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न्याययक समिमि (कायययिमि सम्बन्िी) ऐन िनगढी, २०७४”
प्रस्िािनााः न्याययक समिमिले प्रचमलि कानून बिोजिि उिुरीको कारिाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनुपने

कायययिमि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पारर्जशयिा कायि गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रमिको
िनयिश्वास कायि राखीरहनको लामग प्रचलनिा रहेको सं घीय कानूनिा भए र्े जख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था
गनय िाञ्छनीय भएकोले ,

नेपालको सं यििानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजिि िनगढी उप िहानगरपामलकाको र्ोश्रो

नगरसभा (मिमि २०७४/११/२६ गिे)ले यो ऐन िारी गरे को छ ।x
पररच्छे र् -१
प्रारजम्भक

१. सं जिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि “न्याययक समिमि (कायययिमि सम्बन्िी) ऐन िनगढी, २०७४”
रहेको छ ।

(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
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२. पररभाषााः यिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस ऐनिा;
(क)

“उिुरी” भन्नाले समिमि सिि परे को उिुरीबाट शुरु भएको प्रचमलि कानून बिोजिि
समिमिले कारिाही र यकनारा गने उिुरी सम्झनुपछय ।

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

(च)
(छ)
(ि)

“खाम्ने”भन्नाले िोयकएको सम्पजिको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झनु पर्यछ
।

“चलन चलाईदर्ने” भन्नाले मनर्यय पश्चाि हक अमिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै
िस्िु िा सम्पजि भोग गनय दर्ने काययलाई सम्झनुपर्यछ ।

“ििानि” भन्नाले कुनै व्यजि िा सम्पजिलाई न्याययक समिमिले चाहेको िखििा
उपजस्थि िा हाजिर गराउन मलएको जिम्िा िा उिरर्ाययत्िलाई सम्झनुपर्यछ ।

“िािेली”

भन्नाले न्याययक समिमिको िेत्रामिकार मभत्रका यििार्हरुिा सम्िजन्िि

पिलाई िुझाईने म्यार्, सुचना, आर्े श, पूिी िा िानकारी पत्र ररिपूिक
य िुझाउने
काययलाई सम्झनुपछय ।

“िायर्ाि”

भन्नाले सम्पजिको यििरर् िा गन्िी गरे को सं ख्या िमनने व्यहोरा िा

सम्पजिको फााँटिारी िा लगिलाई सम्झनुपर्यछ ।

“िोयकएको” िा “िोयकए बिोजिि” भन्नाले यस ऐन अन्िगयि बनेको मनयििा िोयकए
बिोजिि सम्झनुपछय ।

“र्रपीठ”भन्नाले न्याययक समिमि सिि पेश हुन आएका कुनै कागिपत्रको
सम्बन्ििा ररि नपुगे िा कानूनले र्िाय नहुने िा नलाग्ने भएिा त्यसको

पछामि पयि सोको कारर् र अिस्था िनाइ अमिकारप्राप्त अमिकारीले ले जखदर्ने
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

(ि)
(ढ)
(र्)
(ि)

मनर्े शन िा व्यहोरालाई सम्झनुपर्यछ ।

“नािेसी” भन्नाले कुनै व्यजिको नाि, थर र ििन सिेिको यिस्िृि यििरर् खुलाइएको
व्यहोरालाई सम्झनुपर्यछ ।

“नामलश”

भन्नाले कुनै यििार्को यिषयिा र्फा ८ बिोजिि दर्एको उिुरी, मनिेर्न

िा यफरार् सम्झनुपछय

“मनर्यय यकिाब”

भन्नाले समिमिले उिुरीिा गरे को मनर्ययको अमभले ख राख्नको लामग

खिा गरे को उिुरीिा मनर्यय गरे को व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को सं जिप्त
उलले ख भएको यकिाब सम्झनुपछय ।

“पन्चकृमि िोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगि िथा स्थानीय अिलोकन
िूलयांकन गरी यिक्री यििरर् हुनसक्ने उजचि ठहराएर मनजश्चि गरे को िुलयलाई
सम्झनुपर्यछ ।

“पेशी” भन्नाले न्याययक समिमि सिि मनर्ययाथय पेश हुने यििार्हरुिा पिहरुलाई
ु ाइ गने कािलाई सम्झनुपर्यछ ।
उपजस्थि गराइ सुनि

“प्रमिबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिुरी र्िाय गर्यछ सो व्यजि िा सं स्था
सम्झनुपछय ।

“िकपत्र” भन्नाले यििार् सम्बन्ििा िानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरे का कुरा
ले जखने िा ले जखएको कागिलाई सम्झनुपछय ।

“बन्र् ईिलास” भन्नाले न्याययक समिमि अन्िगयि मनरुपर् हुने यििार्हरु िध्ये गोप्य
प्रकुमिको यििार् भएको र सम्िद्ध पिहरुयिच गोपमनयिा कायि गनय आिश्यक
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ु ाई किलाई
र्े जखएिा सम्िद्ध पिहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रिन्ि गरीएको सुनि
(थ)
(र्)

सम्झनुपछय ।

“बार्ी” भन्नाले कसै उपर समिमि सिि उिुरी र्िाय गने व्यजि िा सं स्था सम्झनुपछय
।

“िूलििी” भन्नाले न्याययक समिमि अन्िगयि यिचारािीन िुद्धा अन्य अड्डा अर्ालििा
सिेि

यिचारामिन

भईरहेको

अिस्थािा

न्याययक

समिमिले

मनर्यय

गर्ाय

अन्य

यिचारामिन िुद्धािा प्रभायिि हुने र्े जखएिा प्रभाि पाने िुद्धाको फैसला नभएसम्ि
(ि)

प्रभायिि हुने िुद्दा स्थमगि गने काययलाई सम्झनुपछय ।

“लगापाि” भन्नाले घरिग्गा र त्यससाँग अन्िर मनयहि टहरा,बोट यिरुिा,खुलला िमिन
र त्यसिा रहेका सबैखाले सं रचना िा चचेको िग्गा,छे उछाउ,सेरोफेरो र
सम्पूर्य अियिलाई सम्झनुपर्यछ ।

(न)
(प)
(फ)

"िारे स" भन्नाले पिको प्रमिमनिी िा मनिले कानुन बसोजिि अजख्ियारी दर्एको व्यजि
लाई सम्झनु पर्यछ ।

“सर्रस्याहा”

भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगि किा गरी आम्र्ानीिा िाध्ने

काययलाई सम्झनुपछय ।

(ब)

“सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनुपछय ।
“समिमि” भन्नाले न्याययक समिमि सम्झनुपछय र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८

(भ)

“साल िसाली” भन्नाले हरे क िषयको लामग छु िा छु िै हुने गरी प्रमििषयको मनमिि

(ि)
(य)

को उपर्फा (६) बिोजििको समिमिलाइय सिेि िनाउनेछ ।
स्थायी रुपिा िय गररएको शिय सम्झनुपछय ।

“स्थानीय ऐन”भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनुपछय ।
"सं यििान" भन्नाले नेपालको सं यििान सम्झनुपछय ।
पररच्छे र्-२

समिमिको अमिकार

३. उिुरीिा मनर्यय सम्बन्िी कािाः समिमििा र्िाय भएका उिुरी िा उिुरीको मनर्यय गने िा र्िाय भएको नामलश
िा उिुरीको कुनै व्यहोराले लगि किा गने अमिकार समिमिलाइय िात्र हुनेछ ।
४. मनर्यय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उललेख भएको िा प्रचमलि कानू नले समिमि िा
समिमिको सर्स्यले नै गने भन्ने व्यिस्था गरे को िा काययको प्रकृमिले समिमि िा समिमिको सर्स्यले नै
गनुप
य ने स्पष्ट भैरहेको र्े जख बाहे कको अन्य काययहरू यस ऐनिा िोयकएको कियचारी र त्यसरी निोयकएकोिा
समिमिले मनर्यय गरी िोकेको िा अमिकार प्रर्ान गरे को कियचारीले गनुप
य नेछ ।

(२) िोयकएको शाखा प्रिुख िा िोयकएका अन्य कियचारीले यस ऐन र प्रचमलि कानून

बिोजिि िोयकएको काि गर्ाय समिमिको सं योिक िा समिमिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि मनर्े शन,
र्े खर्े ख र मनयन्त्रर्िा रही गनुप
य नेछ ।

५. यस ऐन बिोजिि कायययिमि अिलम्बन गनुपय नेाः समिमिले उिुरी िा उिुरीको कारिाही र यकनारा गर्ाय
प्रचमलि र सम्बजन्िि सं घीय कानूनिा स्पष्ट उललेख भए र्े जख बाहेक यस ऐन बिोजििको कायययिमि
अिलम्बन गनुप
य नेछ ।
६. समिमिले हेनेाः समिमिलाइय र्े हाय बिोजििको उिुरीहरूिा कारिाही र यकनारा गने अमिकार रहनेछाः
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स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगयिको उिुरी,

िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार िेलमिलापको लामग गाउाँपामलका/नगरपामलकािा
प्रेयषि उिुरी,

सं यििानको अनुसूची-८ अन्िगयिको एकल अमिकार अन्िगयि सभाले बनाएको कानून
बिोजिि मनरूपर् हुने गरी मसजियि उिुरी, िथा

प्रचमलि कानूनले गाउाँपामलका/नगरपामलकाले हेने भमन िोकेका उिुरीहरू ।

७. समिमिको िेत्रामिकाराः समिमिले र्फा ६ अन्िगयिका िध्ये र्े हाय बिोजििका उिुरीहरूिा िात्र िेत्रामिकार
ग्रहर् गने िथा कारिाही यकनारा गनेछाः

व्यजिको

(ख)

प्रचमलि कानून र सं यििानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अर्ालि िा न्यायािीकरर्

(ग)
(घ)
(ङ)

हकिा

उिुरीका

सबै

िेत्रामिकार मभत्र बसोबास गरीरहे को,

पि

गाउाँपामलका/नगरपामलकाको

(क)

भैगोमलक

िा मनकायको िेत्रामिकार मभत्र नरहेको,

गाउाँपामलका/नगरपामलकाको िेत्रामिकार मभत्र परे का कुनै अर्ालि िा मनकायबाट
िेलमिलाप िा मिलापत्रको लामग प्रेयषि गरीएको,
अचल

सम्पजि

सिािेश

रहे को

यिषयिा

सो

अचल

गाउाँपामलका/नगरपामलकाको भैगोमलक िेत्रामिकार मभत्र रयहरहे को, िथा

सम्पजि

ाँ सम्बजन्िि यिषयिस्िु रहे कोिा सो घटना गाउाँपामलका/नगरपामलकाको
कुनै घटनासग
भैगोमलक िेत्र मभत्र घटे को ।

पररच्छे र्-३

उिुरी िथा प्रमििार् र्िाय

८. मबिार् र्िाय गनेाः (१) कसै उपर मबिार् र्िाय गर्ाय िा उिुरी चलाउाँर्ा प्रचमलि कानून बिोजिि हकर्ै या
पुगेको व्यजिले समिमिको िोयकएको शाखा सिि उिुरी र्िाय गनयसक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि उिुरी दर्ं र्ा यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजिि खुलाउनुपने

कुरा सबै खुलाइय िथा पुयायउनुपने प्रयक्रया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बिोजििको ढााँचािा दर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा ले जखए र्े जख बाहेक उिुरीिा र्े हाय बिोजििको व्यहोरा सिेि

खुलाउनुपनेछाः
(क)

बार्ीको नाि, थर, ििन र मनिको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बािे र बज्यै

(ख)

प्रमिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि मनिको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान

(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ि)

को नाि;

पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको ििन;

गाउाँपामलका/नगरपामलकाको नाि सयहि समिमिको नाि;
उिुरी गनुप
य रे को व्यहोरा र सम्पूर्य यििरर्;

उप-िहानगरपामलकाले िोके अनुसारकोर्स्िुर बुझाएको रमसर् िा मनस्सा;

समिमिको िेत्रामिकार मभत्रको उिुरी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून;
बार्ीले र्ािी गरे को यिषय र सोसाँग सम्बन्िीि प्रिार्हरू;

हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहे को िथा हकर्ै या पुगेको सम्बन्िी व्यहोरा;
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(झ)

कुनै सम्पजिसाँग सम्बजन्िि यिषय भएकोिा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान,

(४)

प्रचमलि कानूनिा कुनै यिशेष प्रयक्रया िा ढााँचा िा अन्य केयह उलले ख भएको रहे छ

अिस्था िथा अचल भए चारयकलला सयहिको सबै यििरर् ।

भने सो सन्र्भयिा आिश्यक यििरर् सिेि खुलेको हुनपु नेछ ।

(५) कुनै यकमसिको िमिपूमिय भराउनुपने अथिा बण्िा लगाउनुपने अिस्थाको उिुरीको

हकिा त्यस्िो िमिपूमिय िा बण्िा िा चलनको लामग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको यििरर् खुलेको
ु नेछ ।
हुनप

८. (क) कसै उपर र्ायर हुन आएको यफरार् अनुसजु च २ (क) को ढााँचािा राजखएको र्िाय यकिाबिा र्िाय गनुय
पने छ।

(ख) कसै उपर र्ायर हुन आएको उिुरी मनबेर्न अनुसजु च २ (ख) को ढााँचािा राजखएको र्िाय यकिाबिा र्िाय
गनुय पने छ ।

९. मबिार् र्िाय गरी मनस्सा दर्नेाः(१) उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि प्राप्त उिुरी र्िाय गरी बार्ीलाइय िारे ख
िोयक अनुसूची-२ बिोजििको ढााँचािा मबिार् र्िायको मनस्सा दर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िारे ख दर्नु पने अिस्थािा िारे ख िोक्र्ा अनुसूची-३ बिोजििको

ढााँचािा िारे ख भपायइय खिा गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गराइय मिमसल सािेल राख्नुपछय ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि िारे ख भपायइयिा िोयकएको िारे ख िथा उि मिमििा हुने कायय
सिेि उलले ख गरी सम्बजन्िि पिलाइय अनुसूची-४ बिोजििको ढााँचािा िारे ख पचाय दर्नुपनेछ ।

१०. उिुरी र्रपीठ गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिुरीिा प्रयक्रया नपुगेको र्े जखए

पुरा गनुप
य ने र्े हायको प्रयक्रया पुरा गरी अथिा खुलाउनुपने र्े हायको व्यहोरा खुलाइ लयाउनु भन्ने व्यहोरा
लेजख पाच दर्नको सिय िोयक िथा मबिार् र्िाय गनय नमिलने भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा िनाइय
र्रपीठ गरे िा बार्ीलाइय उिुरी यफिाय दर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रयक्रया नपुगेको भमन र्रपीठ गरी यफिाय गरे को उिुरीिा

र्रपीठिा उललेख भए बिोजििको प्रयक्रया पुरा गरी पाच दर्नमभत्र लयाएिा र्िाय गररदर्नुपछय ।

(३) उपर्फा (१) बिोजििको र्रपीठ आर्े श उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श भएको

मिमिले मिन दर्न मभत्र उि आर्े शको यिरूध्र्िा समिमि सिि मनिेर्न दर्न सक्नेछ ।

(४) उपर्फा (३) बिोजिि दर्एको मनिेर्न व्यहोरा िनामसब र्े जखए समिमिले उपर्फा (१)

बिोजििको र्रपीठ बर्र गरी मबिार् र्िाय गनय आर्े श दर्नसक्नेछ ।

(५) उपर्फा (४) बिोजिि आर्े श भएिा उिुरी प्रशासकले त्यस्िो मबिार् र्िाय गरी अरू

प्रयक्रया पुरा गनुप
य नेछ ।

११. र्िाय गनय नहुनाःे उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिुरीिा र्े हाय बिोजििको व्यहोरा दठक
भएनभएको िााँच गरी र्िाय गनय नमिलने र्े जखएिा र्फा १० बिोजििको प्रयक्रया पुरा गरी र्रपीठ गनुप
य नेछाः

(क)

प्रचमलि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् मभत्र उिुरी परे नपरे को;

(ग)

कानुन बिोजिि लाग्ने र्स्िुर र्ाजखल भए नभएको;

(ख)
(घ)

प्रचमलि कानून बिोजिि समिमिको िेत्रामिकार मभत्रको उिुरी रहे नरहेको;

ाँ सम्बजन्िि यिषयिा यििार् मनरूपर् गनुप
कुनै सम्पजि िा अमिकारसग
य ने यिषय
उिुरीिा सिािेश रहेकोिा त्यस्िो सम्पजि िा अमिकार यिषयिा उिुरी गनय बार्ीको
हक स्थायपि भएको प्रिार् आिश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको;
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उि यिषयिा उिुरी गने हकर्ै या बार्ीलाइय रहे नरहेको;
मलखििा पुरागनुप
य ने अन्य ररि पुगे नपुगेको; िथा

१२. र्ोहोरो र्िाय गनय नहुनाःे (१)यस ऐनिा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बिोजिि समिमि
िा अन्य कुनै अर्ालि िा मनकायिा कुनै पिले उिुरी गरी समिमि िा उि अर्ालि िा मनकायबाट
उिुरीिा उलले ख भएको यिषयिा प्रिार् बुजझ िा नबुजझ यििार् मनरोपर् भैसकेको यिषय रहे को छ भने सो
उिुरीिा रहे का पि यिपिको बीचिा सोयह यिषयिा समिमिले उिुरी र्िाय गनय र कारिाही गनय हुाँर्ैन ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि र्िाय गनय नमिलने उिुरी भुलिश र्िाय भएकोिा सो व्यहोरा

िानकारी भएपमछ उिुरी िुनसुकै अिस्थािा रहेको भए पमन समिमिले उिुरी खारे ि गनुप
य नेछ ।

१३. उिुरीसाथ मलखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुप
य नेाः उिुरीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक मलखि प्रिार्को सक्कल र
कजम्ििा एक प्रमि नक्कल उिुरीसाथै पेश गनुप
य नेछ र उिुरी प्रशासकले त्यस्िो मलखििा कुनै कैयफयि
िनाउनुपने भए सो िनाइ सो प्रिार् सम्बजन्िि मिमसलिा राख्नेछ ।
१४. उिुरी िथा प्रमििार् र्िाय र्स्िुराः (१) प्रचमलि कानूनिा मबिार् र्िाय र्स्िुर िोयकएकोिा सोयह बिोजिि िथा
र्स्िुर निोयकएकोिा एक सय रूपैयााँ बुझाउनुपनेछ ।

(२) प्रचमलि कानूनिा प्रमििार् र्िाय र्स्िुर नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रमििार्

र्िाय र्स्िुर लाग्नेछ ।

१५. प्रमििार् पेश गनुप
य नेाः (१) प्रमिबार्ीले र्फा २० बिोजिि म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपमछ म्यार् िा सूचनािा
िोयकएको सियािमि मभत्र उिुरी प्रशासक सिि आफै िा िारे स िाफयि मलजखि प्रमििार् र्िाय गनुप
य नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रमििार् पेश गर्ाय प्रमिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागिािका

प्रमिमलयप साथै सं लग्न गरी पेश गनुप
य नेछ ।
१६. प्रमििार्

(३) प्रमििार्ीले मलजखि ब्यहोरा दर्ाँर्ा अनुसूची-५ बिोजििको ढााँचािा दर्नुपनेछ ।

िााँच गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा १५ बिोजिि पेश भएको प्रमििार् िााँच गरी कानून

बिोजििको ररि पुगेको िथा म्यार् मभत्र पेश भएको र्े जखए र्िाय गरी समिमि सिि पेश हुने गरी मिमसल
सािेल गनुप
य नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रमििार् र्िाय हुने भएिा उिुरी प्रशासकले प्रमिबार्ीलाइय बार्ी

मिलानको िारे ख िोक्नुपनेछ ।

१७. मलखििा पुरागनुप
य ने सािान्य ररिाः (१) प्रचमलि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेजखए र्े जख बाहेक समिमि
सिि र्िाय गनय लयाएका उिुरी िथा प्रमििार्िा र्े हाय बिोजििको ररि सिेि पुरा गनुप
य नेछाः

(क)

(ख)

एफोर साइि को नेपाली कागििा बायााँ िफय पााँच सेजन्टमिटर, पयहलो पृष्ठिा
शीरिफय र्श सेजन्टमिटर र त्यसपमछको पृष्ठिा पााँच सेजन्टमिटर छोिेको िथा प्रत्येक
पृष्ठिा बजिस हरफिा नबढाइय कागिको एकािफय िात्र ले जखएको;

मलखि र्िाय गनय लयाउने प्रत्येक व्यजिले मलखिको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछारिा

छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि पृष्ठको अन्त्यिा ले खात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप
गरे को;
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कुनै कानून व्यिसायीले मलखि ियार गरे को भए मनिले पयहलो पृष्ठको बायााँ िफय

मनिको कानून व्यिसायी र्िाय प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यिसायीको यकमसि
खुलाइय र्स्िखि गरे को; िथा

मलखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस मलखििा लेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झुट्ठा

ठहरे कानून बिोजिि सहुाँला बुझाउाँला भन्ने उललेख गरी सो िुमन मलखि र्िाय गनय
लयाएको िषय, ियहना र गिे िथा िार खुलाइय मलखि र्िाय गनय लयाउने व्यजिले
र्स्िखि गरे को, ।

िर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको मलखि मलनलाइ यो उपर्फाले बािा पारे को िामनने छै न ।
(२) मलखििा यिषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छु ट्याइय सं यमिि र ियायदर्ि भाषािा

ु नेछ ।
ले जखएको हुनप

(३) मलखििा पेटबोमलिा परे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यििरर् र व्यजिको नाि, थर ,

ु नेछ ।
ठे गाना िथा अन्य यििरर् स्पष्ट खुलेको हुनप

(४) मलखि र्िाय गनय लयाउने िा समिमििा कुनै कागि गनय आउनेले मनिको नाि, थर र

ििन खुलेको नागररकिा िा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुप
य छय ।

१८. नक्कल पेश गनुपय नेाः उिुरी िा प्रमििार् र्िाय गनय लयाउनेले यिपिीको लामग उिुरी िथा प्रमििार्को नक्कल
िथा सं लग्न मलखि प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुप
य छय ।
१९. उिुरी िा प्रमििार् सं शोिनाः (१) मलखि र्िाय गनय लयाउने पिले समिमििा र्िाय भइसकेको मलखििा ले खाइ
िा टाइप िा िुद्रर्को सािान्य त्रुटी सच्याउन मनिेर्न दर्न सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्निा िाग बिोजिि सच्याउाँर्ा र्ािी िथा प्रमििार्िा

गरीएको िाग िा र्ािीिा िुलभुि पििा फरक नपने र मनकै सािान्य प्रकारको सं शोिन िाग गरे को
र्े खेिा उिुरी प्रशासकले सो बिोजिि सच्याउन दर्न सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोजिि सं शोिन भएिा

दर्नुपनेछ ।

सो को िानकारी उिुरीको अको पिलाइय

पररच्छे र्-४

म्यार् िािेली िथा िारे ख

२०. म्यार् सूचना िािेल गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि मबिार् र्िाय भएपमछ बयढिा र्ुइय दर्न
मभत्र प्रमिबार्ीका नाििा प्रचमलि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोजिि र निोयकएको भए पन्र
दर्नको म्यार् दर्इय सम्बजन्िि ििा कायायलय िाफयि उि म्यार् िा सूचना िािेल गनय सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िा सूचना िािेल गर्ाय र्फा ९ बिोजििको उिुरी िथा

उि उिुरी साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रमिमलपी सिेि सं लग्न गरी पठाउनुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन एक भन्र्ा बयढ प्रमिबार्ीलाइय म्यार्

दर्नुपर्ाय प्रिार् कागिको नक्कल कुनै एकिना िुल प्रमिबार्ीलाइय पठाइय बााँयकको म्यार्िा प्रिार्
कागिको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेजख पठाउनुपनेछ ।

(४) उपर्फा (१) बिोजिि प्राप्त भएको म्यार् ििा कायायलयले बयढिा मिन दर्न मभत्र िािेल

गरी िािेलीको व्यहोरा खुलाइय समिमििा पठाउनु पनेछ, सो म्यार् िािेल सम्बजन्िि ििा कायायलयको
सहायक स्िरको कियचारीले गने छ।
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(५) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िािेल हुन नसकेिा र्े हाय बिोजििको यिद्युिीय िाध्यि

िा पमत्रकािा सूचना प्रकाशन गरे र म्यार् िािेल गनुप
य नेछाः
(क)

म्यार् िािेल गररनुपने व्यजिको कुनै फ्याक्स िा इयिेल िा अन्य कुनै अमभले ख हुन

(ख)

प्रमिबार्ीले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सक्ने िनामसब आिार छ भन्ने

(ग)

सक्ने यिद्युिीय िाध्यिको ठे गाना भए सो िाध्यिबाट;

र्े जखएिा समिमिको मनर्ययबाट कुनै स्थानीय र्ै मनक पमत्रकािा सूचना प्रकाशन गरे र
िा स्थानीय एफ.एि. रे मियो िा स्थानीय टे मलमभिनबाट सूचना प्रसारर् गरे र; िा

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

(घ) पत्रपमत्रका िा रे मियो यट.भी द्वारा म्यार् सुचना िािेल गर्ाय लाग्ने र्स्िुर सम्बजन्िि

पिले र्ाजखला गनुय पने छ।

(६) यस ऐन बिोजिि म्यार् िारी गनुपय र्ाय अनुसूची-६ बिोजििको ढााँचािा िारी गनुपय नेछ ।

२१. रोहिरिा राख्नुपनेाः यस ऐन बिोजिि ििा कायायलय िाफयि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि ििाको
अध्यि िा सर्स्य िथा कजम्ििा र्ुइयिना स्थानीय भलार्मि रोहिरिा राख्नुपनेछ ।
२२. रीि बेरीि िााँच गनेाः(१) उिुरी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रमििेर्न प्राप्त भएपमछ रीिपूिक
य को िािेल
भएको छ िा छै न िााँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्िि ििा सजचिको प्रमििेर्न सिेि मलइय रीिपूिक
य को
र्े जखए मिमसल सािेल राजख िथा बेरीिको र्े जखए बर्र गरी पुनाः म्यार् िािेल गनय लगाइय िािेली प्रमि
मिमसल सािेल राख्नुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िााँच गर्ाय सम्बजन्िि कियचारीले बर्मनयि राजख कायय गरे को

र्े जखए उिुरी प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाइय समिमि सिि प्रमििेर्न पेश गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजििको प्रमििेर्नको व्यहोरा उपयुि र्े जखए समिमिले सम्बजन्िि

कियचारी उपर कारिाहीको लामग काययपामलका सिि ले जख पठाउनसक्नेछ ।

२३. िारे खिा राख्नूपनेाः(१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि मबिार् र्िाय गरे पमछ उिुरीकिायलाइय र र्फा १६
बिोजिि प्रमििार् र्िाय गरे पमछ प्रमिबार्ीलाइय िारे ख िोयक िारे खिा राख्नुपछय ।

(२) उिुरीका पिहरूलाइय िारे ख िोक्र्ा िारे ख िोयकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा िारे ख

भपायइय िथा िारे ख पचायिा खुलाइय उिुरीका सबै पिलाइय एकै मिलानको मिमि िथा सिय उलले ख गरी
एकै मिलानको िारे ख िोक्नुपछय ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि िारे ख िोयकएको सियिा कुनै पि हाजिर नभए पमन िोयकएको

कायय सम्पन्न गरी अको िारे ख िोक्नुपने भएिा हाजिर भएको पिलाइय िारे ख िोयक सियिा हाजिर
नभइय पमछ हाजिर हुने पिलाइय अजघ हाजिर भइय िारे ख लाने पिसाँग एकै मिलान हुनेगरी िारे ख
िोक्नुपछय ।

(४) यस र्फा बिोजिि िोयकएको िारे खिा उपजस्थि भएका पिहरूलाइय साथै राजख समिमिले

उिुरीको कारिायह गनुप
य छय ।

(५) उपर्फा (४) िा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन िोयकएको िारे खिा कुनै पि

उपजस्थि नभए पमन समिमिले मबिार्को यिषयिा कारिाही गनय बािा पनेछैन ।

२४. समिमिको मनर्यय बिोजिि हुनाःे समिमिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचमलि कानून िथा यस ऐनिा लेजखए
र्े जख बाहे कको यिषयिा आिश्यक प्रयक्रया मनिायरर् गनय सक्नेछ ।

8

खण्ड: १

सख्
ं या: ६

मिमि:२०७५/०१/०३

पररच्छे र्-५
सुनिाइय िथा प्रिार् बुझ्ने सम्बन्ििा

२५. प्रारजम्भक सुनिाइयाः (१) िेलमिलापबाट मबिार् मनरुपर् हुन नसकी समिमििा आएका मबिार् प्रमििार् र्िाय
िा बयान िा सो सरहको कुनै कायय भएपमछ सुनिाइयको लामग पेश भएको मबिार्िा उपलब्ि प्रिार्का
आिारिा ित्काल मनर्यय गनय सयकने भएिा समिमिले मबिार् पेश भएको पयहलो सुनिाइयिा नै मनर्यय गनय
सक्नेछ ।

(२) समिमि सिि पेश भएको मबिार्िा उपर्फा (१) बिोजिि ित्काल मनर्यय गनय सयकने

नर्े जखएिा समिमिले र्े हाय बिोजििको आर्े श गनय सक्नेछाः(क)
(ख)
(ग)

(घ)

मबिार्िा िुख नमिलेको कुरािा यकीन गनय प्रिार् बुझ्ने िा अन्य कुनै कायय गने;

मबिार्िा बुझ्नुपने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गनय लगाउने िा सम्बजन्िि
मनकायबाट िाग गने आर्े श गने;

िेलमिलापका सम्बन्ििा मबिार्का पिहरूसाँग छलफल गने; िथा

ु ाइको लामग िारे ख िथा पेजशको सिय िामलका
मबिार्का पि उपजस्थि भएिा सुनि
मनिायरर् गने ।

(३) उपर्फा (१) र (२) िा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन समिमिले स्थानीय ऐनको

र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको उिुरीिा िेलमिलापको लामग पठाउने आर्े श गनुप
य नेछ ।

२६. प्रिार् र्ाजखल गनेाः बार्ी िा प्रमिबार्ीले कुनै नयााँ प्रिार् पेश गनय अनुिमि िाग गरी मनिेर्न पेश गरे िा
उिुरी प्रशासकले सोयह दर्न मलन सक्नेछ ।
२७. मलखि िााँच गनेाः (१) समिमिले उिुरीिा पेश भएको कुनै मलखिको सत्यिा परीिर् गनय रे खा िा हस्िािर
यिशेषज्ञलाइय िााँच गराउन िरूरी र्े खेिा सो मलखिलाइय असत्य भन्ने पिबाट परीिर् र्स्िुर र्ाजखल गनय
लगाइय रे खा िा हस्िािर यिशेषज्ञबाट मलखि िााँच गराउन सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िााँच गर्ाय िनामसब िायफकको सिय िोयक आर्े श गनुप
य नेछ र

सिय मभत्र िााँच सम्पन्न हुनको लामग यथासम्भि व्यिस्था गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजिि िााँच गर्ाय मलखि असत्य ठहरीएिा मलखि सत्य रहेको भन्ने

पिबाट लागेको र्स्िुर असुल गरी उपर्फा (१) बिोजिि र्स्िुर र्ाजखल गने पिलाइय भराइयदर्नुपछय
।

२८. सािी बुझ्नेाः (१) समिमिबाट सािी बुझ्ने आर्े श गर्ाय सािी बुझ्ने दर्न िोयक आर्े श गनुप
य नेछ । साछी
राख्र्ा बढीिा ५ िना राख्नु पने ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि आर्े श भएपमछ उिुरी प्रशासकले उिुरीको पिलाइय आर्े शिा

उलले ख भएको मिमििा सािी बुझ्ने िारे ख िोक्नुपनेछ ।

(३) सािी बुझ्ने िारे ख िोयकएको दर्निा आफ्नो सािी समिमि सिि उपजस्थि गराउनु

सम्बजन्िि पिको र्ाययत्ि हुनेछ ।

२९. समिमिको िफयबाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन नाबालक
िा अशि िा िृध्र्िृध्र्ा पि रहेको उिुरीिा साजि बकपत्रको लामग िोयकएको िारे खको दर्न उपजस्थि
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नभएको िा उपजस्थि नगराइएको सािीलाइय समिमिले म्यार् िोयक समिमिको िफयबाट जझकाइय बकपत्र
गराउन सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि सािी जझकाउाँर्ा बकपत्र हुने िारे ख िोयक म्यार् िारी गनुप
य नेछ

र उिुरीका पिहरूलाइय सिेि सोयह मिलानको िारे ख िोक्नुपनेछ ।

३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उिुरी प्रशासकले सािी बकपत्रको लामग िोयकएको दर्न पिहरूसाँग मनिहरूले
उपजस्थि गराउन लयाएका साजिको नािािली मलइय समिमि सिि पेश गनुप
य नेछ ।

(२) सािी बकपत्रको लामग िोयकएको िारे खको दर्न उिुरीका सबै पिले सािी उपजस्थि

गराउन लयाएको भए कायायलय खुलनासाथ िथा कुनै पिले सािी उपजस्थि गराउन नलयाएको भए
दर्नको बाह्र बिेपमछ समिमिले उपलब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ ।

३१. बन्र्े ि गनय सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउाँर्ा उिुरीको यिषयिस्िु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा सािी िा
उिुरीको पिलाइय अपिामनि गने िा जझझ्याउने िा अनुजचि प्रकारको प्रश्न सोमिएिा समिमिले त्यस्िो प्रश्न
सोध्नबाट पिलाइय बन्र्े ि गनय सक्नेछ ।

(२) नाबालक िा िृध्र् िा असि िा मबरािीले सािी बक्नुपने भइय त्यस्िो उिुरीिा कुनै

पिको उपजस्थमि िा अन्य कुनै िनामसब कारर्ले सािीलाइय बकपत्र गनय अनुजचि र्बाि परे को िा

पने प्रबल सम्भािना रहे को छ भन्ने समिमिलाइय लागेिा समिमिले त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थमिलाइय
बन्र्े ि गरी मनिले सािीले नर्े ख्ने गरी िात्र उपजस्थि हुन आर्े श गनय सक्नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि आर्े श गरे िा सािीले नर्े ख्ने गरी पि उपजस्थि हुने व्यिस्था

मिलाउने र्ाययत्ि समिमिको हुनेछ ।

ाँ सम्बजन्िि आिश्यक
(४) उपर्फा (१) िा (२) बिोजिि प्रयक्रया गर्ाय समिमिले उिुरीसग

प्रश्न ियार गरी समिमिको िफयबाट बकपत्र गराउन

सक्नेछ ।

५.बकपत्र गराउर्ा अनुसूची ६ (क) ढाचािा गराउनु पने छ |

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुप
य नेाः (१) उिुरी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुक्रिार अगािी हप्ताको लामग पेशी
िोयकएको मबिार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको लामग पेशी िोयकएका
मबिार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सूची सं योिकले र मनिको अनुपजस्थमििा मनिले जिम्िेिारी

िोकेको समिमिको सर्स्यले प्रिाजर्ि गनुप
य नेछ ।

३३. र्ै मनक पेशी सूचीाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजििको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढे का मबिार्
हरूको

िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रमि सूचना पाटीिा टााँस्न लगाउनुपनेछ िथा एक

प्रमि समिमिका सर्स्यहरूलाइय उपलब्ि गराउनुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सूचीिा मबिार्हरू उललेख गर्ाय मबिार् र्िायको आिारिा

र्े हायको क्रििा ियार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछाः(क)

नाबालक पि भएको मबिार्;

(ग)

सिरी िषय उिेर पुरा भएको िृध्र् िा िृध्र्ा पि भएको मबिार्;

(ख)

शारररीक असििा िा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको मबिार्;

(घ) ियहला िथा मसिान्िकृि पि भएको मबबार्
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मबिार् र्िायको क्रिानुसार पयहले र्िाय भएको मबिार् ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पेशी सूची ियार गर्ाय िुलििीबाट िागेका िथा सिोच्च अर्ालि,

उच्च अर्ालि िथा जिलला अर्ालिबाट पुनाः इन्साफको लामग प्राप्त भइय र्िाय भएको मबिार्को हकिा
शुरूिा समिमििा र्िाय भएको मिमिलाइय नै र्िाय मिमि िामन क्रि मनिायरर् गनुप
य नेछ ।

(४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहे को क्रिानुसार नै समिमिले मबिार्को सुनिाइय र कारिाही

िथा यकनारा गनुप
य नेछ ।

३४. उिुरी प्रशासकको जिम्िेिारी हुनाःे पेशी सूचीिा चढे का मबिार्हरू कायायलय खुलेको एक घण्टा मभत्र समिमि
सिि सुनिाइयको लामग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको कायय सयकए पमछ समिमिबाट यफिाय बुजझमलइय
सुरजिि राख्ने जिम्िेिारी उिुरी प्रशासकको हुनेछ ।
३५. प्रिार् सुनाउन सक्नेाः समिमिले र्फा २५ बिोजिि िोयकएको िारे खको दर्न उपजस्थि सबै पिलाइय अको
पिले पेश गरे को प्रिार् एिि् कागिाि र्े खाइय पयढ बााँची सुनाइय सो बारे िा अको पिको कुनै कथन
रहेको भए मलजखि बयान गराइय मिमसल सािेल गराउन सक्नेछ ।
३६. मबिार्कोसुनिाइय गनेाः (१) समिमिले र्ुिै पिको कुरा सुनी मनिहरूको मबिार्को सुनिाइय िथा मनर्यय
गनुप
य नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सुनिाइय िथा मनर्यय गर्ाय पिहरूको रोहिरिा गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजिि मबिार्को सुनिाइय गर्ाय इिलास कायि गरी सुनिाइय गनय

िनामसि र्े जखएिा सोही अनुसार गनय सक्नेछ ।

िर र्ुबै पिको भनाइ िथा जियकर सुन्नलाइ उपर्फा ३ अनुसारको इिलास कायि गनय बािा हुने छै न ।

३७. बन्र् इिलासको गठन गनयसक्ने (१) समिमिले ियहला िथा बालबामलका सिािेश रहे को िथा आिश्यक
र्े खेको अन्य मबिार्को सुनिाइयको लामग बन्र् इिलास कायि गरी सुनिाइय गनय सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको बन्र् इिलासिा मबिार्का पि िथा अन्य सरोकारिाला

बाहे क अन्य व्यजिलाइय इिलासिा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनुप
य नेछ ।

(३) बन्र् इिलासबाट हे ररने मबिार्को काि कारिाही, यपिीिको नाि थर ठे गाना लगायिका

यिषय गोप्य राख्नुपनेछ ।

३८. बन्र् इिलास सम्बन्िी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्र् इिलासबाट हेररएका मबिार्हरूको कागिािको प्रमिमलयप
बार्ी, प्रमििादर् र मनिको यहििा असर परे को कुनै सरोकारिाला बाहेक अरू कसै लाइय उपलब्ि गराउनुहाँर्
ु ैन
।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको मबिार्को िथ्य खुलाइय कुनै सिाचार कुनै पत्रपमत्रकािा

सं प्रष
े र् हुन दर्नु हुाँर्ैन ।

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन समिमिले पिको गोपमनयिा िथा

यहििा प्रमिकुल प्रभाि नपने गरी सिाचार सं प्रष
े र् गनय भने कुनै बािा पनेछैन ।

३९. थप प्रिार् बुझ्नेाः मबिार्को सुनिाइयको क्रििा मबिार्को कुनै पिको अनुरोििा िा मबिार् सुनिाइयको
क्रििा समिमि आफैले थप प्रिार् बुझ्नुपने र्े खेिा उिुरीका पिहरूलाइय थप प्रिार् पेश गनय पेश गने
िारे ख िोयक आर्े श गनय सक्नेछ ।
४०. स्िाथय बाजझएको मबिार् हेन य नहुनाःे समिमिको सर्स्यले र्े हायका मबिार्को कारिाही र यकनारािा सं लग्न
ु ाँर्
हुनह
ु ै नाः-
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आफ्नो िा नजिकको नािेर्ारको हक यहि िा सरोकार रहेको मबिार्;

स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोिनको लामग "नजिकको नािेर्ार" भन्नाले अपुिाली
पर्ाय कानून बिोजिि अपुिाली प्राप्त गनय सक्ने प्राथमिकिा क्रििा रहे को व्यजि,
िािा, िाइिु, सानीआिा, ठू लीआिा, सानोबाबु, ठू लोबाबू, पमि िा पत्नी िफयका सासू,
ससुरा, फूपु, फूपािु, साला, िेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, मभनािु, बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी,
भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बुहारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको एकासगोलिा रहेको

(ख)
(ग)
(घ)

पररिारको सर्स्य सम्झनुपछय ।

मनिले अन्य कुनै हैमसयििा गरे को कुनै कायय िा मनि सं लग्न रहेको कुनै यिषय
सिािेश रहेको कुनै मबिार्;

कुनै यिषयिा मनिले मबिार् चलने िा नचलने यिषयको छलफलिा सहभामग भइय
कुनैराय दर्एको भए सो यिषय सिािेश रहेको मबिार्; िा

अन्य कुनै कारर्ले आिारभूि रूपिा मनि र मनिको एकाघरसं गोलका पररिारका
सर्स्यको कुनै स्िाथय बाजझएको मबिार् ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको कुनै अिस्था र्े जखएिा िुन सर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछय

उि सर्स्यले मबिार् हेन य नहुने कारर् खुलाइय आर्े श गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (१) को प्रमिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै मबिार्को कारिायह र यकनारािा

सहभामग हुन लागेिा मबिार्को कुनै पिले आिश्यक प्रिार् सयहि मबिार्को कारिायह यकनारा नगनय
मनिेर्न दर्न सक्नेछ
।

र सो सम्बन्ििा

काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनुसार हुनेछ

(४) उपर्फा (३) अनुसार मबिार् मनरुपर् हुन नसक्ने अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा

४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनुसारको सभाले िोकेको समिमिले काि कारिायह र यकनारािा गनेछ
।

(५) उपर्फा (४) बिोजिि गर्ाय सभाले मबिार्का पिहरूलाइय सोयह उपर्फा बिोजिि गदठि

समिमिबाट मबिार्को कारिायह यकनारा हुने कुराको िानकारी गराइय उि समिमि सिि उपजस्थि हुन
पठाउनुपनेछ ।

पररच्छे र्-६
मनर्यय र अन्य आर्े श

४१. मनर्यय गनुप
य नेाः (१) समिमिले सुनिाइयको लामग पेश भएको मबिार् हे र्ाय कुनै प्रिार् बुझ्नुपने बााँयक नरयह
मबिार् यकनारा गने अिस्था रहेको र्े जखएिा सोयह पेशीिा मबिार्िा मनर्यय गनुप
य नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि मनर्यय गरे पमछ मनर्ययको व्यहोरा मनर्यय यकिाबिा ले जख समिमििा

उपजस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजिि गरीएको मनर्ययको र्फा ४२ र अन्य प्रचमलि कानून बिोजिि

खुलाउनुपने यििरर् खुलेको पूर्य पाठ मनर्यय भएको मिमिले बयढिा साि दर्न मभत्र ियार गरी मिमसल
सािेल राख्नुपछय ।

(४) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन सियाभाि अथिा अन्य कुनै

िनामसब कारर्ले गर्ाय सोयह दर्न मबिार् मनर्यय गनय नसक्ने भएिा आगामि हप्ताको कुनै दर्नको लामग
अको पेशी िारे ख िोक्नुपनेछ ।
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४२. मनर्ययिा खुलाउनुपनेाः (१) समिमिले र्फा ४१ बिोजिि गरे को मनर्ययको पूर्प
य ाठिा यस र्फा बिोजििका
कुराहरू खुलाइय अनुसूची-७ बिोजििको ढााँचािा ियार गनुप
य नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि पूर्प
य ाठ ियार गर्ाय बार्ी िथा प्रमिबार्ीको जियकर, मनर्यय गनुप
य ने

र्े जखएको यिषय, र्ुिै पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यिषय खुलाउनुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा उलले ख भए र्े जख बाहेक पूर्प
य ाठिा र्े हायका कुराहरू सिेि

खुलाउनुपनेछाः(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

िथ्यको ब्यहोरा;

मबिार्को कुनै पिले कानून व्यिसायी राखेको भएिा मनिले पेश गरे को बहस नोट
िथा बहसिा उठाइएका िुल यिषयहरु;

मनर्यय गनयको लामग आिार मलइएको प्रिार्का साथै र्ुिै पिबाट पेश भएको प्रिार्
िथा त्यसको यिश्लेषर्;

मनर्यय कायायन्ियन गनयको लामग गनुप
य ने यिषयहरूको मसलमसले िार उलले खन सयहिको
िपमसल खण्ि; िथा

मनर्यय उपर पुनरािेर्न लाग्ने भएिा पुनरािेर्न लाग्ने जिलला अर्ालिको नाि र के
कमि दर्नमभत्र पुनरािेर्न गनुप
य ने हो सो सिेि ।

(४) उपर्फा २ िथा ३ िा उलले ख भएर्े जख बाहेक र्े हायका कुराहरु सिेि मनर्ययिा खुलाउन
सक्नेछाः(क)
सािी िा सियमिनको बकपत्रको सारांश;
(ख)

(ग)

(घ)

कुनै निीरको व्याख्या िा अिलम्बन गरे को भए सो निीरको यििरर् र मबिार्िा
उि निीरको मसध्र्ान्ि के कुन आिारिा लागु भएको हो अथिा लागु नभएको हो
भन्ने कारर् सयहिको यिश्लेषर्;

मनर्ययबाट कसैलाइय कुनै कुरा दर्नु भराउनु पने भएको भए कसलाइय के कमि भराइय
दर्नुपने हो सोको यििरर्; िथा

मबिार्को क्रििा कुनै िालसािान िा प्रिार्को रुपिा केयह िस्िु समिमि सिि पेश
भएको भए सो िालसािान िा िस्िुको हकिा के गने हो भन्ने यिषय ।

४३. प्रारजम्भक सुनिाइयिा मनर्यय हुनसक्नेाः (१) समिमिले पयहलो सुनिाइयको लामग पेश भएको अिस्थािा नै
मबिार्िा थप प्रिार् बुजझरहनुपने अिस्था नरहेको र्े खेिा अथिा हर्म्यार् िा हकर्ै या िा समिमिको
िेत्रामिकार नरहे को कारर्ले मबिार् मनर्यय गनय नमिलने र्े खेिा पयहलो सुनिाइयिा नै मनर्यय गनय सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको मनर्यय िेत्रामिकारको अभाि रहे को कारर्ले भएको अिस्थािा

िेत्रामिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा स्थानीय िह िा अन्य मनकायिा उिुरी गनय िानु भमन सम्बजन्िि
पिलाइय

िानकारी दर्नु पनेछ ।

४४. मनर्यय सं शोिनाः (१) समिमि सिि मबिार्को पि िा कुनै सरोकारिालाले मबिार्को मनर्ययिा भएको कुनै
लेखाइयको त्रुटी सं शोिन गरी पाउन जियकर मलइय मनर्ययको िानकारी भएको पैंमिस दर्न मभत्र मनिेर्न दर्न
सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न परी समिमिले हे र्ाय सािान्य त्रुटी भएको र सं शोिनबाट

मनर्ययको िूल आशयिा कुनै हे रफेर नहुने र्े खेिा छु िै पचाय खिा गरी मनिेर्न बिोजिि मनर्यय सं शोिन
गने आर्े श दर्नसक्नेछ ।
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(३) उपर्फा (२) बिोजििको आर्े श िूल मनर्ययको अमभन्न अङ्गको रुपिा मलइनेछ ।

४५. मनर्ययिा हेरफेर गनय नहुनाःे (१) समिमिका सर्स्य अथिा अरु कसै ले पमन समिमिका सर्स्यहरुको र्स्िखि
भैसकेपमछ मनर्ययिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गनय हुाँर्ैन ।

(२) कसैले उपर्फा (१) बिोजिि को कसुर गने कियचारीलाइय आिश्यक कारिाहीको लामग

सम्बजन्िि मनकायिा ले जख पठाउनुपनेछ ।

४६. मनर्यय भएपमछ गनुपय ने कारिायहाः(१) उिुरी प्रशासकले समिमिबाट मनर्यय भएपश्चाि मनर्यय यकिाबिा
समिमिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी मनर्यय यकिाब र मिमसल जिम्िा मलनुपछय ।

(२) यस ऐन बिोजिि मनर्ययको पूर्पय ाठ ियार भएपमछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपमछ

उिुरी प्रशासकले मनर्ययको कायायन्यिय गनयका लामग ित्काल गनुप
य ने केयह कायय भए सो सम्पन्न गरी
मिमसल अमभले खको लागी पठानुपछय ।

४७. मनर्यय गनयपने अिमिाः (१) समिमिले प्रमििार् र्ाजखल भएको िा बयान गनुप
य नेिा प्रमिबार्ीको बयान भएको
मिमिले िथा प्रमििार् र्ाजखल नभएको िा बयान नभएकोिा सो हुनपु ने म्यार् भ ुिान भएको मिमिले नब्बे
दर्नमभत्र मबिार्को अजन्िि मनर्यय गनुप
य नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सियािमि गर्ना गर्ाय िेलमिलापको लामग पठाइयएको

मबिार्को हकिा िेलमिलापको प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइय अिमि गर्ना गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन मबिार्िा बुझ्नुपने प्रिार् िथा पुरा

गनुप
य ने प्रयक्रया बााँयक नरही मबिार् मनर्यय गनय अङ्ग पुमगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नमभत्र अजन्िि
मनर्यय गनुप
य नेछ

४८ . अन्िररि सं रिर्ात्िक आर्े श िारी गनय सयकनेाः
स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि )क (र्े जख) ङ (सम्ि उजललजखि यिषयिा

ित्काल अन्िररि सं रिर्ात्िकआर्े श िारी गनय सयकनेछ । यस्िो आर्े श िारी गर्ाय मनिेर्कले पेश

गरे को कागिाि, मनिको अिस्था र िस्िुगि पररजस्थमिको प्रारजम्भक छानयिन गरी ित्काल आर्े श
नगरे मनिेर्कलाई पनय सक्ने नकारात्िक प्रभािको िुलयांकन गनुय पर्यछ । न्याययक समिमिले िारी
गने अन्िररि सं रिर्ात्िक आर्े श अनुसूची ८ िा उललेख गरे बिोजिि हुनेछ ।

पररच्छे र्-७
समिमिको सजचिालय

४९. समिमिको सजचिालयाः (१)समिमिको काययसम्पार्नलाइय सहजिकरर्ा गनय एक सजचिालय रहने छ

(२) उपर्फा (१) ििोजििको सजचिालयिा काययपामलकाले आिश्यिा अनुसार उिुरी

प्रशासक, अमभले ख प्रशासक िथा अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । सजचिालयको
काययसम्पार्नलाइय व्यिजस्थि गनय सजचिालय अन्िगयि उिुरी शाखा/ फााँट िथा अमभले ख शाखा /फााँट
रहन सक्नेछ ।
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५०. उिुरी प्रशासकको काि, कियव्य र अमिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए र्े जख बाहे क उिुरी
प्रशासकको काि, कियव्य र अमिकार र्े हाय बिोजिि हुनेछाः

(क )

(ख)

(ग)
(घ)
(ङ)
( च)
(छ )
(ि)
( झ)
(ञ)
(ट )

( ठ)
(ि)

(ढ )
(र्)
(ि)

(ि)
(थ)

पेश भएका उिुरी, प्रमििार् र अन्य मलखिहरु िााँच गरी रीि पुगेको भए कानून

बिोजिि लाग्ने र्स्िुर मलइय र्िाय गने र र्िाय गनय नमिलने भए कारर् िनाइय र्रपीठ
गने;

ाँ मभिाइय दठक
यििार्िा प्रिार्को लामग पेश भएका नक्कल कागिलाइय सक्कलसग

र्े जखएिा प्रिाजर्ि गने र मिमसल सािेल राख्ने िथा सक्कलिा केयह कैयफयि र्े जखएिा
सो िनाइय सम्बजन्िि पिको सयहछाप गराइय राख्ने;

ु ने प्रिार् िथा अन्य कागिाि छ िा छै न भए
पेश भएका मलखि साथ सं लग्न हुनप
ठीक छ िा छै न िााँच्ने;

समिमिको आर्े शले जझकाउनुपने प्रमिबार्ी, सािी िा अन्य व्यजिको नाििा म्यार्
िारी गने;

यििार्का पिलाइय िारे ख िा पेशी िारे ख िोक्ने;

समिमि सिि पेश हुनपु ने मनिेर्न र्िाय गरी आर्े शको लामग समिमि सिि पेश गने;

कानून बिोजिि िारे स मलने िथा गुज्रक
े ो िारे ख थाम्ने मनिेर्न मलइय आिश्यक
कारिाही गने, उपरोि प्रयक्रया प्रचमलि कानुनले िोके बिोजिि हुने छ ।
समिमिबाट भएको आर्े श कायायन्ियन गने गराउने;

समिमििा पेश िा प्राप्त भएका कागिपत्र बुझ्ने, भपायइय गने लगायिका काययहरु गने;
आिश्यकिानुसार समिमिको िफयबाट पत्राचार गने;

समिमिको आर्े शले िािेल गनुप
य ने म्यार् िािेल गनेगराउने, िािेल भएको म्यार्को
िािेली िााँची रीिपूिक
य को नभए पुनाः िारी गने िथा अन्य अर्ालि िा मनकायबाट
प्राप्त भएको उप-िहा नगरपामलकाले िािेल गररदर्नुपने म्यार् िािेल गने गराउने;
मनर्यय यकिाब र उिुरीको मिमसल जिम्िा मलने;

समिमििा र्िाय भएका यििार् िथा मनिेर्न लगायिका कागिािको अमभले ख ियार

गने र िामसक िा िायषयक प्रमििेर्न पेश गनुप
य ने मनकाय सिि प्रमििेर्न ियार गरी
सं योिकबाट प्रिाजर्ि गराइय सम्बजन्िि मनकायिा पठाउने;

आफ्नो जिम्िा रहेका उिुरीका मिमसलिा रहेका कागिािको रीिपूिक
य नक्कल दर्ने;

जिलला अर्ालििा पुनरािेर्न लाग्ने गरी मनर्यय भएका यििार्िा पुनरािेर्न म्यार्
िारी गरी िािेल गनेगराउने;

अर्ालि िा अन्य कुनै मनकायिा यििार्को मिमसल िा कुनै कागिाि पठाउनुपने

भएिा समिमिलाइय िानकारी गराइय मिमसल िा कागिाि पठाउने िथा यफिाय प्राप्त
भएपमछ कानून बिोजिि सुरजिि राख्ने व्यिस्था मिलाउने;
मनर्यय यकिाब जिम्िा मलने; िथा

ु ने िा मनकासा
पेश भएका मनिेर्न लगायिका कागिाििा समिमिबाट आर्े श हुनप
मलनुपनेिा समिमि सिि पेश गने ।

५१. अमभलेख प्रशासकको काि, कियव्य र अमिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहे क अमभलेख
प्रशासकको काि, कियव्य र अमिकार र्े हाय बिोजिि हुनेछाः

15

खण्ड: १

सख्
ं या: ६
(क)

मिमि:२०७५/०१/०३

मनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िीाः

( २)

मनर्यय

बिोजिि

( ४)

( ५)
( ६)

चलाउनुपने,

कुनै

कुरा

दर्लाइयभराइय

दर्नुपने

लगायिका मनर्यय कायायन्ियनका लामग गनुप
य ने काययहरु गने िथा मनर्यय
कायायन्ियनको

(३)

चलन

अमभले ख

राखी

मनकायहरुिा यििरर् पठाउने;

कानून

बिोजिि

यििरर्

पठाउनुपने

मनर्यय कायायन्ियनको क्रििा मनिेर्न दर्एका पिहरुको िारे स मलने, सकार
गराउने, गुज्रक
े ो िारे ख थिाउने लगायिका काययहरु गने;

समिमिको आर्े शले रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ालि िा मनकायबाट रोक्का
भै आएको िायिेथा अन्य अड्डा अर्ालििा र्ाजखल चलान गनुप
य ने भए सो
गने;

मनर्यय बिोजिि मललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुप
य ने भए सो
सिेि गने; िथा

ले जखए र्े जख बाहेकको कुनै कायय मनर्यय कायायन्ियनको क्रििा गनुप
य ने
भएिा समिमि सिि पेश गरी आर्े श बिोजिि गने ।

(ख) अमभलेख सं रिर् सम्बन्िीाः
( १)
अमभले ख शाखाको रे खर्े ख गरी मनर्यय भएका मिमसल सुरजिि राख्ने र
कानून बिोजिि सिाउनेपने कागिहरु सिाउने;
( २)
मनर्यय भएका मिमसलहरुिा कागिाि िााँच गरी र्ुरुस्ि रहे नरहेको हे ने र
मिमसल कानून बिोजिि गरी र्ुरुस्ि अिस्थािा राख्ने;
(३)
कानून बिोजिि सिाउने कागिको यििरर् ियार गरी सो यििरर् सुरजिि
रहने व्यिस्था गने;
( ४)
अमभले ख शाखािा प्राप्त भएको मिमसलहरुको सालबसाली अमभले ख राख्ने र
आिश्यकिानुसार यििरर् ियार गने; िथा
( ५)
कुनै अर्ालि िा मनकायबाट अमभले खिा रहे को मिमसल िा कुनै कागिाि
िाग भै आएिा रीिपूिक
य
पठाउने र यफिाय प्राप्त भएपमछ रीिपूिक
य
गरी
सुरजिि राख्ने ।

५२. उिुरी प्रशासक िा अमभलेख प्रशासकको आर्े श उपरको मनिेर्नाः(१) यस ऐन बिोजिि उिुरी प्रशासक
िा अमभलेख प्रशासकले गरे को आर्े श िा कारिाही उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श िा कारिाही
भएको पााँच दर्नमभत्र समिमि सिि मनिेर्न दर्न सक्नेछ ।

(२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजिि पेश भएको मनिेर्न उपर सुनिु ाइय गरी मनिेर्न पेश

भएको बयढिा साि दर्न मभत्र मनिेर्न उपरको कारिायह टु ङ्गग्याउनुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न

उपर आर्े श िा मनर्यय गनुप
य ूि य केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर िात्र मनर्यय िा आर्े श गनुप
य नेछ ।
पररच्छे र्-८
िेलमिलाप सम्बन्िी व्यिस्था
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५३. मिलापत्र गराउनेाः (१) समिमिले प्रचमलि कानून बिोजिि मिलापत्र हुन सक्ने िुनसुकै उिुरीिा
मिलापत्र गराउन सक्नेछ ।

(२) यििार्का पिहरूले मिलापत्रको लामग अनुसूची-९ बिोजििको ढााँचािा मनिेर्न दर्एिा

समिमिले उिुरीिा मिलापत्र गराउन उपयुि र्े खेिा मिलापत्र गराइदर्नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पिहरूले दर्एको मनिेर्नको व्यहोरा समिमिले र्ुिै पिलाइय

सुनाइय त्यसको पररर्ाि सम्झाइय पिहरूको मिलापत्र गने सम्बन्ििा सहिमि रहेनरहेको सोध्नुपनेछ ।

(४) उपर्फा (३) बिोजिि सुनाउाँर्ा पिहरूले मिलापत्र गनय िञ्जुर गरे िा समिमिले

पिहरूको मनिेर्निा उलले ख भएको व्यहोरा बिोजििको मिलापत्र िीन प्रमि ियार गराउनुपनेछ ।

(५) उपर्फा (४) बिोजििको मिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइय पढीबााँची सुनाइय मिलापत्र

गनय िञ्जुर भएिा पिहरूको सयहछाप गराइय समिमिका सर्स्यहरूले मिलापत्र कागि अनुसूची-१०
बिोजििको ढााँचािा प्रिाजर्ि गरी एक प्रमि समिमिले अमभलेखको लामग मिमसलिा राख्नुपनेछ िथा एकएक प्रमि बार्ी िथा प्रमिबार्ीलाइय दर्नुपनेछ ।

५४. िेलमिलाप गराउन सक्नेाः (१) समिमिले प्रचमलि कानून बिोजिि मिलापत्र गनय मिलने उिुरीिा
पिहरूबीच िेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।

(२) पिहरूले िुनसुकै िहिा यिचारािीन रहे को प्रचमलि कानूनले िेलमिलापको िाध्यिबाट

ु रूपिा समिमि सिि मनिेर्न दर्न सक्नेछन् ।
सिािान गनय सयकने यििार्िा यििार्का पिले सं यि

(३) उपर्फा (२) बिोजिि मनिेर्न दर्एकोिा िेलमिलापबाट उिुरीको मनरोपर् हुन उपयुि

र्े जखएिा समिमिले त्यस्िो उिुरी िेलमिलापको िाध्यिबाट मनरोपर् गनय ले जख पठाउनु पनेछ ।

(४) उपर्फा (३) बिोजििको आर्े शपमछ िेलमिलाप सम्बन्िी कारिायह प्रारम्भ गरी

पिहरूबीच िेलमिलाप गराइयदर्नुपनेछ ।

(५) िेलमिलाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोयकए बिोजिि हुनेछ ।

५५. उिुरी मनरोपर् गनेाः (१) समिमिले यस ऐन बिोजिि िेलमिलापको िाध्यिबाट उिुरीको मनरोपर् गनय
प्रयक्रया बढाएकोिा िेलमिलापको िाध्यिबाट उिुरीको मनरोपर् हुन नसकेिा पिहरूलाइय उिुरीको
पेशी िारे ख िोयक कानून बिोजिि कारिाही गरी सुनिाइय िथा मनर्यय गने प्रयक्रया बढाउनुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को

उपर्फा (२) बिोजििको उिुरीिा िेलमिलाप िा मिलापत्र हुन नसकेिा समिमिले अमिकार िेत्र
रहे को अर्ालििा िाने भमन सुनाइयदर्नुपनेछ ।

५६. िेलमिलाप िा मिलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन कुनै
उिुरीिा मिलापत्र गराउाँर्ा उिुरीको प्रकृमि िा मिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइय
चलेको कुनै यििार् िा साियिमनक िथा सरकारी सम्पजि िा यहििा असर पने र्े जखएिा समिमिले
त्यस्िो यििार्िा मिलापत्र गराउनेछैन ।

िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र मिलापत्र गनय चाहे िा भने

मिलापत्र गराइयदर्नुपनेछ ।

५७. िेलमिलापको लामग प्रोत्साहन गनेाः (१) समिमिले समिमि सिि सुनिाइयको लामग पेश भएको उिुरीिा
िेलमिलाप हुनसक्ने सम्भािना रहेको र्े खेिा पिहरूलाइय िेलमिलापको लामग िारे ख िोक्न सक्नेछ ।
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(२) उपर्फा (१) बिोजििको िारे खको दर्न समिमिले यििार्का पि िथा यिपि, उपजस्थि

भएसम्ि पिले पत्याइय साथै मलइआएका अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गराइय िेलमिलापको लामग

छलफल गराइय पिहरूको बीचिा सहिमि भएिा सहिमि भए बिोजिि मिलापत्र कागि ियार गनय
लगाइय मिलापत्र गराइयदर्नुपनेछ ।

(३) उिुरीिा िोयकएको म्यार्िा समिमि सिि उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि भएर पमन

िारे ख गुिारी यििार्िा िारे खिा नरहेको पि अथिा यििार्िा पि कायि नभएको भए िापमन

यििार्को पेटबोलीबाट उिुरीको पि कायि हुने र्े जखएको व्यजि सिेि िेलमिलापको लामग उपजस्थि
भएिा समिमिले िेलमिलाप गराइय मिलापत्रको कागि गराइयदर्नुपनेछ ।

५८. प्रारजम्भक सुनिाइय पूि य िेलमिलापाः (१) उिुरी प्रशासकले प्रारजम्भक सुनिाइयको लामग समिमि सिि
उिुरी पेश हुनपु ूि य उिुरीिा िेलमिलाप हुनसक्ने अिस्था र्े जखएिा िा पिहरूले सो व्यहोराको मनिेर्न
मलइय आएिा मिलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागि ियार गरी समिमि सिि पेश गनयसक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय मिलापत्रिा अजन्िि सहिमि निुटेको भए िापमन पिहरू

िेलमिलापको लामग प्रयक्रयािा िान सहिि भएिा उिुरी प्रशासकले पिहरूको मनिेर्न मलइय उिुरीिा
िेलमिलापको लामग िेलमिलापकिाय सिि पठाउने आर्े शको लामग समिमि सिि पेश गनयसक्नेछ ।

५९. िेलमिलापकिायको सूची ियार गनेाः (१) समिमिले िेलमिलापको कायय गराउनको लामग र्े हाय
बिोजििको योग्यिा पुगेको व्यजिहरूको यििरर् खुलाइय सम्भायिि िेलमिलापकिायको सूची ियार
गनेछाः

(क)

कजम्ििा िाध्यमिक िह उजिर्य गरे को;

(ग)

स्थानीय स्िरिा सिािसेिीको रुपिा पयहचान बनाएको ।

(ख)
(घ)

आएको

कुनै रािनीमिक र्ल प्रमि आस्था राखी रािनीमििा सयक्रय नरहेको; िथा
िेलमिलापकिायको ४८ घण्टा िामलि मलइ िेलमिलापकिायको कायय गर्ै

(ङ)

२५ बषय उिेर पुरा भएको ।

काि

गरररहे काको हकिा मनिलाइ मनरन्िरिा दर्न सयकने ।

(च)

िाथी योग्यिािा िुन सुकै कुरा ले जखएको भएिा पमन िामलि मलइ हाल

(२) िेलमिलापकिायको सूची ियार गरे पमछ समिमिले सूची सभा सिि पेश गरी अनुिोर्न

गराउनुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि सूची अनुिोर्न भएपमछ समिमिले साियिमनक िानकारीको लामग

सूचना प्रकाशन गनुप
य नेछ िथा िेलमिलापको लामग पठाउाँर्ा प्रत्येक पिलाइय सो सूची उपलब्ि
गराउनुपनेछ ।

६०. िेलमिलापकिायको सूची अद्यािमिक गनेाः (१) समिमिले र्फा ५९ बिोजिि ियार भएको सूची प्रत्येक
िषय अद्यािमिक गनुप
य नेछ ।

(२) प्रत्येक िषय अद्यािमिक गरे को िेलमिलापकिायको सूची समिमिले सभाबाट अनुिोर्न

गराउनुपनेछ ।

(३) यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजिि िेलमिलापकिायको सूचीिा सूचीकृि हुन योग्यिा

पुगेको व्यजिले समिमि सिि सूचीकृि गररपाउनको लामग अनुसूची-११ बिोजििको ढााँचािा मनिेर्न
दर्नसक्नेछ ।
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६१. िेलमिलापकिायको सूचीबाट हटाउनेाः (१) समिमिले र्फा ६० बिोजिि िेलमिलापकिायको सूची
अद्यािमिक गर्ाय र्े हायको अिस्थाका िेलमिलापकिायको नाि सूचीबाट हटाउनेछाः-

(क)

मनिको िृत्यु भएिा;

(ग)

मनिले नैमिक पिन र्े जखने फौिर्ारी अमभयोगिा सिाय पाएिा;

(ख)
(घ)
(ङ)

मनिले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउाँ भन्ने मनिेर्न दर्एिा;

ाँ सम्बध्र् रहे कोिा सो सं स्था खारे ि िा यिघटन भएिा;
मनि कुनै सं स्थासग
र

समिमिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजिि मनिलाइय सूचीबाट हटाउने
मनर्यय गरे िा ।

(च) बसइ सराइ गरे िा ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि सूचीबाट नाि हटाइएका िेलमिलापकिायहरूको नािािली

समिमिले साियिमनक सूचनाको लामग प्रकाशन गनुप
य नेछ ।
६२. िेलमिलापको

लामग

सियािमि

िोक्नेाः

(१)

समिमिले

यस

ऐन

बिोजिि

िेलमिलाको

लामग

िेलमिलापकिाय पठाउाँर्ा बयढिा मिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ ।

(२) िेलमिलापको लामग पठाउाँर्ा सािान्यियााः ियढिा िीनिना बाट िेलमिलाप गराउने गरी

िोक्नुपनेछ ।

६३. िेलमिलापकिायको छनौटाः (१) समिमिले िेलमिलाप गराउने काययको लामग यििार्का पिहरूलाइय एक
िना िेलमिलापकिायको छनौट गनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय पिहरूबीचिा एकिना िेलमिलापकिायको लामग सहिमि

नभएिा समिमिले पिहरूको सहिमििा मिन िना िेलमिलापकिायको छनौट गनुप
य नेछ ।
(३)

पिहरूको

िेलमिलापकिायको

सूचीिा

बीचिा

रहे का

िेलमिलापकिायको

िेलमिलापकिायहरू

नाििा

सहिमि

िध्येबाट

र्ुिै

हुन

नसकेिा

पिबाट

िेलमिलापकिाय छनौट गनय लगाइय िेस्रो िेलमिलापकिाय छनौट गररदर्नुपनेछ ।

समिमिले

एक-एक

िना

(४) उिुरीका सबै पिको सहिमििा िेलमिलापकिायको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजिि

िेलमिलापकिाय हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यजि िा सं स्थाबाट िेलमिलाप प्रयक्रया अगािी बढाउन

सहिि भै मलजखि मनिेर्न दर्एिा समिमिले त्यस्िो व्यजि िा सं स्थालाइय िेलमिलापकिाय िोयकदर्नुपनेछ
।

६४. िेलमिलापकिायको पररिियनाः (१) समिमिले र्े हायको अिस्था परर पिहरूले मनिेर्न दर्एको अिस्थािा
िेलमिलापकिाय पररिियन गररदर्नुपनेछाः-

(क)

र्फा ६१ बिोजिि िेलमिलापकिायको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएिा;

(ग)

यििार्को कुनै पिले िेलमिलापकिाय प्रमि अयिश्वास रहेको मलजखि िानकारी

(ख)

(घ)

पिहरूले पारस्पररक सहिमििा िेलमिलापकिाय हे रफेर गनय िञ्जुर भएिा;
गराएिा;

कुनै कारर्ले
िनाएिा;

िेलमिलापकिायले िेलमिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने
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कुनै

िेलमिलापकिायको

स्िाथय

रहे को

िेलमिलापकिायले िानकारी गराएिा िा कुनै स्रोिबाट समिमि सिि
िानकारी भएिा; िथा

(च)

िेलमिलापकिायले िेलमिलापकिायको है मसयिले काययगर्ाय र्फा ६६ िथा
अन्य प्रचमलि कानून बिोजिि पालन गनुप
य ने आचरर् पालन नगरे िा ।

(२) िेलमिलापकिाय पररिियनको कारर्ले िोयकएको सियिा िेलमिलापको कायय सम्पन्न हुन

नसक्ने भएिा समिमिले बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गनय सक्नेछ ।
६५. िेलमिलापको

लामग

पठाउाँर्ा

गने

प्रयक्रयााः

(१)

समिमिले

कुनै

उिुरी

िेलमिलापको

लामग

िेलमिलापकिाय सिि पठाउाँर्ा पिहरूलाइय िेलमिलापकिायको सम्पकय उपलब्ि गराइय िेलमिलापकिाय
सिि उपजस्थि हुने िारे ख िोयक र्े हाय बिोजििको कागि साथै राजख लेजखपठाउनुपनेछाः

(क)
(ख)
(ग)

उिुरीको सारसं िेप िा िुख्य िुख्य कागिािको प्रमिमलपी;

उिुरीको पि िा िारे स भए िारे सको नाि, थर, ििन र उपलब्ि भएसम्ि
टे मलफोन नम्बर, इयिेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकय यििरर्; िथा
िेलमिलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुप
य ने स्थान र सिय ।

(२) िेलमिलापकिायले समिमि सिि िाग गरे िा उिुरीका कागिािहरूको नक्कल उपलब्ि

गराउनुपनेछ ।

(३) िेलमिलापको लामग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न मभत्र उिुरीको पिहरू

समिमि सिि उपजस्थि हुने गरी िारे ख िोक्नुपनेछ ।

(४) उपर्फा (३) िा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन िेलमिलापकिायले िोयकएको सिय

अगािै उिुरी समिमि सिि यफिाय पठाउने मनर्यय गरे िा सो मनर्ययको िानकारी भएको साि दर्न मभत्र
पिहरूलाइय समिमि सिि उपजस्थि हुनेगरी पठाउनुपनेछ ।

६६. िेलमिलापिा अिलम्बन गनुप
य ने प्रयक्रयााः (१) समिमिले पिहरूको सहिमििा िेलमिलापको लामग
छलफल गने िथा अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि िथा िेलमिलापकिायलाइय सोको िानकारी
उपलब्ि गराउनुपनेछ ।

िर पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिायले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन ।

(२) पिहरूलाइय उपर्फा (१) बिोजिि िेलमिलापकिायले िोकेको स्थानिा िोयकएको

सियिा उपजस्थि हुने र्ाययत्ि रहनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजििको र्ाययत्ि पिहरूले पुरा नगरे िा िेलमिलापकिायले िेलमिलापको

प्रयक्रया बन्र् गरी समिमिलाइय सोको मलजखि िानकारी गराइय उिुरीको कागिाि यफिाय पठाउनसक्नेछ
।

(४) िेलमिलापको क्रििा िेलमिलापकिायले पिहरूबीचिा सहिकिायको भूमिका गनेछ र

ाँ सिेि एकल िा
उि भूमिका मनिायह गने क्रििा मनिले पिहरू बाहेक र्े हायका व्यजिहरूसग
सािूयहक िािाय गनयसक्नेछाः
(क)
(ख)

यििार्को यिषयिा िानकारी रहे को उिुरीका पिले रोिेको व्यजि; िथा
यििार्को यिषयिस्िुको बारे िा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्िी ।

ाँ र्े हाय बिोजिि िािाय गनयसक्नेछाः
(५) िेलमिलापकिायले पिहरूको सहिमििा पिहरूसग
(क)

ाँ एकल एकान्ििािाय; िथा
पिहरूसग
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टे मलफोन िािाय, मभिीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट िािायलाप
।

(६) प्रचमलि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यिपरीि नहुनेगरी पिहरूको सहिमििा

िेलमिलापकिायले िेलमिलापको कायययिमि मनिायरर् गनयसक्नेछ ।

६७. िेलमिलापकिायको आचरर्ाः(१) िेलमिलापकिायले र्े हाय बिोजििको आचरर् पालन गनुप
य नेछाः-

(क )
(ख)

िेलमिलाप सम्बन्िी कारिाही मनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुप
य ने;

(ग)

कुनै पिलाइय िर, त्रास, झुक्यान िा प्रलोभनिा पारी िेलमिलाप गराउन

(घ)
(ङ)
( च)
(छ )
(ि)

कुनै पिप्रमि झुकाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्ने िा राखेको र्े जखने कुनै आचरर्
िा व्यिहार नगने;
नहुने;

ाँ आमथयक कारोबारिा
यििार् कायि रहेको अिस्थािा यििार्को कुनै पिसग
साँलग्न नहुन;े

िेलमिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचमलि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा
यिपरीि आचरर् गनय नहुने;

िेलमिलापको क्रििा पिहरुसाँग सम्िानिनक, सर्भािपूर्य र सबै पिप्रमि
सिान व्यिहार कायि गने;

िेलमिलापको क्रििा पिहरुले व्यि गरे को यिषयिस्िुको गोपनीयिा
कायि राख्ने; िथा

िेलमिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि िा िस्िु प्रयक्रया

सम्पन्न भएपमछ िा मनि प्रयक्रयाबाट अलग भएपमछ सम्बजन्िि पिलाइय
सुरजिि यफिाय गने ।

(२) समिमिले कुनै िेलमिलापकिायले उपर्फा (१) बिोजििको आचरर् पालना नगरे को उिुरी

परी िा सो यिषयिा स्ियं िानकारी प्राप्त गरी छानयिन गर्ाय व्यहोरा दठक र्े जखए त्यस्िो
िेलमिलापकिायलाइय िेलमिलापकिायको सूचीबाट हटाउनेछ ।

६८. मलखि ियारी र मिलापत्राः(१) िेलमिलापकिायले पिहरुसाँगको छलफल पश्चाि िेलमिलापको लामग र्ुिै
पि सहिि भएकोिा मिलापत्र गराइय सहिमि भएको यिषयिस्िु बिोजििको मिलापत्रको मलखि ियार
गरर समिमि सिि पठाउनुपनेछ ।
६९. िेलमिलाप नभएको उिुरीिा गनुप
य ने कारिाहीाः(१) िेलमिलापकिायले पिहरु बीचिा िेलमिलाप हुन
नसकेिा सो व्यहोरा खुलाइय प्रमििेर्न ियार गरी यििार्का सबै कागिाि सयहि समिमििा यफिाय
पठाउनुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय िेलमिलापकिायले पिहरुलाइय समिमि सिि हािीर हुन िाने

बयढिा साि दर्नको म्यार् िोयक पठाउनु पनेछ ।

७०. िेलमिलाप नभएको उिुरीिा मनर्यय गनुप
य नेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यिबार्िा
समिमिले िेलमिलापको लामग पठाएको उिुरीिा पिहरुबीच िेलमिलाप हुन नसयक िेलमिलापकिायको
प्रमििेर्न सयहि प्राप्त हुन आएिा कानून बिोजिि कारिाही गरी मनर्यय गनुप
य छय ।
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(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन र्े हाय बिोजििको उिुरीिा
अमिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्ालि िा मनकायिा उिुरी गनय िानु भमन सुनाइय पठाइयदर्नुपछयाः(क )
स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको यििार्िा;
(ख)

िथा

कुनै अर्ालि िा मनकायबाट िेलमिलापको लामग प्रेयषि भएको
यििार्िा ।

(३) उपर्फा (२) को र्े हाय (ख) बिोजििको यििार्िा सम्बजन्िि अर्ालि िा मनकायिा

पठाउाँर्ा हाजिर हुन िाने िारे ख िोकी पठाउने िथा मिमसल सिेि नक्कल खिा गरी अमभले ख राजख
सक्कल मिमसल सम्बजन्िि अर्ालि िा मनकायिा पठाउनुपनेछ ।

७१. िेलमिलाप र्स्िुराः िेलमिलापिा िाने यििार्को हकिा िेलमिलापकिायले पिहरुले सहिमििा दर्न
िञ्जुर भएर्े जख बाहे क कुनै प्रकारको र्स्िुर लाग्नेछैन । िर पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिायले
पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- मलन पाउनेछन ।
७२. सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलाप प्रिियन गनय कियचारी िोक्न सक्नेाः(१)समिमिले स्थानीय
स्िरिा िेलमिलाप प्रिध्र्यन गनयको लामग काययपामलकािा अनुरोि गरे िा कियचारी खटाइय सिुर्ाय
स्िरिा िेलमिलापको प्रिध्र्यनात्िक काययक्रि गनय सयकनेछ ।
(२) सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनुसारको योग्यिा िथा अनुभि
नभएका िेलमिलापकिायिाट िेलमिलाप गराउन िािा पने छै न ।
(२) समिमिले सिुर्ायस्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलापको कायययिमि िोके ििोजिि हुनेछ ।

पररच्छे र्-९
मनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िी व्यिस्था

७३. सजचिालयको जिम्िेिारीाः काययपामलकाको प्रत्यि मनयन्त्रर् र मनर्े शनिा रयह समिमिको मनर्यय
कायायन्ियन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्य काययको रे खर्े ख गने जिम्िेिारी िहन गनुप
य नेछ ।
७४. सहयोग गनुपय नेाः (१)गाउाँपामलका/नगरपामलका कायायलय िथा सो अन्िगयिका सबै ििा कायायलय िथा
अन्य कायायलयले यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजिि समिमिले गरे को मनर्यय बिोजिि व्यजि िा
सं स्था िा अन्य कसै साँग असुल गनुप
य ने िरीिाना िा अन्य रकि असुलउपर गनय सहयोग गनुप
य नेछ ।

(२) यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजिि समिमिले असूल गनयपने िरीिाना, मबगो िा अन्य
कुनै प्रकारको रकि असुलउपर नभइय उपर्फा (१) िा उलले ख भए बिोजििका कायायलयहरुले कुनै
मसफाररश िा कुनै कायय गररदर्नेछैनन ।

७५. असुल उपर गनेाः(१) अमभलेख प्रशासकले समिमिको मनर्यय बिोजिि कुनै पिसाँग िरीिाना िा मबगो िा
अन्य कुनै प्रकारको असुल उपर गनुप
य ने भएिा सो पिले िरीिाना मिनय बुझाउन लयाएिा बुजझ
सर्रस्याहा गरी िरीिानाको लगि किा गनुप
य नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि असुलउपर नभएिा लगि राखी सम्बजन्िि पिको नाि नािेसी
िथा िरीिाना रकि सिेिको यििरर् गाउाँपामलका/नगरपामलकाको कायायलयका साथै सबै ििा
कायायलयिा सिेि अमभले खको लामग पठाउनुपनेछ ।
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(३) सम्बजन्िि कायायलयहरुले उपर्फा (२) बिोजिि ले जख आएिा त्यस्िो पिसाँग िरीिाना

रकि असुलउपर गरी अमभलेख शाखािा सर्रस्याहा गनय पठाउनुपनेछ ।

७६. भरीभराउ गनेाः (१) समिमिले यस ऐन बिोजिि गरे को कुनै मनर्यय बिोजिि कुनै पिले राखेको र्स्िुर,
िा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउने पिले भरी दर्नुपने
पिको त्यस्िो रकि भराइय दर्नुपने स्रोि खुलाइय अनुसूची-१२ बिोजििको ढााँचािा मनिेर्न दर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि मनिेर्न दर्ाँर्ा यथासम्भि नगर् रहे को बैँ क खािा िा कुनै सहकारी

िा बचि सं स्थािा रहेको रकि र सो नभएिा मललाि मबक्री गरी असुल उपर गनुप
य ने अिस्था भएिा
कुनै अचल सम्पजिको व्यहोरा खुलाइय मनिेर्न दर्नुपनेछ ।
दर्नुपनेछ

(३) उपर्फा (२) बिोजििको मनिेर्निा र्फा ७८ बिोजििको यििरर् खुलाइय मनिेर्न

७७. चलन चलाइयदर्नेाः(१) समिमिले यस ऐन बिोजिि गरे को कुनै मनर्यय बिोजिि कुनै सम्पजि िा अमिकार
िा कुनै यिषयिस्िु िा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको चलन पाउने ठहरे को पिले त्यस्िो चलन पाउने
यिषयको यििरर् खुलाइय अमभले ख प्रशासक सिि अनुसूची-१३ को ढााँचािा मनिेर्न दर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि मनिेर्न परे िा अमभलेख प्रशासकले मनर्यय बिोजििको यिषयको

चलन चलाइयदर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न दर्ाँर्ा चलन चलाउनु पने सम्पजिको र्फा ७८

बिोजििको यििरर् खुलाउनुपनेछ ।

७८. सम्पजिको यििरर् खुलाउनुपनेाः भररभराउ गनय िा चलन चलाइ पाउनको लामग मनिेर्न दर्ने यििार्को
पिले मनिेर्निा सम्पजिको यििरर् उललेख गर्ाय र्े हाय बिोजििको यििरर् खुलाउनु पनेछाः-

(क )

(ख)

अचल सम्पजिको यििरर्

( १)
( २)
(३)
( ४)

घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना िथा चार यकलला;

( ५)
( ६)

ाँ िोमिएको व्यहोरा;
कच्ची िा पदक्क सिकसग

( ७)

घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;;

घर रहे को भए घरको िला िथा किल र सम्भि भएसम्ि िगययफट;

घर िग्गाको अिजस्थिी आिास िा औद्योमगक िा व्यापाररक िेत्रिा रहेको
व्यहोरा;

घरिग्गाको स्िामित्ि रहे को व्यजिको नाि थर साथै स्िामित्ि भन्र्ा फरक

व्यजिको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य
यििरर्; िथा

घरिा भएको लगापाि िथा खररर्मबयक्र हुन सक्ने न्यूनिि िूलय ।

चल सम्पजिको यििरर्ाः

( १)
( २)
(३)
( ४)

चल सम्पजि रहेको ठाउाँ िथा भोग िा मनयन्त्रर् राख्नेको नाि थर;

बैँ क खािािा रहेको नगर् भए खािािालको साथै बैँक िथा शाखाको नाि;

चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायिि मबयक्र िूलय; िथा

नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अिस्था, प्रकृमि िथा बनोटका साथै
प्रत्येकको साइि र साँख्या ।
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७९. सम्पजि रोक्का राख्नेाः(१) अमभलेख प्रशासकले र्फा ७५ िा ७६ बिोजिि मनर्यय कायायन्ियनको लामग
मनिेर्न परे पमछ र्े खाइएको सम्पजिको हकिाआिश्यक पने िमि िेथा रोक्का राख्ने सम्बन्ििा मनर्ययको
लामग कायायपामलका सिि पेश गने र काययपामलकाबाट रोक्का राख्ने मनर्यय गरे पछी मनर्यय बिोजिि िेथा
रोक्का राख्नको लामग सो िेथा र्िाय रहेको कायायलय िा रजिष्ट्रेशन गने कायायलयिा लेजख पठाउनुपनेछ ।

(२)बाली, ब्याि,बहाल लगायिको सम्पजिको हकिा मनिेर्न परे को बयढिा र्ुइय दर्न मभत्र

सम्पजि िायर्ाि गनय लगाइय िायर्ाि गर्ायको सियिा नै आिश्यक पने िमि सम्पजि िा सोबाट प्राप्त

हुने बाली, बहाल, ब्याि, िुनाफा आदर् आय मनयन्त्रर् गनुय िा रोक्का राख्नुपछय र त्यसको भपायइय
सम्बजन्िि पिलाइय दर्नुपछय ।

(३) र्फा ७८ को र्े हाय (ख) बिोजििको सम्पजिको हकिा भररभराउको लामग आिश्यक

पने िमि सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आिश्यकिाअनुसार ले खा शाखा िा सम्बजन्िि बैँक िा
सम्बजन्िि मनकायिा िुरुन्ि लेजख पठाउनुपनेछ ।

(४) सम्पमि रोक्का सम्िजन्ि आर्े श अनुसूची १४ बिोजिि हुनेछ ।

८०. सम्पजि मललाि गर्ाय अपनाउनुपने कायययिमिाः (१) काययपामलकाले यस ऐन बिोजिि भरीभराउ गनुप
य ने
मबगो िा कोटय फी िा त्यस्िै कुनै रकि असुलउपर गनय र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजिि सम्पजिको
यििरर् खुलाइय र्खायस्ि परे िा त्यस्िो रकि भरी दर्नुपने व्यजिलाइय बुझाउनुपने रकि बुझाउन पन्र
दर्नको म्यार् दर्इय सूचना िारी गनुप
य छय ।

(२)उपर्फा (२)बिोजििको म्यार्िा रकि बुझाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नुपने व्यजिको
भरीपाउने व्यजिले र्े खाएको र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजििको सम्पजि िायर्ाि गरीलयाउनुपछय ।
(३) र्ण्ि, िरीिाना, सरकारी मबगो िा कुनै अर्ालि िा मनकाय िा गाउाँपामलका/नगरपामलका
ु ने व्यजिले
िा समिमिको मनर्ययले असुल उपर गनुप
य ने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असुलउपर हुनप
बुझाउन नलयाएिा मनिको िुनसुकै अचल सम्पजि फेला परे िा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नुपछय ।

(४) उपर्फा (३) िा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन िेथा ििानि िा कुनै प्रकारको
नगर् िरौट र्ाजखल गरे को हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने िमि रकिको लामग उपर्फा (३)बिोजिि
गरररहनुपर्ै न ।

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

सम्बजन्िि पिलाइय दर्इय सियसािारर्को िानकारीको लामग मललाि हुने मिमि र सम्पजिको यििरर्

सयहिको साियिमनक सूचना गाउाँपामलका/नगरपामलका, जिलला प्रशासन कायायलय, जिलला अर्ालि,
जिलला

सिन्िय

लगाउनुपनेछ ।

समिमिको कायायलय

िथा कोष

िथा

ले खा

मनयन्त्रकको कायायलयिा टााँस्न

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

पञ्चयकिे िोलबाट िामथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजिि मललाि गनुप
य नेछ ।

(७) मललाि प्रयक्रयािा सम्भि भएसम्ि जिलला अर्ालि, जिलला प्रशासन कायायलय िा
स्थानीय प्रशासन कायायलय, स्थानीय प्रहरी कायायलय िथा गाउाँपामलका/नगरपामलका िेत्र मभत्र रहे का
अन्य सरकारी कायायलयका प्रमिमनमिलाइय रोहिरिा राख्नुपनेछ ।
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(८) उपर्फा (६) बिोजिि गर्ाय उि सम्पजि कसैले पमन मललाि सकार नगरे िा सोयह

प्रयक्रयाबाट पुनाः र्ोस्रोपटक मललाि गनुप
य नेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पमन कसैले मललाि सकार नगरे िा
भराइयपाउने पि मनिेर्कलाइय नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोलिा सकार गनय लगाउनुपनेछ ।

(९) उपर्फा (८) बिोजिि गर्ाय मनिेर्कले सम्पजि सकार गनय नचाहे िा पमछ अको िेथा

खुलन आएका बखि कानून बिोजिि गनेगरी मनिको मनिेर्न िािेलीिा राखी मललाििा चढाइयएको
सम्पजि फुकुिा गरीदर्नुपछय ।

(१०) यस र्फािा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन गाउाँपामलका/नगरपामलकाको

कुनै रकि असुल उपर गने क्रििा मललाि गर्ाय कसैले सकार नगरे िा िमििा सकार हुन्छ त्यमििा

नै सो सम्पजि मललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोजिि अन्य
सम्पजि िा प्रयक्रयाबाट असुलउपर गनुप
य नेछ ।

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः(१) अमभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजिि सम्पजि िायर्ाि गनुप
य र्ाय कजम्ििा
ििा सजचि स्िरको कियचारी खटाइय त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचलिीको िूलय स्पष्ट खुलने गरी
िायर्ाि गनयलगाउनुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िायर्ाि गने कियचारीले िायर्ाि गनुपय ने सम्पजिको चलनचलिीको

िूलय कायि गने प्रयोिनले पञ्चयकिे िोल कायि गरी िुच ुलका खिा गरी अमभलेख प्रशासक सिि
प्रमििेर्न सयहि पेश गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाय र्े हाय बिोजििक कुरालाइय आिार

मलइय कायि गनुप
य नेछाः

(क )
(ख)
(ग)

मनिेर्कले मनिेर्निा खुलाएको िूलय;

(घ)
(ङ)
( च)

िायर्ाि गर्ाय भै आएको स्थानीय िूलयााँकन अनुसारको िूलय;

(छ )

मनर्ययिा उलले ख भएको भए सो िूलय;

पिले ििानि िा कुनै अन्य प्रयोिनको लामग काययपामलका सिि मनिेर्न
दर्ाँर्ा खुलाएको िूलय;

िालपोि कायायलयले कायि गरे को न्यूनिि िूलय;

अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी मनकायले कुनै िूलय कायि गरे को भए

सो िूलय;

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

स्पयष्टकरर्ाः

“पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पजि मबयक्र गनुपय र्ाय मबयक्रहुने
न्युनिि िूलयलाइय सम्झनुपछय ।

(४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय र्े हाय बिोजििको कुरालाइय सिेि ध्यानिा राख्नुपनेछाः
ाँ
(क )
औद्योमगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र लगायि सिक सञ्जालसग
िोमिएको छ िा छै न; िथा
(ख)
नगरिेत्रमभत्र पने घरको हकिा घरको िियिान अिस्था सम्बन्ििा
प्रायिमिक िुलयााँकन प्रमििेर्न ।

८२. खाम्नेिमि िात्र मललाि गनुप
य नेाः(१)काययपामलकाले र्फा ८० बिोजिि मललाि गर्ाय असुलगनुप
य ने बााँयक
खाम्ने िमि सम्पजििात्र मललाि गनुप
य नेछ ।
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(२) सम्पजि मललाि गर्ाय सकार भएको रकि असुलउपर गनुपय ने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ

भएको िमि रकि सम्पजििाल पिलाइय यफिाय गरीदर्नुपछय ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि रकि यफिाय पाउने पि मललाि गर्ायको बखि उपजस्थि नभएको

भए रकि यफिाय मलन आउनुभनी मनिको नाििा साि दर्नको सूचना िारी गरीजझकाइय रकि यफिाय
गनुप
य छय ।

(४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय सम्बजन्िि पि रकि यफिायमलन नआएिा उि रकि

सजञ्चिकोषिा र्ाजखल गरी आम्र्ानीबााँमि सर्रस्याहा गनुप
य छय ।

(५) अमभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजिि मललाि गरे को सम्पजि सकार गने पिको

नाििा सम्पजि र्िाय नािसारीको लामग सम्बजन्िि कायायलय िा मनकायिा पत्राचार गरी मनिलाइय
सम्पजिको चलनपूिी उपलब्ि गराइय आिश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइयदर्नुपछय ।

(६) यस ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन र्फा ८० बिोजििको मललाि

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

८३. मललाि उपरको उिुरीाः यस ऐन बिोजिि भएको मललािको प्रयक्रयािा जचि नबुझ्ने पिले िुन
प्रयक्रया उपर जचि नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न मभत्र समिमि सिि उिुरी पेश गरी भएको आर्े श
बिोजिि गनुप
य नेछ ।
८४. मबगो भराउाँर्ा िा चलनचलाउाँर्ा लागेको खचयाः-यस ऐन बिोजिि मबगो भराउाँर्ा िा चलनचलाउाँर्ा
लागेको खचय मबगो खुलेकोिा सो को २ र्े जख २.५ प्रमिशि, मबगो नखुलेको हकिा िोयकए ििोजििको
रकि मबगो भरी दर्नुपने िा चलनदर्नुपने सम्बजन्िि पिले व्यहोनुप
य नेछ ।
८५. यथाजस्थमििा राख्नेाः काययपामलकाले यस ऐन बिोजिि चलनचलाइय िाग्न िा मबगो भराइयपाउन कुनै
सम्पजि र्े खाइय मनिेर्न परे पमछ मबगो भराउने िा चलनचलाउने कायय सम्पन्न नभएसम्िको लामग उि
सम्पजि हकहस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, मबगानय िथा कुनै प्रकारको मनिायर् कायय गरी उि सम्पजिको
स्िरुप पररिियन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्िि पिको नाििा आर्े श िारी गरी उि सम्पजि
यथाजस्थमििा राख्नुपनेछ ।
८६. मनिेर्नबाट कारिाही गनेाः (१) अमभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बिोजिि भएको आर्े श
यिपररि कुनै सम्पजिको हक हस्िान्िरर् िा स्िरुप पररिियन आदर् गरे को मनिेर्न परे िा उि मनिेर्न
र्िाय गरी त्यस्िो गने पिको नाििा मिन दर्नको म्यार्

िारी गरी मनिलाइय हाजिर गराइय सो मनिेर्न

समिमि सिि पेश गनुप
य नेछ ।

(२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न पेश हुन आएिा पिलाइय नयााँ उिुरी र्िाय

गनय नलगाइय उि मनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी मनर्यय गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्नको

व्यहोराबाट मनिेर्न समिमिको िेत्रामिकार मभत्र नपने यिषयिा परे को र्े जखएिा समिमिले उि यिषयिा
िेत्रामिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा मनकाय सिि िान सुनाइय दर्नुपनेछ ।

८७. चलनचलाउने सूचनााः (१) अमभलेख प्रशासकले समिमिको मनर्यय बिोजिि चलन चलाइय पाउन मनिेर्न
परे िा चलन चलाउने मिमि खुलाइय फलानो मिमििा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन कियचारी
खयटइय आउने हुाँर्ा सो मिमि अगािै

र्श दर्न मभत्र घर िग्गा खामल गररदर्नु पने भमन चलन दर्नु पने

पिका नाििा साि दर्ने म्यार् सुचना िारी गनुप
य नेछ ।
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(२) चलनदर्नुपने सम्पजि उिुरीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहे को भएिा
अमभले ख प्रशासकले सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजििको सूचना िारीगनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोजिि िोयकएको मिमििा खयटइयिााँर्ा घरिग्गा खाली गरे को भए

सम्बजन्िि कियचारीले चलन चलाइय दर्एको िुच ुलका खिागरी िथा घरिग्गा खाली नगरे को भए खाली
गराइय चलन चलाइय चलन चलाएको िुच ुलका खिा गरी प्रमििेर्न साथ अमभले ख शाखािा पेश गनुप
य नेछ
।

पररच्छे र्-१०
यियिि

८८. नक्कल मनिेर्नाः(१) समिमि सिि र्िाय रहे को उिुरीको कुनै सरोकारिाला पिले यििार्को मिमसलिा
रहेको कुनै कागिपत्रको नक्कल मलनको लामग मनिेर्न दर्एिा समिमिले उि पिलाइय सो कागिको
नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न दर्ाँर्ा सम्बजन्िि पिले उिुरी शाखािा रहेको मिमसलको

नक्कल मलनुपर्ाय उिुरी प्रशासक िथा अमभले ख शाखािा रहे को मिमसलको नक्कल मलनुपने भएिा
अमभले ख प्रशासक सिि मनिेर्न पेश गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न दर्नको एघार बिे अगािै पेश भएिा सम्बजन्िि

कियचारीले सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भि भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोमलपलट
नक्कल उपलब्ि गराउनेछ ।

(४) उपर्फा (१) बिोजिि मनिेर्न दर्ाँर्ा फरक फरक उिुरीको लामग फरक फरक मनिेर्न

दर्नुपनेछ ।

(५) यििार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न दर्ाँर्ा नक्कलको सिािा

कागिपत्रको फोटो जखच्ने अनुिमि िागेिा सो दर्नुपनेछ ।

(६) नक्कल मनिेर्न दर्ाँर्ा अनुसूची-१५ बिोजििको ढााँचािा दर्नुपनेछ ।

८९. नक्कल र्स्िुराः (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोजिि नक्कल िा फोटो जखच्नको लामग मनिेर्न
दर्नेपिसाँग र्े हाय बिोजििको र्स्िुर मलइय नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछाः

(क )
(ख)

नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको र्रले ;

(ग)

मलखि कागिपत्रको नक्कल नमलइय फोटो जखच्न चाहे िा प्रमि पानाको रू ५।–

समिमिको मनर्यय कागिको हकिा प्रमि सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको रू ५।–
रुपैयााँको र्रले ; िथा
रुपैयााँको र्रले ।

(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बिोजिि नक्कल

र्स्िुर नलाग्ने पिलाइय यस र्फा बिोजििको र्स्िुर लाग्नेछैन ।

(३) यस र्फा बिोजिि नक्कल उिार गरी लैिाने पिले नक्कल उिार गर्ाय लागेको खचयको

व्यिस्था आफै गनुप
य नेछ ।
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र्स्िुर उललेख गनेाः(१) नक्कल प्रिाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिाजर्ि गर्ाय नक्कल लै िाने
पिको नाि थर िथा उिुरीिा है मसयिका साथै नक्कल उिार गरे िापि र्ाजखल गरे को र्स्िुर र नक्कल
पाना सिेि उललेख गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा िनाइय नक्कल प्रिाजर्ि गनुप
य नेछ ।
९१. र्स्िुर च ुिा नभइय नक्कल नदर्इनेाः सम्बजन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोजिि नक्कल िाग्ने पिले नक्कल
उिार गर्ाय र्फा ८९ बिोजिि लाग्ने र्स्िुर र्ाजखल नगर्ायसम्ि नक्कल दर्नेछैन र सो नक्कलको
आमिकाररकिा प्रिाजर्ि गनय पाउनेछैन ।
९२. प्रचमलि कानून बिोजिि हुनाःे यस ऐनिा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन उिुरीसाँग सम्बजन्िि
प्रचमलि कानूनिा कुनै कुरा लेजखएको भए सोिा लेजखए िमिको हकिा सोयह बिोजिि हुनेछ ।
९३. मनयि बनाउने अमिकाराः समिमिले यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको लामग आिश्यक मनयि
बनाउन सक्नेछ ।

28

खण्ड: १

सख्
ं या: ६

मिमि:२०७५/०१/०३

अनस
ु ूची-१
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको
यिवेदि-पत्र
.............. यिल्ला ............. .गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा
िं.. .वस्िे........................................ को छोरा/छोरी/श्रीियि वर्ष ...............को
...................यिवेदक(
प्रथिपक्ष)यवरुद्ध.........यिल्ला
.
.......गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं ................... .
वस्िे वर्ष ............. को................................... यवपक्षी( दोस्रो पक्ष
यवर्यः सम्वन्ध यवच्छे द
ि यिम्ि वदँ ाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदष छ :
१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिसार
यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ वर्ष सम्ि अथाष ि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिधर दाम्पत्य
िीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा
लोग्िे स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायष िा छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या देयिँदै िाि थाल्यो ।
२०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरोध गरे ँ
। २ पटकसम्ि यलि गएँ । िर यििले यििीसँग िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर िाि सयिि, यििी िे
गिष पछष गर भयि ठाडो िवाफ यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो
सम्वन्ध छै ि आफिसी गर र िलाई सम्पकष िगर,गरेिा राम्रो हुदँ ैि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि
। लािो सियसम्ि िि फके ला र घर आउयलि भयि पिी वसे ँ िर आईिि । कररव ३ वर्ष पछी अथाष ि
२०७४ साल भाद्र ियहिािा पिः यलि गएँ िर यवपक्षी िसँग वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला िेठाि
पठाईशारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायष गरी िलाई िथािाि गायल गलौच गरे । ियककलले ज्याि
िोगाई यिराश भएर घर फयकषएँ र अव दोस्रो पक्षश्रीििी िसँग पिः फयकष आउिे र दाम्पत्य िीवि सिधर
हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि यदि आएको छ ।
२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझ्िपछष विी यववाद यिरुपण गराईपाउँ ।
३. यस गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाबाट िारी भएको स्थािीय
न्याययक कायष यवयधको दफा ....विोयिि यिवेदि दस्िर रु...... , दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा
दस्िर रु ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िर रु .............सिेि गरी िम्िा रु
......यसै यिवेदिसाथ दायिल गरेको छ ।
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४. यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७(२ )अिसार यसै सयियिको
अयधकारक्षेत्रयभत्र पदष छ ।
५. यो यिवेदि हदम्यादयभत्रै छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवेदि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।
६. यस यवर्यिा अन्यत्र कही ँ किै किै यिकायिा किै प्रकारको यिवेदि यदएको छै ि ।
७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफषका र िेरो घर िफषका पररवारका सदस्यहरु यिकाई थप व्यहोरा
वझ्ि सयकिेछ ।
८. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साँचो सत्य हुि्, िठा ठहरे कािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छ
।
यिवेदक
िािः .............................
इमि सं िि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोि शुभि्
।
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अनस
ु ूची-२
(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
उिुरी र्िाय गरे को मनस्साको ढााँचा
श्री ....................

........................ ।
यिषय:

उिुरी र्िायको मनस्सापत्र सम्बन्ििा ।

.................... बस्ने िपाइ ........................ले .................... बस्ने ....................... यिरुद्धिा
....................................... भनी उिुरी र्िाय गनय लयाएकोिाआिको मिमििा र्िाय गरी र्िाय नं .
................कायि भएकोले यो मनस्सा िारी गररदर्एको छ ।
अमिकृि कियचारी
र्स्िखि:........
मिमि:...........
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अनस
ु ूची-२ (क)
दफा ८ को उपदफा (क) र (ख) संग सम्बन्धित
िनगढी उपमहानगरपान्िका धयान्यक सन्मन्त
दुन्नयावादी देवानी दायरी न्कताव
आ.व.
दायरी
नं.

दाय
री
न्मन्त

वादी
को
सही

वादीको
नाम थर

प्रन्तवादीको
नाम थर

मुद्दा

फाँटवािा

न्वगो
अंक

कोटट
फी
अंक

प्रन्तउत्तर परेको वा
पने म्याद समाप्तहुने
न्मन्त

फैसिा
न्मन्त
धयायन्िस

न्मन्सि बुझ्ने
फाँटवािाको
सही

कै न्फयत

फैसिा
न्मन्त
धयायन्िस

न्मन्सि बुझ्ने
फाँटवािाको
सही

कै न्फयत

िनगढी उपमहानगरपान्िका धयान्यक सन्मन्त
फौजदारी दायरी न्कताव
आ.व.
दायरी
नं.

दाय
री
न्मन्त

वादी
को
सही

वादीको
नाम थर

प्रन्तवादीको
नाम थर

मुद्दा

फाँटवािा
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अिसूची २ (ि)
िनगढी उपमहानगरपान्िका धयान्यक सन्मन्त
न्नवेदन / उजुरी दताट न्कताव
आ.व.
क्र.स.

दायरी िं.

दायरी यियि

यिवेदक
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अनस
ु चू ी-३
(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
ताररख भपाटर्ट
न्याययक समिमि

.......... गाउाँपामलका/नगरपामलकािा खिा गररएको िारे ख भरपाई
िुद्दा न. :िार्ी

प्रमििार्ी

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

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

मिमि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बिे
यस न्याययक समिमि/कायायलयिा उपजस्थि हुनेछु भनी सही गने ......
िार्ी ................

प्रमििार्ी

................
इमि सं िि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोि शुभि्
।

34

खण्ड: १

सख्
ं या: ६

मिमि:२०७५/०१/०३

अनस
ु चू ी-४
(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
ताररख पचाट
न्याययक समिमि

.......... गाउाँपामलका/नगरपामलका
बाट िारी भएको िारे खको पचाय
िुद्दा नं. :िार्ी

प्रमििार्ी

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

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

मिमि ............... िा .................... काि गनय ........ बिे हाजिर हुन आउनुहोला ।
फााँटिालाको र्स्िखि
मिमि .................
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अनस
ु ूची-५
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
प्रन्तवादको ढाँचा
मलजखि ििाफको निूना
न्याययक समिमि सिि पेश गरे को
मलजखि ििाफ
प्रथि पि
......................

................................जिलला

गाउाँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलकाििा नं ...........................िस्ने
..................को.......................

(नािा

सम्बन्ि

उलले ख

गने

)िषय

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

को.....................................................................मलजखि ििाफ प्रस्िुिकिाय
र्ोस्रो पि

.............. जिलला ............. .गाउाँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, ििा नं .
...............िस्ने...................................................................

को

छोरा

िषय

.........

को

....................................................................................................यिपिी( मनिेर्क)
यिषय सम्िन्ि यिच्छे र् ।

ाँ ाहरुिा ले जखए ििोजिि मनिेर्न गर्यछु :
ि मनम्न िुर्
१.

ि मलजखि ििाफ प्रस्िुिकिाय र यिपिी मनिेर्कयिच सं िि २०६९ सालिा सािाजिक

परम्परा अनुसार यििाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको
सिेि िायिन्ि 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 यिपिी मनिेर्कलाई र्ाम्पत्य िीिन चलन नसक्ने भनेको र िेरा र्ाईभाईले शारीररक
आक्रिर् गने सम्िको कायय गरे कोभमन कपोलकजलपि झुठा र हुाँर्ै नभएका मनरािार व्यहोरा
उलले ख गरी यििार् गरे को कुरा उलले ख गनय चाहान्छु ।
२.

िलाई यिपिी मनिेर्कसिेि मिली गामल गलौच, िर, िाक, िम्की र्े खाई हािपाि गरी

घरबाट मनकाला गरे पछी ि िाइिीिा आई िसेकी हुाँ । यििाह भएको केही िषयपछी यिना कारर्
ििाथी यिमभन्न यकमसिका आरोप लगाई अपिान गने , गाली गलौच गने लगायिका कािहरु

हुाँर्ैगए । पररिारका अन्य सर्स्यहरुले ि िाथी घृर्ा गने, िोलचाल नगने िस्िा कायय गरे पमन
यिपिीबाट केही सिय िलाई नै सिथयन र सहयोग गर्ै आएका मथए िर पछी यिपिी मनिेर्क
सिेि उमनहरुसाँगै मिले र िलाई ििरिस्ि गरबाट मनकालने काययिा सहभागी भए

। के कुन

कारर्ले िा िेरो के गलिीले यसो गरे का हुन भमन िुझ्र्ा िेलािेला र्ाइिो नलयाएको भमन िाइिी
पिसिेिको

आलोचना गने गरे का मथए । सायर् उमनहरुलाई र्ाइिोकै लोभका कारर् िलाई
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घरबाट मनकालीदर्एका हुनपु र्यछ । िैले कुनै गलिी नगरे को र यिपिी लोग्नेसाँग पूिि
य ि िाया,
सद्भाि र सम्िान यथािि रहे कोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गरीपाउाँ ।
३.

घरबाट ििरिस्ि मनकालेपछी ४ ियहनाको नािालक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको

झण्िै ३ िषयसम्ि िेखिर, सम्पकययियहन िसी अयहले एक्कासी सम्िन्ि यिच्छे र्को िाग गरी मनिेर्न
दर्नु आफैँिा आश्चययिनक लागेको छ, सत्य िथ्य िुजझ कानून ििोजिि गररपाउाँ ।
४.

.........................बाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायययििीको र्फा.... ििोजिि मलजखि

ििाफिापि र्स्िुर रु...... यसै मनिेर्नसाथ र्ाजखल गरे को छु ।
५.
६.
७.

यो मलजखि ििाफ म्यार्मभत्रै मलई ि आफैं उपजस्थि भएको छु ।

यस यिषयिा अन्यत्र कही ीँ किै कुनै मनकायिा कुनै प्रकारको मनिेर्न दर्एको छै न ।

यसिा ले जखएका व्यहोरा दठक सााँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून ििोजिि सं िाय भोग्न

ियार छु ।
मनिेर्क
नािाः ...................................
इमि सं िि .................साल ..................... ियहना .............. गिे ....................रोि शुभि् ।
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अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
िनगढी उप-महानगरपान्िका
न्याययक समिमिबाट िारी भएको

म्यार् सूचना

.............................................................िस्ने
.....................................................को
........................................ गाउाँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका
भएको १५ (पन्र )दर्ने सूचना

...............................................िस्ने

....................................................................ले

नाउाँिा

कायाांलयबाट

िपाईंको

िारी

यिरुद्ध

...................................यििार् परे को भमन मनिेर्न र्िाय गरे को हुाँर्ा सो कोप्रमिमलपी यसै साथ पठाईएको छ ।

अिाः िपाईले यो म्यार् िुझेको िा ररि पूिक
य िािेलभएको मिमिले १५(पन्र )दर्न मभत्रिा आफ्नोभनाइ सयहि
आफैं िा कानून ििोजििको िारे श िाफयि यस कायायलयिा हाजिर हुन आउनुहोला । अन्यथा कानून ििोजिि
हुने व्यहोरा िानकारी गराईन्छ ।

इमि सम्बि...................साल.......................ियहना......................गिे रोि.............शुभि् .........।
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अनुसूची( ६ क )
( दफा ३१ को उपदफा ५ संग सम्बन्धित )
न्जल्िा कै िािी िनगढी उप-महानगरपान्िका धयान्यक सन्मन्तका ......................का र्जिासमा
................का साक्षी ........................................िे ईमान िमट संग गरेको बकपत्र
......................१
स.१.तपार्को बुवा/आमा /संरक्षकको नाम ,तपार्को नामथर ,बटन उमेर पेशा के हो ,खुिाई
न्दनुहोस |
स.१.
...............................................................................................................................
स.२.दुबैथरी झगन्डयािाई न्चधनुहुधछ !नाता सम्बधि िेनदेन के न्ह छ |
स.२. ...........................................................................................................................
स.३.झुटा बकपत्र गरे वाफत सजाय पाउनु भएको छ !
स.३. ............................................................................................................
स.४ ......................िे .................मान्थ न्दएको नान्िश/उजुरीका सम्बधिमा तपाईिे देन्ख जाने
सुनेका कुरा के छन् ? खुिाई न्दनुहोस् ?
(अधय आवश्क सवाि )
न्जरह
...........
पुनः सोिपुछ
................
धयान्यक सन्मन्त बाट सोिपुछ |
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अनस
ु ूची-७
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
न्नर्टयको ढाँचा
....................................... न्याययक समिमि
सं योिक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
मनर्यय
सं िि ............... सालको मनिेर्न नं........
यिषयःाः िले सीबाट पानी झारे को ।

................. जिलला ................ गाउाँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका
ििा नं............ ...............................िस्ने
..................................................................................प्रथि पि
यिरुद्ध

................. जिलला ................ गाउाँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका
ििा नं............ ...............................िस्ने
..................................................................................र्ोस्रो पि
स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ ििोजिि मनिेर्न र्िाय भई सोही
ऐनको र्फा ४६ ििोजिि गठन भएको न्याययक समिमि सिि प्रस्िुि हुन आएको िुद्दाको
सं जिप्त िथ्य र मनर्यय यस प्रकार छाः

(१)

.............. गाउाँ/नगर/उपिहानगर/िहानगरपामलका ििा नं. ....................... नक्सा

मसट नं.... यक.नं........िे.फ...........को घरिग्गािा पजश्चि िफयका यक.नं..........का सं मियार

यिपिी ...................ले घर िनाउाँर्ा आफ्नो घरिग्गािा मसिानासम्ि आई िोमि िनाएको िर
छि िथा िले सीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र झानेगरी िनाएको हुाँर्ा सो िले सी िन्र्
गराइपाउाँ भन्ने मनिेर्कको मनिेर्न व्यहोरा ।

(२)

.............. गाउाँ/नगर/िहानगर पामलकाबाट प्रचमलि भिन मनिायर् सम्िन्िी िापर्ण्ि

ििोजिि इिािि प्राप्त गरी भिनको नक्सा सिेि स्िीकृि गराई सो नक्सा ििोजिि भिन मनिायर्

गरे को हुाँ । यिपिी मनिेर्कले भने ििोजिि आफ्नो घरको छि िथा िले सीको पानी मनिको घर
कम्पाउण्िमभत्र झाने नगरे को आफ्नै घरिग्गािा झाने गरे को हुाँर्ा झुठा मनिेर्न खारे ि गररपाउाँ
भन्ने प्रत्यथीको मलजखि ििाफ ।

(३)

.............. गाउाँ/नगर/उपिहानगर/िहानगर पामलकाबाट स्थलगि मनररिर् िथा सिेंिर्

गनय गएका प्रायिमिक टोमलले स्थलगि मनररिर् गरी मिमि.........िा पेश गरे को स्केच सयहिको
प्रमििेर्नबाट

प्रत्यथीको

घरिफयबाट

छि

िथा

िले सीको

पानी

कम्पाउण्िमभत्र पने गरे को र्े जखन्छ भन्ने व्यहोरा उलले जखि भएको ।
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गराउने

प्रयोिनका

लामग..........................गाउाँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगर/िहानगरपामलक

ििा

नं........,................. िा रहे को िेलमिलाप केन्द्रिा पठाउाँर्ा िेलमिलाप हुन नसकी फयकय आएको
।

मनर्यय

ु ाईको लामग आि पेशी िोयकएकोिा यििार्का सम्िजन्िि पिहरु स्ियिं िथा
र्ुिै पिलाई सुनि
मनिहरुबाट मनयुि गरे का कानून व्यिसायीहरु सिेिको भनाई सुनी पुनाः मिलापत्र गनुह
य ोस भमन
सम्झाउाँर्ा

िुझाउाँर्ा

पमन

मिलापत्र

गनय िञ्जुर

नगनुय भएकोले

फाइलिा

सं लग्न

प्रिार्

कागिहरुको सिेि िूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२)
ििोजििमनर्यय दर्नुपने हुन आई मनर्ययिफय यिचार गर्ाय मनिेर्कको यक. नं....को पजश्चििफय
प्रत्यथीको यक.नं....को घरिग्गा िोमिएर रहे कोिा यििार् र्े जखएन । मनिेर्कको भनाई अनुसार
आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र प्रत्यथीको छि िथा िले सीको पानी झारे को हो होइन भमन स्थलगि
रुपिै िााँचिुझ गरी प्रायिमिक प्रमििेर्न पेश गनय कायायलयबाट खयट गएका प्रायिमिक कियचारीले
मिमि.............िा पेश गरे को स्केच सयहिको प्रायिमिक प्रमििेर्न सिेिबाट मनिेर्कको िाग र्ािी
ििोजिि आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र प्रत्यथीको छि िथा िले सीबाट पानी झने गरे को भन्ने पुयष्ट
हुने र्े जखन्छ । प्रत्यथीले यस कायायलयबाट पाररि गरे को नक्सािा सिेि छि िथा िले सीको

पानी आफ्नै घरिग्गािा झाने भमन र्े खाईएको र मनिेर्कको घर कम्पाउण्िमभत्र पानी झानय
पाउनुपछय भमन प्रत्यथीले र्ािी यिरोि गनय सिेि नसकेको र प्रचमलि कानून र प्रचलनबाट सिेि

अकायको घर कम्पाउण्िमभत्र आफ्नो छि िथा िले सीको पानी झानय पाउने नर्े जखएको हुाँर्ा
मनिेर्कको िाग ििोजिि प्रत्यथीले आफ्नो छि िथा िले सीबाट आफ्नै घर िग्गािा पानी झाने
प्रिन्ि गनुप
य ने र्े जखन्छ । मनिेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झानय नपाउने ठहछय

। सो

ठहनायले िपजशल बिोजिि गनुय ।
िपजशल
१.

सरोकारिालाले नक्कल िाग गनय आएिा मनयिानुसार र्स्िुर मलई नक्कल दर्नु ।

२.

यो मनर्ययिा जचि निुझे ३५ दर्नमभत्र ..............जिलला अर्ालििा पुनरािेर्न गनय िानु

भमन
३.

प्रत्यथीलाई सुनाईदर्नु ।

म्यार्मभत्र पुनरािेर्न नपरे िा कानून ििोजिि मनर्यय कायायन्ियन गनु/
य गराउनु ।

इमि सं िि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि 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 विडितलाई उिचार गराउने सम्िन्धमा ।

................. जजल्ला ................ गाउँ पामलका/िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका वडा

िं............ ...............................वस्िे ..................................................................................प्रथि
पक्ष

विरुद्ध

................. जजल्ला ................ गाउँ पामलका/िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका 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 खिरायुक्ि वन्दै गएको भयि अस्पिालको गिककत्सकको पुजाष र मिफाररस सहहि पेि हुि आएको
यिवेदि उपर प्रारजभभक रुपिा जाँिवुझ गदाष व्यहोरा ििामसव दे खखएको हुँदा हाललाई यिवेदकको लागग
गिककत्सकले मिफाररस गरे विोजजि हरे क हप्िा २ पटक डायलोमसस गिुष गराउिु िथा यिजको स्वाथ्य

लाभका 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 ि अिुसार उपिार भएको

जािकारी प्राप्ि गरी मिमसल सािेल राख्नु र यियिािुसार पेि गिुष ।
ईयि संवि ................... साल ..........िहहिा....गिे रोज..िुभि ् ।
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अनस
ु ूची-९
(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
न्मिापत्रको िान्ग न्नवेदनको ढाँचा
ु मनिेर्नपत्र
िनगढी उप िहानगरपामलका न्याययक समिमिसिि पेश गरे को मिलापत्रको सं यि

.............. जिलला ............. .गाउाँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, ििा नं ......... .
...............िस्ने................................................................................................. को छोरा/छोरी/श्रीिमि

िषय ..................को............................................................................... मनिेर्क( प्रथि पि)
यिरुद्ध

.............. जिलला ............. .गाउाँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, ििा नं ......... .
...............िस्ने िषय .................. को............................................ मलजखि ििाफकिाःृ( र्ोस्रो पि)
यिषयःाः सम्िन्ि यिच्छे र् ।

हािी मनिेर्क मनम्न मलजखि मनिेर्न गर्यछौःाः
१.

हािीयिच सं िि २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनुसार यििाह गररएकोिा कररि २ िषयसम्ि

सुििुर र्ाम्पत्य िीिन रहेको मथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,

सोयह िषय २०७१ सालको मिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि
गरे को, मलन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भमन मनिेर्कको मनिेर्न परे को ।
२.

आफुलाई र्ाइिो नलयाएको मनउाँबाट घरिा हेला गरे को, अपिान गरी ििरिस्ि घरबाट मनकाला

गरे को हो । आफु खुशीले िाइि गई िसेको होइन अझपमन लोग्नेप्रमि आफ्नो यथािि िाया, सद्भाि र सम्िान
रहे कोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको मलजखि ििाफ रहे को ।
३.

हािी झगिा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने स्िास्नी छु यटएर िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि

सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यिषयले िनिुटाि भई लोग्ने स्िास्नी अलग अलग िसेकोिा

.....................गाउाँपामलकानगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलकाको न्याययक समिमि िाफयि ििा नं .

.................अन्िगयिको ............................ िेलमिलाप केन्द्रिािेलमिलापकिाय................. को पहलिा एक

आपसिा छलफल गरी मिली आएको व्यहोरा यो छ की यिगििा िे िस्िा यिषयिा असिझर्ारी िथा िेिेल
भएको भएिापनी हािीयिच एक अकायप्रमि यिश्वास, सर्भाि र प्रेि कायिै रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि

यिच्छे र् गरी पाउाँ भन्ने मनिेर्न र्ािी छोमि पुनाः सुििुर सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनलाई व्यिजस्थि ढं गले
अगामि िढाउने छौं । मनिेर्कको घरिा ित्काल लोग्ने स्िास्नी मिमल िस्ने िािािरर् नहुने भएकोले छु िै

ठाउिा िे रा मलई िस्न हािी र्ुिै पि सहिि भएकाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७
ु मनिेर्न पेश गरे का छौं , ले जखए ििोजिि मिलापत्र गरी पाउाँ ।
(२ )ििोजिि यो मिलापत्रको सं यि
४.

ु मनिेर्न
िनगढी उप िहानगरपामलका स्थानीय न्याययक कायययििी ििोजिि यो मिलापत्रको सं यि

५.

यसिा ले जखएका व्यहोरा दठक सााँचो हुन,् झुठा ठहरे कानून ििोजिि सहुाँला िुझाउाँला ।

र्स्िुर बापि रु ...........यसैसाथ सं लग्न छ ।
मनिेर्कहरु

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

इमि सं िि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोि शुभि्
।
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अनस
ु ूची-१०
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)
न्मिापत्रको ढाँचा
धिगढी उप िहािगरपायलकान्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको संयि यिवेदिपत्र
.............. यिल्ला ............. .गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा
िं
...............
.........
.वस्िे
.................................................................................................को
छोरा/छोरी/श्रीियि
वर्ष
..................को
...............................................................................यिवेदक( प्रथि पक्ष)
यवरुद्ध
.............. यिल्ला ............. .गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा
िं
यलयिि िवाफकिाष ........................को .......................वस्िे वर्ष ........................ (दोस्रो पक्ष)
यवर्य:सम्वन्ध यवच्छे द ।
हािी यिवेदक यिम्ि यलयिि यिवेदि गदष छौं :
१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिसार यववाह गररएकोिा कररव २
वर्ष सम्ि सिधर दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि
िायिन्ि भएको, सोयह वर्ष २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर
आउि फोिबाट अिरोध गरेको, यलि गएको िर उल्टै कटयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि
परेको ।
२. आफलाई दाइिो िल्याएको यिउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट
यिकाला गरेको हो । आफ िशीले िाइि गई वसेको होइि अिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यथावि िाया,
सद्भाव र सम्िाि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यथावि कायि गराईपाउँ भन्िे प्रत्यथीको यलयिि
िवाफ रहेको ।
३. हािी िगडा गरर आयौं, के हीवर्ष लोग्िे स्वास्िी छयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको
िायिन्ि सिेिभैसके को छ । घरिा सािान्य घरायसी यवर्यले िििटाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग
वसेकोिा
.....................गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाको
न्याययक सयियि िाफषि वडा िं ................. .अन्िगष िको ............................ िेलयिलाप
के न्द्रिािेलयिलापकिाष ................. को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा
यो छ कीयवगििा िे िस्िा यवर्यिा असििदारी िथा वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक अकाष प्रयि
यवश्वास, सदभाव र प्रेि कायिै रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छे द गरी पाउँ भन्िे यिवेदि दावी
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छोयड पिः सिधर सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीविलाई व्यवयस्थि ढंगले अगायड वढाउिे छौं ।
यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे भएकोले छट्टै ठाउिा डेरा यलई वस्ि
हािी दवै पक्ष सहिि भएकाले स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ (२ )विोयिि यो
यिलापत्रको संयि यिवेदि पेश गरेका छौं, लेयिए विोयिि यिलापत्र गरी पाउँ ।
४. ..................गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलक
स्थािीय
न्याययक कायष यवधी विोयिि यो यिलापत्रको संयि यिवेदि दस्िर बापि रु ...........यसैसाथ संलग्ि
छ।
५. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साँचो हुि्, िठा ठहरे कािूि विोयिि सहुल
ँ ा विाउँला ।
यिवेदकहरु
...................................... प्रथि पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष
इमि सं िि् ............. साल...................ियहना......................गिे .....................रोि शुभि्
।
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अनस
ु ूची-११
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
मेिन्मिापकताटमा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा
न्याययक समिमि
िनगढी उप िहानगरपामलका सिि पेश गरे को मनिेर्न
यिषय: िेलमिलापकिायिा सूचीकृि हुन पाउाँ ।
प्रस्िुि

यिषयिा

िपमसलिा

उलले जखि

कागिािहरुको

प्रमिमलपी

फोटो

साथै

राखी

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

गाउाँपामलका/नगरपामलकाको न्याययक समिमि अन्िगयिका ............ िेलमिलाप केन्द्रिा सूचीकृि
भई िेलमिलाप गराउन अनुििी पाउाँ भनी मनिेर्न गर्यछु ।
िपमसल
१)

नागररकिा प्रिार्पत्रको छााँयाकपी,

२)

स्नािक िहसम्ि उमिर्य गरे को शैजिक प्रिार्पत्रको छााँयाकपी,

३)

िेलमिलापकिायको िामलि प्राप्त गरे को प्रिार्पत्रको छायााँकपी,

४)

िेलमिलाप सम्बन्िी अनुभि र

५)

व्यजिगि यििरर् (Bio- data)
मनिेर्क
नाि थरःाः ..........
र्स्िखिाः ...........
मिमिःाः .............

अनस
ु चू ी-१२
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
िनगढी उप िहानगरपामलकाको

न्याययक समिमि सिि पेश गरे को

भररभराउको मनिेर्न पत्र
यिषयाः भररभराई पाउाँ भन्ने िारे ।
......िस्ने................................मनिेर्क÷िार्ी÷प्रमििार्ी
यिरुद्ध
.......िस्ने.............यिपिी÷िार्ी÷प्रमििार्ी
िुद्धा

ि मनिेर्क मनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनिेर्न गर्यछु ।
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१ .उपरोि यिपिी सं गको उलले जखि िुद्धा यस गाउाँपामलका÷नगरपामलकाको न्याययक समिमिको
मिमि..............को

मनर्यय

बिोजिि

िैले

यस

कायायलयिा

राखेको

र्स्िुर÷रकि

मिमि..............को श्री...................जिलला अर्ालिको फैसला बिोजिि िैले भरी भराई पाउने
ठहर भएको हुाँर्ा उि रकि भरी भराई पाउन यो मनिेर्न पेश गरे को छु ।

२ .िैले यस कायायलयिािम्िा गरे को र्स्िुर÷रकिको भरपाई÷रमसर्÷भौचरको सक्कलै प्रमि र
सम्िानीि

श्री.......................जिलला

अर्ालिको

साथसं लग्न छ ।

अजन्िि

फैसलाको

३ .यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक हो, झुठा ठहरे सहुाँला बुझाउला ।

छायाकपी

यसै

मनिेर्क
मनि
..............

ईमि सं िि..................साल...................ियहना.............गिे ........रोि शुभि् ।
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अनस
ु ूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
चलन चलाउने मनिेर्न
िनगढी उप िहानगरपामलकािा पेश गरे को

मनिेर्न पत्र

यिषयाः चलन चलाई पाउाँ भन्ने िारे ।
.......िस्ने.....................मनिेर्क÷िार्ी÷प्रमििार्ी
यिरुद्ध
.......िस्ने..................यिपिी÷िार्ी÷प्रमििार्ी
िुद्धा

ि मनिेर्क मनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनिेर्न गर्यछु ।

१ .उपरोि यिपिीसं गको उलले जखि िुद्धा यस गाउाँपामलका÷नगरपामलकाको न्याययक समिमिबाट
मिमि........िा मनर्यय भई उि घर िग्गा( िा िुन सम्पजि भोग गनय पाउने गरी मनर्यय भएको
छसो सम्पजि िा िस्िु उलले ख गने )िेरो हक भोग र स्िामित्िको हुने ठहर भएकोिा श्री ......
जिलला

अर्ालििा

यिपिीले

पुनरािलोकन

गरे कोिा

सम्िानीि

अर्ालिबाट

सिेि

मिमि ..............िा मनर्यय हुाँर्ा न्याययक समिमिकै मनर्ययलाई सर्र गरी िेरै हक भोग कायि
गरे कोहुाँर्ा सो िेरो हक भोगको कायि भएको सम्पजि रहे को हुाँर्ा जशघ्रामिजशघ्र िलाई
उिसम्पजि चलन चलाई पाउन यो मनिेर्न पेश गरे को छु ।
२ .यसै मनिेर्न साथ र्े हायका कागिािहरु सं लग्न गरे को छु ।
क .न्याययक समिमिले मिमि............िा गरे को मनर्ययको छााँयााँकपी
ख .श्री...........जिलला अर्ालिले गरे को मिमि.............को सर्र फैसलाको छााँयााँकपी
ग .यस यििार् सम्िद्ध मिमसल यसै कायायलयिा रहेको छ ।

घ .लेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झुठा ठहरे कानून बिोजिि सहुाँला बुझाउाँला ।
मनिेर्क
मनि
...............
ईमि सं िि..................साल...................ियहना.............गिे ........रोि शुभि् ।
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अनुसूची-१४
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सग

सम्पन्त रोक्काको अदेश
िनगढी उप िहानगरपामलकाको न्याययक सयियि
संयोिक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
संवि .................सालको यिवेदि िं........
यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का
.............. जिलला ............. .गाउाँपामलक/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, ििा नं ............... ......... .
िस्ने................................................................................................. को छोरा/छोरी/श्रीिमििषय
..................
को.........................................................मनिेर्क( प्रथि पि)
यिरुद्ध

......जिलला...........गाउाँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका,
पि)..........िस्ने....िषय.....को

यसिा

ििा

मनिेर्कको

नं ....यिपिी

बिोजिि......जिलला..............गाउाँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका,

ििा

(र्ोश्रो

िाग

नं....

िे.फ.........यक.नं........ िग्गािा बनेको.........को नाििा रहे को अिण्िाको..................िगययफटको चार

िलले घर र मलग लगापाि सिेि यिपिी....सम्पजि मनि यिपिीबाट अन्य अं जशयारहरुको िन्िुरी यिना हक
हस्िान्िरर् हुन सक्ने आशंका गरी मनिेर्कले दर्एको मनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा िााँचिुझ गर्ाय व्यहोरा

िनामसि र्े जखएको हुाँर्ा हाललाई प्रत्यिीको नाििा रहे को उजललजखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् गनय

मसफाररस नदर्न ििालाई र अको आर्े श नभएसम्िका लामग उि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनु/
य गनय
नदर्नु भनी िालपोि कायायलयको नाििा सिेि स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६)
बिोजिि यो रोक्काको आर्े श िारी गररदर्एका छौं । यो आर्े श मिमसल सािेल राखी सम्िजन्िि कायायलयहरुिा

पठाईदर्नु । यो आर्े श अनुसार रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी मिमसल सािेल राख्नु र मनयिानुसार पेश गनुय
।

ईमि सं िि................साल.............िायहना...........गिे‘..........रोि शुभि् ।
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अनस
ु ूची-१५
(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
नक्किको िान्ग न्नवेदन
न्याययक समिमि
िनगढी उप िहानगरपामलकािा पेश गरे को
मनिेर्न पत्र
यिषयःाः नक्कल पाउाँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने ........................................................................... मनिेर्क/िार्ी/प्रमििार्ी
यिरुद्ध

............... बस्ने ................................................................................ यिपिी/िार्ी/प्रमििार्ी
िुद्दाःाः ..................................

...................................... ।
ि मनिेर्क मनिेर्न र्स्िुर िापि रु. १०।– साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनिेर्न गर्यछुःाः

(१)

उपरोि यिपिीसाँगको उलले जखि िुद्दािा अध्ययनको लामग र्े हायका कागिािहरु आिश्यक परे को

हुाँर्ा प्रिाजर्ि प्रमिमलपी पाउाँ भनी यो मनिेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रिाजर्ि प्रमिमलपी
पाउाँ ।
र्े हाय
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ...............................................................................
२) ले जखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झुिा ठहरे कानून बिोजिि सहुाँला बुझाउाँला ।
मनिेर्क
मनि

..........................
इमि सम्िि् ......... साल .... ियहना .... गिे रोि् ... शुभि् ................

आज्ञाले
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