सुनव

(ढ)

"प्रमिबार्ी" भन्नाले बार्ीले जसका उपर उजुरी र्िाा गर्ाछ सो व्यजि वा सं स्था
सम्झनुपछा ।

(र्)

"वकपत्र"

भन्नाले यववार् सम्बन्ििा जानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरे का कुरा

ले जखने वा लेजखएको कागजलाई सम्झनुपछा ।
(ि)

"बन्र् ईजलास"

भन्नाले न्याययक समिमि अन्िगाि मनरुपर् हुने यववार्हरु िध्येगोप्य

प्रकुमिको यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपमनयिा कायि गना आवश्यक
ु ाई किलाई
र्े जखएिा सम्वद्ध पिहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ि गरीएको सुनव
सम्झनुपछा ।
(थ)

"बार्ी" भन्नाले

कसै

उपर समिमि

सिि उजुरी र्िाा गने

व्यजि वा सं स्था

सम्झनुपछा ।
(र्)

"िूलिवी"
सिेि

भन्नाले न्याययक समिमि अन्िगाि यवचारािीन िुद्धा अन्य अड्डा अर्ालििा

यवचारामिन भईरहेको अवस्थािा न्याययक समिमिले मनर्ाय गर्ाा अन्य यवचारामिन
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िुद्धािा प्रभायवि हुने र्े जखएिा प्रभाव पाने िुद्धाको फैसला नभएसम्ि प्रभायवि हुने िुद्दा
स्थमगि गने कायालाई सम्झनुपछा ।
(ि)

"लगापाि" भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग अन्िरमनयहि टहरा,बोट यवरुवा,खुलला जमिन र
त्यसिा रहेका सबैखाले सं रचना वा चचे को जग्गा,छे उछाउ,सेरोफेरो र सम्पूर्ा अवयवलाई
सम्झनुपर्ाछ ।

(न)

"सर्रस्याहा" भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगि किा गरी आम्र्ानीिा वाध्ने
कायालाई सम्झनुपछा ।

(प)

"सभा" भन्नाले गाउँसभा सम्झनुपछा ।

(फ)

"समिमि" भन्नाले न्याययक समिमि सम्झनुपछा र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८
को उपर्फा (६) बिोजजिको समिमिलाइा सिेि जनाउनेछ ।

(ब)

"साल वसाली" भन्नाले हरे क वषाको लामग छु िाछु िै हुने गरी प्रमिवषाको मनमिि स्थायी
रुपिा िय गररएको शिा सम्झनुपछा ।

(भ)

"स्थानीय ऐन" भन्नाले "स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४" सम्झनुपछा ।

(ि)

"सं यविान" भन्नाले नेपालको सं यविान सम्झनुपछा ।
पररच्छे र्-२
समिमिको अमिकार

२. उजुरीिा मनर्ाय सम्बन्िी कािाः समिमििा र्िाा भएका उजुरी वा उजुरीको मनर्ाय गने वा र्िाा भएको
नामलश वा उजुरीको कुनै व्यहोराले लगि किा गने अमिकार समिमिलाइा िात्र हुनछ
े ।
३. मनर्ाय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उललेख भएको वा प्रचमलि कानूनले समिमि वा
समिमिको सर्स्यले नै गने भन्ने व्यवस्था गरे को वा कायाको प्रकृमिले समिमि वा समिमिको सर्स्यले नै
गनुप
ा ने स्पष्ट भैरहेको र्े जख बाहेकको अन्य कायाहरू यस ऐनिा िोयकएको किाचारी र त्यसरी
निोयकएकोिा समिमिले मनर्ाय गरी िोकेको वा अमिकार प्रर्ान गरे को किाचारीले गनुप
ा नेछ ।
(२) िोयकएको शाखा प्रिुख वा िोयकएका अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचमलि कानून बिोजजि
िोयकएको काि गर्ाा समिमिको सं योजक वा समिमिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि मनर्े शन, र्े खर्े ख र
मनयन्त्रर्िा रही गनुप
ा नेछ ।
४. यस ऐन बिोजजि कायायवमि अवलम्बन गनुपा नेाः समिमिले उजुरी वा उजुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा
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प्रचमलि र सम्बजन्िि सं घीय कानूनिा स्पष्ट उललेख भए र्े जख बाहेक यस ऐन बिोजजिको कायायवमि
अवलम्बन गनुप
ा नेछ ।
५. समिमिले हेनेाः समिमिलाइा र्े हाय बिोजजिको उजुरीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अमिकार रहनेछाः
(क)

स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उजुरी,

(ख)

िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार िेलमिलापको लामग गाउँपामलकािा प्रेयषि उजुरी,

(ग)

सं यविानको अनुसूची-८ अन्िगािको एकल अमिकार अन्िगाि सभाले बनाएको कानून
बिोजजि मनरूपर् हुने गरी मसजजाि उजुरी, िथा

(घ)

प्रचमलि कानूनले गाउँपामलकाले हेने भमन िोकेका उजुरीहरू ।

६. समिमिको िेत्रामिकाराः समिमिले र्फा ६ अन्िगािका िध्ये र्े हाय बिोजजिका उजुरीहरूिा िात्र
िेत्रामिकार ग्रहर् गने िथा कारवाही यकनारा गनेछाः
(क)

व्यजिको हकिा उजुरीका सबै पि गाउँपामलकाको भैगोमलक िेत्रामिकार मभत्र बसोबास
गरीरहेको,

(ख)

प्रचमलि कानून र सं यविानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ालि वा न्यायािीकरर् वा
मनकायको िेत्रामिकार मभत्र नरहेको,

(ग)

गाउँपामलकाको िेत्रामिकार मभत्र परे का कुनै अर्ालि वा मनकायबाट िेलमिलाप वा
मिलापत्रको लामग प्रेयषि गरीएको,

(घ)

अचल सम्पजि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सम्पजि गाउँपामलकाको भौगोमलक
िेत्रामिकार मभत्र रयहरहेको, िथा

(ङ)

कुनै घटनासँग सम्बजन्िि यवषयवस्िु रहेकोिा सो घटना गाउँपामलकाको भैगोमलक िेत्र
मभत्र घटे को ।
पररच्छे र्-३
उजुरी िथा प्रमिवार् र्िाा

७. मबवार् र्िाा गनेाः (१) कसै उपर मबवार् र्िाा गर्ाा वा उजुरी चलाउँर्ा प्रचमलि कानून बिोजजि हकर्ै या
पुगेको व्यजिले समिमिको िोयकएको शाखासिि उजुरी र्िाा गनासक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि उजुरी दर्ं र्ा यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि खुलाउनुपने
कुरा सबै खुलाइा िथा पुयााउनुपने प्रयक्रया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बिोजजिको ढाँचािा दर्नुपनेछ ।
(३)

उपर्फा

(२)

िा

ले जखए

र्े जख

खुलाउनुपनेछाः
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बाहेकउजुरीिा

र्े हाय

बिोजजिको

व्यहोरा

सिेि

(क)

बार्ीको नाि, थर, विन र मनजको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को
नाि :

(ख)

प्रमिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि मनजको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा
लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको विन :

(ग)

गाउँपामलकाको नाि सयहि समिमिको नाि :

(घ)

उजुरी गनुप
ा रे को व्यहोरा र सम्पूर्ा यववरर् :

(ङ)

गाउँपामलकाले िोके अनुसारकोर्स्िुर बुझाएको रमसर् वा मनस्सा :

(च)

समिमिको िेत्रामिकार मभत्रको उजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून :

(छ)

बार्ीले र्ावी गरे को यवषय र सोसँग सम्बन्िीि प्रिार्हरू :

(ज)

हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकर्ै या पुगक
े ो सम्बन्िी व्यहोरा :

(झ)

कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्िि यवषय भएकोिा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान, अवस्था
िथा अचल भए चारयकलला सयहिको सबै यववरर् ।

(४) प्रचमलि कानूनिा कुनै यवशेष प्रयक्रया वा ढाँचा वा अन्य केयह उललेख भएको रहेछ भने सो
सन्र्भािा आवश्यक यववरर् सिेि खुलेको हुनपु नेछ ।
(५) कुनै यकमसिको िमिपूमिा भराउनुपने अथवा बण्िा लगाउनुपने अवस्थाको उजुरीको हकिा
त्यस्िो िमिपूमिा वा बण्िा वा चलनको लामग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको यववरर् खुलेको
हुनपु नेछ ।
८. मबवार् र्िाा गरी मनस्सा दर्नेाः(१) उजुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि प्राप्त उजुरी र्िाा गरी बार्ीलाइा
िारे ख िोयक अनुसूची-२ बिोजजिको ढाँचािा मबवार् र्िााको मनस्सा दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि िारे ख दर्नु पने अवस्थािा िारे ख िोक्र्ा अनुसूची-३ बिोजजिको
ढाँचािा िारे ख भपााइा खिा गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गराइा मिमसल सािेल राख्नुपछा ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि िारे ख भपााइि
ा ा िोयकएको िारे ख िथा उि मिमििा हुने काया सिेि
उललेख गरी सम्बजन्िि पिलाइा अनुसूची-४ बिोजजिको ढाँचािा िारे ख पचाा दर्नुपनेछ ।
९. उजुरी र्रपीठ गनेाः (१)उजुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजुरीिा प्रयक्रया नपुगेको
र्े जखएपुरा गनुप
ा ने र्े हायको प्रयक्रया पुरा गरी अथवा खुलाउनुपने र्े हायको व्यहोरा खुलाइ लयाउनु भन्ने
व्यहोरा ले जख पाच दर्नको सिय िोयक िथा मबवार् र्िाा गना नमिलने भए सो को कारर् सयहिको
व्यहोरा जनाइा र्रपीठ गरे िाबार्ीलाइा उजुरी यफिाा दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयक्रया नपुगेको भमन र्रपीठ गरी यफिाा गरे को उजुरीिा र्रपीठिा
उललेख भए बिोजजिको प्रयक्रया पुरा गरी पाच दर्नमभत्र लयाएिा र्िाागररदर्नुपछा ।
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(३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आर्े श उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श भएको
मिमिले मिन दर्न मभत्र उि आर्े शको यवरूध्र्िा समिमि सिि मनवेर्न दर्नसक्नेछ ।
(४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको मनवेर्न व्यहोरा िनामसब र्े जखए समिमिले उपर्फा (१)
बिोजजिको र्रपीठ बर्र गरी मबवार् र्िाा गना आर्े श दर्नसक्नेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोजजि आर्े श भएिा उजुरी प्रशासकले त्यस्िो मबवार् र्िाा गरी अरू
प्रयक्रया पुरा गनुप
ा नेछ ।
१०.

र्िाा गना नहुनाःे

उजुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजुरीिा र्े हाय बिोजजिको

व्यहोरा दठक भएनभएको जाँच गरी र्िाा गना नमिलने र्े जखएिा र्फा १० बिोजजिको प्रयक्रया पुरा गरी
र्रपीठ गनुप
ा नेछाः
(क)

प्रचमलि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् मभत्र उजुरी परे नपरे को :

(ख)

प्रचमलि कानून बिोजजि समिमिको िेत्रामिकार मभत्रको उजुरी रहे नरहेको :

(ग)

कानुन बिोजजि लाग्ने र्स्िुर र्ाजखल भए नभएको :

(घ)

कुनै सम्पजि वा अमिकारसँग सम्बजन्िि यवषयिा यववार् मनरूपर् गनुप
ा ने यवषय उजुरीिा
सिावेश रहेकोिा त्यस्िो सम्पजि वा अमिकार यवषयिा उजुरी गना बार्ीको हक स्थायपि
भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको :

११.

(ङ)

उि यवषयिा उजुरी गने हकर्ै या बार्ीलाइा रहे नरहेको :

(च)

मलखििा पुरागनुप
ा ने अन्य ररि पुगे नपुगेको : िथा

र्ोहोरो र्िाा गना नहुनाःे (१)यस ऐनिा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन प्रचमलि कानून

बिोजजि समिमि वा अन्य कुनै अर्ालि वा मनकायिा कुनै पिले उजुरीगरी समिमि वा उि अर्ालि वा
मनकायबाट उजुरीिा उललेख भएको यवषयिा प्रिार् बुजझ वा नबुजझ यववार् मनरोपर् भैसकेको यवषय
रहेको छ भने सो उजुरीिा रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा समिमिले उजुरी र्िाा गना र
कारवाही गना हुँर्ैन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि र्िाा गना नमिलने उजुरी भुलवश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा
जानकारी भएपमछ उजुरी जुनसुकै अवस्थािा रहेको भए पमन समिमिले उजुरी खारे ज गनुप
ा नेछ ।
१२.

उजुरीसाथ मलखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुपा नेाःउजुरीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक मलखि प्रिार्को

सक्कल र कजम्ििा एक प्रमि नक्कल उजुरीसाथै पेश गनुप
ा नेछ र उजुरी प्रशासकले त्यस्िो मलखििा कुनै
कैयफयि जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रिार् सम्बजन्िि मिमसलिा राख्नेछ ।
१३.

उजुरीिथा प्रमिवार् र्िाा र्स्िुराः(१) प्रचमलि कानूनिा मबवार् र्िाा र्स्िुर िोयकएकोिा सोयह

बिोजजि िथा र्स्िुर निोयकएकोिा एक सय रूपैयाँ बुझाउनुपनेछ ।
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(२) प्रचमलि कानूनिा प्रमिवार् र्िाा र्स्िुर नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रमिवार्
र्िाा र्स्िुर लाग्नेछ ।
१४.

प्रमिवार् पेश गनुपा नेाः (१) प्रमिबार्ीले र्फा २० बिोजजि म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपमछ म्यार्

वा सूचनािा िोयकएको सियावमि मभत्र उजुरी प्रशासक सिि आफै वा वारे स िाफाि मलजखि प्रमिवार्
र्िाा गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रमिवार् पेश गर्ाा प्रमिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागजािका
प्रमिमलयप साथै सं लग्न गरी पेश गनुप
ा नेछ ।
(३) प्रमिवार्ीले मलजखि ब्यहोरादर्ँर्ा अनुसूची - ५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नुपनेछ ।
१५.

प्रमिवार्

जाँच गनेाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा १५ बिोजजि पेश भएको प्रमिवार् जाँच गरी

कानून बिोजजिको ररि पुगक
े ो िथा म्यार् मभत्र पेश भएको र्े जखए र्िाा गरी समिमि सिि पेश हुने गरी
मिमसल सािेल गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रमिवार् र्िाा हुने भएिा उजुरी प्रशासकले प्रमिबार्ीलाइा बार्ी
मिलानको िारे ख िोक्नुपनेछ ।
१६.

मलखििा पुरागनुपा ने सािान्य ररिाः (१) प्रचमलि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र ले जखए र्े जख

बाहेक समिमि सिि र्िाा गना लयाएका उजुरी िथा प्रमिवार्िा र्े हाय बिोजजिको ररि सिेि पुरा
गनुप
ा नेछाः
(क)

एफोर साइज को नेपाली कागजिा बायाँ िफा पाँच सेजन्टमिटर, पयहलो पृष्ठिा शीरिफा
र्श सेजन्टमिटर र त्यसपमछको पृष्ठिा पाँच सेजन्टमिटर छोिे को िथा प्रत्येक पृष्ठिा
बजिस हरफिा नबढाइा कागजको एकािफा िात्र लेजखएको :

(ख)

मलखि र्िाा गना लयाउने प्रत्येक व्यजिले मलखिको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछारिा
छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि पृष्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप
गरे को :

(ग)

कुनै कानून व्यवसायीले मलखि ियार गरे को भए मनजले पयहलो पृष्ठको बायाँ िफा
मनजको कानून व्यवसायी र्िाा प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यवसायीको यकमसि
खुलाइा र्स्िखि गरे को : िथा

(घ)

मलखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस मलखििा लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झुट्ठा ठहरे
कानून बिोजजि सहुँला बुझाउँला भन्ने उलले ख गरी सो िुमन मलखि र्िाा गना लयाएको
वषा, ियहना र गिे िथा वार खुलाइा मलखि र्िाा गना लयाउने व्यजिले र्स्िखि गरे को,
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िर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको मलखि मलनलाइ यो उपर्फाले बािा पारे को िामनने
छै न ।
(२) मलखििा यवषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छु ट्याइा सं यमिि र ियाादर्ि भाषािा
ले जखएको हुनपु नेछ ।
(३) मलखििा पेटबोमलिा परे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरर् र व्यजिको नाि, थर ,
ठे गाना िथा अन्य यववरर् स्पष्ट खुलेको हुनपु नेछ ।
(४) मलखि र्िाा गना लयाउने वा समिमििा कुनै कागज गना आउनेले मनजको नाि, थर र विन
खुलेको नागररकिा वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुप
ा छा ।
१७.

नक्कल पेश गनुपा नेाःउजुरी वा प्रमिवार् र्िाा गना लयाउनेले यवपिीको लामग उजुरी िथा

प्रमिवार्को नक्कल िथा सं लग्न मलखि प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुप
ा छा ।
१८.

उजुरी वा प्रमिवार् संशोिनाः(१) मलखि र्िाा गना लयाउने पिले समिमििा र्िाा भइसकेको

मलखििा लेखाइ वा टाइप वा िुद्रर्कोसािान्य त्रुटी सच्याउन मनवेर्न दर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्निा िाग बिोजजि सच्याउँर्ा र्ावी िथा प्रमिवार्िा
गरीएको िाग वा र्ावीिा िुलभुि पििा फरक नपने र मनकै सािान्य प्रकारको सं शोिन िाग गरे को
र्े खेिा उजुरी प्रशासकले सो बिोजजि सच्याउन दर्न सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि सं शोिन भएिा

सो को जानकारी उजुरीको अको पिलाइा

दर्नुपनेछ ।
पररच्छे र्-४
म्यार् िािेली िथा िारे ख
१९.

म्यार् सूचना िािेल गनेाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि मबवार् र्िाा भएपमछ बयढिा

र्ुइा दर्न मभत्र प्रमिबार्ीका नाििा प्रचमलि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोजजि र निोयकएको
भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इा सम्बजन्िि विा कायाालय िाफाि उि म्यार् वा सूचना िािेल गना
सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् वा सूचना िािेल गर्ाा र्फा ९ बिोजजिको उजुरी िथा उि
उजुरी साथ पेश भएको प्रिार् कागजको प्रमिमलपी सिेि सं लग्न गरी पठाउनुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन एक भन्र्ा बयढ प्रमिबार्ीलाइा म्यार्
दर्नुपर्ाा प्रिार्कागजको नक्कल कुनै एकजना िुल प्रमिबार्ीलाइा पठाइा बाँयकको म्यार्िा प्रिार्कागजको
नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा ले जख पठाउनुपनेछ ।
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(४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्त भएको म्यार् विा कायाालयले बयढिा मिन दर्न मभत्र िािेल
गरी िािेलीको व्यहोरा खुलाइा समिमििा पठाउनु पनेछ ।
(५) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् िािेल हुन नसकेिा र्े हाय बिोजजिको यवद्युिीय िाध्यि वा
पमत्रकािा सूचना प्रकाशन गरे र म्यार् िािेल गनुप
ा नेछाः
(क)

म्यार् िािेल गररनुपने व्यजिको कुनै फ्याक्स वा इािेल वा अन्य कुनै अमभलेख हुन
सक्ने यवद्युिीय िाध्यिको ठे गाना भए सो िाध्यिबाट :

(ख)

प्रमिबार्ीले म्यार् िािेली भएको जानकारी पाउन सक्ने िनामसब आिार छ भन्नेर्ेजखएिा
समिमिको मनर्ायबाट कुनै स्थानीय र्ै मनक पमत्रकािा सूचना प्रकाशन गरे र वा स्थानीय
एफ.एि. रे मियो वा स्थानीय टे मलमभजनबाट सूचना प्रसारर् गरे र : वा

(ग)

अन्य कुनै सरकारी मनकायबाट म्यार् िािेल गराउँर्ा म्यार् िािेल हुन सक्ने िनामसब
कारर् र्े जखएिा समिमिको आर्े शबाट त्यस्िो सरकारी मनकाय िाफाि ।

(६) यस ऐन बिोजजि म्यार् जारी गनुप
ा र्ाा अनुसूची-६ बिोजजिको ढाँचािा जारी गनुप
ा नेछ ।
२०.

रोहवरिा राख्नुपनेाः यस ऐन बिोजजि विा कायाालय िाफाि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि

विाको अध्यि वा सर्स्य िथा कजम्ििा र्ुइाजना स्थानीय भलार्मि रोहवरिा राख्नुपनेछ ।
२१.

रीि बेरीि जाँच गनेाः(१)उजुरी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रमिवेर्न प्राप्त भएपमछ रीिपूवक
ा को

िािेल भएको छ वा छै न जाँच गरी आवश्यक भए सम्बजन्िि विा सजचवको प्रमिवेर्न सिेि मलइा
रीिपूवक
ा को र्े जखए मिमसल सािेल राजख िथा बेरीिको र्े जखए बर्र गरी पुनाः म्यार् िािेल गना लगाइा
िािेली प्रमि मिमसल सािेल राख्नुपनेछ ।
(२)उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा सम्बजन्िि किाचारीले बर्मनयि राजख कायागरे को र्े जखए
उजुरी प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाइा समिमि सिि प्रमिवेर्न पेश गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रमिवेर्नको व्यहोरा उपयुि र्े जखए समिमिले सम्बजन्िि किाचारी
उपर कारवाहीको लामग कायापामलका सिि लेजख पठाउनसक्नेछ ।
२२.

िारे खिा राख्नूपनेाः(१)उजुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि मबवार् र्िाा गरे पमछ उजुरीकिाालाइा र

र्फा १६ बिोजजि प्रमिवार् र्िाा गरे पमछ प्रमिबार्ीलाइा िारे ख िोयक िारे खिा राख्नुपछा ।
(२)उजुरीका पिहरूलाइा िारे ख िोक्र्ा िारे ख िोयकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा िारे ख
भपााइा िथा िारे ख पचाािा खुलाइा उजुरीका सबै पिलाइा एकै मिलानको मिमि िथा सिय उललेख गरी
एकै मिलानको िारे ख िोक्नुपछा ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि िारे ख िोयकएको सियिा कुनै पि हाजजर नभए पमन िोयकएको
काया सम्पन्न गरी अको िारे ख िोक्नुपने भएिा हाजजर भएको पिलाइा िारे ख िोयक सियिा हाजजर नभइा
पमछ हाजजर हुने पिलाइा अजघ हाजजर भइा िारे ख लाने पिसँग एकै मिलान हुनेगरी िारे ख िोक्नुपछा ।
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(४) यस र्फा बिोजजि िोयकएको िारे खिा उपजस्थि भएका पिहरूलाइा साथै राजख समिमिले
उजुरीको कारवायह गनुप
ा छा ।
(५) उपर्फा (४) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन िोयकएको िारे खिा कुनै पि
उपजस्थि नभए पमन समिमिले मबवार्को यवषयिा कारवाही गना बािा पनेछैन ।
२३.

समिमिको मनर्ाय बिोजजि हुनाःे समिमिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचमलि कानून िथा यस

ऐनिा ले जखए र्े जख बाहेकको यवषयिा आवश्यक प्रयक्रया मनिाारर् गना सक्नेछ ।
पररच्छे र्-५
सुनवाइा िथा प्रिार् बुझ्ने सम्बन्ििा
२४.

प्रारजम्भक सुनवाइााः (१) िेलमिलापबाट मबवार् मनरुपर् हुन नसकी समिमििा आएका मबवार्

प्रमिवार् र्िाा वा बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपमछ सुनवाइाको लामग पेश भएको मबवार्िा
उपलब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काल मनर्ाय गना सयकने भएिा समिमिले मबवार् पेश भएको पयहलो
सुनवाइािा नै मनर्ाय गना सक्नेछ ।
(२) समिमि सिि पेश भएको मबवार्िा उपर्फा (१) बिोजजि ित्काल मनर्ाय गना सयकने
नर्े जखएिा समिमिले र्े हाय बिोजजिको आर्े श गना सक्नेछाः(क)

मबवार्िा िुख नमिलेको कुरािा यकीन गना प्रिार् बुझ्ने वा अन्य कुनै काया गने :

(ख)

मबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा सम्बजन्िि मनकायबाट
िाग गने आर्े श गने :

(ग)

िेलमिलापका सम्बन्ििा मबवार्का पिहरूसँग छलफल गने : िथा

(घ)

ु ाइको लामग िारे ख िथा पेजशको सिय िामलका
मबवार्का पि उपजस्थि भएिा सुनव
मनिाारर् गने ।

(३) उपर्फा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन समिमिले स्थानीय ऐनको र्फा
४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको उजुरीिा िेलमिलापको लामग पठाउने आर्े श गनुप
ा नेछ ।
२५.

प्रिार् र्ाजखल गनेाःबार्ी वा प्रमिबार्ीले कुनै नयाँ प्रिार् पेश गना अनुिमि िाग गरी मनवेर्न पेश

गरे िा उजुरी प्रशासकले सोयह दर्न मलन सक्नेछ ।
२६.

मलखि जाँच गनेाः (१) समिमिले उजुरीिा पेश भएको कुनै मलखिको सत्यिा परीिर् गना रे खा

वा हस्िािर यवशेषज्ञलाइा जाँच गराउन जरूरी र्े खेिा सो मलखिलाइा असत्य भन्ने पिबाट परीिर् र्स्िुर
र्ाजखल गना लगाइा रे खा वा हस्िािर यवशेषज्ञबाट मलखि जाँच गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा िनामसब िायफकको सिय िोयक आर्े श गनुप
ा नेछ र
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सिय मभत्र जाँच सम्पन्न हुनको लामग यथासम्भव व्यवस्था गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा मलखि असत्य ठहरीएिा मलखि सत्य रहेको भन्ने
पिबाट लागेको र्स्िुर असुल गरी उपर्फा (१) बिोजजि र्स्िुर र्ाजखल गने पिलाइा भराइादर्नुपछा ।
२७.

सािी बुझ्नेाः (१) समिमिबाट सािी बुझ्ने आर्े श गर्ाा सािी बुझ्ने दर्न िोयक आर्े श

गनुप
ा नेछ । साछी राख्र्ा बढीिा ५ जना राख्नुपने ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि आर्े श भएपमछ उजुरी प्रशासकले उजुरीको पिलाइा आर्े शिा
उललेख भएको मिमििा सािी बुझ्ने िारे ख िोक्नुपनेछ ।
(३) सािी बुझ्ने िारे ख िोयकएको दर्निा आफ्नो सािी समिमि सिि उपजस्थि गराउनु
सम्बजन्िि पिको र्ाययत्व हुनेछ ।
२८.

समिमिको िफाबाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन

नाबालक वा अशि वा वृध्र्वृध्र्ा पि रहेको उजुरीिा साजि बकपत्रको लामग िोयकएको िारे खको दर्न
उपजस्थि नभएको वा उपजस्थि नगराइएको सािीलाइा समिमिले म्यार् िोयक समिमिको िफाबाट जझकाइा
बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हुने िारे ख िोयक म्यार् जारी गनुप
ा नेछ र
उजुरीका पिहरूलाइा सिेि सोयह मिलानको िारे ख िोक्नुपनेछ ।
२९.

सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उजुरी प्रशासकले सािी बकपत्रको लामग िोयकएको दर्न पिहरूसँग

मनजहरूले उपजस्थि गराउन लयाएका साजिको नािावली मलइा समिमि सिि पेश गनुप
ा नेछ ।
(२) सािी बकपत्रको लामग िोयकएको िारे खको दर्न उजुरीका सबै पिले सािी उपजस्थि
गराउन लयाएको भए कायाालय खुलनासाथ िथा कुनै पिले सािी उपजस्थि गराउन नलयाएको भए
दर्नको बाह्र बजेपमछ समिमिले उपलब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ ।
३०.

बन्र्े ज गना सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजुरीको यवषयवस्िु भन्र्ा फरक प्रकारको

िथा सािी वा उजुरीको पिलाइा अपिामनि गने वा जझझ्याउने वा अनुजचि प्रकारको प्रश्न सोमिएिा
समिमिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पिलाइा बन्र्े ज गना सक्नेछ ।
(२) नाबालक वा वृध्र् वा असि वामबरािीले सािी बक्नुपने भइा त्यस्िो उजुरीिा कुनै पिको
उपजस्थमि वा अन्य कुनै िनामसब कारर्ले सािीलाइा बकपत्र गना अनुजचि र्बाव परे को वा पने प्रबल
सम्भावना रहेको छ भन्ने समिमिलाइा लागेिा समिमिले त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थमिलाइा बन्र्े ज गरी
मनजले सािीले नर्े ख्ने गरी िात्र उपजस्थि हुन आर्े श गना सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि आर्े श गरे िा सािीले नर्े ख्ने गरी पि उपजस्थि हुने व्यवस्था
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मिलाउने र्ाययत्व समिमिको हुनेछ ।
(४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजजि गर्ाा समिमिले उजुरीसँग सम्बजन्िि आवश्यक प्रश्न ियार
गरी समिमिको िफाबाट बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
३१.

पेशी सूची प्रकाशन गनुप
ा नेाः(१) उजुरी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुक्रवार अगािी हप्ताको लामग

पेशी िोयकएको मबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको लामग पेशी
िोयकएका मबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूची सं योजकले र मनजको अनुपजस्थमििा मनजले जजम्िेवारी
िोकेको समिमिको सर्स्यले प्रिाजर्ि गनुप
ा नेछ ।
३२.

र्ै मनक पेशी सूचीाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजजिको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढे का

मबवार् हरूको

िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रमि सूचना पाटीिा टाँस्न लगाउनुपनेछ

िथा एक प्रमि समिमिका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि गराउनुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूचीिा मबवार्हरू उललेख गर्ाा मबवार् र्िााको आिारिा
र्े हायको क्रििा ियार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछाः(क)

नाबालक पि भएको मबवार् :

(ख)

शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको मबवार् :

(ग)

सिरी वषा उिेर पुरा भएको वृध्र् वा वृध्र्ा पि भएको मबवार् : िथा

(घ)

मबवार् र्िााको क्रिानुसार पयहले र्िाा भएको मबवार् ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सूची ियार गर्ाा िुलिवीबाट जागेका िथा सवोच्च अर्ालि,
उच्च अर्ालि िथा जजलला अर्ालिबाट पुनाः इन्साफको लामग प्राप्त भइा र्िाा भएको मबवार्को हकिा
शुरूिा समिमििा र्िाा भएको मिमिलाइा नै र्िाा मिमि िामन क्रि मनिाारर् गनुप
ा नेछ ।
(४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानुसार नै समिमिले मबवार्को सुनवाइा र कारवाही
िथा यकनारा गनुप
ा नेछ ।
३३.

उजुरी प्रशासकको जजम्िेवारी हुनाःे पेशी सूचीिा चढे का मबवार्हरू कायाालय खुलेको एक घण्टा

मभत्र समिमि सिि सुनवाइाको लामग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको काया सयकए पमछ समिमिबाट
यफिाा बुजझमलइा सुरजिि राख्ने जजम्िेवारी उजुरी प्रशासकको हुनेछ ।
३४.

प्रिार् सुनाउन सक्नेाः समिमिले र्फा २५ बिोजजि िोयकएको िारे खको दर्न उपजस्थि सबै

पिलाइा अको पिले पेश गरे को प्रिार् एवि् कागजाि र्े खाइा पयढबाँची सुनाइा सो बारे िा अको पिको
कुनै कथन रहेको भए मलजखि बयान गराइा मिमसल सािेल गराउन सक्नेछ ।
३५.

मबवार्कोसुनवाइा गनेाः (१) समिमिले र्ुवै पिको कुरा सुनी मनजहरूको मबवार्को सुनवाइा िथा
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मनर्ाय गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सुनवाइा िथा मनर्ाय गर्ाा पिहरूको रोहवरिा गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजि मबवार्को सुनवाइा गर्ाा इजलास कायि गरी सुनवाइा गना िनामसव
र्े जखएिा सोही अनुसार गना सक्नेछ ।
िर र्ुबै पिको भनाइ िथा जजयकर सुन्नलाइ उपर्फा ३ अनुसारको इजलास कायि गना बािा हुने छै न ।
३६.

बन्र् इजलासको गठन गनासक्ने (१) समिमिले ियहला िथा बालबामलका सिावेश रहेको िथा

आवश्यक र्े खेको अन्य मबवार्को सुनवाइाको लामग बन्र् इजलास कायि गरी सुनवाइा गना सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् इजलासिा मबवार्का पि िथा अन्य सरोकारवाला बाहेक
अन्य व्यजिलाइा इजलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् इजलासको गठन गनुप
ा नेछ ।
(३) बन्र् इजलासबाट हेररने मबवार्को काि कारवाही, यपिीिको नाि थर ठे गाना लगायिका
यवषय गोप्य राख्नुपनेछ ।
३७.

बन्र् इजलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् इजलासबाट हेररएका मबवार्हरूको कागजािको

प्रमिमलयप बार्ी, प्रमिवादर् र मनजको यहििा असर परे को कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइा उपलब्ि
गराउनुहँर्
ु ैन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको मबवार्को िथ्य खुलाइा कुनै सिाचार कुनै पत्रपमत्रकािा सं प्रष
े र्
ँु ै न ।
हुनदर्नुहर्
(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन समिमिले पिको गोपमनयिा िथा
यहििा प्रमिकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार सं प्रष
े र् गना भने कुनै बािा पनेछैन ।
३८.

थप प्रिार् बुझ्नेाःमबवार्को सुनवाइाको क्रििा मबवार्को कुनै पिको अनुरोििा वा मबवार्

सुनवाइाको क्रििा समिमि आफैले थप प्रिार् बुझ्नुपने र्े खेिा उजुरीका पिहरूलाइा थप प्रिार् पेश गना
पेश गने िारे ख िोयक आर्े श गनासक्नेछ ।
३९.

स्वाथा बाजझएको मबवार् हेन ा नहुनाःे समिमिको सर्स्यले र्े हायका मबवार्को कारवाही र यकनारािा

ँ ु ै नाःु र्
सं लग्न हुनह
(क)

आफ्नो वा नजजकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहेको मबवार् :
स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोजनको लामग "नजजकको नािेर्ार" भन्नाले अपुिाली पर्ाा
कानून बिोजजि अपुिाली प्राप्त गना सक्ने प्राथमिकिा क्रििा रहेको व्यजि, िािा,
िाइजु, सानीआिा, ठू लीआिा, सानोबाबु, ठू लोबाबू, पमि वा पत्नी िफाका सासू, ससुरा,
फूपु, फूपाजु, साला, जेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, मभनाजु, बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी,
भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बुहारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको एकासगोलिा रहेको पररवारको
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सर्स्य सम्झनुपछा ।
(ख)

मनजले अन्य कुनै है मसयििा गरे को कुनै काया वा मनज सं लग्न रहेको कुनै यवषय
सिावेश रहेको कुनै मबवार् :

(ग)

कुनै यवषयिा मनजले मबवार् चलने वा नचलने यवषयको छलफलिा सहभामग भइा कुनैराय
दर्एको भए सो यवषय सिावेश रहेको मबवार् : वा

(घ)

अन्य कुनै कारर्ले आिारभूि रूपिा मनज र मनजको एकाघरसं गोलका पररवारका
सर्स्यको कुनै स्वाथा बाजझएको मबवार् ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुनै अवस्था र्े जखएिा जुन सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पछा उि
सर्स्यले मबवार् हेन ा नहुने कारर् खुलाइा आर्े श गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) को प्रमिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै मबवार्को कारवायह र यकनारािा
सहभामग हुन लागेिा मबवार्को कुनै पिले आवश्यक प्रिार् सयहि मबवार्को कारवायह यकनारा
नगना मनवेर्न दर्न सक्नेछ

र सो सम्बन्ििा

काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५)

अनुसार हुनेछ ।
(४) उपर्फा (३) अनुसार मबवार् मनरुपर् हुन नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६)
र (७) को ब्यबस्था अनुसारको सभाले िोकेको समिमिले काि कारवायह र यकनारािा गनेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाा सभाले मबवार्का पिहरूलाइा सोयह उपर्फा बिोजजि गदठि
समिमिबाट मबवार्को कारवायह यकनारा हुने कुराको जानकारी गराइा उि समिमि सिि उपजस्थि हुन
पठाउनुपनेछ ।
पररच्छे र्-६
मनर्ाय र अन्य आर्े श
४०.

मनर्ाय गनुपा नेाः (१) समिमिले सुनवाइाको लामग पेश भएको मबवार् हेर्ाा कुनै प्रिार् बुझ्नुपने

बाँयक नरयह मबवार् यकनारा गने अवस्था रहेको र्े जखएिा सोयह पेशीिा मबवार्िा मनर्ाय गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि मनर्ाय गरे पमछ मनर्ायको व्यहोरा मनर्ाय यकिाबिा ले जख समिमििा
उपजस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजि गरीएको मनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचमलि कानून बिोजजि
खुलाउनुपने यववरर् खुलेको पूर्ा पाठ मनर्ाय भएको मिमिले बयढिा साि दर्न मभत्र ियार गरी मिमसल
सािेल राख्नुपछा ।
(४) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनामसब
कारर्ले गर्ाा सोयह दर्न मबवार् मनर्ाय गना नसक्ने भएिा आगामि हप्ताको कुनै दर्नको लामग अको पेशी
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िारे ख िोक्नुपनेछ ।
४१.

मनर्ायिा खुलाउनुपनेाः(१) समिमिले र्फा ४१ बिोजजि गरे को मनर्ायको पूर्प
ा ाठिा यस र्फा

बिोजजिका कुराहरू खुलाइा अनुसूची-७ बिोजजिको ढाँचािा ियार गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि पूर्प
ा ाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रमिबार्ीको जजयकर, मनर्ाय गनुप
ा ने
र्े जखएको यवषय, र्ुवै पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यवषय खुलाउनुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा उललेख भए र्े जख बाहेक पूर्प
ा ाठिा र्े हायका कुराहरू सिेि
खुलाउनुपनेछाः(क)

िथ्यको ब्यहोरा :

(ख)

मबवार्को कुनै पिले कानून व्यवसायी राखेको भएिा मनजले पेश गरे को बहस नोट
िथा बहसिा उठाइएका िुल यवषयहरु :

(ग)

मनर्ाय गनाको लामग आिार मलइएको प्रिार्का साथै र्ुवै पिबाट पेश भएको प्रिार्
िथा त्यसको यवश्लेषर् :

(घ)

मनर्ाय कायाान्वयन गनाको लामग गनुप
ा ने यवषयहरूको मसलमसलेवार उललेखन सयहिको
िपमसल खण्ि : िथा

(ङ)

मनर्ाय उपर पुनरावेर्न लाग्ने भएिा पुनरावेर्न लाग्ने जजलला अर्ालिको नाि र के
कमि दर्नमभत्र पुनरावेर्न गनुप
ा ने हो सो सिेि ।

(४) उपर्फा २ िथा ३ िा उललेख भएर्े जख बाहेक र्े हायका कुराहरु सिेि मनर्ायिा खुलाउन
सक्नेछाः(क)

सािी वा सजामिनको बकपत्रको सारांश :

(ख)

कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरे को भए सो नजीरको यववरर् र मबवार्िा उि
नजीरको मसध्र्ान्ि के कुन आिारिा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भन्ने
कारर् सयहिको यवश्लेषर् :

(ग)

मनर्ायबाट कसै लाइा कुनै कुरा दर्नुभराउनुपने भएको भए कसलाइा के कमि भराइादर्नुपने
हो सोको यववरर् : िथा

(घ)

मबवार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्िु समिमि सिि पेश
भएको भए सो िालसािान वा वस्िुको हकिा के गने हो भन्ने यवषय ।

४२.

प्रारजम्भक सुनवाइािा मनर्ाय हुनसक्नेाः (१) समिमिले पयहलो सुनवाइाको लामग पेश भएको

अवस्थािा नै मबवार्िा थप प्रिार् बुजझरहनुपने अवस्था नरहेको र्े खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकर्ै या वा
समिमिको िेत्रामिकार नरहेको कारर्ले मबवार् मनर्ाय गना नमिलने र्े खेिा पयहलो सुनवाइािा नै मनर्ाय गना
सक्नेछ ।
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(२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनर्ाय िेत्रामिकारको अभाव रहेको कारर्ले भएको अवस्थािा
िेत्रामिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा स्थानीय िह वा अन्य मनकायिा उजुरी गना जानु भमन सम्बजन्िि
पिलाइा जानकारी दर्नु पनेछ ।
४३.

मनर्ाय सं शोिनाः (१)समिमि सिि मबवार्को पि वा कुनै सरोकारवालाले मबवार्को मनर्ायिा

भएको कुनै लेखाइाको त्रुटी सं शोिन गरीपाउन जजयकर मलइा मनर्ायको जानकारी भएको पैंमिस दर्न मभत्र
मनवेर्न दर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न परी समिमिले हेर्ाा सािान्य त्रुटी भएको र सं शोिनबाट
मनर्ायको िूल आशयिा कुनै हेरफेर नहुने र्े खेिा छु िै पचाा खिा गरी मनवेर्न बिोजजि मनर्ाय सं शोिन
गने आर्े श दर्नसक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजिको आर्े श िूल मनर्ायको अमभन्न अङ्गको रुपिा मलइनेछ ।
४४.

मनर्ायिा हेरफेर गना नहुनाःे (१) समिमिका सर्स्य अथवा अरु कसैले पमन समिमिका सर्स्यहरुको

र्स्िखि भैसकेपमछ मनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुँर्ैन ।
(२) कसै ले उपर्फा (१)बिोजजि को कसुर गने किाचारीलाइा आवश्यक कारवाहीको लामग
सम्बजन्िि मनकायिा ले जख पठाउनुपनेछ ।
४५.

मनर्ाय भएपमछ गनुपा ने कारवायहाः(१)उजुरी प्रशासकले समिमिबाट मनर्ाय भएपश्चाि मनर्ाय यकिाबिा

समिमिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी मनर्ाय यकिाब र मिमसल जजम्िा मलनुपछा ।
(२)यस ऐन बिोजजि मनर्ायको पूर्प
ा ाठ ियार भएपमछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपमछ उजुरी
प्रशासकले मनर्ायको कायाान्यवय गनाका लामग ित्काल गनुप
ा ने केयह काया भए सो सम्पन्न गरी मिमसल
अमभलेखको लागी पठानुपछा ।
४६.

मनर्ाय गनापने अवमिाः(१) समिमिले प्रमिवार् र्ाजखल भएको वा बयान गनुप
ा नेिा प्रमिबार्ीको बयान

भएको मिमिले िथा प्रमिवार् र्ाजखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनपु ने म्यार् भुिान भएको
मिमिले नब्बे दर्नमभत्र मबवार्को अजन्िि मनर्ाय गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सियावमि गर्ना गर्ाा िेलमिलापको लामग पठाइाएको मबवार्को
हकिा िेलमिलापको प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइा अवमि गर्ना गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन मबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् िथा पुरा
गनुप
ा ने प्रयक्रया बाँयक नरही मबवार् मनर्ाय गना अङ्ग पुमगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नमभत्र अजन्िि
मनर्ाय गनुप
ा नेछ ।
16

४७.

अन्िररि संरिर्ात्िक आर्े श जारी गना सयकनेाः

स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि सम्ि उजललजखि यवषयिा

(ङ) र्े जख (क)

ित्काल अन्िररि सं रिर्ात्िक आर्े श जारी गना सयकनेछ । यस्िो आर्े श जारी गर्ाा मनवेर्कले
पेश गरे को कागजाि, मनजको अवस्था र वस्िुगि पररजस्थमिको प्रारजम्भक छानयवन गरी ित्काल
आर्े श नगरे मनवेर्कलाई पना सक्ने नकारात्िक प्रभावको िुलयांकन गनुा पर्ाछ । न्याययक
समिमिले जारी गने अन्िररि सं रिर्ात्िक आर्े श अनुसूची ८ िा उलले ख गरे बिोजजि हुनेछ ।

पररच्छे र्-७
समिमिको सजचवालय
४८.

समिमिको सजचवालयाः (१)समिमिको कायासम्पार्नलाइा सहजजकरर्ा गना एक सजचवालय रहने छ
(२) उपर्फा (१) विोजजिको सजचवालयिा कायापामलकाले आवश्यिाअनुसार उजुरी प्रशासक,

अमभलेख प्रशासक िथा अन्य किाचारीहरुको व्यवस्था गना सक्नेछ । सजचवालयको कायासम्पार्नलाइा
व्यवजस्थि गना सजचवालय अन्िगाि उजुरी शाखा/ फाँट िथा अमभलेख शाखा/फाँट रहन सक्नेछ ।
४९.

उजुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अमिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए र्े जख बाहेक उजुरी

प्रशासकको काि, किाव्य र अमिकार र्े हाय बिोजजि हुनछ
े ाः
(क)

पेश भएका उजुरी, प्रमिवार् र अन्य मलखिहरु जाँच गरी रीि पुगेको भए कानून
बिोजजि लाग्ने र्स्िुर मलइा र्िाा गने र र्िाा गना नमिलने भए कारर् जनाइा र्रपीठ गने
:

(ख)

यववार्िा प्रिार्को लामग पेश भएका नक्कल कागजलाइा सक्कलसँग मभिाइा दठक
र्े जखएिा प्रिाजर्ि गने र मिमसल सािेल राख्ने िथा सक्कलिा केयह कैयफयि र्े जखएिा सो
जनाइा सम्बजन्िि पिको सयहछाप गराइा राख्ने :

(ग)

पेश भएका मलखि साथ सं लग्न हुनपु ने प्रिार् िथा अन्य कागजाि छ वा छै न भए
ठीक छ वा छै न जाँच्ने :

(घ)

समिमिको आर्े शले जझकाउनुपने प्रमिबार्ी, सािी वा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् जारी
गने :

(ङ)

यववार्का पिलाइा िारे ख वा पेशी िारे ख िोक्ने :

(च)

समिमि सिि पेश हुनपु ने मनवेर्न र्िाा गरी आर्े शको लामग समिमि सिि पेश गने :
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(छ)

कानून बिोजजि वारे स मलने िथा गुज्रक
े ो िारे ख थाम्ने मनवेर्न मलइा आवश्यक कारवाही
गने :

(ज)

समिमिबाट भएको आर्े श कायाान्वयन गने गराउने :

(झ)

समिमििा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपााइा गने लगायिका कायाहरु गने :

(ञ)

आवश्यकिानुसार समिमिको िफाबाट पत्राचार गने :

(ट)

समिमिको आर्े शले िािेल गनुप
ा ने म्यार् िािेल गनेगराउने, िािेल भएको म्यार्को
िािेली जाँची रीिपूवक
ा को नभए पुनाः जारी गने िथा अन्य अर्ालि वा मनकायबाट प्राप्त
भएको गाउँपामलकाले िािेल गररदर्नुपने म्यार् िािेल गने गराउने :

(ठ)

मनर्ाय यकिाब र उजुरीको मिमसल जजम्िा मलने :

(ि)

समिमििा र्िाा भएका यववार् िथा मनवेर्न लगायिका कागजािको अमभलेख ियार गने
र िामसक वा वायषाक प्रमिवेर्न पेश गनुप
ा ने मनकाय सिि प्रमिवेर्न ियार गरी
सं योजकबाट प्रिाजर्ि गराइा सम्बजन्िि मनकायिा पठाउने :

(ढ)

आफ्नो जजम्िा रहेका उजुरीका मिमसलिा रहेका कागजािको रीिपूवक
ा नक्कल दर्ने :

(र्)

जजलला अर्ालििा पुनरावेर्न लाग्ने गरी मनर्ाय भएका यववार्िा पुनरावेर्न म्यार् जारी
गरी िािेल गनेगराउने :

(ि)

अर्ालि वा अन्य कुनै मनकायिा यववार्को मिमसल वा कुनै कागजाि पठाउनुपने भएिा
समिमिलाइा जानकारी गराइा मिमसल वा कागजाि पठाउने िथा यफिाा प्राप्त भएपमछ
कानून बिोजजि सुरजिि राख्ने व्यवस्था मिलाउने :

(ि)

मनर्ाय यकिाब जजम्िा मलने : िथा

(थ)

पेश भएका मनवेर्न लगायिका कागजाििा समिमिबाट आर्े श हुनपु ने वा मनकासा
मलनुपनेिा समिमि सिि पेश गने ।

५०.

अमभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अमिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अमभले ख

प्रशासकको काि, किाव्य र अमिकार र्े हाय बिोजजि हुनछ
े ाः
(क)

मनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िीाः
(२)

मनर्ाय बिोजजि चलन चलाउनुपने, कुनै कुरा दर्लाइाभराइा दर्नुपने लगायिका
मनर्ाय कायाान्वयनका लामग गनुप
ा ने कायाहरु गने िथा मनर्ाय कायाान्वयनको
अमभलेख राखी कानून बिोजजि यववरर् पठाउनुपने मनकायहरुिा यववरर्
पठाउने :

(३)

मनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा मनवेर्न दर्एका पिहरुको वारे स मलने, सकार
गराउने, गुज्रक
े ो िारे ख थिाउने लगायिका कायाहरु गने :
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(४)

समिमिको आर्े शले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा मनकायबाट रोक्का भै
आएको जायजेथा अन्य अड्डा अर्ालििा र्ाजखल चलान गनुप
ा ने भए सो गने :

(५)

मनर्ाय बिोजजि मललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुप
ा ने भए सो सिेि
गने : िथा

(६)

ले जखए र्े जख बाहेकको कुनै काया मनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा गनुप
ा ने भएिा
समिमि सिि पेश गरी आर्े श बिोजजि गने ।

(ख)

अमभलेख सं रिर् सम्बन्िीाः
(१)

अमभलेख शाखाको रे खर्े ख गरी मनर्ाय भएका मिमसल सुरजिि राख्ने र कानून
बिोजजि सिाउनेपने कागजहरु सिाउने :

(२)

मनर्ाय भएका मिमसलहरुिा कागजाि जाँच गरी र्ुरुस्ि रहेनरहेको हेने र
मिमसल कानून बिोजजि गरी र्ुरुस्ि अवस्थािा राख्ने :

(३)

कानून बिोजजि सिाउने कागजको यववरर् ियार गरी सो यववरर् सुरजिि रहने
व्यवस्था गने :

(४)

अमभलेख शाखािा प्राप्त भएको मिमसलहरुको सालबसाली अमभलेख राख्ने र
आवश्यकिानुसार यववरर् ियार गने : िथा

(५)

कुनै अर्ालि वा मनकायबाट अमभलेखिा रहेको मिमसल वा कुनै कागजाि िाग
भै आएिा रीिपूवक
ा पठाउने र यफिाा प्राप्त भएपमछ रीिपूवक
ा गरी सुरजिि ।

५१.

उजुरी प्रशासक वा अमभलेख प्रशासकको आर्े श उपरको मनवेर्नाः(१) यस ऐन बिोजजि उजुरी

प्रशासक वा अमभले ख प्रशासकले गरे को आर्े श वा कारवाही उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श वा
कारवाही भएको पाँच दर्नमभत्र समिमि सिि मनवेर्न दर्न सक्नेछ ।
ु ाइा गरी मनवेर्न पेश भएको
(२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको मनवेर्न उपर सुनव
बयढिा साि दर्न मभत्र मनवेर्न उपरको कारवायह टु ङ्गग्याउनुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न उपर
आर्े श वा मनर्ाय गनुप
ा ूव ा केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर िात्र मनर्ाय वा आर्े श गनुप
ा नेछ ।

पररच्छे र्-८
िेलमिलाप सम्बन्िी व्यवस्था
५२.

मिलापत्र गराउनेाः (१) समिमिले प्रचमलि कानून बिोजजि मिलापत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुरीिा

मिलापत्र गराउनसक्नेछ ।
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(२) यववार्का पिहरूले मिलापत्रको लामग अनुसूची-९ बिोजजिको ढाँचािा मनवेर्न दर्एिा
समिमिले उजुरीिा मिलापत्र गराउन उपयुि र्े खेिा मिलापत्र गराइदर्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि पिहरूले दर्एको मनवेर्नको व्यहोरा समिमिले र्ुवै पिलाइा सुनाइा
त्यसको पररर्ाि सम्झाइा पिहरूको मिलापत्र गने सम्बन्ििा सहिमि रहेनरहेको सोध्नुपनेछ ।
(४) उपर्फा (३) बिोजजि सुनाउँर्ा पिहरूले मिलापत्र गना िञ्जुर गरे िा समिमिले पिहरूको
मनवेर्निा उललेख भएको व्यहोरा बिोजजिको मिलापत्र िीन प्रमि ियार गराउनुपनेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोजजिको मिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइा पढीबाँची सुनाइा मिलापत्र गना
िञ्जुर भएिा पिहरूको सयहछाप गराइा समिमिका सर्स्यहरूले मिलापत्र कागज अनुसूची-१० बिोजजिको
ढाँचािा प्रिाजर्ि गरी एक प्रमि समिमिले अमभले खको लामग मिमसलिा राख्नुपनेछ िथा एक-एक प्रमि
बार्ी िथा प्रमिबार्ीलाइा दर्नुपनेछ ।
५३.

िेलमिलाप गराउन सक्नेाः (१) समिमिले प्रचमलि कानून बिोजजि मिलापत्र गना मिलने उजुरीिा

पिहरूबीच िेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।
(२) पिहरूले जुनसुकै िहिा यवचारािीन रहेको प्रचमलि कानूनले िेलमिलापको िाध्यिबाट
ु रूपिा समिमि सिि मनवेर्न दर्न सक्नेछन् ।
सिािान गना सयकने यववार्िा यववार्का पिले सं यि
(३) उपर्फा (२) बिोजजि मनवेर्न दर्एकोिा िेलमिलापबाट उजुरीको मनरोपर् हुन उपयुि
र्े जखएिा समिमिले त्यस्िो उजुरी िेलमिलापको िाध्यिबाट मनरोपर् गना ले जख पठाउनु पनेछ ।
(४)

उपर्फा

(३)

बिोजजिको

आर्े शपमछ

िेलमिलाप

सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ

गरी

पिहरूबीच िेलमिलाप गराइादर्नुपनेछ ।
(५) िेलमिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोजजि हुनेछ ।
५४.

उजुरी मनर्ाय गनेाः (१) समिमिले यस ऐन बिोजजि िेलमिलापको िाध्यिबाट उजुरीको मनरोपर्

गना प्रयक्रया बढाएकोिा िेलमिलापको िाध्यिबाट उजुरीको मनरोपर् हुन नसकेिा पिहरूलाइा उजुरीको
पेशी िारे ख िोयक कानून बिोजजि कारवाही गरी सुनवाइा िथा मनर्ाय गने प्रयक्रया बढाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को
उपर्फा (२) बिोजजिको उजुरीिा िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसकेिा समिमिले अमिकार िेत्र रहेको
अर्ालििा जाने भमन सुनाइादर्नुपनेछ ।
५५.

िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन कुनै

उजुरीिा मिलापत्र गराउँर्ा उजुरीको प्रकृमि वा मिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा चलेको
कुनै यववार् वा सावाजमनक िथा सरकारी सम्पजि वा यहििा असर पने र्े जखएिा समिमिले त्यस्िो
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यववार्िा मिलापत्र गराउनेछैन ।
िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िात्र मिलापत्र गना चाहेिा भने मिलापत्र
गराइादर्नुपनेछ ।
५६.

िेलमिलापको लामग प्रोत्साहन गनेाः (१) समिमिले समिमि सिि सुनवाइाको लामग पेश भएको

उजुरीिा िेलमिलाप हुनसक्ने सम्भावना रहेको र्े खेिा पिहरूलाइा िेलमिलापको लामग िारे ख िोक्न
सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको िारे खको दर्न समिमिले यववार्का पि िथा यवपि, उपजस्थि
भएसम्ि पिले पत्याइा साथै मलइआएका अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गराइा िेलमिलापको लामग छलफल
गराइा पिहरूको बीचिा सहिमि भएिा सहिमि भए बिोजजि मिलापत्र कागज ियार गना लगाइा
मिलापत्र गराइादर्नुपनेछ ।
(३) उजुरीिा िोयकएको म्यार्िा समिमि सिि उपजस्थि नभएको वा उपजस्थि भएर पमन िारे ख
गुजारी यववार्िा िारे खिा नरहेको पि अथवा यववार्िा पि कायि नभएको भए िापमन यववार्को
पेटबोलीबाट उजुरीको पि कायि हुने र्े जखएको व्यजि सिेि िेलमिलापको लामग उपजस्थि भएिा
समिमिले िेलमिलाप गराइा मिलापत्रको कागज गराइादर्नुपनेछ ।
५७.

प्रारजम्भक सुनवाइा पूव ा िेलमिलापाः (१) उजुरी प्रशासकले प्रारजम्भक सुनवाइाको लामग समिमि

ू ा उजुरीिा िेलमिलाप हुनसक्ने अवस्था र्े जखएिा वा पिहरूले सो व्यहोराको
सिि उजुरी पेश हुनपु व
मनवेर्न मलइा आएिा मिलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागज ियार गरी समिमि सिि पेश गनासक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा मिलापत्रिा अजन्िि सहिमि नजुटेको भए िापमन पिहरू
िेलमिलापको लामग प्रयक्रयािा जान सहिि भएिा उजुरी प्रशासकले पिहरूको मनवेर्न मलइा उजुरीिा
िेलमिलापको लामग िेलमिलापकिाा सिि पठाउने आर्े शको लामग समिमि सिि पेश गनासक्नेछ ।
५८.

िेलमिलापकिााको सूची ियार गनेाः(१) समिमिले िेलमिलापको काया गराउनको लामग र्े हाय

बिोजजिको योग्यिा पुगक
े ो व्यजिहरूको यववरर् खुलाइा सम्भायवि िेलमिलापकिााको सूची ियार गनेछाः
(क)

कजम्ििा स्नािक उजिर्ा गरे को :

(ख)

कुनै राजनीमिक र्ल प्रमि आस्था राखी राजनीमििा सयक्रय नरहेको : िथा

(ग)

स्थानीय स्िरिा सिाजसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको ।

(घ)

िेलमिलापकिााको ४८ घण्टा िामलि मलइ िेलमिलापकिााको काया गर्ै आएको

(ङ)

२५ बषा उिेर पुरा भएको ।

(च)

िाथी योग्यिािा जुन सुकै कुरा ले जखएको भएिा पमन िामलि मलइ हाल काि
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गरररहेकाको हकिा मनजलाइ मनरन्िरिा दर्न सयकने ।
(२) िेलमिलापकिााको सूची ियार गरे पमछ समिमिले सूची सभा सिि पेश गरी अनुिोर्न
गराउनुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि सूची अनुिोर्न भएपमछ समिमिले सावाजमनक जानकारीको लामग
सूचना प्रकाशन गनुप
ा नेछ िथा िेलमिलापको लामग पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइा सो सूची उपलब्ि
गराउनुपनेछ ।
५९.

िेलमिलापकिााको सूची अद्यावमिक गनेाः (१) समिमिले र्फा ५९ बिोजजि ियार भएको सूची

प्रत्येक वषा अद्यावमिक गनुप
ा नेछ ।
(२) प्रत्येक वषा अद्यावमिक गरे को िेलमिलापकिााको सूची समिमिले सभाबाट अनुिोर्न
गराउनुपनेछ ।
(३) यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि िेलमिलापकिााको सूचीिा सूचीकृि हुन योग्यिा
पुगेको व्यजिले समिमि सिि सूचीकृि गररपाउनको लामग अनुसूची-११ बिोजजिको ढाँचािा मनवेर्न
दर्नसक्नेछ ।
६०.

िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेाः (१) समिमिले र्फा ६० बिोजजि िेलमिलापकिााको सूची

अद्यावमिक गर्ाा र्े हायको अवस्थाका िेलमिलापकिााको नाि सूचीबाट हटाउनेछाः(क)

मनजको िृत्यु भएिा :

(ख)

मनजले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइापाउँ भन्ने मनवेर्न दर्एिा :

(ग)

मनजले नैमिक पिन र्े जखने फौजर्ारी अमभयोगिा सजाय पाएिा :

(घ)

मनज कुनै सं स्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो सं स्था खारे ज वा यवघटन भएिा : र

(ङ)

समिमिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजजि मनजलाइा सूचीबाट हटाउने मनर्ाय
गरे िा ।

(च) बसइ सराइ गरे िा ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेलमिलापकिााहरूको नािावली समिमिले
सावाजमनक सूचनाको लामग प्रकाशन गनुप
ा नेछ ।
६१.

िेलमिलापको लामग सियावमि िोक्नेाः (१) समिमिले यस ऐन बिोजजि िेलमिलाको लामग

िेलमिलापकिाा पठाउँर्ा बयढिा मिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ ।
(२) िेलमिलापको लामग पठाउँर्ा सािान्यियााः वयढिा िीनजना बाट िेलमिलाप गराउने गरी
िोक्नुपनेछ ।
६२.

िेलमिलापकिााको छनौटाः (१) समिमिले िेलमिलाप गराउने कायाको लामग यववार्का पिहरूलाइा
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एक जना िेलमिलापकिााको छनौट गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा पिहरूबीचिा एकजना िेलमिलापकिााको लामग सहिमि
नभएिा समिमिले पिहरूको सहिमििा मिन जना िेलमिलापकिााको छनौट गनुप
ा नेछ ।
(३)

पिहरूको

बीचिा

िेलमिलापकिााको

नाििा

सहिमि

हुन

नसकेिा

समिमिले

िेलमिलापकिााको सूचीिा रहेका िेलमिलापकिााहरू िध्येबाट र्ुवै पिबाट एक-एक जना िेलमिलापकिाा
छनौट गना लगाइा िेस्रो िेलमिलापकिाा छनौट गररदर्नुपनेछ ।
(४) उजुरीका सबै पिको सहिमििा िेलमिलापकिााको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजजि
िेलमिलापकिाा हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यजि वा सं स्थाबाट िेलमिलाप प्रयक्रया अगािी बढाउन
सहिि भै मलजखि मनवेर्न दर्एिा समिमिले त्यस्िो व्यजि वा सं स्थालाइा िेलमिलापकिाा िोयकदर्नु
पनेछ ।
६३.

िेलमिलापकिााको पररविानाः (१) समिमिले र्े हायको अवस्था परर पिहरूले मनवेर्न दर्एको

अवस्थािा िेलमिलापकिाा पररविान गररदर्नुपनेछाः(क)

र्फा ६१ बिोजजि िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा :

(ख)

पिहरूले पारस्पररक सहिमििा िेलमिलापकिाा हेरफेर गना िञ्जुर भएिा :

(ग)

यववार्को कुनै पिले िेलमिलापकिाा प्रमि अयवश्वास रहेको मलजखि जानकारी
गराएिा :

(घ)

कुनै कारर्ले िेलमिलापकिााले िेलमिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएिा :

(ङ)

यववार्को यवषयवस्िुिा िेलमिलापकिााको कुनै स्वाथा रहेको िेलमिलापकिााले
जानकारी गराएिा वा कुनै स्रोिबाट समिमि सिि जानकारी भएिा : िथा

(च)

िेलमिलापकिााले िेलमिलापकिााको है मसयिले कायागर्ाा र्फा ६६ िथा अन्य
प्रचमलि कानून बिोजजि पालन गनुप
ा ने आचरर् पालन नगरे िा ।

(२) िेलमिलापकिाा पररविानको कारर्ले िोयकएको सियिा िेलमिलापको काया सम्पन्न हुन
नसक्ने भएिा समिमिले बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गना सक्नेछ ।
६४.

िेलमिलापको लामग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) समिमिले कुनै उजुरी िेलमिलापको लामग

िेलमिलापकिाा सिि पठाउँर्ा पिहरूलाइा िेलमिलापकिााको सम्पका उपलब्ि गराइा िेलमिलापकिाा
सिि उपजस्थि हुने िारे ख िोयक र्े हाय बिोजजिको कागज साथै राजख ले जखपठाउनुपनेछाः
(क)

उजुरीको सारसं िेप वा िुख्य िुख्य कागजािको प्रमिमलपी :

(ख)

उजुरीको पि वा वारे स भए वारे सको नाि, थर, विन र उपलब्ि भएसम्ि
टे मलफोन नम्बर, इािेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पका यववरर् : िथा
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(ग)

िेलमिलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुप
ा ने स्थान र सिय ।

(२) िेलमिलापकिााले समिमि सिि िाग गरे िा उजुरीका कागजािहरूको नक्कल उपलब्ि
गराउनुपनेछ ।
(३) िेलमिलापको लामग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न मभत्र उजुरीको पिहरू
समिमि सिि उपजस्थि हुने गरी िारे ख िोक्नुपनेछ ।
(४) उपर्फा (३) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन िेलमिलापकिााले िोयकएको सिय
अगावै उजुरी समिमि सिि यफिाा पठाउने मनर्ाय गरे िा सो मनर्ायको जानकारी भएको साि दर्न
मभत्र पिहरूलाइा समिमि सिि उपजस्थि हुनेगरी पठाउनुपनेछ ।
६५.

िेलमिलापिा अवलम्बन गनुपा ने प्रयक्रयााः(१) समिमिले पिहरूको सहिमििा िेलमिलापको लामग

छलफल गने िथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि िथा िेलमिलापकिाालाइा सोको जानकारी
उपलब्ि गराउनुपनेछ ।
िर पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन ।
(२) पिहरूलाइा उपर्फा (१) बिोजजि िेलमिलापकिााले िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा
उपजस्थि हुने र्ाययत्व रहनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ाययत्व पिहरूले पुरा नगरे िा िेलमिलापकिााले िेलमिलापको
प्रयक्रया बन्र् गरी समिमिलाइा सोको मलजखि जानकारी गराइा उजुरीको कागजाि यफिाा पठाउनसक्नेछ ।
(४) िेलमिलापको क्रििा िेलमिलापकिााले पिहरूबीचिा सहजकिााको भूमिका गनेछ र उि
भूमिका मनवााह गने क्रििा मनजले पिहरू बाहेक र्े हायका व्यजिहरूसँग सिेि एकल वा सािूयहक वािाा
गनासक्नेछाः
(क)

यववार्को यवषयिा जानकारी रहेको उजुरीका पिले रोजेको व्यजि : िथा

(ख)

यववार्को यवषयवस्िुको बारे िा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्िी ।

(५) िेलमिलापकिााले पिहरूको सहिमििा पिहरूसँग र्े हाय बिोजजि वािाा गनासक्नेछाः

(६)

(क)

पिहरूसँग एकल एकान्िवािाा : िथा

(ख)

टे मलफोन वािाा, मभिीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािाालाप ।

प्रचमलिकानून

िथा

यस

ऐनको

िान्यिा

यवपरीि

नहुनेगरी

पिहरूको

सहिमििा

िेलमिलापकिााले िेलमिलापको कायायवमि मनिाारर् गनासक्नेछ ।
६६.

िेलमिलापकिााको आचरर्ाः(१)िेलमिलापकिााले र्े हाय बिोजजिको आचरर् पालन गनुप
ा नेछाः(क)

िेलमिलाप सम्बन्िी कारवाही मनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुप
ा ने :

(ख)

कुनै पिप्रमि झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखेको र्े जखने कुनै आचरर् वा
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व्यवहार नगने :
(ग)

कुनै पिलाइा िर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनिा पारी िेलमिलाप गराउन नहुने :

(घ)

ँ आमथाक कारोबारिा
यववार् कायि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पिसग
सँलग्न नहुने :

(ङ)

िेलमिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचमलि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा
यवपरीि आचरर् गना नहुने :

(च)

िेलमिलापको क्रििा पिहरुसँग सम्िानजनक, सर्भावपूर्ा र सबै पिप्रमि
सिान व्यवहार कायि गने :

(छ)

िेलमिलापको क्रििा पिहरुले व्यि गरे को यवषयवस्िुको गोपनीयिा कायि
राख्ने : िथा

(ज)

िेलमिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि वा वस्िु प्रयक्रया
सम्पन्न भएपमछ वा मनज प्रयक्रयाबाट अलग भएपमछ सम्बजन्िि पिलाइा सुरजिि
यफिाा गने ।

(२) समिमिले कुनै िेलमिलापकिााले उपर्फा (१) बिोजजिको आचरर् पालना नगरे को उजुरी
परी

वा

सो

यवषयिा

स्वयं

जानकारी

प्राप्त

गरी

छानयवन

गर्ाा

व्यहोरा

दठक

र्े जखए

त्यस्िो

िेलमिलापकिाालाइा िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेछ ।
६७.

मलखि ियारी र मिलापत्राः(१) िेलमिलापकिााले पिहरुसँगको छलफल पश्चाि िेलमिलापको

लामग र्ुवै पि सहिि भएकोिा मिलापत्र गराइा सहिमि भएको यवषयवस्िु बिोजजिको मिलापत्रको
मलखि ियार गरर समिमि सिि पठाउनुपनेछ ।
६८.

िेलमिलाप नभएको उजुरीिा गनुपा ने कारवाहीाः(१) िेलमिलापकिााले पिहरु बीचिा िेलमिलाप

हुन नसकेिा सो व्यहोरा खुलाइा प्रमिवेर्न ियार गरी यववार्का सबै कागजाि सयहि समिमििा यफिाा
पठाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा िेलमिलापकिााले पिहरुलाइा समिमि सिि हाजीर हुन जाने

बयढिा साि दर्नको म्यार् िोयक पठाउनुपनेछ ।
६९.

िेलमिलाप नभएको उजुरीिा मनर्ाय गनुप
ा नेाः (१)स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िा

समिमिले िेलमिलापको लामग पठाएको उजुरीिा पिहरुबीच िेलमिलाप हुन नसयक िेलमिलापकिााको
प्रमिवेर्न सयहि प्राप्त हुन आएिा कानून बिोजजि कारवाही गरी मनर्ाय गनुप
ा छा ।
(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन र्े हाय बिोजजिको उजुरीिा

अमिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्ालि वा मनकायिा उजुरी गना जानु भमन सुनाइा पठाइादर्नुपछााः25

(क)
(ख)

स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको यववार्िा : िथा
कुनै

अर्ालि

यववार्िा ।

वा

मनकायबाट

िेलमिलापको

लामग

प्रेयषि

भएको

(३) उपर्फा (२) को र्े हाय (ख) बिोजजिको यववार्िा सम्बजन्िि अर्ालि वा मनकायिा पठाउँर्ा

हाजजर हुन जाने िारे ख िोकी पठाउने िथा मिमसल सिेि नक्कल खिा गरी अमभलेख राजख सक्कल
मिमसल सम्बजन्िि अर्ालि वा मनकायिा पठाउनुपनेछ ।
७०.

िेलमिलाप र्स्िुराःिेलमिलापिा जाने यववार्को हकिा िेलमिलापकिााले पिहरुले सहिमििा दर्न
िञ्जुर भएर्े जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िुर लाग्नेछैन ।िर पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिााले
पिहरुबाट बढीिा रु ५००।- मलन पाउनेछन ।

७१.

सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलाप प्रविान गना किाचारी िोक्न सक्नेाः(१)समिमिले
स्थानीय स्िरिा िेलमिलाप प्रवध्र्ान गनाको लामग कायापामलकािा अनुरोि गरे िा किाचारी खटाइा सिुर्ाय
स्िरिा िेलमिलापको प्रवध्र्ानात्िक कायाक्रि गनासयकनेछ ।
(२) सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनुसारको योग्यिा िथा
अनुभव नभएका िेलमिलापकिाावाट िेलमिलाप गराउन वािा पने छै न ।
(२) समिमिले सिुर्ायस्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलापको कायायवमि िोके विोजजि हुनेछ ।

पररच्छे र्-९
मनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था
७२.

सजचवालयको जजम्िेवारीाःकायापामलकाको प्रत्यि मनयन्त्रर् र मनर्े शनिा रयह समिमिको मनर्ाय

कायाान्वयन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्ा कायाको रे खर्े ख गने जजम्िेवारी वहन गनुप
ा नेछ ।
७३.

सहयोग गनुपा नेाः (१)गाउँपामलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै विा कायाालय िथा अन्य

कायाालयले यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि समिमिले गरे को मनर्ाय बिोजजि व्यजि वा सं स्था वा
अन्य कसैसँग असुल गनुप
ा ने जरीवाना वा अन्य रकि असुलउपर गना सहयोग गनुप
ा नेछ ।
(२)यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि समिमिले असूल गनापने जरीवाना, मबगो वा अन्य कुनै

प्रकारको रकि असुलउपर नभइा उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोजजिका कायाालयहरुले कुनै मसफाररश
वा कुनै काया गररदर्नेछैनन ।
७४.

असुल उपर गनेाः(१) अमभलेख प्रशासकले समिमिको मनर्ाय बिोजजि कुनै पिसँग जरीवाना वा
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मबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असुल उपर गनुप
ा ने भएिा सो पिले जरीवाना मिना बुझाउन लयाएिा बुजझ
सर्रस्याहा गरी जरीवानाको लगि किा गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि असुलउपर नभएिा लगि राखी सम्बजन्िि पिको नाि नािेसी िथा

जरीवाना रकि सिेिको यववरर् गाउँपामलकाको कायाालयका साथै सबै विा कायाालयिा सिेि
अमभलेखको लामग पठाउनुपनेछ ।

ँ जरीवाना
(३) सम्बजन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोजजि ले जख आएिा त्यस्िो पिसग

रकि असुलउपर गरी अमभलेख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनुपनेछ ।
७५.

भरीभराउ गनेाः (१) समिमिले यस ऐन बिोजजि गरे को कुनै मनर्ाय बिोजजि कुनै पिले राखेको

र्स्िुर, वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइापाउने भएिा भराइापाउने पिले भरीदर्नुपने
पिको त्यस्िो रकि भराइादर्नुपने स्रोि खुलाइा अनुसूची-१२ बिोजजिको ढाँचािा मनवेर्न दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न दर्ँर्ा यथासम्भव नगर् रहेको बैँ क खािा वा कुनै सहकारी वा

बचि सं स्थािा रहेको रकि र सो नभएिा मललाि मबक्री गरी असुलउपर गनुप
ा ने अवस्था भएिा कुनै
अचल सम्पजिको व्यहोरा खुलाइा मनवेर्न दर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको मनवेर्निा र्फा ७८ बिोजजिको यववरर् खुलाइा मनवेर्न दर्नुपनेछ
७६.

चलनचलाइादर्नेाः(१) समिमिले यस ऐन बिोजजि गरे को कुनै मनर्ाय बिोजजि कुनै सम्पजि वा

अमिकार वा कुनै यवषयवस्िु वा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरे को पिले त्यस्िो चलन
पाउने यवषयको यववरर् खुलाइा अमभलेख प्रशासक सिि अनुसूची-१३ को ढाँचािा मनवेर्न दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न परे िा अमभलेख प्रशासकले मनर्ाय बिोजजिको यवषयको चलन

चलाइादर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दर्ँर्ा चलन चलाउनुपने सम्पजिको र्फा ७८बिोजजिको

यववरर् खुलाउनुपनेछ ।
७७.

सम्पजिको यववरर् खुलाउनुपनेाः भररभराउ गना वा चलनचलाइ पाउनको लामग मनवेर्न दर्ने

यववार्को पिले मनवेर्निा सम्पजिको यववरर् उललेख गर्ाा र्े हाय बिोजजिको यववरर् खुलाउनुपनेछाः(क)

अचल सम्पजिको यववरर्
(१)
(२)
(३)
(४)

घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना िथा चार यकलला :
घर जग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल : :

घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगायफट :

घर जग्गाको अवजस्थिी आवास वा औद्योमगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहेको
व्यहोरा :

(५)

कच्ची वा पदक्क सिकसँग जोमिएको व्यहोरा :
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(६)

घरजग्गाको स्वामित्व रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्वामित्व भन्र्ा फरक
व्यजिको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य
यववरर् : िथा

(७)
(ख)

घरिा भएको लगापाि िथा खररर्मबयक्र हुन सक्ने न्यूनिि िूलय ।

चल सम्पजिको यववरर्ाः
(१)
(२)
(३)
(४)

चलसम्पजि रहेको ठाउँ िथा भोग वा मनयन्त्रर् राख्नेको नाि थर :

बैँ क खािािा रहेको नगर् भए खािावालको साथै बैँ क िथा शाखाको नाि :

चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवि मबयक्र िूलय : िथा

नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अवस्था, प्रकृमि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको
साइज र सँख्या ।

७८.

सम्पजि रोक्का राख्नेाः(१)अमभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोजजि मनर्ाय कायाान्वयनको

लामग मनवेर्न परे पमछ र्े खाइएको सम्पजिको हकिाआवश्यक पने जमि जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्ििा
मनर्ायको लामग कायाापामलका सिि पेश गने र कायापामलकाबाट रोक्का राख्ने मनर्ाय गरे पछी मनर्ाय
बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको लामग सो जेथा र्िाा रहेको कायाालय वा रजजष्ट्रेशन गने कायाालयिा ले जख
पठाउनुपनेछ ।
(२)बाली, ब्याज,बहाल लगायिको सम्पजिको हकिा मनवेर्न परे को बयढिा र्ुइा दर्न मभत्र सम्पजि

िायर्ाि गना लगाइा िायर्ाि गर्ााको सियिा नै आवश्यक पने जमि सम्पजि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली,

बहाल, ब्याज, िुनाफा आदर् आय मनयन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नुपछा र त्यसको भपााइा सम्बजन्िि पिलाइा
दर्नुपछा ।

(३) र्फा ७८ को र्े हाय (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिा भररभराउको लामग आवश्यक पने

जमि सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यकिाअनुसार लेखा शाखा वा सम्बजन्िि बैँ क वा
सम्बजन्िि मनकायिा िुरुन्ि ले जख पठाउनुपनेछ ।

(४) सम्पमि रोक्का सम्वजन्ि आर्े श अनुसूची १४ बिोजजि हुनेछ ।

७९.

सम्पजि मललाि गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिाः(१) कायापामलकाले यस ऐन बिोजजि भरीभराउ

गनुप
ा ने मबगो वा कोटा फी वा त्यस्िै कुनै रकि असुलउपर गना र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजजि
सम्पजिको यववरर् खुलाइा र्खाास्ि परे िा त्यस्िो रकि भरीदर्नुपने व्यजिलाइा बुझाउनुपने रकि
बुझाउनसाि दर्नको म्यार् दर्इा सूचना जारी गनुप
ा छा ।
(२)उपर्फा (२)बिोजजिको म्यार्िा रकि बुझाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नुपने व्यजिको

भरीपाउने व्यजिले र्े खाएको र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजजिको सम्पजि िायर्ाि गरीलयाउनुपछा ।

(३) र्ण्ि, जरीवाना, सरकारी मबगो वा कुनै अर्ालि वा मनकाय वा गाउँपामलका वा समिमिको

मनर्ायले असुल उपर गनुप
ा ने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असुलउपर हुनपु ने व्यजिले बुझाउन नलयाएिा
मनजको जुनसुकै अचल सम्पजि फेला परे िा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नुपछा ।
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(४) उपर्फा (३) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन जेथा जिानि वा कुनै प्रकारको नगर्

िरौट र्ाजखल गरे को हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने जमि रकिको लामग उपर्फा (३)बिोजजि
गरररहनुपर्ै न ।

(५) उपर्फा (४) बिोजजि िोल कायि भएपमछ उि अचल सम्पजिको मललािको सूचना

सम्बजन्िि पिलाइा दर्इा सवासािारर्को जानकारीको लामग मललाि हुने मिमि र सम्पजिको यववरर्

सयहिको सावाजमनक सूचना गाउँपामलका, जजलला प्रशासन कायाालय, जजलला अर्ालि, जजलला सिन्वय
समिमिको कायाालय िथा कोष िथा लेखा मनयन्त्रकको कायाालयिा टाँस्न लगाउनुपनेछ ।

(६) उपर्फा (५) बिोजजिको सूचनािा िोयकएको दर्निा उि सूचनािा िोयकएको सम्पजि

पञ्चयकिे िोलबाट िामथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजजि मललाि गनुप
ा नेछ ।

(७) मललाि प्रयक्रयािा सम्भव भएसम्ि जजलला अर्ालि, जजलला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय

प्रशासन कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय िथा गाउँपामलका िेत्र मभत्र रहेका अन्य सरकारी
कायाालयका प्रमिमनमिलाइा रोहवरिा राख्नुपनेछ ।

(८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाा उि सम्पजि कसैले पमन मललाि सकार नगरे िा सोयह

प्रयक्रयाबाट पुनाः र्ोस्रोपटक मललाि गनुप
ा नेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पमन कसैले मललाि सकार नगरे िा
भराइापाउने पि मनवेर्कलाइा नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोलिा सकार गना लगाउनुपनेछ ।

(९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाा मनवेर्कले सम्पजि सकार गना नचाहेिा पमछ अको जेथा खुलन

आएका बखि कानून बिोजजि गनेगरी मनजको मनवेर्न िािेलीिा राखी मललाििा चढाइाएको सम्पजि
फुकुवा गरीदर्नुपछा ।

(१०) यस र्फािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन गाउँपामलकाको कुनै रकि असुल

उपर गने क्रििा मललाि गर्ाा कसैले सकार नगरे िा जमििा सकार हुन्छ त्यमििा नै सो सम्पजि मललाि

गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोजजि अन्य सम्पजि वा प्रयक्रयाबाट
असुलउपर गनुप
ा नेछ ।
८०.

िायर्ाि गने प्रयक्रयााः(१)अमभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजजि सम्पजि िायर्ाि गनुप
ा र्ाा

कजम्ििा विा सजचव स्िरको किाचारी खटाइा त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचलिीको िूलय स्पष्ट खुलने
गरी िायर्ाि गनालगाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि िायर्ाि गने किाचारीले िायर्ाि गनुप
ा ने सम्पजिको चलनचलिीको

िूलय कायि गने प्रयोजनले पञ्चयकिे िोल कायि गरी िुच ुलका खिा गरी अमभलेख प्रशासक सिि
प्रमिवेर्न सयहि पेश गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाा र्े हाय बिोजजिक कुरालाइा आिार मलइा

कायि गनुप
ा नेछाः

(क)
(ख)
(ग)

मनवेर्कले मनवेर्निा खुलाएको िूलय :

मनर्ायिा उलले ख भएको भए सो िूलय :

पिले जिानि वा कुनै अन्य प्रयोजनको लामग कायापामलका सिि मनवेर्न दर्ँर्ा
खुलाएको िूलय :
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(घ)
(ङ)
(च)

िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय िूलयाँकन अनुसारको िूलय :
िालपोि कायाालयले कायि गरे को न्यूनिि िूलय :

अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी मनकायले कुनै िूलय कायि गरे को भए सो

िूलय :
(छ)

पञ्चयकिे िोल कायि गनुभ
ा न्र्ा ित्काल अगावै कुनै खररर्मबयक्र भएको भए सो
िूलय ।

स्पयष्टकरर्ाः

"पञ्चयकिे िोल" भन्नाले अचल सम्पजि मबयक्र गनुप
ा र्ाा मबयक्रहुने
न्युनिि िूलयलाइा सम्झनुपछा ।

(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा र्े हाय बिोजजिको कुरालाइा सिेि ध्यानिा राख्नुपनेछाः
(क)

औद्योमगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायि सिक सञ्जालसँग
छ वा छै न : िथा

(ख)

जोमिएको

गाँउिेत्रमभत्र पने घरको हकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवमिक
िुलयाँकन प्रमिवेर्न ।

८१.

खाम्नेजमि िात्र मललाि गनुपा नेाः (१)कायापामलकाले र्फा ८० बिोजजि मललाि गर्ाा असुलगनुप
ा ने

बाँयक खाम्ने जमि सम्पजििात्र मललाि गनुप
ा नेछ ।
(२) सम्पजि मललाि गर्ाा सकार भएको रकि असुलउपर गनुप
ा ने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ

भएको जमि रकि सम्पजिवाल पिलाइा यफिाा गरीदर्नुपछा ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि यफिाा पाउने पि मललाि गर्ााको बखि उपजस्थि नभएको भए

रकि यफिाा मलन आउनुभनी मनजको नाििा साि दर्नको सूचना जारी गरीजझकाइा रकि यफिाा
गनुप
ा छा ।

(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा सम्बजन्िि पि रकि यफिाामलन नआएिा उि रकि

सजञ्चिकोषिा र्ाजखल गरी आम्र्ानीबाँमि सर्रस्याहा गनुप
ा छा ।

(५) अमभले ख प्रशासकले र्फा ८० बिोजजि मललाि गरे को सम्पजि सकार गने पिको नाििा

सम्पजि र्िाा नािसारीको लामग सम्बजन्िि कायाालय वा मनकायिा पत्राचार गरी मनजलाइा सम्पजिको
चलनपूजी उपलब्ि गराइा आवश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइादर्नुपछा ।

(६) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन र्फा ८० बिोजजिको मललाि

प्रयक्रया अगािी बयढसकेपमछ भराउनुपने रकि बुझाउन लयाए पमन सो रकि नबुजझ सम्पजि मललाि
गनुप
ा नेछ ।
८२.

मललाि उपरको उजुरी : यस ऐन बिोजजि भएको मललािको प्रयक्रयािा जचि नबुझ्ने पिले जुन

प्रयक्रया उपर जचि नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न मभत्र समिमि सिि उजुरी पेश गरी भएको आर्े श
बिोजजि गनुप
ा नेछ ।
८३.

मबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचााः यस ऐन बिोजजि मबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा

लागेको खचा मबगो भरीदर्नुपने वा चलनदर्नुपने सम्बजन्िि पिले व्यहोनुप
ा नेछ ।
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८४.

यथाजस्थमििा राख्ने कायापामलकाले यस ऐन बिोजजि चलनचलाइा िाग्न वा मबगो भराइापाउन कुनै

सम्पजि र्े खाइा मनवेर्न परे पमछ मबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको लामग उि
सम्पजि हकहस्िान्िरर् गना, भत्काउन, मबगाना िथा कुनै प्रकारको मनिाार् काया गरी उि सम्पजिको
स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्िि पिको नाििा आर्े श जारी गरी उि सम्पजि
यथाजस्थमििा राख्नुपनेछ ।
८५.

मनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) अमभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बिोजजि भएको

आर्े श यवपररि कुनै सम्पजिको हक हस्िान्िरर् वा स्वरुप पररविान आदर् गरे को मनवेर्न परे िा उि
मनवेर्न र्िाा गरी त्यस्िो गने पिको नाििा मिन दर्नको म्यार्

जारी गरी मनजलाइा हाजजर गराइा सो

मनवेर्न समिमि सिि पेश गनुप
ा नेछ ।
(२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न पेश हुन आएिा पिलाइा नयाँ उजुरी र्िाा गना

नलगाइा उि मनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी मनर्ाय गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्नको

व्यहोराबाट मनवेर्न समिमिको िेत्रामिकार मभत्र नपने यवषयिा परे को र्े जखएिा समिमिले उि यवषयिा
िेत्रामिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा मनकाय सिि जान सुनाइादर्नुपनेछ ।
८६.

चलनचलाउने सूचनााः(१) अमभलेख प्रशासकले समिमिको मनर्ाय बिोजजि चलन चलाइा पाउन

मनवेर्न परे िा चलन चलाउने मिमि खुलाइा फलानो मिमििा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन
किाचारी खयटइा आउने हुँर्ा सो मिमि अगावै घर जग्गा खामल गरीदर्नु भमन चलन दर्नुपने पिको नाििा
सूचना जारी गनुप
ा नेछ ।
(२) चलनदर्नुपने सम्पजि उजुरीको पिबाहेक अन्य कसै को भोगचलनिा रहेको भएिा अमभलेख

प्रशासकले सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजजिको सूचना जारीगनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजजि िोयकएको मिमििा खयटइाजाँर्ा घरजग्गा खाली गरे को भए सम्बजन्िि

किाचारीले चलन चलाइा दर्एको िुच ुलका खिागरी िथा घरजग्गा खाली नगरे को भए खाली गराइा चलन
चलाइा चलन चलाएको िुच ुलका खिा गरी प्रमिवेर्न साथ अमभले ख शाखािा पेश गनुप
ा नेछ ।

पररच्छे र्-१०
यवयवि
८७.

नक्कल मनवेर्नाः(१) समिमि सिि र्िाा रहेको उजुरीको कुनै सरोकारवाला पिले यववार्को
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मिमसलिा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल मलनको लामग मनवेर्न दर्एिा समिमिले उि पिलाइा सो
कागजको नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दर्ँर्ा सम्बजन्िि पिले उजुरी शाखािा रहेको मिमसलको
नक्कल मलनुपर्ाा उजुरी प्रशासक िथा अमभलेख शाखािा रहेको मिमसलको नक्कल मलनुपने भएिा
अमभलेख प्रशासक सिि मनवेर्न पेश गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दर्नको एघार बजे अगावै पेश भएिा सम्बजन्िि किाचारीले
सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोमलपलट नक्कल
उपलब्ि गराउनेछ ।
(४) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न दर्ँर्ा फरक फरक उजुरीको लामग फरक फरक मनवेर्न
दर्नुपनेछ ।
(५)यववार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दर्ँर्ा नक्कलको सिािा कागजपत्रको
फोटो जखच्ने अनुिमि िागेिा सो दर्नुपनेछ ।
(६) नक्कल मनवेर्न दर्ँर्ा अनुसूची-१५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नुपनेछ ।
८८.

नक्कल र्स्िुराः (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोजजि नक्कल वा फोटो जखच्नको लामग

मनवेर्न दर्नेपिसँग र्े हाय बिोजजिको र्स्िुर मलइा नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछाः
(क)

नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको रू ५।–रुपैयाँको र्रले :

(ख)

समिमिको मनर्ाय कागजको हकिा प्रमि सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको रू ५।–रुपैयाँको
र्रले : िथा

(ग)

मलखि कागजपत्रको नक्कल नमलइा फोटो जखच्न चाहेिा प्रमि पानाको रू ५।–
रुपैयाँको र्रले ।

(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बिोजजि नक्कल र्स्िुर
नलाग्ने पिलाइा यस र्फा बिोजजिको र्स्िुर लाग्नेछैन ।
(३) यस र्फा बिोजजि नक्कल उिार गरी लै जाने पिले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको
व्यवस्था आफै गनुप
ा नेछ ।
८९.

र्स्िुर उललेख गनेाः(१)नक्कल प्रिाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिाजर्ि गर्ाा नक्कल लै जाने
पिको नाि थर िथा उजुरीिा है मसयिका साथै नक्कल उिार गरे वापि र्ाजखल गरे को र्स्िुर र नक्कल
पाना सिेि उललेख गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा जनाइा नक्कल प्रिाजर्ि गनुप
ा नेछ ।

९०.

र्स्िुर च ुिा नभइा नक्कल नदर्इनेाः सम्बजन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोजजि नक्कल िाग्ने पिले
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नक्कल उिार गर्ाा र्फा ८९ बिोजजि लाग्ने र्स्िुर र्ाजखल नगर्ाासम्ि नक्कल दर्नेछैन र सो
नक्कलको आमिकाररकिा प्रिाजर्ि गना पाउनेछैन ।
९१.

प्रचमलि कानून बिोजजि हुनाःे यस ऐनिा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन उजुरीसँग सम्बजन्िि

प्रचमलि कानूनिा कुनै कुरा ले जखएको भए सोिा ले जखए जमिको हकिा सोयह बिोजजि हुनेछ ।
९२.

मनयि बनाउने अमिकाराः समिमिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लामग आवश्यक मनयि

बनाउन सक्नेछ ।
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अनस
ु ूची-१
(दफा ८ को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्याययक सयियि सिक्षपेश गरेको
यिवेदि-पत्र
..............जजलला.............................गाउँपामलका,
.......................

विा

नं.

............बस्ने

छोरा/छोरी/श्रीमिमि..................................बषा...........को

(प्रथि

वषा.............को
पि)

मनवेर्क

......................

यवरुद्ध
..............जजलला.............................गाउँपामलका,
.......................

छोरा/छोरी/श्रीमिमि

विा

नं.

................................

............बस्ने
बषा...........को

वषा.............को
(र्ोस्रो

पि)

यवपिी....................

यवषयः सम्वन्ध यवच्छे द
ि यिम्ि वदुुँ ाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदद छु :
१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिस
ु ार यववाह
गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ वषद सम्ि अर्ाद ि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिु धरु दाम्पत्य िीवि रहेको
यर्यो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्िे
स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायद िा छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या देयिुँदै िाि र्ाल्यो । २०७१ सालको
यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरु ोध गरे ुँ । २ पटकसम्ि यलि
गएुँ । िर यििले यििीसुँग िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर िाि सयिि, यििी िे गिद पु छद गर भयि ठाडो िवाफ
यदि र्ायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छै ि आफुिस
ु ी गर र िलाई
सम्पकद िगर,गरेिा राम्रो हुदुँ ैि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि । लािो सियसम्ि िि फके ला र घर
आउयलि भयि पिी वसे ुँ िर आईिि । कररव ३ वषद पछी अर्ाद ि २०७४ साल भाद्र ियहिािा पिु ः यलि गएुँ िर
यवपक्षी िसुँग वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायद गरी िलाई
िर्ािाि गायल गलौच गरे । ियु ककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकदएुँ र अव दोस्रो पक्षश्रीििी िसुँग पिु ः
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फयकद आउिे र दाम्पत्य िीवि सिु धरु हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि
यदि आएको छु ।
२.

यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझ्ु िपु छद वि
ु ी यववाद यिरुपण गराईपाउुँ ।

३. यस गाउुँपायलकाबाट िारी भएको स्र्ािीय न्याययक कायद यवयधको दफा ..... बिोयिि यिवेदि दस्िरु
रु. ........, पािा २ को यिवेदि प्रयियलपी दस्िरु रु. ......... सिेि गरी िम्िा रु. ...........यसै यिवेदि सार्
दायिल गरेको छु ।
४. यो यिवेदि स्र्ािीय सरकार सञ्चालि ऐि,२०७४ को दफा ४७ अिस
ु ार यसै सयियिको (२) अयधकार
क्षेत्रयभत्र पदद छ ।
५.

यो यिवेदि हदम्यादयभत्रै छ र ि यिवेदकलाई यस यवषयिा यिवेदि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।

६.

यस यवषयिा अन्यत्र कही ुँ किै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि यदएको छै ि ।

७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफदका र िेरो घर िफदका पररवारका सदस्यहरु यिकाई र्प व्यहोरा वझ्ु ि
सयकिेछ ।
८.

यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो सत्य हुि,् िठु ा ठहरे कािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छु ।

यिवेदक
िािः .............................
इमि सं वि् ...........साल.........ियहना............गिे.............रोज शुभि् ।
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अनस
ु ूची-२
(दफा ९ को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित)
उजुरी र्िाा गरे को मनस्साको ढाँचा
श्री ....................

........................ ।

यवषय :

उजुरी र्िााको मनस्सापत्र सम्बन्ििा ।

..............बस्ने िपाई यवरुद्धिा .........बस्ने ..................ले ............................भनी उजुरी र्िाा गना
लयाएकोिा आजको मिमििा र्िाा गरी र्िाा नं. ............................ कायि भएकोले यो मनस्सा जारी गररदर्एको
छ । ............................

अमिकृि किाचारी
र्स्िखि :........
मिमि :...........
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अनस
ु ूची-३
(दफा ९ को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
ताररख भपाार्ा
न्याययक समिमि
...........................गाउँपामलकािा खिा गररएको िारे ख भपााई

वार्ी

प्रमिवार्ी

.................

...................
िुद्दा ....................

मिमि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बजे यस
न्याययक समिमि/कायाालयिा उपजस्थि हुनेछु भनी सही गने ......

वार्ी ................

प्रमिवार्ी ................

इमि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोज शुभि् ।
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अनस
ु ूची-४
(दफा ९ को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)
ताररख पचाा
न्याययक समिमि
रोङगाउँपामलका
बाट जारी भएको िारे खको पचाा

वार्ी

प्रमिवार्ी

...............

.................
िुद्दााः ......................

मिमि ............... िा .................... काि गना ........ बजे हाजजर हुन आउनुहोला ।

फाँटवालाको र्स्िखि
मिमि .................
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अनस
ु ूची-५
(दफा १५ को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)
प्रन्तवादको ढाँचा
मलजखि जवाफको निूना
न्याययक समिमि सिि पेश गरे को
मलजखि जवाफ
प्रथि पि
.....................जजलला ...........गाँउपामलका विा नं. को .................बस्ने..........................(नािा
सम्बन्ि उलले ख गने ।) वषा मलजखि जवाफ प्रस्िुिकिाा .........................................को ...........
र्ोस्रो पि
.....................जजलला

...........गाँउपामलका

विा

नं.

को

.................को

छोरा

वषा......................... बस्ने ...........................(मनवेर्क) यवपिी.................................

यवषय सम्वन्ि यवच्छे र् ।
ँ ाहरुिा ले जखए विोजजि मनवेर्न गर्ाछु :
ि मनम्न वुर्
१.

ि मलजखि जवाफ प्रस्िुिकिाा र यवपिी मनवेर्कयवच सं वि २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा

अनुसार यववाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि
भएको दठक हो । २०७१ सालको मिहारिा िाइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन
फोनबाट अनुरोि गरे को, २ पटकसम्ि मलन आएको िर ि घर नगएको,िैले यवपिी मनवेर्कलाई
र्ाम्पत्य जीवन चलन नसक्ने भनेको र िेरा र्ाईभाईले शारीररक आक्रिर् गने सम्िको काया गरे कोभमन
कपोलकजलपि झुठा र हुँर्ै नभएका मनरािार व्यहोरा उलले ख गरी यववार् गरे को कुरा उलले ख गना
चाहान्छु ।
२. िलाई यवपिी मनवेर्क सिेि मिली गामल, गलौच, िर, िाक, िम्की र्े खाई हािपाि गरी घरबाट
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मनकाला गरे पमछ ि िाइिीिा आई बसेकी हुँ । यववाह भएको केही वषापछी यवना कारर् ि िाथी
यवमभन्न यकमसिको आरोप लगाई अपिान गने, गाली गलौच गने लगायिका कािहरु हुँर्ैगए ।
पररवारका अन्य सर्स्यहरुले ि िामथ घृर्ा गने, बोलचाल नगने जस्िा काया गरे पमन यवपिीबाट केही
सिय िलाई नै सिथान र सहयोग गर्ै आएका मथए िर पछी यवपिी मनवेर्क सिेि उमनहरुसँग मिलेर
िलाई जवरजजस्ि घरबाट मनकालने कायािा सहभागी भए । के कुन कारर्ले वा िेरो के गलिीले यसो
गरे का हुन भमन बुझ्र्ा बेलाबेला र्ाइजो नलयाएको भमन िाइिी पिसिेिको आलोचना गने गरे का मथए
। सायर् उमनहरुलाई र्ाइजोकै लोभका कारर् िलाई घरबाट मनकालीदर्एका हुनपु र्ाछ

। िैले कुनै

गलिी नगरे को र यवपिी लोग्नेसँग पूवव
ा ि िाया, सद्भाव र सम्िान यथावन रहे कोले लोग्ने स्वास्नीको
सम्बन्ि यथावि कायि गरीपाउँ ।
३.

घरबाट जवरजस्िी मनकाले पछी ४ ियहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको झण्िै

३ वषासम्ि वेखवर, सम्पकायवयहन वसी अयहले एक्कासी सम्वन्ि यवच्छे र्को िाग गरी मनवेर्न दर्नु आफैँिा
आश्चयाजनक लागेको छ, सत्य िथ्य वुजझ कानून विोजजि गररपाउँ ।
४. बिोजजि मलजखि ...............बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायायविीको र्फा............... यसै
मनवेर्नसाथ र्ाजखल गरे को छु । जवाफ बापि र्स्िुर रु .......................................
५.

यो मलजखि जवाफ म्यार्मभत्रै मलई ि आफैं उपजस्थि भएको छु ।

६.

यस यवषयिा अन्यत्र कही ीँ किै कुनै मनकायिा कुनै प्रकारको मनवेर्न दर्एको छै न ।

७.

यसिा ले जखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून विोजजि सं जाय भोग्न ियार

छु ।
मनवेर्क
नािाः ...................................
इमि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६)सँग सम्बन्धित)
न्याययक समिमिबाट जारी भएको

म्यार् सूचना
......................बस्ने.......................को नाउँिा..........................

गाउँपामलकाबाट जारी भएको

१५

(पन्र) दर्ने सूचना ।
..........................बस्ने ..........ले िपाईको यवरुद्ध .........................................यववार् परे को भमन मनवेर्न
र्िाा गरे को हुँर्ा सो को प्रमिमलपी यसै साथ पठाईएको छ । अि

: िपाले यो म्यार् बुझेको वा ररि पूवक
ा

िािेल भएको मिमिले १५(पन्र) दर्न मभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहि आफै वा कानून बिोजजिको वारे श िाफाि
यस कायाालयिा हाजजर हुन आउनुहोला । अन्यथा कानून बिोजजि हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

इमि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोज शुभि् ।
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अनस
ु ूची-७
(दफा ४२ को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित)
न्नर्ायको ढाँचा
....................................... न्याययक समिमि
सं योजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
मनर्ाय
सं वि ............... सालको मनवेर्न नं........
यवषयाः वले सीबाट पानी झारे को ।

................. जजलला ................ गाउँपामलका विा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................प्रथि पि
यवरुद्ध

................. जजलला ................ गाउँपामलका विा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................र्ोस्रो पि
स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोजजि मनवेर्न र्िाा भई सोही ऐनको र्फा
४६ विोजजि गठन भएको न्याययक समिमि सिि प्रस्िुि हुन आएको िुद्दाको सं जिप्त िथ्य र मनर्ाय
यस प्रकार छाः

(१)

..............

गाउँपामलका

यक.नं........िे.फ...........को

विा

घरजग्गािा

नं.
पजश्चि

.......................
िफाका

नक्सा

यक.नं..........का

मसट

नं....

सं मियार

यवपिी

...................ले घर वनाउँर्ा आफ्नो घरजग्गािा मसिानासम्ि आई जोमि वनाएको िर छि िथा
वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र झानेगरी वनाएको हुँर्ा सो वले सी वन्र् गराइपाउँ भन्ने
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मनवेर्कको मनवेर्न व्यहोरा ।

(२)

.............. गाउँपामलकाबाट प्रचमलि भवन मनिाार् सम्वन्िी िापर्ण्ि विोजजि इजाजि प्राप्त

गरी भवनको नक्सा सिेि स्वीकृि गराई सो नक्सा विोजजि भवन मनिाार् गरे को हुँ । यवपिी
मनवेर्कले भने विोजजि आफ्नो घरको छि िथा वले सीको पानी मनजको घर कम्पाउण्िमभत्र झाने
नगरे को आफ्नै घरजग्गािा झाने गरे को हुँर्ा झुठा मनवेर्न खारे ज गररपाउँ भन्ने प्रत्यथीको मलजखि
जवाफ ।

(३)

.............. गाउँपामलकाबाट स्थलगि मनररिर् िथा सवेंिर् गना गएका प्रायवमिक टोमलले

स्थलगि मनररिर् गरी मिमि............िा पेश गरे को स्केच सयहिको प्रमिवेर्नबाट प्रत्यथीको घरिफाबाट
छि िथा वलेसीको पानी खस्र्ा मनवेर्कको घर कम्पाउण्िमभत्र पने गरे को र्े जखन्छ भन्ने व्यहोरा
उलले जखि भएको ।

(४)

यववार्का र्ुवै पिलाईिेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लामग..........................गाउँपामलका विा

नं........,................. िा रहे को िेलमिलाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेलमिलाप हुन नसकी फयका आएको ।
मनर्ाय
ु ाईको लामग आज पेशी िोयकएकोिा यववार्का सम्वजन्िि पिहरु स्वयिं िथा
र्ुवै पिलाई सुनव
मनजहरुबाट मनयुि गरे का कानून व्यवसायीहरु सिेिको भनाई सुनी पुनाः मिलापत्र गनुह
ा ोस भमन
सम्झाउँर्ा वुझाउँर्ा पमन मिलापत्र गना िञ्जुर नगनुा भएकोले फाइलिा सं लग्न प्रिार् कागजहरुको सिेि
िूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) विोजजिमनर्ाय दर्नुपने हुन आई
मनर्ायिफा यवचार गर्ाा मनवेर्कको यक. नं....को पजश्चििफा प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोमिएर
रहेकोिा यववार् र्े जखएन । मनवेर्कको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र प्रत्यथीको छि िथा
वलेसीको पानी झारे को हो होइन भमन स्थलगि रुपिै जाँचवुझ गरी प्रायवमिक प्रमिवेर्न पेश गना
कायाालयबाट खयट गएका प्रायवमिक किाचारीले मिमि.............िा पेश गरे को स्केच सयहिको प्रायवमिक
प्रमिवेर्न सिेिबाट मनवेर्कको िाग र्ावी विोजजि आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र प्रत्यथीको छि िथा
वलेसीबाट पानी झने गरे को भन्ने पुयष्ट हुने र्े जखन्छ । प्रत्यथीले यस कायाालयबाट पाररि गरे को
नक्सािा सिेि छि िथा वले सीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने भमन र्े खाईएको र मनवेर्कको घर
कम्पाउण्िमभत्र पानी झाना पाउनुपछा भमन प्रत्यथीले र्ावी यवरोि गना सिेि नसकेको र प्रचमलि कानून
र प्रचलनबाट सिेि अकााको घर कम्पाउण्ि मभत्र आफ्नो छि िथा वले सीको पानी झाना पाउने
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नर्े जखएको हुँर्ा मनवेर्कको िाग विोजजि प्रत्यथीले आफ्नो छि िथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा
पानी झाने प्रवन्ि गनुप
ा ने र्े जखन्छ । मनवेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झाना नपाउने ठहछा

। सो

ठहनााले िपजशल बिोजजि गनुा ।
िपजशल
१.

सरोकारवालाले नक्कल िाग गना आएिा मनयिानुसार र्स्िुर मलई नक्कल दर्नु ।

२.

यो मनर्ायिा जचि नवुझे ३५ दर्नमभत्र ..............जजलला अर्ालििा पुनरावेर्न गना जानु भमन
प्रत्यथीलाई सुनाईदर्नु ।

३.

म्यार्मभत्र पुनरावेर्न नपरे िा कानून विोजजि मनर्ाय कायाान्वयन गनु/
ा गराउनु ।

इमि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोज शुभि् ।
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अनस
ु ूची-८
(दफा ४८ को सँग सम्बन्धित)
अधतररम संरक्षर्ात्मक आदेशको नमनू ा
........................................................... न्याययक समियि
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदे श
संवि ............................ सालको यिवेदि िं........
विषयः
.................

जजल्ला

विडितलाई उिचार गराउने सम्िन्धमा ।

................

गाउँ पामलका

वडा

िं............

...............................वस्िे

..................................................................................प्रथि पक्ष
यवरुद्ध
.................

जजल्ला

................

गाउँ पामलका

वडा

िं............

...............................वस्िे

..................................................................................दोस्रो पक्ष
यसिा

यिवेदकको

िाग

विोजजि

..........................जजल्ला

वडा

िं................................

वस्िे

...............को िायि ..........................को छोरा/छोरी वर्ष ................ को ................ले आफुलाई असाध्य
रोग लागग यियमिि रुपिा हप्िाको २ पटक िग
ृ ौला डायलोमसस गिष गिककत्सकले मिफाररस गरे कोिा
एकाघरका छोरा वर्ष .................. को ...........................ले यियमिि रुपिा डायलोमसस गिष अटे र गरे को,
घरर घरर रुपैँया िभएको वहािा गिे गरे को, कहहले कहहले कायाषलयको कािको व्यस्ििाले फुसषद िमिलेको
आहद कारण जिाई आफुले यियमिि प्राप्ि गिप
ुष िे स्वाथ्य सेवा प्राप्ि गिष िसकेको हुँदा आफ्िो जीवि
झिझि खिरायक्
ु ि वन्दै गएको भयि अस्पिालको गिककत्सकको पज
ु ाष र मिफाररस सहहि पेि हुि आएको
यिवेदि उपर प्रारजभभक रुपिा जाँिवझ
गदाष व्यहोरा ििामसव दे खखएको हुँदा हाललाई यिवेदकको लागग
ु
गिककत्सकले मिफाररस गरे विोजजि हरे क हप्िा २ पटक डायलोमसस गिुष गराउिु िथा यिजको स्वाथ्यलाभका
लागग आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि मिलाउिु भयि स्थािीय सरकार संिालि ऐि २०७४ को दफा ४९(८)
विोजजि ववपक्षी ......................को िाििा यो अन्िररि संरक्षणात्िक आदे ि जारी गररहदएका छौं । यो
आदे ि मिमसल सािेल राखी ववपक्षीलाई लेखी

पठाईहदिु । यो आदे ि अिस
ु ार उपिार भएको जािकारी प्राप्ि

गरी मिमसल सािेल राख्िु र यियिािस
ु ार पेि गिुष ।
ईयि संवि ................... साल ..........िहहिा....गिे रोज.......िभ
ु ि् ।
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अनस
ु ूची-९
(दफा ५३ को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा
ु मनवेर्नपत्र
....................गाउँपामलका न्याययक समिमिसिि पेश गरे को मिलापत्रको सं यि
ु मनवेर्न पत्र
............. गाउँपामलका न्याययक समिमि सिि पेश गरे को मिलापत्रको सं यि
............जजलला...........गाउँपामलका

विा

नं.

............बस्ने...........................छोरा/छोरी/श्रीिमि

........................................ वषा .......को मनवेर्क (प्रथि पि).....................
यवरुद्ध
............जजलला...........गाउँपामलका

विा

नं.

............बस्ने...........................छोरा/छोरी/श्रीिमि

........................................ वषा .......को मलजखि जवाफकिाा (र्ोस्रो पि) .....................
यवषयाः सम्वन्ि यवच्छे र् ।
हािी मनवेर्क मनम्न मलजखि मनवेर्न गर्ाछौाः
१.

हािीयवच सं वि २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा अनुसार यववाह गररएकोिा कररव

२ वषासम्ि

सुििुर र्ाम्पत्य जीवन रहेको मथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको,
सोयह वषा २०७१ सालको मिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि
गरे को, मलन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भमन मनवेर्कको मनवेर्न परे को ।
२.

आफुलाई र्ाइजो नलयाएको मनउँबाट घरिा हेला गरे को, अपिान गरी जवरजस्ि घरबाट मनकाला गरे को

हो । आफु खुशीले िाइि गई वसेको होइन अझपमन लोग्नेप्रमि आफ्नो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िान रहेकोले
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथावि कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको मलजखि जवाफ रहेको ।
३. हािी झगिा गरर आयौ, केही वषा लोग्ने स्वास्नी छु यटएर बस्यौ, हामिबाट एक सन्िानको जायजन्ि सिेि
भइसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यवषयले िनिुटाब भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग बसेकोिा
...........गाउँपामलकाको न्याययक समिमि िाफाि विा नं.को ...................िेलमिलाप केन्द्रिा

िेलमिलापकिाा

...................अन्िगािको ...........................पहलिा एक आपसिा छलफल गरी मिली आएको व्यहोरा यो
छ की यवगििा जे जस्िा यवषयिा असिझर्ारी िथा वेिेल भएको भएिापनी हािीमबच एक अकोप्रमि यवश्वास,
सर्भाव र प्रेि कायिै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ि यवच्छे र् गरी पाउँ भन्ने मनवेर्न र्ावी छोिी पुन :
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सुििुर सम्बन्िका साथ र्ाम्पत्य जीवनलाई व्यवजस्थि ढं गले अगामि बढाउने छौ । मनवेर्कको घरिा ित्काल
ु
लोग्ने स्वास्नी सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७(२) बिोजजि यो मिलापत्रको सं यि
मनवेर्न पेश
गरे को छौं, ले जखए बिोजजि मिलापत्र गरीपाउँ ।
ु
४. ................. गाउँपामलकाका स्थानीय न्याययक कायायवमि बिोजजि यो मिलापत्रको सं यि
मनवेर्न र्स्िुर
बापि रु............. यसैसाथ सं लग्न छ ।
५.

ँ ा वुझाउँला ।
यसिा ले जखएका व्यहोरा दठक साँचो हुन,् झुठा ठहरे कानून विोजजि सहुल

मनवेर्कहरु
...................................... प्रथि पि
.................................... र्ोस्रो पि

इमि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोज शुभि् ।
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अनस
ु ूची-१०
(दफा ५३ को उपदफा (५)सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको ढाँचा

....................गाउुँपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको संयि
ु यिवेदिपत्र
.........जजलला

.............गाउँपामलका विा नं . ......बस्ने .........................छोरा/ छोरी /

श्रीििी वषा.................को.......................................मनवेर्क (प्रथि पि)

यवरुद्ध
.........जजलला

.............गाउँपामलका

विा

नं .

......बस्ने

वषा..............को

..........................मलजखि जवाफकिाा (र्ोस्रो पि)

यवषयःसम्वन्ध यवच्छे द ।
हािी यिवेदक यिम्ि यलयिि यिवेदि गदद छौं :
१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिस
ु ार यववाह गररएकोिा कररव २ वषद सम्ि
सिु धरु दाम्पत्य िीवि रहेको यर्यो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको, सोयह
वषद २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरु ोध गरेको,
यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि परेको ।
२. आफुलाई दाइिो िल्याएको यिउुँबाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट यिकाला गरेको
हो । आफु िशु ीले िाइि गई वसेको होइि अिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यर्ावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोले
लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यर्ावि कायि गराईपाउुँ भन्िे प्रत्यर्ीको यलयिि िवाफ रहेको ।
३. हािी झगिा गरर आयौ, केही वषा लोग्ने स्वास्नी छु यटएर बस्यौ, हामिबाट एक सन्िानको जायजन्ि सिेि
भइसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यवषयले िनिुटाब भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग बसेकोिा
...........गाउँपामलकाको न्याययक समिमि िाफाि विा नं.को ...................िेलमिलाप केन्द्रिा

िेलमिलापकिाा

...................अन्िगािको ...........................पहलिा एक आपसिा छलफल गरी मिली आएको व्यहोरा यो
छ की यवगििा जे जस्िा यवषयिा असिझर्ारी िथा वेिेल भएको भएिापनी हािीमबच एक अकोप्रमि यवश्वास,
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सर्भाव र प्रेि कायिै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ि यवच्छे र् गरी पाउँ भन्ने मनवेर्न र्ावी छोिी पुन :
सुििुर सम्बन्िका साथ र्ाम्पत्य जीवनलाई व्यवजस्थि ढं गले अगामि बढाउने छौ । मनवेर्कको घरिा ित्काल
ु
लोग्ने स्वास्नी सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७(२) बिोजजि यो मिलापत्रको सं यि
मनवेर्न पेश
गरे को छौं, ले जखए बिोजजि मिलापत्र गरीपाउँ ।
ु
४. ............गाउँपामलकाका स्थानीय न्याययक कायायवमि बिोजजि यो मिलापत्रको सं यि
मनवेर्न र्स्िुर बापि
रु............. यसै साथ सं लग्न छ ।
५.

ँ ा वुझाउँला ।
यसिा ले जखएका व्यहोरा दठक साँचो हुन,् झुठा ठहरे कानून विोजजि सहुल

यिवेदकहरु
...................................... प्रर्ि पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष

इमि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोज शुभि् ।
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अनस
ु ूची-११
(दफा ६० को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)
मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा
न्याययक समिमि
............ गाउँपामलका सिि पेश गरे को मनवेर्न

फोटो

यवषयाः िेलमिलापकिाािा सूचीकृि हुन पाउँ ।

प्रस्िुि यवषयिा िपमसलिा उलले जखि कागजािहरुको प्रमिमलपी साथै राखी ............

गाउँपामलकाको

न्याययक समिमि अन्िगािका ............ िेलमिलाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेलमिलाप गराउन अनुििी
पाउँ भनी मनवेर्न गर्ाछु ।
िपमसल
१)

नागररकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी,

२)

स्नािक िहसम्ि उमिर्ा गरे को शैजिक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी,

३)

िेलमिलापकिााको िामलिप्राप्त गरे को प्रिार्पत्रको छायाँकपी,

४)

िेलमिलाप सम्बन्िी अनुभव र

५)

व्यजिगि यववरर् (Bio-Data)
मनवेर्क
नाि थराः ..........
र्स्िखिाः ...........
मिमिाः .............
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अनस
ु ूची-१२
(दफा ७६ को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित)
गाउँपामलकाको न्याययक समिमि सिि पेश गरे को
भररभराउको मनवेर्न पत्र

यवषयाः भररभराई पाउँ भन्ने वारे ।
मनवेर्क................................वस्ने......÷वार्ी÷प्रमिवार्ी
यवरुद्ध
यवपिी.............वस्ने.......÷वार्ी÷प्रमिवार्ी
िुद्धा
ि मनवेर्क मनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनवेर्न गर्ाछु ।
१. उपरोि यवपिीसं गको उललेजखि िुद्धा यस गाउँपामलकाको न्याययक समिमिको मिमिको ..............
कायाालयिा

राखेको

र्स्िुर

मनर्ाय

बिोजजि

िैले

यस÷रकि

मिमिको

..............

जजलला अर्ालिको फैसला बिोजजि िैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँर्ा ...................श्री
उि रकि भरी भराई पाउन यो मनवेर्न पेश गरे को छु ।
२. िैले यस कायाालयिा जम्िा गरे को र्स्िुर.../रकिको भरपाई/रमसर्/भौचरको सक्कलै प्रमि र
सम्िानीि श्री जजलला अर्ालिको अजन्िि फैसलाको छाँयाकपी यसै साथ सं लग्न छ ।
३. यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक हो, झुठा ठहरे सहुँला बुझाउला ।
मनवेर्क
मनज..............
इमि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोज शुभि् ।
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अनस
ु ूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
चलन चलाउने मनवेर्न
गाउँपामलकािा पेश गरे को
मनवेर्न पत्र
यवषयाः चलन चलाई पाउँ भन्ने वारे ।
मनवेर्क ...................बस्ने....................वार्ी/प्रमिवार्ी
यवरुद्ध
यवपिी ..........बस्ने..............वार्ी/प्रमिवार्ी
िुद्धा
ि मनवेर्क मनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनवेर्न गर्ाछु ।
१. उपरोि यवपिीसँगको उलले जखि िुद्धा यस गाउँपामलकाको न्याययक समिमिबाट

मिमि .......वा जुन

सम्पजि भोग र स्वामित्वको हुने ठहर भएकोिा श्री सो सम्पजि वा वस्िु उलले ख गने जजलला
अर्ालििा यवपिीले पुनरावलोकन गरे कोिा सम्िानीि अर्ालिबाट सिेि मिमि ..........िा मनर्ाय
हुँर्ा न्याययक समिमिकै मनर्ायलाई सर्र गरी िेरै हक भोग कायि गरे को हुँर्ा सो िेरो हक
भोगको कायि भएको सम्पजि रहे को हुँर्ा यथाजशघ्र िलाई उि सम्पजि चलन चलाई पाउन यो
नवेर्न पेश गरे को छु ।
२. यसै मनवेर्न साथ र्े हायका कागजािहरु सं लग्न गरे को छु ।
किा गरे को मनर्ायको छाँयाकपी ................न्याययक समिमिले मिमि.
खको सर्र फैसलाको छाँयाकपी.............जजलला अर्ालिले गरे को मिमि .....श्री .
गयस यववार् सम्बद्ध मिमसल यसै कायाालयिा रहे को छ ।
घलेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ.......झुठा ठहरे कानून बिोजजि सहुँला बुझाउँला ।
मनवेर्क
मनज...............
इमि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-१४
ँ सम्बजन्िि)
(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सग

सम्पन्त रोक्काको अदेश
.............................................. न्याययक सयियि
संयोिक श्री..................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
संवि ........सालको यिवेदि िं .................

न्वषयः सम्पन्ि हस्ताधतरर् रोक्का
.........जजलला

.............गाउँपामलका विा नं . ......बस्ने .........................छोरा/ छोरी /

श्रीििी वषा.................को.......................................मनवेर्क (प्रथि पि)

यवरुद्ध
.........जजलला

.............गाउँपामलका

...................................यवपिी

विा
(र्ोस्रो

नं.

......बस्ने

पि)

यसिा

.........................वषा..............को
मनवेर्कको

िाग

बिोजजि.......जजलला

........गाउँपामलका विा नं. .....ि.फ. ..........यक.नं. ......जग्गािा बनेको .......को नाििा रहे को
अवण्िाको ............वगायफटको चार िलले घर र मलग लगापाि सिेि यवपिी......सम्पजि मनज
यवपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको िन्जुरी मबना हक हस्िान्िरर् हुन सक्ने आशंका गरी मनवेर्कले
दर्एको मनवेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा जाँचबुझ गर्ाा व्यहोरा िनामसब र्े जखएको हुँर्ा हाललाई प्रत्यिीको
नाििा रहेको उजललजखि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनु/
ा गना नदर्नु भनी िालपोि कायाालयबाट
नाििा सिेि स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोजजि यो रोक्काको आर्े श
जारी गररदर्एका छौ । यो आर्े श मिमसल सािेल राखी सम्बजन्िि कायाालयहरुिा पठाईदर्नु । यो
आर्े श अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्ि गरी मिमसल सािेल राख्नु र मनयिानुसार पेश गनुा ।
ईमि सं वि................साल.............िायहना...........गिे‘..........रोज शुभि् ।
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अनस
ु ूची-१५
(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
नक्कलको लान्ग न्नवेदन
न्याययक समिमि
रोङ गाउँपामलकािा पेश गरे को
मनवेर्न पत्र
यवषयाः नक्कल पाउँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने ........................................................................... मनवेर्क/वार्ी/प्रमिवार्ी
यवरुद्ध

............... बस्ने ................................................................................ यवपिी/वार्ी/प्रमिवार्ी
िुद्दााः ..................................

...................................... ।
ि मनवेर्क मनवेर्न र्स्िुर वापि रु. १०।– साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनवेर्न गर्ाछुाः

(१)

उपरोि यवपिीसँगको उलले जखि िुद्दािा अध्ययनको लामग र्े हायका कागजािहरु आवश्यक परे को हुँर्ा

प्रिाजर्ि प्रमिमलपी पाउँ भनी यो मनवेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रिाजर्ि प्रमिमलपी पाउँ ।
र्े हाय
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
ँ ा बुझाउँला ।
२) ले जखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झुिा ठहरे कानून बिोजजि सहुल
मनवेर्क
मनज ..........................
इमि सम्वि् ......... साल .... ियहना .... गिे रोज् ... शुभि् ................
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