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न्याययक समियिले उजुरीको कारवाही ककनारा गर्ाा अपनाउनप
ु ने कायाववधिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बनेको
वविेयक,२०७५
प्रस्िावनााः न्याययक समियिले प्रचमलि कानून बिोजिि उिुरीको कारवाही र ककनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायाववधि िय
गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारर्मशािा कायि गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रयिको िनववश्वास कायि राखीरहनको
लाधग प्रचलनिा रहे को संघीय कानूनिा भए र्े खख बाहे क थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संवविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजिि गुलररया नगरपामलका को र्ोस्रो नगरसभाले यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छे र् -१
प्रारम्म्िक

१. संक्षिप्ि नाि र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाि “गल
ु ररया नगरपामलका न्याययक समियि (कायाववधि
सम्बन्िी) ऐन, २०७५” रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा;
(क)

“उिुरी” भन्नाले समियि सिक्ष परे को उिुरीबाट शरु
ु भएको प्रचमलि कानन
ू बिोजिि
समियिले कारवाही र ककनारा गने उिरु ी सम्झनप
ु छा ।

(ख)

“खाम्ने” भन्नाले िोककएको सम्पविको िल
ू यांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झनु पर्ा छ ।

(ग)

“चलन चलाईदर्ने” भन्नाले यनर्ाय पश्चाि हक अधिकार प्राप्ि भएको व्यजतिलाई

कुनै वस्िु वा सम्पवि भोग गना दर्ने कायालाई सम्झनुपर्ा छ ।
(घ)

“ििानि” भन्नाले कुनै व्यजति वा सम्पविलाई न्याययक समियिले चाहे को वखििा उपजस्थि वा हाजिर गराउन मलएको
जिम्िा वा उिरर्ाययत्वलाई सम्झनप
ु र्ा छ ।
(ङ)

“िािेली”

भन्नाले

न्याययक

समियिको

क्षेत्राधिकार

मभत्रका

वववार्हरुिा सम्वजन्िि

पक्षलाई वुझाईने म्यार्, सुचना, आर्े श, पूिी वा िानकारी पत्र ररिपूवक
ा वुझाउने कायालाई सम्झनुपछा ।
(च)

“िायर्ाि” भन्नाले सम्पविको वववरर् वा गन्िी गरे को संख्या ियनने व्यहोरा वा सम्पविको
फााँटवारी वा लगिलाई सम्झनप
ु र्ा छ ।

(छ)

“िोककएको” वा “िोककए बिोजिि” भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको यनयििा िोककए
बिोजिि सम्झनप
ु छा ।

(ज)

“र्रपीठ”

भन्नाले

न्याययक

समियि

सिक्ष

पेश

हुन

आएका

कुनै

कागिपत्रको

सम्बन्ििा ररि नपुगे वा कानूनले र्िाा नहुने वा नलाग्ने भएिा त्यसको पछाडि

पट्दट सोको कारर् र अवस्था िनाइ अधिकारप्राप्ि अधिकारीले लेखखदर्ने यनर्े शन वा
व्यहोरालाई सम्झनुपर्ा छ ।
(झ)

“नािेसी” भन्नाले कुनै व्यजतिको नाि, थर र विन सिेिको ववस्िि
ृ वववरर् खुलाइएको
व्यहोरालाई सम्झनुपर्ा छ ।

(ञ)

“नामलश”

भन्नाले कुनै वववार्को ववषयिा र्फा ८ बिोजिि दर्एको उिुरी, यनवेर्न वा

कफरार् सम्झनुपछा
(ट)

“यनर्ाय ककिाब” भन्नाले समियिले उिुरीिा गरे को यनर्ायको अमभलेख राख्नको लाधग खिा
गरे को उिुरीिा यनर्ाय गरे को व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को संक्षक्षप्ि उललेख
भएको ककिाब सम्झनुपछा ।

(ठ)
िू

“पन्चकृयि िोल” भन्नाले पञ्च भलाद्िीले सम्पविको स्थलगि िथा स्थानीय अवलोकन
लयांकन गरी ववक्री वविरर् हुनसतने उधचि ठहराएर यनजश्चि गरे को िुलयलाई

सम्झनप
ु र्ा छ ।
(ड)

“पेशी” भन्नाले न्याययक समियि सिक्ष यनर्ायाथा पेश हुने वववार्हरुिा पक्षहरुलाई
उपजस्थि गराइ सन
ु व
ु ाइ गने कािलाई सम्झनप
ु र्ा छ ।

(ढ)

“प्रयिबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिुरी र्िाा गर्ा छ सो व्यजति वा संस्था सम्झनुपछा
।

(ण)

“वकपत्र” भन्नाले वववार् सम्बन्ििा िानकार भई साक्षीको रुपिा व्यति गरे का कुरा
लेखखने वा लेखखएको कागिलाई सम्झनुपछा ।

(ि)

“बन्र् ईिलास” भन्नाले न्याययक समियि अन्िगाि यनरुपर् हुने वववार्हरु िध्ये

गोप्य प्रकुयिको वववार् भएको र सम्वद्ि पक्षहरुववच गोपयनयिा कायि गना

आवश्यक

र्े खखएिा सम्वद्ि पक्षहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ि गरीएको सुनुवाई कक्षलाई
सम्झनुपछा ।
(थ)

“बार्ी” भन्नाले कसै उपर समियि सिक्ष उिुरी र्िाा गने व्यजति वा संस्था सम्झनुपछा ।

(र्)

“िूलिवी” भन्नाले न्याययक समियि अन्िगाि ववचारािीन िुद्िा अन्य अड्िा अर्ालििा

सिेि

ववचाराधिन भईरहे को अवस्थािा न्याययक समियिले यनर्ाय गर्ाा अन्य ववचाराधिन िुद्िािा
प्रभाववि हुने र्े खखएिा प्रभाव पाने िुद्िाको फैसला नभएसम्ि प्रभाववि हुने िुद्र्ा स्थधगि
गने कायालाई सम्झनप
ु छा ।
(ि)

“लगापाि” भन्नाले घरिग्गा र त्यससाँग अन्िर यनदहि टहरा, बोट ववरुवा, खुलला िमिन
र त्यसिा रहे का सबैखाले संरचना वा चचेको िग्गा, छे उछाउ, सेरोफेरो र

सम्पर्
ू ा

अवयवलाई सम्झनुपर्ा छ ।
(न)

“सर्रस्याहा” भन्नाले िरौटीिा रहे को रकिको लगि कट्टा गरी आम्र्ानीिा वाध्ने
कायालाई सम्झनुपछा ।

(प)

“सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनप
ु छा ।

(फ)

“समियि” भन्नाले न्याययक समियि सम्झनुपछा र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८
को उपर्फा (६) बिोजििको समियिलाइा सिेि िनाउनेछ ।

(ब)

“साल वसाली” भन्नाले हरे क वषाको लाधग छुट्टा छुट्टै हुने गरी प्रयिवषाको यनमिि स्थायी
रुपिा िय गररएको शिा सम्झनुपछा ।

(ि)

“स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५” सम्झनुपछा ।

(ि)

"संवविान" भन्नाले नेपालको संवविान सम्झनुपछा ।

पररच्छे र्-२
समियिको अधिकार

३. उजरु ीिा यनणाय सम्बन्िी कािाः समियििा र्िाा भएका उिरु ी वा उिरु ीको यनर्ाय गने वा र्िाा
भएको नामलश वा उिुरीको कुनै व्यहोराले लगि कट्टा गने अधिकार समियिलाइा िात्र हुनेछ ।
४. यनणाय सम्बन्िी बाहे क अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उललेख भएको वा प्रचमलि कानन
ू ले समियि वा
समियिको सर्स्यले नै गने भन्ने व्यवस्था गरे को वा कायाको प्रकृयिले समियि वा समियिको सर्स्यले
नै गनप
ुा ने स्पष्ट भैरहे को र्े खख बाहे कको अन्य कायाहरू यस ऐनिा िोककएको किाचारी र त्यसरी
निोककएकोिा समियिले यनर्ाय गरी िोकेको वा अधिकार प्रर्ान गरे को किाचारीले गनप
ुा नेछ ।
(२) िोककएको शाखा प्रिख
ु वा िोककएका अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचमलि कानन
ू बिोजिि
िोककएको काि गर्ाा समियिको संयोिक वा समियिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यक्ष यनर्े शन, र्े खर्े ख र यनयन्त्रर्िा
रही गनुप
ा नेछ ।

५. यस ऐन बिोम्जि कायाववधि अवलम्बन गनप
ुा नेाः समियिले उिरु ी वा उिरु ीको कारवाही र ककनारा
गर्ाा प्रचमलि र सम्बजन्िि संघीय कानन
ू िा स्पष्ट उललेख भए र्े खख बाहे क यस ऐन बिोजििको
कायाववधि अवलम्बन गनप
ुा नेछ ।
६. समियिले हे नेाः समियिलाइा र्े हाय बिोजििको उिरु ीहरूिा कारवाही र ककनारा गने अधिकार रहनेछः
(क)

स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उिुरी,

(ख)

िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनस
ु ार िेलमिलापको लाधग नगरपामलकािा प्रेवषि उिरु ी,

(ग)

संवविानको अनुसूची-८ अन्िगािको एकल अधिकार अन्िगाि सभाले बनाएको कानून

(घ)

बिोजिि यनरूपर् हुने गरी मसजिाि उिरु ी, िथा

प्रचमलि कानूनले नगरपामलकाले हे ने भयन िोकेका उिुरीहरू ।

७. समियिको िेत्राधिकाराः समियिले र्फा ६ अन्िगािका िध्ये र्े हाय बिोजििका उिुरीहरूिा िात्र
क्षेत्राधिकार ग्रहर् गने िथा कारवाही ककनारा गनेछः
(क)

व्यजतिको हकिा उिुरीका सबै पक्ष नगरपामलकाको भैगोमलक क्षेत्राधिकार मभत्र बसोबास
गरीरहे को,

(ख)

प्रचमलि कानून र संवविानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ालि वा न्यायािीकरर् वा
यनकायको क्षेत्राधिकार मभत्र नरहे को,

(ग)

नगरपामलकाको क्षेत्राधिकार मभत्र परे का कुनै अर्ालि वा यनकायबाट िेलमिलाप वा
मिलापत्रको लाधग प्रेवषि गरीएको,

(घ)

अचल सम्पवि सिावेश रहे को ववषयिा सो अचल सम्पवि नगरपामलकाको भैगोमलक
क्षेत्राधिकार मभत्र रदहरहे को, िथा

(ङ)

कुनै घटनासाँग सम्बजन्िि ववषयवस्िु रहे कोिा सो घटना नगरपामलकाको भैगोमलक क्षेत्र
मभत्र घटे को ।
पररच्छे र्-३
उजरु ी िथा प्रयिवार् र्िाा

८. बबवार् र्िाा गनेाः (१) कसै उपर बबवार् र्िाा गर्ाा वा उिुरी चलाउाँ र्ा प्रचमलि कानन
ू बिोजिि
हकर्ै या पग
ु ेको व्यजतिले समियिको िोककएको शाखा सिक्ष उिुरी र्िाा गनासतनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि उिुरी दर्ंर्ा यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजिि खुलाउनुपने कुरा सबै
खुलाइा िथा पुयााउनुपने प्रकक्रया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बिोजििको ढााँचािा दर्नुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा लेखखए र्े खख बाहे क उिुरीिा र्े हाय बिोजििको व्यहोरा सिेि खुलाउनुपनेछः
(क)

बार्ीको नाि, थर, विन र यनिको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बािे र बज्यै को
नाि;

(ख)

प्रयिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि यनिको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा
लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको विन;

(ग)

नगरपामलकाको नाि सदहि समियिको नाि;

(घ)

उिरु ी गनप
ुा रे को व्यहोरा र सम्पर्
ू ा वववरर्;

(ङ)

नगरपामलकाले िोके अनुसारको र्स्िुर बुझाएको रमसर् वा यनस्सा;

(च)

समियिको क्षेत्राधिकार मभत्रको उिरु ी रहे को व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून;

(छ)

बार्ीले र्ावी गरे को ववषय र सोसाँग सम्बन्िीि प्रिार्हरू;

(ि)

हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहे को िथा हकर्ै या पग
ु े को

(झ)

कुनै सम्पविसाँग सम्बजन्िि ववषय भएकोिा सो सम्पवि चल भए रहे को स्थान, अवस्था

सम्बन्िी व्यहोरा;

िथा अचल भए चारककलला सदहिको सबै वववरर् ।
(४)

प्रचमलि कानूनिा कुनै ववशेष प्रकक्रया वा ढााँचा वा अन्य केदह उललेख भएको रहे छ भने सो

सन्र्भािा आवश्यक वववरर् सिेि खुलेको हुनुपनेछ ।

(५) कुनै ककमसिको क्षयिपूयिा भराउनुपने अथवा बण्िा लगाउनुपने अवस्थाको उिुरीको हकिा त्यस्िो

क्षयिपूयिा वा बण्िा वा चलनको लाधग सम्बजन्िि अचल सम्पविको वववरर् खुलेको हुनुपनेछ ।

९. बबवार् र्िाा गरी यनस्सा दर्नेाः (१) उिरु ी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि प्राप्ि उिरु ी र्िाा गरी बार्ीलाइा
िारे ख िोकक अनस
ु च
ू ी-२ बिोजििको ढााँचािा बबवार् र्िााको यनस्सा दर्नप
ु नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िारे ख दर्नु पने अवस्थािा िारे ख िोतर्ा अनुसूची-३ बिोजििको ढााँचािा
िारे ख भपााइा खिा गरी सम्बजन्िि पक्षको र्स्िखि गराइा मिमसल सािेल राख्नुपछा ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि िारे ख भपााइािा िोककएको िारे ख िथा उति मियििा हुने काया सिेि

उललेख गरी सम्बजन्िि पक्षलाइा अनुसूची-४ बिोजििको ढााँचािा िारे ख पचाा दर्नुपनेछ ।

१०. उजुरी र्रपीठ गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिुरीिा प्रकक्रया नपग
ु ेको
र्े खखए परु ा गनप
ुा ने र्े हायको प्रकक्रया परु ा गरी अथवा खल
ु ाउनप
ु ने र्े हायको व्यहोरा खल
ु ाइ लयाउनु
भन्ने व्यहोरा लेखख पाच दर्नको सिय िोकक िथा बबवार् र्िाा गना नमिलने भए सो को कारर्
सदहिको व्यहोरा िनाइा र्रपीठ गरे िा बार्ीलाइा उिुरी कफिाा दर्नप
ु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रकक्रया नपग
ु ेको भयन र्रपीठ गरी कफिाा गरे को उिरु ीिा र्रपीठिा उललेख
भए बिोजििको प्रकक्रया पुरा गरी पाच दर्नमभत्र लयाएिा र्िाा गररदर्नुपछा ।
(३) उपर्फा (१) बिोजििको र्रपीठ आर्े श उपर धचि नबुझ्ने पक्षले सो आर्े श भएको मियिले यिन
दर्न मभत्र उति आर्े शको ववरूध्र्िा समियि सिक्ष यनवेर्न दर्न सतनेछ ।
(४) उपर्फा (३) बिोजिि दर्एको यनवेर्न व्यहोरा िनामसब र्े खखए समियिले उपर्फा (१) बिोजििको
र्रपीठ बर्र गरी बबवार् र्िाा गना आर्े श दर्नसतनेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोजिि आर्े श भएिा उिुरी प्रशासकले त्यस्िो बबवार् र्िाा गरी अरू प्रकक्रया पुरा
गनुप
ा नेछ ।

११. र्िाा गना नहुनेाः उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिुरीिा र्े हाय बिोजििको व्यहोरा
दठक भएनभएको िााँच गरी र्िाा गना नमिलने र्े खखएिा र्फा १० बिोजििको प्रकक्रया परु ा गरी
र्रपीठ गनप
ुा नेछः
(क)

प्रचमलि कानूनिा हर्म्यार् िोककएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् मभत्र उिुरी परे नपरे को;

(ख)

प्रचमलि कानून बिोजिि समियिको क्षेत्राधिकार मभत्रको उिुरी रहे नरहे को;

(ग)

कानुन बिोजिि लाग्ने र्स्िुर र्ाखखल भए नभएको;

(घ)

कुनै सम्पवि वा अधिकारसाँग सम्बजन्िि ववषयिा वववार् यनरूपर् गनप
ुा ने ववषय उिुरीिा
सिावेश रहे कोिा त्यस्िो सम्पवि वा अधिकार ववषयिा उिरु ी गना बार्ीको हक स्थावपि
भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहे को;

(ङ)

उति ववषयिा उिरु ी गने हकर्ै या बार्ीलाइा रहे नरहे को;

(च)

मलखििा पुरागनप
ुा ने अन्य ररि पुगे नपुगेको; िथा

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहुनेाः (१) यस ऐनिा िुनसक
ु ै कुरा लेखखएको भए िापयन प्रचमलि कानन
ू बिोजिि
समियि वा अन्य कुनै अर्ालि वा यनकायिा कुनै पक्षले उिुरी गरी समियि वा उति अर्ालि वा
यनकायबाट उिरु ीिा उललेख भएको ववषयिा प्रिार् बखु झ वा नबखु झ वववार् यनरोपर् भैसकेको ववषय

रहे को छ भने सो उिुरीिा रहे का पक्ष ववपक्षको बीचिा सोदह ववषयिा समियिले उिुरी र्िाा गना र
कारवाही गना हुाँर्ैन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि र्िाा गना नमिलने उिुरी भुलवश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी
भएपयछ उिरु ी िन
ु सक
ु ै अवस्थािा रहे को भए पयन समियिले उिरु ी खारे ि गनप
ुा नेछ ।

१३. उजुरीसाथ मलखि प्रिाणको सक्कल पेश गनप
ुा नेाः उिुरीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक मलखि प्रिार्को
सतकल र कजम्ििा एक प्रयि नतकल उिरु ीसाथै पेश गनप
ुा नेछ र उिरु ी प्रशासकले त्यस्िो मलखििा
कुनै कैकफयि िनाउनप
ु ने भए सो िनाइ सो प्रिार् सम्बजन्िि मिमसलिा राख्नेछ ।
१४. उजुरी िथा प्रयिवार् र्िाा र्स्िरु ाः (१) प्रचमलि कानन
ू िा बबवार् र्िाा र्स्िरु िोककएकोिा सोदह
बिोजिि िथा र्स्िरु निोककएकोिा एक सय रूपैयााँ बझ
ु ाउनप
ु नेछ ।
(२) प्रचमलि कानूनिा प्रयिवार् र्िाा र्स्िुर नलाग्ने भनेकोिा बाहे क एक सय रूपैयााँ प्रयिवार् र्िाा
र्स्िरु लाग्नेछ ।

१५. प्रयिवार् पेश गनप
ुा नेाः (१) प्रयिबार्ीले र्फा २० बिोजिि म्यार् वा सच
ू ना प्राप्ि भएपयछ म्यार् वा
सच
ू नािा िोककएको सियावधि मभत्र उिुरी प्रशासक सिक्ष आफै वा वारे स िाफाि मलखखि प्रयिवार्
र्िाा गनप
ुा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रयिवार् पेश गर्ाा प्रयिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागिािका प्रयिमलवप
साथै संलग्न गरी पेश गनुप
ा नेछ ।
(३) प्रयिवार्ीले मलखखि ब्यहोरा दर्ाँ र्ा अनस
ु च
ू ी-५ बिोजििको ढााँचािा दर्नप
ु नेछ ।

१६. प्रयिवार् जााँच गनेाः (१) उिरु ी प्रशासकले र्फा १५ बिोजिि पेश भएको प्रयिवार् िााँच गरी कानन
ू
बिोजििको ररि पग
ु ेको िथा म्यार् मभत्र पेश भएको र्े खखए र्िाा गरी समियि सिक्ष पेश हुने गरी
मिमसल सािेल गनप
ुा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रयिवार् र्िाा हुने भएिा उिरु ी प्रशासकले प्रयिबार्ीलाइा बार्ी मिलानको

िारे ख िोतनुपनेछ ।

१७. मलखििा परु ागनप
ुा ने सािान्य ररिाः (१) प्रचमलि कानन
ू िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेखखए र्े खख बाहे क
समियि सिक्ष र्िाा गना लयाएका उिुरी िथा प्रयिवार्िा र्े हाय बिोजििको ररि सिेि परु ा गनप
ुा नेछः
(क)

एफोर साइि को नेपाली कागििा बायााँ िफा पााँच सेजन्टमिटर, पदहलो पष्ृ ठिा शीरिफा र्श
सेजन्टमिटर र त्यसपयछको पष्ृ ठिा पााँच सेजन्टमिटर छोिेको िथा प्रत्येक पष्ृ ठिा बविस
हरफिा नबढाइा कागिको एकािफा िात्र लेखखएको;

(ख)

मलखि र्िाा गना लयाउने प्रत्येक व्यजतिले मलखिको प्रत्येक पष्ृ ठको शीर पुछारिा छोटकरी
र्स्िखि गरी अजन्िि पष्ृ ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा लयाप्चे सदहछाप गरे को;

(ग)

कुनै कानून व्यवसायीले मलखि ियार गरे को भए यनिले पदहलो पष्ृ ठको बायााँ िफा यनिको
कानून व्यवसायी र्िाा प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यवसायीको ककमसि खुलाइा र्स्िखि
गरे को; िथा

(घ)

मलखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस मलखििा लेखखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झुट्ठा ठहरे
कानून बिोजिि सहुाँला बुझाउाँ ला भन्ने उललेख गरी सो िुयन मलखि र्िाा गना लयाएको वषा,
िदहना र गिे िथा वार खल
ु ाइा मलखि र्िाा गना लयाउने व्यजतिले र्स्िखि गरे को, ।

िर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको मलखि मलनलाइ यो उपर्फाले बािा पारे को िायनने छै न ।
(२) मलखििा ववषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संयमिि र ियाादर्ि भाषािा लेखखएको
हुनुपनेछ ।

(३) मलखििा पेटबोमलिा परे को स्थानको पदहचान हुने स्पष्ट वववरर् र व्यजतिको नाि, थर ,

ठे गाना िथा अन्य वववरर् स्पष्ट खल
ु ेको हुनप
ु नेछ ।

(४) मलखि र्िाा गना लयाउने वा समियििा कुनै कागि गना आउनेले यनिको नाि, थर र विन

खल
ु ेको नागररकिा वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनप
ुा छा ।

१८. नक्कल पेश गनप
ुा नेाः उिुरी वा प्रयिवार् र्िाा गना लयाउनेले ववपक्षीको लाधग उिुरी िथा प्रयिवार्को
नतकल िथा संलग्न मलखि प्रिार्हरूको नतकल साथै पेश गनप
ुा छा ।
१९. उजुरी वा प्रयिवार् संशोिनाः (१) मलखि र्िाा गना लयाउने पक्षले समियििा र्िाा भइसकेको मलखििा
लेखाइ वा टाइप वा िद्र
ु र्को सािान्य त्रट
ु ी सच्याउन यनवेर्न दर्न सतनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको यनवेर्निा िाग बिोजिि सच्याउाँ र्ा र्ावी िथा प्रयिवार्िा गरीएको िाग
वा र्ावीिा िुलभुि पक्षिा फरक नपने र यनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरे को र्े खेिा उिुरी प्रशासकले
सो बिोजिि सच्याउन दर्न सतनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोजिि संशोिन भएिा

सो को िानकारी उिुरीको अको पक्षलाइा दर्नुपनेछ ।

पररच्छे र्-४
म्यार् िािेली िथा िारे ख

२०. म्यार् सच
ू ना िािेल गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि बबवार् र्िाा भएपयछ बदढिा र्इु ा
दर्न मभत्र प्रयिबार्ीका नाििा प्रचमलि कानन
ू िा म्यार् िोककएको भए सोदह बिोजिि र निोककएको
भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इा सम्बजन्िि विा कायाालय िाफाि उति म्यार् वा सच
ू ना िािेल गना
सतनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् वा सूचना िािेल गर्ाा र्फा ९ बिोजििको उिुरी िथा उति उिुरी
साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रयिमलपी सिेि संलग्न गरी पठाउनुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन एक भन्र्ा बदढ प्रयिबार्ीलाइा म्यार् दर्नुपर्ाा
प्रिार् कागिको नतकल कुनै एकिना िुल प्रयिबार्ीलाइा पठाइा बााँककको म्यार्िा प्रिार् कागिको नतकल
फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेखख पठाउनुपनेछ ।
(४) उपर्फा (१) बिोजिि प्राप्ि भएको म्यार् विा कायाालयले बदढिा यिन दर्न मभत्र िािेल गरी
िािेलीको व्यहोरा खुलाइा समियििा पठाउनु पनेछ ।
(५) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िािेल हुन नसकेिा र्े हाय बिोजििको ववद्युिीय िाध्यि वा

पबत्रकािा सूचना प्रकाशन गरे र म्यार् िािेल गनुप
ा नेछः
(क)

म्यार् िािेल गररनप
ु ने व्यजतिको कुनै फ्यातस वा इािेल वा अन्य कुनै अमभलेख हुन सतने
ववद्युिीय िाध्यिको ठे गाना भए सो िाध्यिबाट;

(ख)

प्रयिबार्ीले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सतने िनामसब आिार छ भन्ने र्े खखएिा
समियिको यनर्ायबाट कुनै स्थानीय र्ै यनक पबत्रकािा सूचना प्रकाशन गरे र वा स्थानीय
एफ.एि. रे डियो वा स्थानीय टे मलमभिनबाट सच
ू ना प्रसारर् गरे र; वा

(ग)

अन्य कुनै सरकारी यनकायबाट म्यार् िािेल गराउाँ र्ा म्यार् िािेल हुन सतने िनामसब
कारर् र्े खखएिा समियिको आर्े शबाट त्यस्िो सरकारी यनकाय िाफाि ।

(६) यस ऐन बिोजिि म्यार् िारी गनप
ुा र्ाा अनुसूची-६ बिोजििको ढााँचािा िारी गनप
ुा नेछ ।
२१. रोहवरिा राख्नुपनेाः यस ऐन बिोजिि विा कायाालय िाफाि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि
विाको अध्यक्ष वा सर्स्य िथा कजम्ििा र्इु ि
ा ना स्थानीय भलार्मि रोहवरिा राख्नुपनेछ ।
२२. रीि बेरीि जााँच गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रयिवेर्न प्राप्ि भएपयछ रीिपव
ा को
ू क
िािेल भएको छ वा छै न िााँच गरी आवश्यक भए सम्बजन्िि विा सधचवको प्रयिवेर्न सिेि मलइा
रीिपव
ा को र्े खखए मिमसल सािेल राखख िथा बेरीिको र्े खखए बर्र गरी पन
ू क
ु ः म्यार् िािेल गना
लगाइा िािेली प्रयि मिमसल सािेल राख्नप
ु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि िााँच गर्ाा सम्बजन्िि किाचारीले बर्यनयि राखख काया गरे को र्े खखए उिुरी
प्रशासकले सो व्यहोरा खल
ु ाइा समियि सिक्ष प्रयिवेर्न पेश गनप
ुा नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजििको प्रयिवेर्नको व्यहोरा उपयुति र्े खखए समियिले सम्बजन्िि किाचारी उपर
कारवाहीको लाधग कायापामलका सिक्ष लेखख पठाउनसतनेछ ।

२३. िारे खिा राख्नप
ू नेाः (१) उिरु ी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि बबवार् र्िाा गरे पयछ उिरु ीकिाालाइा र र्फा
१६ बिोजिि प्रयिवार् र्िाा गरे पयछ प्रयिबार्ीलाइा िारे ख िोकक िारे खिा राख्नुपछा ।
(२) उिुरीका पक्षहरूलाइा िारे ख िोतर्ा िारे ख िोककएको दर्न गररने कािको व्यहोरा िारे ख भपााइा
िथा िारे ख पचाािा खुलाइा उिुरीका सबै पक्षलाइा एकै मिलानको मियि िथा सिय उललेख गरी एकै मिलानको
िारे ख िोतनप
ु छा ।
(३) उपर्फा (२) बिोजिि िारे ख िोककएको सियिा कुनै पक्ष हाजिर नभए पयन िोककएको काया
सम्पन्न गरी अको िारे ख िोतनप
ु ने भएिा हाजिर भएको पक्षलाइा िारे ख िोकक सियिा हाजिर नभइा पयछ
हाजिर हुने पक्षलाइा अयघ हाजिर भइा िारे ख लाने पक्षसाँग एकै मिलान हुनेगरी िारे ख िोतनुपछा ।

(४) यस र्फा बिोजिि िोककएको िारे खिा उपजस्थि भएका पक्षहरूलाइा साथै राखख समियिले उिुरीको
कारवादह गनुप
ा छा ।
(५) उपर्फा (४) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन िोककएको िारे खिा कुनै पक्ष उपजस्थि नभए
पयन समियिले बबवार्को ववषयिा कारवाही गना बािा पनेछैन ।

२४. समियिको यनणाय बिोम्जि हुनेाः समियिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचमलि कानन
ू िथा यस
ऐनिा लेखखए र्े खख बाहे कको ववषयिा आवश्यक प्रकक्रया यनिाारर् गना सतनेछ ।
पररच्छे र्-५
सुनवार्ा िथा प्रिाण बुझ्ने सम्बन्ििा

२५. प्रारम्म्िक सन
ु वार्ााः (१) िेलमिलापबाट बबवार् यनरुपर् हुन नसकी समियििा आएका बबवार् प्रयिवार्
र्िाा वा बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपयछ सन
ु वाइाको लाधग पेश भएको बबवार्िा उपलब्ि
प्रिार्का आिारिा ित्काल यनर्ाय गना सककने भएिा समियिले बबवार् पेश भएको पदहलो सन
ु वाइािा
नै यनर्ाय गना सतनेछ ।
(२) समियि सिक्ष पेश भएको बबवार्िा उपर्फा (१) बिोजिि ित्काल यनर्ाय गना सककने नर्े खखएिा
समियिले र्े हाय बिोजििको आर्े श गना सतनेछः(क)

बबवार्िा िुख नमिलेको कुरािा यकीन गना प्रिार् बुझ्ने वा अन्य कुनै काया गने;

(ख)

बबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् यककन गरी पक्षबाट पेश गना लगाउने वा सम्बजन्िि यनकायबाट
िाग गने आर्े श गने;

(ग)

िेलमिलापका सम्बन्ििा बबवार्का पक्षहरूसाँग छलफल गने; िथा

(घ)

बबवार्का पक्ष उपजस्थि भएिा सन
ु व
ु ाइको लाधग िारे ख िथा पेमशको सिय िामलका यनिाारर्
गने ।

(३) उपर्फा (१) र (२) िा िन
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए िापयन समियिले स्थानीय ऐनको र्फा ४७
को उपर्फा (२) बिोजििको उिुरीिा िेलमिलापको लाधग पठाउने आर्े श गनुप
ा नेछ ।

२६. प्रिाण र्ाखखल गनेाः बार्ी वा प्रयिबार्ीले कुनै नयााँ प्रिार् पेश गना अनि
ु यि िाग गरी यनवेर्न पेश
गरे िा उिुरी प्रशासकले सोदह दर्न मलन सतनेछ ।
२७. मलखि जााँच गनेाः (१) समियिले उिरु ीिा पेश भएको कुनै मलखिको सत्यिा परीक्षर् गना रे खा वा
हस्िाक्षर ववशेषज्ञलाइा िााँच गराउन िरूरी र्े खेिा सो मलखिलाइा असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षर्
र्स्िरु र्ाखखल गना लगाइा रे खा वा हस्िाक्षर ववशेषज्ञबाट मलखि िााँच गराउन सतनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि िााँच गर्ाा िनामसब िाकफकको सिय िोकक आर्े श गनुप
ा नेछ र सिय मभत्र
िााँच सम्पन्न हुनको लाधग यथासम्भव व्यवस्था गनप
ुा नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजिि िााँच गर्ाा मलखि असत्य ठहरीएिा मलखि सत्य रहे को भन्ने पक्षबाट

लागेको र्स्िुर असुल गरी उपर्फा (१) बिोजिि र्स्िुर र्ाखखल गने पक्षलाइा भराइादर्नुपछा ।

२८. सािी बझ्
ु नेाः (१) समियिबाट साक्षी बझ्
ु ने आर्े श गर्ाा साक्षी बझ्
ु ने दर्न िोकक आर्े श गनप
ुा नेछ ।
साछी राख्र्ा बढीिा ५ िना राख्नु पने ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि आर्े श भएपयछ उिुरी प्रशासकले उिुरीको पक्षलाइा आर्े शिा उललेख भएको
मियििा साक्षी बझ्
ु ने िारे ख िोतनप
ु नेछ ।
(३) साक्षी बुझ्ने िारे ख िोककएको दर्निा आफ्नो साक्षी समियि सिक्ष उपजस्थि गराउनु सम्बजन्िि
पक्षको र्ाययत्व हुनेछ ।

२९. समियिको िफाबाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनिा अन्यत्र िुनसक
ु ै कुरा लेखखएको भए िापयन
नाबालक वा अशति वा वध्ृ र्वध्
ृ र्ा पक्ष रहे को उिरु ीिा साक्षक्ष बकपत्रको लाधग िोककएको िारे खको
दर्न उपजस्थि नभएको वा उपजस्थि नगराइएको साक्षीलाइा समियिले म्यार् िोकक समियिको िफाबाट
खझकाइा बकपत्र गराउन सतनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि साक्षी खझकाउाँ र्ा बकपत्र हुने िारे ख िोकक म्यार् िारी गनप
ुा नेछ र उिुरीका

पक्षहरूलाइा सिेि सोदह मिलानको िारे ख िोतनुपनेछ ।

३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उिुरी प्रशासकले साक्षी बकपत्रको लाधग िोककएको दर्न पक्षहरूसाँग
यनिहरूले उपजस्थि गराउन लयाएका साक्षक्षको नािावली मलइा समियि सिक्ष पेश गनप
ुा नेछ ।
(२) साक्षी बकपत्रको लाधग िोककएको िारे खको दर्न उिरु ीका सबै पक्षले साक्षी उपजस्थि गराउन
लयाएको भए कायाालय खुलनासाथ िथा कुनै पक्षले साक्षी उपजस्थि गराउन नलयाएको भए दर्नको बाह्र
बिेपयछ समियिले उपलब्ि भए सम्िका साक्षीको बकपत्र गराउनप
ु नेछ ।

३१. बन्र्े ज गना सक्नेाः (१) साक्षीको बकपत्र गराउाँ र्ा उिुरीको ववषयवस्िु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा
साक्षी वा उिुरीको पक्षलाइा अपिायनि गने वा खझझ्याउने वा अनधु चि प्रकारको प्रश्न सोधिएिा
समियिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पक्षलाइा बन्र्े ि गना सतनेछ ।
(२) नाबालक वा वध्
ु ने भइा त्यस्िो उिरु ीिा कुनै पक्षको
ृ र् वा असति वा बबरािीले साक्षी बतनप
उपजस्थयि वा अन्य कुनै िनामसब कारर्ले साक्षीलाइा बकपत्र गना अनुधचि र्बाव परे को वा पने प्रबल सम्भावना
रहे को छ भन्ने समियिलाइा लागेिा समियिले त्यस्िो पक्षको प्रत्यक्ष उपजस्थयिलाइा बन्र्े ि गरी यनिले साक्षीले
नर्े ख्ने गरी िात्र उपजस्थि हुन आर्े श गना सतनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि आर्े श गरे िा साक्षीले नर्े ख्ने गरी पक्ष उपजस्थि हुने व्यवस्था मिलाउने

र्ाययत्व समियिको हुनेछ ।

(४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजिि गर्ाा समियिले उिुरीसाँग सम्बजन्िि आवश्यक प्रश्न ियार गरी

समियिको िफाबाट बकपत्र गराउन

सतनेछ ।

३२. पेशी सच
ू ी प्रकाशन गनप
ुा नेाः (१) उिुरी प्रशासकले प्रत्येक हप्िा शक्र
ु वार अगािी हप्िाको लाधग पेशी
िोककएको बबवार्हरूको साप्िादहक पेशी सच
ू ी िथा िोककएको दर्न उति दर्नको लाधग पेशी िोककएका
बबवार्हरूको पेशी सच
ू ी प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको सूची संयोिकले र यनिको अनुपजस्थयििा यनिले जिम्िेवारी िोकेको
समियिको सर्स्यले प्रिाखर्ि गनुप
ा नेछ ।

३३. र्ै यनक पेशी सच
ू ीाः (१) उिरु ी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजििको साप्िादहक पेशी सच
ू ीिा चढे का बबवार्
हरूको

िोककएको दर्नको पेशी सच
ू ी ियार गरी एक प्रयि सच
ू ना पाटीिा टााँस्न लगाउनप
ु नेछ िथा

एक प्रयि समियिका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि गराउनप
ु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको सच
ू ीिा बबवार्हरू उललेख गर्ाा बबवार् र्िााको आिारिा र्े हायको क्रििा
ियार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछः(क)

नाबालक पक्ष भएको बबवार्;

(ख)

शारररीक असतििा वा अपाङ्गिा भएको व्यजति पक्ष भएको बबवार् ;

(ग)

सिरी वषा उिेर पुरा भएको वध्ृ र् वा वध्
ृ र्ा पक्ष भएको बबवार्; िथा

(घ)

बबवार् र्िााको क्रिानुसार पदहले र्िाा भएको बबवार् ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पेशी सूची ियार गर्ाा िुलिवीबाट िागेका िथा सवोच्च अर्ालि, उच्च
अर्ालि िथा जिलला अर्ालिबाट पुनः इन्साफको लाधग प्राप्ि भइा र्िाा भएको बबवार्को हकिा शुरूिा
समियििा र्िाा भएको मियिलाइा नै र्िाा मियि िायन क्रि यनिाारर् गनुप
ा नेछ ।
(४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहे को क्रिानस
ु ार नै समियिले बबवार्को सन
ु वाइा र कारवाही िथा ककनारा
गनुप
ा नेछ ।

३४. उजुरी प्रशासकको म्जम्िेवारी हुनेाः पेशी सच
ू ीिा चढे का बबवार्हरू कायाालय खुलेको एक घण्टा मभत्र
समियि सिक्ष सन
ु वाइाको लाधग पेश गने िथा उति दर्नको िोककएको काया सककए पयछ समियिबाट
कफिाा बखु झमलइा सरु क्षक्षि राख्ने जिम्िेवारी उिरु ी प्रशासकको हुनेछ ।
३५. प्रिाण सन
ु ाउन सक्नेाः समियिले र्फा २५ बिोजिि िोककएको िारे खको दर्न उपजस्थि सबै पक्षलाइा
अको पक्षले पेश गरे को प्रिार् एवि ् कागिाि र्े खाइा पदढ बााँची सन
ु ाइा सो बारे िा अको पक्षको कुनै
कथन रहे को भए मलखखि बयान गराइा मिमसल सािेल गराउन सतनेछ ।
३६. बबवार्को सन
ु वार्ा गनेाः (१) समियिले र्व
ु ै पक्षको कुरा सन
ु ी यनिहरूको बबवार्को सन
ु वाइा िथा यनर्ाय
गनप
ुा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको सन
ु वाइा िथा यनर्ाय गर्ाा पक्षहरूको रोहवरिा गनप
ुा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोजिि बबवार्को सुनवाइा गर्ाा इिलास कायि गरी सुनवाइा गना िनामसव र्े खखएिा
सोही अनस
ु ार गना सतनेछ ।
िर र्ब
ु ै पक्षको भनाइ िथा जिककर सुन्नलाइ उपर्फा ३ अनुसारको इिलास कायि गना बािा हुने छै न ।

३७. बन्र् र्जलासको गठन गनासक्ने (१) समियिले िदहला िथा बालबामलका सिावेश रहे को िथा
आवश्यक र्े खक
े ो अन्य बबवार्को सन
ु वाइाको लाधग बन्र् इिलास कायि गरी सन
ु वाइा गना सतनेछ
।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको बन्र् इिलासिा बबवार्का पक्ष िथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य
व्यजतिलाइा इिलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनुप
ा नेछ ।
(३) बन्र् इिलासबाट हे ररने बबवार्को काि कारवाही, वपिीिको नाि थर ठे गाना लगायिका ववषय
गोप्य राख्नुपनेछ ।

३८. बन्र् र्जलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् इिलासबाट हे ररएका बबवार्हरूको कागिािको
प्रयिमलवप बार्ी, प्रयिवादर् र यनिको दहििा असर परे को कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइा
उपलब्ि गराउनह
ु ु ाँर्ैन ।

हुाँर्ैन ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको बबवार्को िथ्य खुलाइा कुनै सिाचार कुनै पत्रपबत्रकािा संप्रेषर् हुन दर्नु
(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन समियिले पक्षको गोपयनयिा िथा दहििा

प्रयिकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार संप्रेषर् गना भने कुनै बािा पनेछैन ।

३९. थप प्रिाण बझ्
ु नेाः बबवार्को सन
ु वाइाको क्रििा बबवार्को कुनै पक्षको अनरु ोििा वा बबवार् सन
ु वाइाको
क्रििा समियि आफैले थप प्रिार् बझ्
ु नप
ु ने र्े खेिा उिरु ीका पक्षहरूलाइा थप प्रिार् पेश गना पेश
गने िारे ख िोकक आर्े श गना सतनेछ ।
४०. स्वाथा बाखझएको बबवार् हेना नहुनेाः समियिको सर्स्यले र्े हायका बबवार्को कारवाही र ककनारािा
संलग्न हुनह
ु ु ाँर्ैनः(क)

आफ्नो वा नजिकको नािेर्ारको हक दहि वा सरोकार रहे को बबवार्;
स्पष्टीकरर्ः यस उपर्फाको प्रयोिनको लाधग "नजिकको नािेर्ार" भन्नाले अपुिाली पर्ाा
कानून बिोजिि अपुिाली प्राप्ि गना सतने प्राथमिकिा क्रििा रहे को व्यजति, िािा, िाइिु,
सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाब,ू पयि वा पत्नी िफाका सास,ू ससरु ा, फूप,ु फूपाि,ु
साला, िेठान, साली, दर्र्ी, बदहनी, मभनािु, बदहनी ज्वाइँ, भाञ्िा, भाञ्िी, भाञ्िी ज्वाइँ,
भाञ्िी बह
ु ारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजतिको एकासगोलिा रहे को पररवारको सर्स्य
सम्झनुपछा ।

(ख)

यनिले अन्य कुनै है मसयििा गरे को कुनै काया वा यनि संलग्न रहे को कुनै ववषय सिावेश
रहे को कुनै बबवार्;

(ग)

कुनै ववषयिा यनिले बबवार् चलने वा नचलने ववषयको छलफलिा सहभाधग भइा कुनैराय
दर्एको भए सो ववषय सिावेश रहे को बबवार्; वा

(घ)

अन्य कुनै कारर्ले आिारभूि रूपिा यनि र यनिको एकाघरसंगोलका पररवारका सर्स्यको
कुनै स्वाथा बाखझएको बबवार् ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको कुनै अवस्था र्े खखएिा िुन सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पछा उति
सर्स्यले बबवार् हे ना नहुने कारर् खुलाइा आर्े श गनप
ुा नेछ ।

(३) उपर्फा (१) को प्रयिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै बबवार्को कारवादह र ककनारािा सहभाधग

हुन लागेिा बबवार्को कुनै पक्षले आवश्यक प्रिार् सदहि बबवार्को कारवादह ककनारा नगना यनवेर्न दर्न
सतनेछ

र सो सम्बन्ििा

काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनुसार हुनेछ ।

(४) उपर्फा (३) अनुसार बबवार् यनरुपर् हुन नसतने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७)

को ब्यबस्था अनुसारको सभाले िोकेको समियिले काि कारवादह र ककनारािा गनेछ ।

(५) उपर्फा (४) बिोजिि गर्ाा सभाले बबवार्का पक्षहरूलाइा सोदह उपर्फा बिोजिि गदठि समियिबाट
बबवार्को कारवादह ककनारा हुने कुराको िानकारी गराइा उति समियि सिक्ष उपजस्थि हुन पठाउनुपनेछ ।
पररच्छे र्-६
यनणाय र अन्य आर्े श

४१. यनणाय गनप
ुा नेाः (१) समियिले सन
ु वाइाको लाधग पेश भएको बबवार् हे र्ाा कुनै प्रिार् बझ्
ु नप
ु ने बााँकक
नरदह बबवार् ककनारा गने अवस्था रहे को र्े खखएिा सोदह पेशीिा बबवार्िा यनर्ाय गनप
ुा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि यनर्ाय गरे पयछ यनर्ायको व्यहोरा यनर्ाय ककिाबिा लेखख समियििा
उपजस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोजिि गरीएको यनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचमलि कानून बिोजिि खुलाउनुपने
वववरर् खुलेको पूर्ा पाठ यनर्ाय भएको मियिले बदढिा साि दर्न मभत्र ियार गरी मिमसल सािेल राख्नुपछा ।
(४) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनामसब
कारर्ले गर्ाा सोदह दर्न बबवार् यनर्ाय गना नसतने भएिा आगामि हप्िाको कुनै दर्नको लाधग अको पेशी
िारे ख िोतनुपनेछ ।

४२. यनणायिा खुलाउनप
ा ाठिा यस र्फा
ु नेाः (१) समियिले र्फा ४१ बिोजिि गरे को यनर्ायको पर्
ू प
बिोजििका कुराहरू खल
ु ाइा अनस
ु च
ू ी-७ बिोजििको ढााँचािा ियार गनप
ुा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि पूर्प
ा ाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रयिबार्ीको जिककर, यनर्ाय गनुप
ा ने र्े खखएको
ववषय, र्व
ु ै पक्षबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको ववषय खल
ु ाउनप
ु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा उललेख भए र्े खख बाहे क पूर्प
ा ाठिा र्े हायका कुराहरू सिेि खुलाउनुपनेछः(क)

िथ्यको ब्यहोरा;

(ख)

बबवार्को कुनै पक्षले कानून व्यवसायी राखेको भएिा यनिले पेश गरे को बहस नोट िथा
बहसिा उठाइएका िल
ु ववषयहरु;

(ग)

यनर्ाय गनाको लाधग आिार मलइएको प्रिार्का साथै र्व
ु ै पक्षबाट पेश भएको प्रिार् िथा
त्यसको ववश्लेषर्;

(घ)

यनर्ाय कायाान्वयन गनाको लाधग गनुप
ा ने ववषयहरूको मसलमसलेवार उललेखन सदहिको
िपमसल खण्ि; िथा

(ङ)

यनर्ाय उपर पुनरावेर्न लाग्ने भएिा पुनरावेर्न लाग्ने जिलला अर्ालिको नाि र के कयि
दर्नमभत्र पुनरावेर्न गनुप
ा ने हो सो सिेि ।

(४) उपर्फा २ िथा ३ िा उललेख भएर्े खख बाहे क र्े हायका कुराहरु सिेि यनर्ायिा खुलाउन सतनेछः(क)

साक्षी वा सिामिनको बकपत्रको सारांश;

(ख)

कुनै निीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरे को भए सो निीरको वववरर् र बबवार्िा उति
निीरको मसध्र्ान्ि के कुन आिारिा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भन्ने कारर्
सदहिको ववश्लेषर्;

(ग)

यनर्ायबाट कसैलाइा कुनै कुरा दर्नु भराउनु पने भएको भए कसलाइा के कयि भराइा दर्नप
ु ने
हो सोको वववरर्; िथा

(घ)

बबवार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केदह वस्िु समियि सिक्ष पेश भएको
भए सो िालसािान वा वस्िुको हकिा के गने हो भन्ने ववषय ।

४३. प्रारम्म्िक सन
ु वार्ािा यनणाय हुनसक्नेाः (१) समियिले पदहलो सन
ु वाइाको लाधग पेश भएको अवस्थािा
नै बबवार्िा थप प्रिार् बखु झरहनप
ु ने अवस्था नरहे को र्े खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकर्ै या वा
समियिको क्षेत्राधिकार नरहेको कारर्ले बबवार् यनर्ाय गना नमिलने र्े खेिा पदहलो सन
ु वाइािा नै
यनर्ाय गना सतनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको यनर्ाय क्षेत्राधिकारको अभाव रहे को कारर्ले भएको अवस्थािा क्षेत्राधिकार
ग्रहर् गने अर्ालि वा स्थानीय िह वा अन्य यनकायिा उिुरी गना िानु भयन सम्बजन्िि पक्षलाइा िानकारी
दर्नु पनेछ ।

४४. यनणाय संशोिनाः (१) समियि सिक्ष बबवार्को पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले बबवार्को यनर्ायिा भएको
कुनै लेखाइाको त्रट
ु ी संशोिन गरी पाउन जिककर मलइा यनर्ायको िानकारी भएको पैंयिस दर्न मभत्र
यनवेर्न दर्न सतनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको यनवेर्न परी समियिले हे र्ाा सािान्य त्रट
ु ी भएको र संशोिनबाट यनर्ायको
िूल आशयिा कुनै हे रफेर नहुने र्े खेिा छुट्टै पचाा खिा गरी यनवेर्न बिोजिि यनर्ाय संशोिन गने आर्े श
दर्नसतनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजििको आर्े श िूल यनर्ायको अमभन्न अङ्गको रुपिा मलइनेछ ।
४५. यनणायिा हे रफेर गना नहुनेाः (१) समियिका सर्स्य अथवा अरु कसैले पयन समियिका सर्स्यहरुको
र्स्िखि भैसकेपयछ यनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुाँर्ैन ।
(२) कसैले उपर्फा (१) बिोजिि को कसुर गने किाचारीलाइा आवश्यक कारवाहीको लाधग सम्बजन्िि
यनकायिा लेखख पठाउनुपनेछ ।

४६. यनणाय िएपयछ गनप
ुा ने कारवादहाः (१) उिरु ी प्रशासकले समियिबाट यनर्ाय भएपश्चाि यनर्ाय
ककिाबिा समियिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको यककन गरी यनर्ाय ककिाब र मिमसल जिम्िा
मलनप
ु छा ।
(२) यस ऐन बिोजिि यनर्ायको पूर्प
ा ाठ ियार भएपयछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपयछ उिुरी
प्रशासकले यनर्ायको कायाान्यवय गनाका लाधग ित्काल गनुप
ा ने केदह काया भए सो सम्पन्न गरी मिमसल
अमभलेखको लागी पठानुपछा ।

४७. यनणाय गनापने अवधिाः (१) समियिले प्रयिवार् र्ाखखल भएको वा बयान गनप
ुा नेिा प्रयिबार्ीको बयान
भएको मियिले िथा प्रयिवार् र्ाखखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनप
ु ने म्यार् भत
ु िान भएको
मियिले नब्बे दर्नमभत्र बबवार्को अजन्िि यनर्ाय गनप
ुा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको सियावधि गर्ना गर्ाा िेलमिलापको लाधग पठाइाएको बबवार्को हकिा
िेलमिलापको प्रकक्रयािा लागेको सिय कटाइा अवधि गर्ना गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन बबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् िथा पुरा गनप
ुा ने
प्रकक्रया बााँकक नरही बबवार् यनर्ाय गना अङ्ग पुधगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नमभत्र अजन्िि यनर्ाय
गनुप
ा नेछ ।

४८. अन्िररि संरिणात्िक आर्े श जारी गना सककनेाः
स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि सम्ि उजललखखि ववषयिा (ङ) र्े खख (क)
ित्काल अन्िररि संरक्षर्ात्िक आर्े श िारी गना सककनेछ । यस्िो आर्े श िारी गर्ाा
यनवेर्कले पेश गरे को कागिाि, यनिको अवस्था र वस्िुगि पररजस्थयिको प्रारजम्भक छानववन
गरी ित्काल आर्े श नगरे यनवेर्कलाई पना सतने नकारात्िक प्रभावको िल
ु यांकन गनुा पर्ा छ
। न्याययक समियिले िारी गने अन्िररि संरक्षर्ात्िक आर्े श अनुसूची ८ िा उललेख गरे
बिोजिि हुनेछ ।

पररच्छे र्-७
समियिको सधचवालय

४९. समियिको सधचवालयाः

(१)समियिको कायासम्पार्नलाइा सहजिकरर्ा गना एक सधचवालय रहने छ

(२) उपर्फा (१) विोजििको सधचवालयिा कायापामलकाले आवश्यिा अनुसार उिुरी प्रशासक, अमभलेख
प्रशासक िथा अन्य किाचारीहरुको व्यवस्था गना सतनेछ । सधचवालयको कायासम्पार्नलाइा व्यवजस्थि गना
सधचवालय अन्िगाि उिुरी शाखा/ फााँट िथा अमभलेख शाखा /फााँट रहन सतनेछ ।

५०. उजुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए र्े खख बाहे क उिुरी
प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकार र्े हाय बिोजिि हुनेछः
(क)

पेश भएका उिुरी, प्रयिवार् र अन्य मलखिहरु िााँच गरी रीि पुगेको भए कानून बिोजिि
लाग्ने र्स्िुर मलइा र्िाा गने र र्िाा गना नमिलने भए कारर् िनाइा र्रपीठ गने;

(ख)

वववार्िा प्रिार्को लाधग पेश भएका नतकल कागिलाइा सतकलसाँग मभिाइा दठक र्े खखएिा
प्रिाखर्ि गने र मिमसल सािेल राख्ने िथा सतकलिा केदह कैकफयि र्े खखएिा सो िनाइा
सम्बजन्िि पक्षको सदहछाप गराइा राख्ने;

(ग )

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

(घ)

समियिको आर्े शले खझकाउनप
ु ने प्रयिबार्ी, साक्षी वा अन्य व्यजतिको नाििा म्यार् िारी
गने;

(ङ )

वववार्का पक्षलाइा िारे ख वा पेशी िारे ख िोतने;

(च)

समियि सिक्ष पेश हुनुपने यनवेर्न र्िाा गरी आर्े शको लाधग समियि सिक्ष पेश गने;

(छ)

कानन
ू बिोजिि वारे स मलने िथा गज्र
ु ेको िारे ख थाम्ने यनवेर्न मलइा आवश्यक कारवाही
गने;

(ि)

समियिबाट भएको आर्े श कायाान्वयन गने गराउने;

(झ)

समियििा पेश वा प्राप्ि भएका कागिपत्र बुझ्ने, भपााइा गने लगायिका कायाहरु गने;

(ञ)

आवश्यकिानुसार समियिको िफाबाट पत्राचार गने;

(ट )

समियिको आर्े शले िािेल गनुापने म्यार् िािेल गनेगराउने, िािेल भएको म्यार्को िािेली
िााँची रीिपूवक
ा को नभए पुनः िारी गने िथा अन्य अर्ालि वा यनकायबाट प्राप्ि भएको
नगरपामलकाले िािेल गररदर्नुपने म्यार् िािेल गने गराउने;

( ठ)

यनर्ाय ककिाब र उिुरीको मिमसल जिम्िा मलने;

(ि)

समियििा र्िाा भएका वववार् िथा यनवेर्न लगायिका कागिािको अमभलेख ियार गने र
िामसक वा वावषाक प्रयिवेर्न पेश गनुप
ा ने यनकाय सिक्ष प्रयिवेर्न ियार गरी संयोिकबाट
प्रिाखर्ि गराइा सम्बजन्िि यनकायिा पठाउने;

(ढ )

आफ्नो जिम्िा रहे का उिुरीका मिमसलिा रहे का कागिािको रीिपूवक
ा नतकल दर्ने;

(र्)

जिलला अर्ालििा पन
ु रावेर्न लाग्ने गरी यनर्ाय भएका वववार्िा पन
ु रावेर्न म्यार् िारी
गरी िािेल गनेगराउने;

(ि)

अर्ालि वा अन्य कुनै यनकायिा वववार्को मिमसल वा कुनै कागिाि पठाउनप
ु ने भएिा
समियिलाइा िानकारी गराइा मिमसल वा कागिाि पठाउने िथा कफिाा प्राप्ि भएपयछ कानून
बिोजिि सुरक्षक्षि राख्ने व्यवस्था मिलाउने;

(ि)

यनर्ाय ककिाब जिम्िा मलने; िथा

(थ)

पेश भएका यनवेर्न लगायिका कागिाििा समियिबाट आर्े श हुनुपने वा यनकासा मलनुपनेिा
समियि सिक्ष पेश गने ।

५१. अमिलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहे क अमभलेख
प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकार र्े हाय बिोजिि हुनेछः
(क)

यनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िीः
(२)

यनर्ाय बिोजिि चलन चलाउनप
ु ने, कुनै कुरा दर्लाइाभराइा दर्नप
ु ने लगायिका
यनर्ाय कायाान्वयनका लाधग गनुप
ा ने कायाहरु गने िथा यनर्ाय कायाान्वयनको
अमभलेख राखी कानून बिोजिि वववरर् पठाउनुपने यनकायहरुिा वववरर् पठाउने;

(३)

यनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा यनवेर्न दर्एका पक्षहरुको वारे स मलने, सकार गराउने,
गुज्रेको िारे ख थिाउने लगायिका कायाहरु गने;

(४)

समियिको आर्े शले रोतका भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा यनकायबाट रोतका भै
आएको िायिेथा अन्य अड्िा अर्ालििा र्ाखखल चलान गनुप
ा ने भए सो गने;

(५)

यनर्ाय बिोजिि मललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनप
ुा ने भए सो सिेि
गने; िथा

(६)

लेखखए र्े खख बाहे कको कुनै काया यनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा गनप
ुा ने भएिा
समियि सिक्ष पेश गरी आर्े श बिोजिि गने ।

(ख)

अमभलेख संरक्षर् सम्बन्िीः

(१)

अमभलेख शाखाको रे खर्े ख गरी यनर्ाय भएका मिमसल सुरक्षक्षि राख्ने र कानून
बिोजिि सिाउनेपने कागिहरु सिाउने;

(२)

यनर्ाय भएका मिमसलहरुिा कागिाि िााँच गरी र्रु
ु स्ि रहे नरहे को हे ने र मिमसल
कानन
ू बिोजिि गरी र्रु
ु स्ि अवस्थािा राख्ने;

(३)

कानून बिोजिि सिाउने कागिको वववरर् ियार गरी सो वववरर् सुरक्षक्षि रहने
व्यवस्था गने;

(४)

अमभलेख शाखािा प्राप्ि भएको मिमसलहरुको सालबसाली अमभलेख राख्ने र
आवश्यकिानुसार वववरर् ियार गने; िथा

(५)

कुनै अर्ालि वा यनकायबाट अमभलेखिा रहे को मिमसल वा कुनै कागिाि िाग भै
आएिा रीिपूवक
ा पठाउने र कफिाा प्राप्ि भएपयछ रीिपूवक
ा गरी सुरक्षक्षि राख्ने ।

५२. उजरु ी प्रशासक वा अमिलेख प्रशासकको आर्े श उपरको यनवेर्नाः (१) यस ऐन बिोजिि उिरु ी
प्रशासक वा अमभलेख प्रशासकले गरे को आर्े श वा कारवाही उपर धचि नबझ्
ु ने पक्षले सो आर्े श वा
कारवाही भएको पााँच दर्नमभत्र समियि सिक्ष यनवेर्न दर्न सतनेछ ।
(२) समियिले उपर्फा (१) बिोजिि पेश भएको यनवेर्न उपर सुनुवाइा गरी यनवेर्न पेश भएको बदढिा
साि दर्न मभत्र यनवेर्न उपरको कारवादह टुङ्ग्याउनुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोजििको यनवेर्न उपर आर्े श
वा यनर्ाय गनुप
ा ूवा केदह बुझ्नुपने भए सो बुझरे िात्र यनर्ाय वा आर्े श गनप
ुा नेछ ।

पररच्छे र्-८
िेलमिलाप सम्बन्िी व्यवस्था

५३. मिलापत्र गराउनेाः (१) समियिले प्रचमलि कानन
ू बिोजिि मिलापत्र हुन सतने िुनसक
ु ै उिुरीिा
मिलापत्र गराउन सतनेछ ।
(२) वववार्का पक्षहरूले मिलापत्रको लाधग अनुसूची-९ बिोजििको ढााँचािा यनवेर्न दर्एिा समियिले
उिुरीिा मिलापत्र गराउन उपयुति र्े खेिा मिलापत्र गराइदर्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोजिि पक्षहरूले दर्एको यनवेर्नको व्यहोरा समियिले र्व
ु ै पक्षलाइा सुनाइा त्यसको
पररर्ाि सम्झाइा पक्षहरूको मिलापत्र गने सम्बन्ििा सहियि रहे नरहे को सोध्नुपनेछ ।
(४) उपर्फा (३) बिोजिि सुनाउाँ र्ा पक्षहरूले मिलापत्र गना िञ्िुर गरे िा समियिले पक्षहरूको
यनवेर्निा उललेख भएको व्यहोरा बिोजििको मिलापत्र िीन प्रयि ियार गराउनुपनेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोजििको मिलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाइा पढीबााँची सुनाइा मिलापत्र गना िञ्िुर
भएिा पक्षहरूको सदहछाप गराइा समियिका सर्स्यहरूले मिलापत्र कागि अनुसूची-१० बिोजििको ढााँचािा
प्रिाखर्ि गरी एक प्रयि समियिले अमभलेखको लाधग मिमसलिा राख्नुपनेछ िथा एक-एक प्रयि बार्ी िथा
प्रयिबार्ीलाइा दर्नप
ु नेछ ।

५४. िेलमिलाप गराउन सक्नेाः (१) समियिले प्रचमलि कानन
ू बिोजिि मिलापत्र गना मिलने उिरु ीिा
पक्षहरूबीच िेलमिलाप गराउन सतनेछ ।
(२) पक्षहरूले िन
ु सक
ु ै िहिा ववचारािीन रहे को प्रचमलि कानूनले िेलमिलापको िाध्यिबाट सिािान
गना सककने वववार्िा वववार्का पक्षले संयुति रूपिा समियि सिक्ष यनवेर्न दर्न सतनेछन ् ।
(३) उपर्फा (२) बिोजिि यनवेर्न दर्एकोिा िेलमिलापबाट उिरु ीको यनरोपर् हुन उपयुति र्े खखएिा

समियिले त्यस्िो उिुरी िेलमिलापको िाध्यिबाट यनरोपर् गना लेखख पठाउनु पनेछ ।

(४) उपर्फा (३) बिोजििको आर्े शपयछ िेलमिलाप सम्बन्िी कारवादह प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच
िेलमिलाप गराइादर्नुपनेछ ।
(५) िेलमिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोककए बिोजिि हुनेछ ।

५५. उजरु ी यनणाय गनेाः (१) समियिले यस ऐन बिोजिि िेलमिलापको िाध्यिबाट उिरु ीको यनरोपर्
गना प्रकक्रया बढाएकोिा िेलमिलापको िाध्यिबाट उिुरीको यनरोपर् हुन नसकेिा पक्षहरूलाइा उिुरीको
पेशी िारे ख िोकक कानन
ू बिोजिि कारवाही गरी सन
ु वाइा िथा यनर्ाय गने प्रकक्रया बढाउनप
ु नेछ ।

(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२)
बिोजििको उिुरीिा िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसकेिा समियिले अधिकार क्षेत्र रहे को अर्ालििा िाने
भयन सुनाइादर्नुपनेछ ।

५६. िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यत्र िुनसक
ु ै कुरा लेखखएको भए िापयन कुनै
उिुरीिा मिलापत्र गराउाँ र्ा उिुरीको प्रकृयि वा मिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा चलेको
कुनै वववार् वा सावाियनक िथा सरकारी सम्पवि वा दहििा असर पने र्े खखएिा समियिले त्यस्िो
वववार्िा मिलापत्र गराउनेछैन ।
िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िात्र मिलापत्र गना चाहे िा भने मिलापत्र
गराइादर्नप
ु नेछ ।

५७. िेलमिलापको लाधग प्रोत्साहन गनेाः (१) समियिले समियि सिक्ष सन
ु वाइाको लाधग पेश भएको
उिुरीिा िेलमिलाप हुनसतने सम्भावना रहे को र्े खेिा पक्षहरूलाइा िेलमिलापको लाधग िारे ख िोतन
सतनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको िारे खको दर्न समियिले वववार्का पक्ष िथा ववपक्ष, उपजस्थि भएसम्ि
पक्षले पत्याइा साथै मलइआएका अन्य व्यजति सिेि उपजस्थि गराइा िेलमिलापको लाधग छलफल गराइा
पक्षहरूको बीचिा सहियि भएिा सहियि भए बिोजिि मिलापत्र कागि ियार गना लगाइा मिलापत्र
गराइादर्नुपनेछ ।
(३) उिुरीिा िोककएको म्यार्िा समियि सिक्ष उपजस्थि नभएको वा उपजस्थि भएर पयन िारे ख
गुिारी वववार्िा िारे खिा नरहे को पक्ष अथवा वववार्िा पक्ष कायि नभएको भए िापयन वववार्को पेटबोलीबाट
उिुरीको पक्ष कायि हुने र्े खखएको व्यजति सिेि िेलमिलापको लाधग उपजस्थि भएिा समियिले िेलमिलाप
गराइा मिलापत्रको कागि गराइादर्नुपनेछ ।

५८. प्रारम्म्िक सन
ु वार्ा पव
ू ा िेलमिलापाः (१) उिुरी प्रशासकले प्रारजम्भक सन
ु वाइाको लाधग समियि सिक्ष
उिरु ी पेश हुनप
ु व
ू ा उिरु ीिा िेलमिलाप हुनसतने अवस्था र्े खखएिा वा पक्षहरूले सो व्यहोराको यनवेर्न
मलइा आएिा मिलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागि ियार गरी समियि सिक्ष पेश गनासतनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाा मिलापत्रिा अजन्िि सहियि निुटेको भए िापयन पक्षहरू िेलमिलापको
लाधग प्रकक्रयािा िान सहिि भएिा उिुरी प्रशासकले पक्षहरूको यनवेर्न मलइा उिुरीिा िेलमिलापको लाधग
िेलमिलापकिाा सिक्ष पठाउने आर्े शको लाधग समियि सिक्ष पेश गनासतनेछ ।

५९. िेलमिलापकिााको सच
ू ी ियार गनेाः (१) समियिले िेलमिलापको काया गराउनको लाधग र्े हाय
बिोजििको योग्यिा पग
े ो व्यजतिहरूको वववरर् खल
ु क
ु ाइा सम्भाववि िेलमिलापकिााको सच
ू ी ियार
गनेछः

(क)

कजम्ििा स्नािक उविर्ा गरे को;

(ख)

कुनै रािनीयिक र्ल प्रयि आस्था राखी रािनीयििा सकक्रय नरहे को; िथा

(ग)

स्थानीय स्िरिा सिािसेवीको रुपिा पदहचान बनाएको ।

(घ)

िेलमिलापकिााको ४८ घण्टा िामलि मलइ िेलमिलापकिााको काया गर्ै आएको

(ङ)

२५ बषा उिेर पुरा भएको ।

(च)

िाथी योग्यिािा िुन सुकै कुरा लेखखएको भएिा पयन िामलि मलइ हाल काि
गरररहे काको हकिा यनिलाइ यनरन्िरिा दर्न सककने ।

(२) िेलमिलापकिााको सच
ू ी ियार गरे पयछ समियिले सच
ू ी सभा सिक्ष पेश गरी अनि
ु ोर्न गराउनप
ु नेछ
।
(३) उपर्फा (२) बिोजिि सच
ू ी अनि
ु ोर्न भएपयछ समियिले सावाियनक िानकारीको लाधग सच
ू ना
प्रकाशन गनुप
ा नेछ िथा िेलमिलापको लाधग पठाउाँ र्ा प्रत्येक पक्षलाइा सो सूची उपलब्ि गराउनुपनेछ ।

६०. िेलमिलापकिााको सच
ू ी अद्यावधिक गनेाः (१) समियिले र्फा ५९ बिोजिि ियार भएको सच
ू ी प्रत्येक
वषा अद्यावधिक गनप
ुा नेछ ।
(२) प्रत्येक वषा अद्यावधिक गरे को िेलमिलापकिााको सूची समियिले सभाबाट अनुिोर्न गराउनुपनेछ
।
(३) यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजिि िेलमिलापकिााको सूचीिा सूचीकृि हुन योग्यिा पुगेको

व्यजतिले समियि सिक्ष सूचीकृि गररपाउनको लाधग अनुसूची-११ बिोजििको ढााँचािा यनवेर्न दर्नसतनेछ ।

६१. िेलमिलापकिााको सच
ू ीबाट हटाउनेाः (१) समियिले र्फा ६० बिोजिि िेलमिलापकिााको सच
ू ी
अद्यावधिक गर्ाा र्े हायको अवस्थाका िेलमिलापकिााको नाि सच
ू ीबाट हटाउनेछः(क)

यनिको ित्ृ यु भएिा;

(ख)

यनिले आफ्नो नाि सच
ू ीबाट हटाइापाउाँ भन्ने यनवेर्न दर्एिा;

(ग)

यनिले नैयिक पिन र्े खखने फौिर्ारी अमभयोगिा सिाय पाएिा;

(घ)

यनि कुनै संस्थासाँग सम्बध्र् रहे कोिा सो संस्था खारे ि वा ववघटन भएिा; र

(ङ)

समियिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजिि यनिलाइा सूचीबाट हटाउने यनर्ाय
गरे िा ।

(च)

बसइ सराइ गरे िा ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि सूचीबाट नाि हटाइएका िेलमिलापकिााहरूको नािावली समियिले
सावाियनक सूचनाको लाधग प्रकाशन गनुप
ा नेछ ।

६२. िेलमिलापको लाधग सियावधि िोक्नेाः (१) समियिले यस ऐन बिोजिि िेलमिलाको लाधग
िेलमिलापकिाा पठाउाँ र्ा बदढिा यिन िदहना सम्िको सिय िोकक पठाउनेछ ।
(२) िेलमिलापको लाधग पठाउाँ र्ा सािान्यियाः वदढिा िीनिना बाट िेलमिलाप गराउने गरी
िोतनप
ु नेछ ।

६३. िेलमिलापकिााको छनौटाः (१) समियिले िेलमिलाप गराउने कायाको लाधग वववार्का पक्षहरूलाइा एक
िना िेलमिलापकिााको छनौट गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाा पक्षहरूबीचिा एकिना िेलमिलापकिााको लाधग सहियि नभएिा
समियिले पक्षहरूको सहियििा यिन िना िेलमिलापकिााको छनौट गनप
ुा नेछ ।
(३) पक्षहरूको बीचिा िेलमिलापकिााको नाििा सहियि हुन नसकेिा समियिले िेलमिलापकिााको

सच
ू ीिा रहे का िेलमिलापकिााहरू िध्येबाट र्व
ु ै पक्षबाट एक-एक िना िेलमिलापकिाा छनौट गना लगाइा िेस्रो
िेलमिलापकिाा छनौट गररदर्नुपनेछ ।

(४) उिरु ीका सबै पक्षको सहियििा िेलमिलापकिााको सच
ू ीिा नरहे को यस ऐन बिोजिि
िेलमिलापकिाा हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यजति वा संस्थाबाट िेलमिलाप प्रकक्रया अगािी बढाउन सहिि भै
मलखखि यनवेर्न दर्एिा समियिले त्यस्िो व्यजति वा संस्थालाइा िेलमिलापकिाा िोककदर्नप
ु नेछ ।

६४. िेलमिलापकिााको पररविानाः (१) समियिले र्े हायको अवस्था परर पक्षहरूले यनवेर्न दर्एको अवस्थािा
िेलमिलापकिाा पररविान गररदर्नप
ु नेछः(क)

र्फा ६१ बिोजिि िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा;

(ख)

पक्षहरूले पारस्पररक सहियििा िेलमिलापकिाा हे रफेर गना िञ्िुर भएिा;

(ग)

वववार्को कुनै पक्षले िेलमिलापकिाा प्रयि अववश्वास रहे को मलखखि िानकारी
गराएिा;

(घ)

कुनै कारर्ले िेलमिलापकिााले िेलमिलापिा सहभागी भैरहन नसतने िनाएिा;

(ङ)

वववार्को ववषयवस्िुिा िेलमिलापकिााको कुनै स्वाथा रहे को िेलमिलापकिााले
िानकारी गराएिा वा कुनै स्रोिबाट समियि सिक्ष िानकारी भएिा; िथा

(च)

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

(२) िेलमिलापकिाा पररविानको कारर्ले िोककएको सियिा िेलमिलापको काया सम्पन्न हुन नसतने

भएिा समियिले बदढिा एक िदहना सम्िको सिय थप गना सतनेछ ।

६५. िेलमिलापको लाधग पठाउाँ र्ा गने प्रकियााः (१) समियिले कुनै उिरु ी िेलमिलापको लाधग
िेलमिलापकिाा सिक्ष पठाउाँ र्ा पक्षहरूलाइा िेलमिलापकिााको सम्पका उपलब्ि गराइा िेलमिलापकिाा
सिक्ष उपजस्थि हुने िारे ख िोकक र्े हाय बिोजििको कागि साथै राखख लेखखपठाउनप
ु नेछः
(क)

उिरु ीको सारसंक्षेप वा िख्
ु य िख्
ु य कागिािको प्रयिमलपी;

(ख)

उिुरीको पक्ष वा वारे स भए वारे सको नाि, थर, विन र उपलब्ि भएसम्ि टे मलफोन
नम्बर, इािेल, फ्यातस िथा अन्य सम्पका वववरर्; िथा

(ग)

िेलमिलाप सम्बन्िी प्रकक्रया सम्पन्न गनुप
ा ने स्थान र सिय ।

(२) िेलमिलापकिााले समियि सिक्ष िाग गरे िा उिुरीका कागिािहरूको नतकल उपलब्ि
गराउनुपनेछ ।

(३) िेलमिलापको लाधग िोककएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न मभत्र उिुरीको पक्षहरू समियि
सिक्ष उपजस्थि हुने गरी िारे ख िोतनुपनेछ ।

(४) उपर्फा (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन िेलमिलापकिााले िोककएको सिय अगावै

उिुरी समियि सिक्ष कफिाा पठाउने यनर्ाय गरे िा सो यनर्ायको िानकारी भएको साि दर्न मभत्र पक्षहरूलाइा
समियि सिक्ष उपजस्थि हुनेगरी पठाउनुपनेछ ।

६६. िेलमिलापिा अवलम्बन गनप
ुा ने प्रकियााः (१) समियिले पक्षहरूको सहियििा िेलमिलापको लाधग
छलफल गने िथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पक्ष िथा िेलमिलापकिाालाइा सोको िानकारी
उपलब्ि गराउनप
ु नेछ ।
िर पक्षहरूको सहियििा िेलमिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन ।
(२) पक्षहरूलाइा उपर्फा (१) बिोजिि िेलमिलापकिााले िोकेको स्थानिा िोककएको सियिा उपजस्थि
हुने र्ाययत्व रहनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजििको र्ाययत्व पक्षहरूले परु ा नगरे िा िेलमिलापकिााले िेलमिलापको प्रकक्रया

बन्र् गरी समियिलाइा सोको मलखखि िानकारी गराइा उिुरीको कागिाि कफिाा पठाउनसतनेछ ।
(४) िेलमिलापको क्रििा िेलमिलापकिााले पक्षहरूबीचिा सहिकिााको भमू िका गनेछ र उति भमू िका
यनवााह गने क्रििा यनिले पक्षहरू बाहे क र्े हायका व्यजतिहरूसाँग सिेि एकल वा सािूदहक वािाा गनासतनेछः
(क)

वववार्को ववषयिा िानकारी रहे को उिरु ीका पक्षले रोिेको व्यजति; िथा

(ख)

वववार्को ववषयवस्िुको बारे िा िानकारी रहे को स्थानीय भद्रभलार्िी ।

(५) िेलमिलापकिााले पक्षहरूको सहियििा पक्षहरूसाँग र्े हाय बिोजिि वािाा गनासतनेछः

(६)

(क)

पक्षहरूसाँग एकल एकान्िवािाा; िथा

(ख)

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

प्रचमलि

कानून

िथा

यस

ऐनको

िान्यिा

िेलमिलापकिााले िेलमिलापको कायाववधि यनिाारर् गनासतनेछ ।

ववपरीि

नहुनेगरी

पक्षहरूको

सहियििा

६७. िेलमिलापकिााको आचरणाः (१) िेलमिलापकिााले र्े हाय बिोजििको आचरर् पालन गनप
ुा नेछः(क)

िेलमिलाप सम्बन्िी कारवाही यनष्पक्ष ढङ्गले सम्पार्न गनप
ुा ने;

(ख)

कुनै पक्षप्रयि झक
ु ाव, आग्रह, पव
ू ााग्रह नराख्ने वा राखेको र्े खखने कुनै आचरर् वा
व्यवहार नगने;

(ग )
(घ)
(ङ )
(च)

कुनै पक्षलाइा िर, त्रास, झुतयान वा प्रलोभनिा पारी िेलमिलाप गराउन नहुने;

वववार् कायि रहे को अवस्थािा वववार्को कुनै पक्षसाँग आधथाक कारोबारिा साँलग्न
नहुने;

िेलमिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचमलि कानून िथा अन्य स्थावपि िान्यिा ववपरीि
आचरर् गना नहुने;

िेलमिलापको क्रििा पक्षहरुसाँग सम्िानिनक, सर्भावपूर्ा र सबै पक्षप्रयि सिान
व्यवहार कायि गने;

(छ)

िेलमिलापको क्रििा पक्षहरुले व्यति गरे को ववषयवस्िुको गोपनीयिा कायि राख्ने;
िथा

(ि)

िेलमिलापको क्रििा पक्षबाट प्राप्ि भएको कुनै कागिाि वा वस्िु प्रकक्रया सम्पन्न
भएपयछ वा यनि प्रकक्रयाबाट अलग भएपयछ सम्बजन्िि पक्षलाइा सुरक्षक्षि कफिाा
गने ।

(२) समियिले कुनै िेलमिलापकिााले उपर्फा (१) बिोजििको आचरर् पालना नगरे को उिरु ी परी वा
सो ववषयिा स्वयं िानकारी प्राप्ि गरी छानववन गर्ाा व्यहोरा दठक र्े खखए त्यस्िो िेलमिलापकिाालाइा
िेलमिलापकिााको सच
ू ीबाट हटाउनेछ ।

६८. मलखि ियारी र मिलापत्राः (१) िेलमिलापकिााले पक्षहरुसाँगको छलफल पश्चाि िेलमिलापको लाधग
र्व
ु ै पक्ष सहिि भएकोिा मिलापत्र गराइा सहियि भएको ववषयवस्िु बिोजििको मिलापत्रको मलखि
ियार गरर समियि सिक्ष पठाउनप
ु नेछ ।
६९. िेलमिलाप निएको उजुरीिा गनप
ुा ने कारवाहीाः (१) िेलमिलापकिााले पक्षहरु बीचिा िेलमिलाप हुन
नसकेिा सो व्यहोरा खुलाइा प्रयिवेर्न ियार गरी वववार्का सबै कागिाि सदहि समियििा कफिाा
पठाउनप
ु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाा िेलमिलापकिााले पक्षहरुलाइा समियि सिक्ष हािीर हुन िाने बदढिा

साि दर्नको म्यार् िोकक पठाउनु पनेछ ।

७०. िेलमिलाप निएको उजुरीिा यनणाय गनप
ुा नेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को ववबार्िा समियिले
िेलमिलापको लाधग पठाएको उिुरीिा पक्षहरुबीच िेलमिलाप हुन नसकक िेलमिलापकिााको प्रयिवेर्न
सदहि प्राप्ि हुन आएिा कानन
ू बिोजिि कारवाही गरी यनर्ाय गनप
ुा छा ।
(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन र्े हाय बिोजििको उिुरीिा अधिकारक्षेत्र

ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्ालि वा यनकायिा उिुरी गना िानु भयन सुनाइा पठाइादर्नुपछा ः-

(क)

स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको वववार्िा; िथा

(ख)

कुनै अर्ालि वा यनकायबाट िेलमिलापको लाधग प्रेवषि भएको वववार्िा
।

(३) उपर्फा (२) को र्े हाय (ख) बिोजििको वववार्िा सम्बजन्िि अर्ालि वा यनकायिा पठाउाँ र्ा हाजिर

हुन िाने िारे ख िोकी पठाउने िथा मिमसल सिेि नतकल खिा गरी अमभलेख राखख सतकल मिमसल
सम्बजन्िि अर्ालि वा यनकायिा पठाउनुपनेछ ।

७१.

िेलमिलाप र्स्िरु ाः िेलमिलापिा िाने वववार्को हकिा िेलमिलापकिााले पक्षहरुले सहियििा
दर्न िञ्िुर भएर्े खख बाहे क कुनै प्रकारको र्स्िरु लाग्नेछैन । िर पक्षहरूको सहियििा
िेलमिलापकिााले पक्षहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- मलन पाउनेछन ।

७२.

सिर्
ु ाय स्िरिा हुने सािर्
ु ाययक िेलमिलाप प्रविान गना किाचारी िोक्न सक्नेाः (१)समियिले
स्थानीय स्िरिा िेलमिलाप प्रवध्र्ा न गनाको लाधग कायापामलकािा अनरु ोि गरे िा किाचारी खटाइा
सिर्
ु ाय स्िरिा िेलमिलापको प्रवध्र्ा नात्िक कायाक्रि गना सककनेछ ।
(२) सिर्
ु ाय स्िरिा हुने सािर्
ु ाययक िेलमिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनस
ु ारको योग्यिा िथा
अनभ
ु व नभएका िेलमिलापकिाावाट िेलमिलाप गराउन वािा पने छै न ।
(२) समियिले सिर्
ु ायस्िरिा हुने सािर्
ु ाययक िेलमिलापको कायाववधि िोके विोजिि हुनेछ ।

पररच्छे र्-९
यनणाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था

७३. सधचवालयको म्जम्िेवारीाः कायापामलकाको प्रत्यक्ष यनयन्त्रर् र यनर्े शनिा रदह समियिको यनर्ाय
कायाान्वयन गने गराउने सम्बन्िी सम्पर्
ू ा कायाको रे खर्े ख गने जिम्िेवारी वहन गनप
ुा नेछ ।
७४. सहयोग गनप
ुा नेाः (१)नगरपामलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै विा कायाालय िथा अन्य
कायाालयले यस ऐन िथा प्रचमलि कानन
ू बिोजिि समियिले गरे को यनर्ाय बिोजिि व्यजति वा
संस्था वा अन्य कसैसाँग असल
ु गनप
ुा ने िरीवाना वा अन्य रकि असल
ु उपर गना सहयोग गनप
ुा नेछ
।
(२) यस ऐन िथा प्रचमलि कानन
ू बिोजिि समियिले असल
ू गनापने िरीवाना, बबगो वा अन्य कुनै
प्रकारको रकि असुलउपर नभइा उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोजििका कायाालयहरुले कुनै मसफाररश वा
कुनै काया गररदर्नेछैनन ।

७५. असल
ु उपर गनेाः (१) अमभलेख प्रशासकले समियिको यनर्ाय बिोजिि कुनै पक्षसाँग िरीवाना वा
बबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असल
ु उपर गनप
ुा ने भएिा सो पक्षले िरीवाना यिना बझ
ु ाउन लयाएिा
बखु झ सर्रस्याहा गरी िरीवानाको लगि कट्टा गनप
ुा नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि असल
ु उपर नभएिा लगि राखी सम्बजन्िि पक्षको नाि नािेसी िथा

िरीवाना रकि सिेिको वववरर् नगरपामलकाको कायाालयका साथै सबै विा कायाालयिा सिेि अमभलेखको
लाधग पठाउनुपनेछ ।

(३) सम्बजन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोजिि लेखख आएिा त्यस्िो पक्षसाँग िरीवाना रकि

असुलउपर गरी अमभलेख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनुपनेछ ।

७६. िरीिराउ गनेाः (१) समियिले यस ऐन बिोजिि गरे को कुनै यनर्ाय बिोजिि कुनै पक्षले राखेको
र्स्िरु , वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पक्षबाट भराइा पाउने भएिा भराइा पाउने पक्षले भरी

दर्नप
ु ने पक्षको त्यस्िो रकि भराइा दर्नप
ु ने स्रोि खुलाइा अनस
ु च
ू ी-१२ बिोजििको ढााँचािा यनवेर्न
दर्नप
ु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि यनवेर्न दर्ाँ र्ा यथासम्भव नगर् रहे को बैँक खािा वा कुनै सहकारी वा बचि

संस्थािा रहे को रकि र सो नभएिा मललाि बबक्री गरी असुल उपर गनुप
ा ने अवस्था भएिा कुनै अचल
सम्पविको व्यहोरा खुलाइा यनवेर्न दर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजििको यनवेर्निा र्फा ७८ बिोजििको वववरर् खल
ु ाइा यनवेर्न दर्नप
ु नेछ

७७. चलन चलार्ादर्नेाः (१) समियिले यस ऐन बिोजिि गरे को कुनै यनर्ाय बिोजिि कुनै सम्पवि वा
अधिकार वा कुनै ववषयवस्िु वा सेवा वा अन्य कुनै ववषयको चलन पाउने ठहरे को पक्षले त्यस्िो
चलन पाउने ववषयको वववरर् खल
ु ाइा अमभलेख प्रशासक सिक्ष अनस
ु च
ू ी-१३ को ढााँचािा यनवेर्न
दर्नप
ु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि यनवेर्न परे िा अमभलेख प्रशासकले यनर्ाय बिोजििको ववषयको चलन
चलाइादर्नप
ु नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजििको यनवेर्न दर्ाँ र्ा चलन चलाउनु पने सम्पविको र्फा ७८ बिोजििको वववरर्

खुलाउनुपनेछ ।

७८. सम्पविको वववरण खल
ु ाउनप
ु नेाः भररभराउ गना वा चलन चलाइ पाउनको लाधग यनवेर्न दर्ने वववार्को
पक्षले यनवेर्निा सम्पविको वववरर् उललेख गर्ाा र्े हाय बिोजििको वववरर् खुलाउनु पनेछः(क)

अचल सम्पविको वववरर्

(१)

घरिग्गा भए रहे को स्थानको ठे गाना िथा चार ककलला;

(२)

घर िग्गाको ककिा नम्बर िथा क्षेत्रफल;;

(३)

घर रहे को भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगाकफट ;

(४)

घर िग्गाको अवजस्थिी आवास वा औद्योधगक वा व्यापाररक क्षेत्रिा रहे को व्यहोरा;

(५)

कच्ची वा पजतक सिकसाँग िोडिएको व्यहोरा;

(६)

घरिग्गाको स्वामित्व रहे को व्यजतिको नाि थर साथै स्वामित्व भन्र्ा फरक
व्यजतिको भोगचलन रहे को भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य वववरर्;
िथा

(७)
(ख)

घरिा भएको लगापाि िथा खररर्बबकक्र हुन सतने न्यूनिि िूलय ।
चल सम्पविको वववरर्ः

(१)

चल सम्पवि रहे को ठाउाँ िथा भोग वा यनयन्त्रर् राख्नेको नाि थर;

(२)

बैँक खािािा रहे को नगर् भए खािावालको साथै बैँक िथा शाखाको नाि;

(३)

चल सम्पविको प्रकार िथा नगर् बाहे कको भए सम्भाववि बबकक्र िूलय; िथा

(४)

नगर् बाहे कको चल सम्पवि भए अवस्था, प्रकृयि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको
साइि र साँख्या ।

७९. सम्पवि रोक्का राख्नेाः (१) अमभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोजिि यनर्ाय कायाान्वयनको लाधग
यनवेर्न परे पयछ र्े खाइएको सम्पविको हकिा आवश्यक पने ियि िेथा रोतका राख्ने सम्बन्ििा
यनर्ायको लाधग कायाापामलका सिक्ष पेश गने र कायापामलकाबाट रोतका राख्ने यनर्ाय गरे पछी यनर्ाय
बिोजिि िेथा रोतका राख्नको लाधग सो िेथा र्िाा रहेको कायाालय वा रजिष्रे शन गने कायाालयिा
लेखख पठाउनप
ु नेछ ।
(२) बाली, ब्याि, बहाल लगायिको सम्पविको हकिा यनवेर्न परे को बदढिा र्इु ा दर्न मभत्र सम्पवि

िायर्ाि गना लगाइा िायर्ाि गर्ााको सियिा नै आवश्यक पने ियि सम्पवि वा सोबाट प्राप्ि हुने बाली,
बहाल, ब्याि, िुनाफा आदर् आय यनयन्त्रर् गनुा वा रोतका राख्नुपछा र त्यसको भपााइा सम्बजन्िि पक्षलाइा
दर्नप
ु छा ।

(३) र्फा ७८ को र्े हाय (ख) बिोजििको सम्पविको हकिा भररभराउको लाधग आवश्यक पने ियि

सम्पवि रोतका राखी रोतकाको सूचना आवश्यकिाअनुसार लेखा शाखा वा सम्बजन्िि बैँक वा सम्बजन्िि
यनकायिा िुरुन्ि लेखख पठाउनुपनेछ ।

(४) सम्पयि रोतका सम्वजन्ि आर्े श अनुसूची १४ बिोजिि हुनेछ ।

८०. सम्पवि मललाि गर्ाा अपनाउनप
ु ने कायाववधिाः (१) कायापामलकाले यस ऐन बिोजिि भरीभराउ गनप
ुा ने
बबगो वा कोटा फी वा त्यस्िै कुनै रकि असल
ु उपर गना र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजिि सम्पविको
वववरर् खल
ु ाइा र्खाास्ि परे िा त्यस्िो रकि भरी दर्नप
ु ने व्यजतिलाइा बझ
ु ाउनप
ु ने रकि बझ
ु ाउन
साि दर्नको म्यार् दर्इा सच
ू ना िारी गनप
ुा छा ।
(२) उपर्फा (२) बिोजििको म्यार्िा रकि बुझाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नुपने व्यजतिको भरीपाउने

व्यजतिले र्े खाएको र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजििको सम्पवि िायर्ाि गरीलयाउनप
ु छा ।

(३) र्ण्ि, िरीवाना, सरकारी बबगो वा कुनै अर्ालि वा यनकाय वा नगरपामलका वा समियिको यनर्ायले

असुल उपर गनुप
ा ने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असुलउपर हुनुपने व्यजतिले बुझाउन नलयाएिा यनिको
िुनसुकै अचल सम्पवि फेला परे िा िायर्ाि गरी रोतका राख्नुपछा ।

(४) उपर्फा (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन िेथा ििानि वा कुनै प्रकारको नगर् िरौट

र्ाखखल गरे को हकिा सो सम्पविबाट खाम्ने ियि रकिको लाधग उपर्फा (३) बिोजिि गरररहनप
ु र्ै न ।

(५) उपर्फा (४) बिोजिि िोल कायि भएपयछ उति अचल सम्पविको मललािको सूचना सम्बजन्िि

पक्षलाइा दर्इा सवासािारर्को िानकारीको लाधग मललाि हुने मियि र सम्पविको वववरर् सदहिको सावाियनक
सूचना नगरपामलका, जिलला प्रशासन कायाालय, जिलला अर्ालि, जिलला सिन्वय समियिको कायाालय िथा
कोष िथा लेखा यनयन्त्रकको कायाालयिा टााँस्न लगाउनुपनेछ ।

(६) उपर्फा (५) बिोजििको सच
ू नािा िोककएको दर्निा उति सच
ू नािा िोककएको सम्पवि पञ्चककिे

िोलबाट िाधथ बढाबढ प्रकक्रया बिोजिि मललाि गनुप
ा नेछ ।

(७) मललाि प्रकक्रयािा सम्भव भएसम्ि जिलला अर्ालि, जिलला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय

प्रशासन कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय िथा नगरपामलका क्षेत्र मभत्र रहे का अन्य सरकारी कायाालयका
प्रयियनधिलाइा रोहवरिा राख्नुपनेछ ।

(८) उपर्फा (६) बिोजिि गर्ाा उति सम्पवि कसैले पयन मललाि सकार नगरे िा सोदह प्रकक्रयाबाट
पुनः र्ोस्रोपटक मललाि गनुप
ा नेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पयन कसैले मललाि सकार नगरे िा भराइापाउने पक्ष
यनवेर्कलाइा नै उति सम्पवि पञ्चककिे िोलिा सकार गना लगाउनुपनेछ ।

(९) उपर्फा (८) बिोजिि गर्ाा यनवेर्कले सम्पवि सकार गना नचाहे िा पयछ अको िेथा खुलन आएका

बखि कानन
ू बिोजिि गनेगरी यनिको यनवेर्न िािेलीिा राखी मललाििा चढाइाएको सम्पवि फुकुवा
गरीदर्नुपछा ।

(१०) यस र्फािा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन नगरपामलकाको कुनै रकि असुल उपर

गने क्रििा मललाि गर्ाा कसैले सकार नगरे िा ियििा सकार हुन्छ त्ययििा नै सो सम्पवि मललाि गरी
प्राप्ि रकि सर्रस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोजिि अन्य सम्पवि वा प्रकक्रयाबाट असुलउपर
गनप
ुा नेछ ।

८१. िायर्ाि गने प्रकियााः (१) अमभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजिि सम्पवि िायर्ाि गनप
ुा र्ाा कजम्ििा
विा सधचव स्िरको किाचारी खटाइा त्यस्िो अचल सम्पविको चलनचलिीको िल
ू य स्पष्ट खुलने गरी
िायर्ाि गनालगाउनप
ु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि िायर्ाि गने किाचारीले िायर्ाि गनप
ुा ने सम्पविको चलनचलिीको िूलय

कायि गने प्रयोिनले पञ्चककिे िोल कायि गरी िुचुलका खिा गरी अमभलेख प्रशासक सिक्ष प्रयिवेर्न
सदहि पेश गनप
ुा नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पञ्चककिे िोल कायि गर्ाा र्े हाय बिोजििक कुरालाइा आिार मलइा कायि

गनुप
ा नेछः

(क)
(ख)
(ग )
(घ)
(ङ )
(च)
(छ)

यनवेर्कले यनवेर्निा खुलाएको िूलय;

यनर्ायिा उललेख भएको भए सो िूलय;

पक्षले ििानि वा कुनै अन्य प्रयोिनको लाधग कायापामलका सिक्ष यनवेर्न दर्ाँ र्ा
खुलाएको िूलय;

िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय िूलयााँकन अनुसारको िूलय;
िालपोि कायाालयले कायि गरे को न्यूनिि िूलय;

अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी यनकायले कुनै िूलय कायि गरे को भए सो

िल
ू य;

पञ्चककिे िोल कायि गनुभ
ा न्र्ा ित्काल अगावै कुनै खररर्बबकक्र भएको भए सो
िूलय ।

स्पम्टटकरणाः

“पञ्चककिे िोल” भन्नाले अचल सम्पवि बबकक्र गनप
ुा र्ाा बबकक्रहुने न्युनिि
िूलयलाइा सम्झनुपछा ।

(४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाा र्े हाय बिोजििको कुरालाइा सिेि ध्यानिा राख्नप
ु नेछः
(क)
औद्योधगक वा व्यापाररक वा आवास क्षेत्र लगायि सिक सञ्िालसाँग िोडिएको
छ वा छै न; िथा

(ख)

नगरक्षेत्रमभत्र पने घरको हकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्ििा प्राववधिक
िुलयााँकन प्रयिवेर्न ।

८२. खाम्नेजयि िात्र मललाि गनप
ुा नेाः (१) कायापामलकाले र्फा ८० बिोजिि मललाि गर्ाा असल
ु गनप
ुा ने
बााँकक खाम्ने ियि सम्पवििात्र मललाि गनप
ुा नेछ ।
(२) सम्पवि मललाि गर्ाा सकार भएको रकि असुलउपर गनप
ुा ने भन्र्ा बदढ भएिा सो बदढ भएको

ियि रकि सम्पविवाल पक्षलाइा कफिाा गरीदर्नुपछा ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि रकि कफिाा पाउने पक्ष मललाि गर्ााको बखि उपजस्थि नभएको भए रकि

कफिाा मलन आउनभ
ु नी यनिको नाििा साि दर्नको सच
ू ना िारी गरीखझकाइा रकि कफिाा गनप
ुा छा ।

(४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाा सम्बजन्िि पक्ष रकि कफिाामलन नआएिा उति रकि सजञ्चिकोषिा

र्ाखखल गरी आम्र्ानीबााँधि सर्रस्याहा गनुप
ा छा ।

(५) अमभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजिि मललाि गरे को सम्पवि सकार गने पक्षको नाििा सम्पवि

र्िाा नािसारीको लाधग सम्बजन्िि कायाालय वा यनकायिा पत्राचार गरी यनिलाइा सम्पविको चलनपूिी उपलब्ि
गराइा आवश्यक परे सो सम्पविको चलन चलाइादर्नप
ु छा ।

(६) यस ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन र्फा ८० बिोजििको मललाि प्रकक्रया

अगािी बदढसकेपयछ भराउनुपने रकि बुझाउन लयाए पयन सो रकि नबुखझ सम्पवि मललाि गनप
ुा नेछ ।

८३. मललाि उपरको उजुरीाः यस ऐन बिोजिि भएको मललािको प्रकक्रयािा धचि नबझ्
ु ने पक्षले िुन
प्रकक्रया उपर धचि नबझ
ु ेको हो सो भएको पन्र दर्न मभत्र समियि सिक्ष उिुरी पेश गरी भएको
आर्े श बिोजिि गनप
ुा नेछ ।
८४. बबगो िराउाँ र्ा वा चलनचलाउाँ र्ा लागेको खचााः यस ऐन बिोजिि बबगो भराउाँ र्ा वा चलनचलाउाँ र्ा
लागेको खचा बबगो भरीदर्नप
ु ने वा चलनदर्नप
ु ने सम्बजन्िि पक्षले व्यहोनप
ुा नेछ ।
८५. यथाम्स्थयििा राख्नेाः कायापामलकाले यस ऐन बिोजिि चलनचलाइा िाग्न वा बबगो भराइापाउन कुनै
सम्पवि र्े खाइा यनवेर्न परे पयछ बबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको लाधग
उति सम्पवि हकहस्िान्िरर् गना, भत्काउन, बबगाना िथा कुनै प्रकारको यनिाार् काया गरी उति
सम्पविको स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोतका राख्न सम्बजन्िि पक्षको नाििा आर्े श िारी
गरी उति सम्पवि यथाजस्थयििा राख्नुपनेछ ।
८६. यनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) अमभलेख प्रशासकले कुनै पक्षले र्फा ८५ बिोजिि भएको आर्े श
ववपररि कुनै सम्पविको हक हस्िान्िरर् वा स्वरुप पररविान आदर् गरे को यनवेर्न परे िा उति
यनवेर्न र्िाा गरी त्यस्िो गने पक्षको नाििा यिन दर्नको म्यार् िारी गरी यनिलाइा हाजिर गराइा
सो यनवेर्न समियि सिक्ष पेश गनप
ुा नेछ ।
(२) समियिले उपर्फा (१) बिोजििको यनवेर्न पेश हुन आएिा पक्षलाइा नयााँ उिुरी र्िाा गना नलगाइा

उति यनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी यनर्ाय गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोजििको यनवेर्नको व्यहोराबाट

यनवेर्न समियिको क्षेत्राधिकार मभत्र नपने ववषयिा परे को र्े खखएिा समियिले उति ववषयिा क्षेत्राधिकार ग्रहर्
गने अर्ालि वा यनकाय सिक्ष िान सुनाइा दर्नुपनेछ ।

८७. चलनचलाउने सच
ू नााः (१) अमभलेख प्रशासकले समियिको यनर्ाय बिोजिि चलन चलाइा पाउन यनवेर्न
परे िा चलन चलाउने मियि खुलाइा फलानो मियििा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन किाचारी
खदटइा आउने हुाँर्ा सो मियि अगावै घर िग्गा खामल गरीदर्नु भयन चलन दर्नप
ु ने पक्षको नाििा
सच
ू ना िारी गनप
ुा नेछ ।
(२) चलनदर्नप
ु ने सम्पवि उिरु ीको पक्षबाहे क अन्य कसैको भोगचलनिा रहे को भएिा अमभलेख
प्रशासकले सोदह पक्षको नाििा उपर्फा (१) बिोजििको सूचना िारीगनप
ुा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोजिि िोककएको मियििा खदटइािााँर्ा घरिग्गा खाली गरे को भए सम्बजन्िि

किाचारीले चलन चलाइा दर्एको िुचुलका खिागरी िथा घरिग्गा खाली नगरे को भए खाली गराइा चलन चलाइा
चलन चलाएको िुचुलका खिा गरी प्रयिवेर्न साथ अमभलेख शाखािा पेश गनुप
ा नेछ ।
पररच्छे र्-१०
ववववि

८८. नक्कल यनवेर्नाः (१) समियि सिक्ष र्िाा रहे को उिुरीको कुनै सरोकारवाला पक्षले वववार्को मिमसलिा
रहे को कुनै कागिपत्रको नतकल मलनको लाधग यनवेर्न दर्एिा समियिले उति पक्षलाइा सो कागिको
नतकल उपलब्ि गराउनप
ु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको यनवेर्न दर्ाँ र्ा सम्बजन्िि पक्षले उिुरी शाखािा रहे को मिमसलको नतकल
मलनुपर्ाा उिुरी प्रशासक िथा अमभलेख शाखािा रहे को मिमसलको नतकल मलनुपने भएिा अमभलेख प्रशासक
सिक्ष यनवेर्न पेश गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजििको यनवेर्न दर्नको एघार बिे अगावै पेश भएिा सम्बजन्िि किाचारीले
सोदह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोदह दर्न नभए सोको भोमलपलट नतकल उपलब्ि
गराउनेछ ।

(४) उपर्फा (१) बिोजिि यनवेर्न दर्ाँ र्ा फरक फरक उिरु ीको लाधग फरक फरक यनवेर्न दर्नप
ु नेछ
।

(५) वववार्को कुनै पक्षले उपर्फा (१) बिोजििको यनवेर्न दर्ाँ र्ा नतकलको सट्टािा कागिपत्रको
फोटो खखच्ने अनुियि िागेिा सो दर्नुपनेछ ।

(६) नतकल यनवेर्न दर्ाँ र्ा अनुसच
ू ी-१५ बिोजििको ढााँचािा दर्नप
ु नेछ ।
८९. नक्कल र्स्िरु ाः (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोजिि नतकल वा फोटो खखच्नको लाधग
यनवेर्न दर्नेपक्षसाँग र्े हाय बिोजििको र्स्िरु मलइा नतकल उपलब्ि गराउनप
ु नेछः
(क)

नतकलको हकिा सतकल पानाको प्रयि पष्ृ ठको रू ५।– रुपैयााँको र्रले;

(ख)

समियिको यनर्ाय कागिको हकिा प्रयि सतकल पानाको प्रयि पष्ृ ठको रू ५।– रुपैयााँको र्रले;
िथा

(ग )

मलखि कागिपत्रको नतकल नमलइा फोटो खखच्न चाहे िा प्रयि पानाको रू ५।–

रुपैयााँको

र्रले ।

(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन प्रचमलि कानून बिोजिि नतकल र्स्िुर
नलाग्ने पक्षलाइा यस र्फा बिोजििको र्स्िुर लाग्नेछैन ।

(३) यस र्फा बिोजिि नतकल उिार गरी लैिाने पक्षले नतकल उिार गर्ाा लागेको खचाको व्यवस्था
आफै गनुप
ा नेछ ।

९०.

र्स्िरु उल्लेख गनेाः (१) नतकल प्रिाखर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकले नतकल प्रिाखर्ि गर्ाा नतकल
लैिाने पक्षको नाि थर िथा उिरु ीिा है मसयिका साथै नतकल उिार गरे वापि र्ाखखल गरे को र्स्िरु
र नतकल पाना सिेि उललेख गरी नतकल दर्एको व्यहोरा िनाइा नतकल प्रिाखर्ि गनप
ुा नेछ ।
९१. र्स्िरु चक्
ु िा निर्ा नक्कल नदर्र्नेाः सम्बजन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोजिि नतकल िाग्ने पक्षले
नतकल उिार गर्ाा र्फा ८९ बिोजिि लाग्ने र्स्िरु र्ाखखल नगर्ाासम्ि नतकल दर्नेछैन र सो
नतकलको आधिकाररकिा प्रिाखर्ि गना पाउनेछैन ।
९२. प्रचमलि कानन
ू बिोम्जि हुनेाः यस ऐनिा िन
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए िापयन उिरु ीसाँग सम्बजन्िि
प्रचमलि कानन
ू िा कुनै कुरा लेखखएको भए सोिा लेखखए ियिको हकिा सोदह बिोजिि हुनेछ ।
९३. यनयि बनाउने अधिकाराः समियिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लाधग आवश्यक यनयि
बनाउन सतनेछ ।

अनस
ु ूची-१
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको
यिवेदि-पत्र
.............. यिल्ला ............. .िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं ......... .
को.................................................................................................
वस्िे
...............
छोरा/छोरी/श्रीियि
वर्ष .................................. को .............................................)प्रथि पक्ष( यिवेदक.............
यवरुद्ध
.............. यिल्ला ............. .िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं ......... .
को
..................
वस्िे
वर्ष
...............
यवर्यः सम्वन्ध यवच्छे द
ि यिम्ि वदुुँ ाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदष छु :
१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिस
ु ार यववाह
गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ वर्ष सम्ि अथाष ि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिु धरु 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 देयिुँदै िाि थाल्यो । २०७१ सालको
यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरु ोध गरे ुँ । २ पटकसम्ि यलि
गएुँ । िर यििले यििीसुँग िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर िाि सयिि, यििी िे गिष पु छष गर भयि ठाडो िवाफ
यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छै ि आफुिस
ु ी गर र िलाई
सम्पकष िगर,गरेिा राम्रो हुदुँ ैि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि । लािो सियसम्ि िि फके ला र घर
आउयलि भयि पिी वसे ुँ िर आईिि । कररव ३ वर्ष पछी अथाष ि २०७४ साल भाद्र ियहिािा पिु ः यलि गएुँ

िर यवपक्षी िसुँग वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायष गरी
िलाई िथािाि गायल गलौच गरे । ियु ककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकषएुँ र अव दोस्रो पक्षश्रीििी
िसुँग पिु ः फयकष आउिे र दाम्पत्य िीवि सिु धरु हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग
यो यिवेदि यदि आएको छु ।
२.

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

३. यस िगरपायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक कायष यवयधको दफा विोयिि यिवेदि दस्िरु ....
...... रु, दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा दस्िरु रु ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िरु रु
यसै यिवेदिसाथ दायिल गरेको छु ।...... सिेि गरी िम्िा रु .............
४. यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७ अिस
ु ार यसै सयियिको )२(
अयधकारक्षेत्रयभत्र पदष छ ।
५.

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

६.

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

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

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

यिवेदक
िािः .............................
इयि संवि ् ............. साल...................िदहना......................गिे.....................रोि शुभि ् ।

अनस
ु ूची-२
(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
उिरु ी र्िाा गरे को यनस्साको ढााँचा
श्री ....................

........................ ।

ववषय:

उिुरी र्िााको यनस्सापत्र सम्बन्ििा ।

.................... बस्ने िपाइ ....................... बस्ने .................... ले ........................
कायि भएकोले यो यनस्सा िारी गररदर्एको छ । ................ .र्िाा नं

अधिकृि किाचारी
र्स्िखि:........
मियि:...........

अनस
ु ूची-३
(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
ताररख भपाार्ा
न्याययक समियि
.......... नगरपामलकािा खिा गररएको िारे ख भरपाई

वार्ी

प्रयिवार्ी

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

...................
िुद्र्ा ....................

मियि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बिे यस
न्याययक समियि/कायाालयिा उपजस्थि हुनेछु भनी सही गने ......

वार्ी ................

प्रयिवार्ी ................

इयि संवि ् ............. साल...................िदहना......................गिे.....................रोि शुभि ् ।

अनस
ु ूची-४
(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
ताररख पचाा
न्याययक समियि

.......... नगरपामलका
बाट िारी भएको िारे खको पचाा

वार्ी

प्रयिवार्ी

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

.................
िुद्र्ाः ......................

मियि ............... िा .................... काि गना ........ बिे हाजिर हुन आउनुहोला ।

फााँटवालाको र्स्िखि
मियि .................

अनस
ु ूची-५
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
प्रन्तवादको ढाँचा
मलखखि िवाफको निूना
न्याययक समियि सिक्ष पेश गरे को
मलखखि िवाफ
प्रथि पक्ष
................................जिलला
नंको..................

......................नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका

विा

वस्ने .................................................. (नािा सम्बन्ि उललेख गने ( वषा

मलखखि िवाफ प्रस्िि
ु किाा.....................................................................को .............
र्ोस्रो पक्ष
.............. जिलला ............. .नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, विा नं ............... .
को

.........

को

छोरा

वषा...................................................................

वस्ने

(यनवेर्क) ववपक्षी....................................................................................................
ववषय सम्वन्ि ववच्छे र् ।
ि यनम्न वर्
ुाँ ाहरुिा लेखखए विोजिि यनवेर्न गर्ा छु :
१.

ि मलखखि िवाफ प्रस्िि
ु किाा र ववपक्षी यनवेर्कववच संवि २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा

अनुसार वववाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि
भएको दठक हो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन
फोनबाट अनुरोि गरे को, २ पटकसम्ि मलन आएको िर ि घर नगएको,िैले ववपक्षी यनवेर्कलाई
र्ाम्पत्य िीवन चलन नसतने भनेको र िेरा र्ाईभाईले शारीररक आक्रिर् गने सम्िको काया
गरे कोभयन कपोलकजलपि झुठा र हुाँर्ै नभएका यनरािार व्यहोरा उललेख गरी वववार् गरे को कुरा
उललेख गना चाहान्छु ।
२.

िलाई ववपक्षी यनवेर्क सिेि मिली गामल गलौच, िर, िाक, िम्की र्े खाई हािपाि गरी घरबाट

यनकाला गरे पछी ि िाइिीिा आई वसेकी हुाँ । वववाह भएको केही वषापछी ववना कारर् ििाथी

ववमभन्न ककमसिका आरोप लगाई अपिान गने, गाली गलौच गने लगायिका कािहरु हुाँर्ैगए ।
पररवारका अन्य सर्स्यहरुले ि िाथी घर्
ृ ा गने, वोलचाल नगने िस्िा काया गरे पयन ववपक्षीबाट

केही सिय िलाई नै सिथान र सहयोग गर्ै आएका धथए िर पछी ववपक्षी यनवेर्क सिेि उयनहरुसाँगै
मिले र िलाई िवरिस्ि गरबाट यनकालने कायािा सहभागी भए

। के कुन कारर्ले वा िेरो के

गलिीले यसो गरे का हुन भयन वुझ्र्ा वेलावेला र्ाइिो नलयाएको भयन िाइिी पक्षसिेिको आलोचना
गने गरे का धथए । सायर् उयनहरुलाई र्ाइिोकै लोभका कारर् िलाई घरबाट यनकालीदर्एका हुनप
ु र्ा छ

। िैले कुनै गलिी नगरे को र ववपक्षी लोग्नेसाँग पूवव
ा ि िाया, सद्भाव र सम्िान यथावि रहे कोले
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथावि कायि गरीपाउाँ ।
३.

घरबाट िवरिस्ि यनकालेपछी ४ िदहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको

झण्िै ३ वषासम्ि वेखवर, सम्पकाववदहन वसी अदहले एतकासी सम्वन्ि ववच्छे र्को िाग गरी यनवेर्न
दर्नु आफैँिा आश्चयािनक लागेको छ, सत्य िथ्य वुखझ कानून विोजिि गररपाउाँ ।
४.

विोजिि.... बाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायावविीको र्फा.........................

यसै यनवेर्नसाथ र्ाखखल गरे को छु ।...... मलखखि िवाफ वापि र्स्िुर रु
५.

यो मलखखि िवाफ म्यार्मभत्रै मलई ि आफैं उपजस्थि भएको छु ।

६.

यस ववषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै यनकायिा कुनै प्रकारको यनवेर्न दर्एको छै न ।

७.

यसिा लेखखएका व्यहोरा दठक सााँचो सत्य हुन ्, झुठा ठहरे कानून विोजिि संिाय भोग्न

ियार छु ।
यनवेर्क

नािः ...................................
इयि संवि

.............. िदहना ..................... साल .................गिेरोि शुभि ् ।....................

अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
न्याययक समियिबाट िारी भएको

म्यार् सूचना
.............................................................वस्ने

को

नाउाँ िा.....................................................

....................................................पिहानगरपामलका/िहानगरपामलका

कायाांलयबाट

िारी

भएको

१५

(पन्र)

दर्ने सच
ू ना

...............................................वस्ने

ले

िपाईंको

ववरुद्ि....................................................................

)िपाईले यो म्यार् वुझक
े ो वा ररि पूवक
ा िािेल भएको मियिले १५पन्रदर्न मभत्रिा आफ्नो भनाइ सदहि आफैं वा

(

कानन
ू विोजििको वारे श िाफाि यस कायाालयिा हाजिर हुन आउनह
ु ोला । अन्यथा कानन
ू विोजिि हुने व्यहोरा
िानकारी गराईन्छ ।

इयि सम्बि। .........शुभि.............
गिे रोि......................िदहना.......................साल...................
्

अनस
ु ूची-७
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
न्नर्ायको ढाँचा
....................................... न्याययक समियि
संयोिक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
यनर्ाय
संवि ............... सालको यनवेर्न नं........
ववषयःः वलेसीबाट पानी झारे को ।

................. जिलला ................ नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका विा नं............
...............................वस्ने ..................................................................................प्रथि पक्ष
ववरुद्ि

................. जिलला ................ नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका विा नं............
...............................वस्ने ..................................................................................र्ोस्रो पक्ष
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोजिि यनवेर्न र्िाा भई सोही ऐनको र्फा
४६ विोजिि गठन भएको न्याययक समियि सिक्ष प्रस्िुि हुन आएको िुद्र्ाको संक्षक्षप्ि िथ्य र
यनर्ाय यस प्रकार छः

(१)

.............. गाउाँ /नगर/उपिहानगर/िहानगरपामलका विा नं. ....................... नतसा मसट

नं.... कक.नं........क्षे.फ...........को घरिग्गािा पजश्चि िफाका कक.नं..........का संधियार ववपक्षी
...................ले घर वनाउाँ र्ा आफ्नो घरिग्गािा मसिानासम्ि आई िोडि वनाएको िर छि िथा
वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र झानेगरी वनाएको हुाँर्ा सो वलेसी वन्र् गराइपाउाँ भन्ने
यनवेर्कको यनवेर्न व्यहोरा ।

(२)

गुलररया नगरपामलकाबाट प्रचमलि भवन यनिाार् सम्वन्िी िापर्ण्ि विोजिि इिािि प्राप्ि

गरी भवनको नतसा सिेि स्वीकृि गराई सो नतसा विोजिि भवन यनिाार् गरे को हुाँ । ववपक्षी
यनवेर्कले भने विोजिि आफ्नो घरको छि िथा वलेसीको पानी यनिको घर कम्पाउण्िमभत्र झाने

नगरे को आफ्नै घरिग्गािा झाने गरे को हुाँर्ा झुठा यनवेर्न खारे ि गररपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको मलखखि
िवाफ ।

(३)

गल
ु ररया नगरपामलकाबाट स्थलगि यनररक्षर् िथा सवेंक्षर् गना गएका प्राववधिक टोमलले

स्थलगि यनररक्षर् गरी मियि.........िा पेश गरे को स्केच सदहिको प्रयिवेर्नबाट प्रत्यथीको
घरिफाबाट छि िथा वलेसीको पानी खस्र्ा यनवेर्कको घर कम्पाउण्िमभत्र पने गरे को र्े खखन्छ भन्ने
व्यहोरा उललेखखि भएको

(४)

।

वववार्का र्व
ु ै पक्षलाई िेलमिलाप गराउने प्रयोिनका लाधग गुलररया नगरपामलका विा

नं........,................. िा रहे को िेलमिलाप केन्द्रिा पठाउाँ र्ा िेलमिलाप हुन नसकी फकका आएको ।
यनर्ाय
र्व
ु ै पक्षलाई सन
ु व
ु ाईको लाधग आि पेशी िोककएकोिा वववार्का सम्वजन्िि पक्षहरु स्वयिं िथा
यनिहरुबाट यनयुति गरे का कानून व्यवसायीहरु सिेिको भनाई सुनी पुनः मिलापत्र गनह
ुा ोस भयन
सम्झाउाँ र्ा वझ
ु ाउाँ र्ा पयन मिलापत्र गना िञ्िरु नगनुा भएकोले फाइलिा संलग्न प्रिार् कागिहरुको
सिेि िूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) विोजिियनर्ाय दर्नुपने
हुन आई यनर्ायिफा ववचार गर्ाा यनवेर्कको कक. नं....को पजश्चििफा प्रत्यथीको कक.नं....को घरिग्गा
िोडिएर रहे कोिा वववार् र्े खखएन । यनवेर्कको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र प्रत्यथीको
छि िथा वलेसीको पानी झारे को हो होइन भयन स्थलगि रुपिै िााँचवुझ गरी प्राववधिक प्रयिवेर्न
पेश गना कायाालयबाट खदट गएका प्राववधिक किाचारीले मियि.............िा पेश गरे को स्केच सदहिको
प्राववधिक प्रयिवेर्न सिेिबाट यनवेर्कको िाग र्ावी विोजिि आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र प्रत्यथीको
छि िथा वलेसीबाट पानी झने गरे को भन्ने पजु ष्ट हुने र्े खखन्छ । प्रत्यथीले यस कायाालयबाट पाररि

गरे को नतसािा सिेि छि िथा वलेसीको पानी आफ्नै घरिग्गािा झाने भयन र्े खाईएको र
यनवेर्कको घर कम्पाउण्िमभत्र पानी झाना पाउनप
ु छा भयन प्रत्यथीले र्ावी ववरोि गना सिेि नसकेको
र प्रचमलि कानून र प्रचलनबाट सिेि अकााको घर कम्पाउण्िमभत्र आफ्नो छि िथा वलेसीको पानी
झाना पाउने नर्े खखएको हुाँर्ा यनवेर्कको िाग विोजिि प्रत्यथीले आफ्नो छि िथा वलेसीबाट आफ्नै
घर िग्गािा पानी झाने प्रवन्ि गनप
ुा ने र्े खखन्छ । यनवेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झाना नपाउने
ठहछा

। सो ठहनााले िपमशल बिोजिि गनुा ।

िपमशल
१.

सरोकारवालाले नतकल िाग गना आएिा यनयिानस
ु ार र्स्िुर मलई नतकल दर्नु ।

२.

यो यनर्ायिा धचि नवुझे ३५ दर्नमभत्र ..............जिलला अर्ालििा पुनरावेर्न गना िानु

भयन

प्रत्यथीलाई सुनाईदर्नु ।

३.

म्यार्मभत्र पुनरावेर्न नपरे िा कानून विोजिि यनर्ाय कायाान्वयन गनु/ा गराउनु ।

इयि संवि ् ............. साल...................िदहना......................गिे.....................रोि शभ
ु ि् ।

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 ................ िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका वडा िं............
...............................वस्िे ..................................................................................प्रथि पक्ष
विरुद्ध

................. जजल्ला ................ ि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 हुुँदा आफ्िो जीवि झिझि खिरायुक्ि वन्दै गएको भयि अस्पिालको गिककत्सकको पुजाष र

मिफाररस सहहि पेि हुि आएको यिवेदि उपर प्रारजभभक रुपिा जाुँिवुझ गदाष व्यहोरा ििामसव दे खखएको हुुँदा 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 ि अिस
ु ार उपिार भएको जािकारी प्राप्ि गरी

मिमसल सािेल राख्नु र यियिािुसार पेि गिुष ।
ईयि संवि ................... साल ..........िहहिा....गिे रोज..िुभि ् ।

अनस
ु ूची-९
(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा
....................नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका न्याययक समियिसिक्ष पेश गरे को मिलापत्रको संयुति
यनवेर्नपत्र

.............. जिलला ............. .नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, विा नं वस्ने ............... ......... .
को छोरा................................................................................................./छोरी/श्रीियि
वषा (प्रथि पक्ष) यनवेर्क............................................................................... को ..................
ववरुद्ि

.............. जिलला ............. .नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, विा नं वस्ने ............... ......... .
(र्ोस्रो पक्ष) मलखखि िवाफकिाःृ............................................ को .................. वषा
ववषयःः सम्वन्ि ववच्छे र् ।
हािी यनवेर्क
१.

यनम्न मलखखि यनवेर्न गर्ा छौःः

हािीववच संवि २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनस
ु ार वववाह गररएकोिा कररव

२ वषासम्ि

सि
ु िरु

र्ाम्पत्य िीवन रहे को धथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको, सोदह वषा २०७१
सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोि गरे को, मलन गएको िर उलटै
कुटवपट गरी पठाएको भयन यनवेर्कको यनवेर्न परे को ।
२.

आफुलाई र्ाइिो नलयाएको यनउाँ बाट घरिा हे ला गरे को, अपिान गरी िवरिस्ि घरबाट यनकाला गरे को हो ।

आफु खुशीले िाइि गई वसेको होइन अझपयन लोग्नेप्रयि आफ्नो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िान रहे कोले लोग्ने
स्वास्नीको सम्वन्ि यथावि कायि गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको मलखखि िवाफ रहे को
३.

।

हािी झगिा गरर आयौं, केहीवषा लोग्ने स्वास्नी छुदटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि

सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी ववषयले िनिुटाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोिा
गाउाँ पामलका .....................नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलकाको न्याययक समियि िाफाि विा नं .
को पहलिा ए................. िेलमिलाप केन्द्रिा िेलमिलापकिाा ............................ अन्िगािको .................क
आपसिा छलफल गरी मिली आएको व्यहोरा यो छ की ववगििा िे िस्िा ववषयिा असिझर्ारी िथा वेिेल भएको
भएिापनी हािीववच एक अकााप्रयि ववश्वास, सर्भाव र प्रेि कायिै रहे कोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि ववच्छे र् गरी
पाउाँ भन्ने यनवेर्न र्ावी छोडि पुनः सुििुर सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्य िीवनलाई व्यवजस्थि ढं गले अगाडि वढाउने छौं
। यनवेर्कको घरिा ित्काल लोग्ने स्वास्नी मिमल वस्ने वािावरर् नहुने भएकोले छुट्टै ठाउिा िेरा मलई वस्न हािी

र्व
ु ै पक्ष सहिि भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ विोजिि यो मिलापत्रको संयुति (२)
यनवेर्न पेश गरे का छौं , लेखखए विोजिि मिलापत्र गरी पाउाँ ।
४.

..................नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलकःा स्थानीय न्याययक कायावविी विोजिि यो

मिलापत्रको संयुति यनवेर्न र्स्िुर बापि रु
५.

यसिा लेखखएका व्यहोरा दठक सााँचो

यसैसाथ संलग्न छ ।...........
हुन,् झुठा ठहरे कानून विोजिि सहुाँला वुझाउाँ ला ।

यनवेर्कहरु

...................................... प्रथि पक्ष
.................................... र्ोस्रो पक्ष

इयि संवि ् ............. साल...................िदहना......................गिे.....................रोि शुभि ् ।

अनस
ु ूची-१०
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको ढाँचा

....................िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको
यिलापत्रको संयि
ु यिवेदिपत्र
.............. यिल्ला ............. .िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं ......... .
को.................................................................................................
वस्िे
...............
छोरा/छोरी/श्रीियि
वर्ष )प्रथि पक्ष( यिवेदक............................................................................... को ..................
यवरुद्ध
.............. यिल्ला ............. .िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडाा िं
यलयिि िवाफकिाष ........................को .......................वस्िे वर्ष ........................ )दोस्रो पक्ष(
यवर्याः सम्वन्ध यवच्छे द ।
हािी यिवेदक यिम्ि यलयिि यिवेदि गदष छौं :
१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिस
ु ार यववाह गररएकोिा कररव २ वर्ष सम्ि
सिु धरु 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 अिरु ोध गरेको,
यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि परेको ।
२. आफुलाई दाइिो िल्याएको यिउुँबाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट यिकाला
गरेको हो । आफु िशु ीले िाइि गई वसेको होइि अिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िाि
रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यथावि कायि गराईपाउुँ भन्िे प्रत्यथीको यलयिि िवाफ रहेको ।
३. हािी िगडा गरर आयौं, के हीवर्ष लोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको िायिन्ि
सिेिभैसके को छ । घरिा सािान्य घरायसी यवर्यले िििटु ाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा
.....................िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाको न्याययक सयियि िाफषि वडा िं .
को पहलिा................. िेलयिलाप के न्द्रिा िेलयिलापकिाष ............................ अन्िगष िको .................

एक आपसिा छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवर्यिा असििदारी िथा
वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक अकाष प्रयि यवश्वास, सदभाव र प्रेि कायिै रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको
सम्वन्ध यवच्छे द गरी पाउुँ भन्िे यिवेदि दावी छोयड पिु ः सिु धरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीविलाई
व्यवयस्थि ढंगले अगायड वढाउिे छौं । यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे
भएकोले छुट्टै ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी दवु ै पक्ष सहिि भएकाले स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को
दफा ४७ विोयिि यो यिलापत्रको संयि
ु यिवेदि पेश गरेका छौं )२(, लेयिए विोयिि यिलापत्र गरी पाउुँ ।
४. ..................िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलक स्थािीय न्याययक कायष यवधी
विोयिि यो यिलापत्रको संयि
ु यिवेदि दस्िरु बापि रु यसैसाथ संलग्ि छ ।...........
५.

यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो हुि्, िठु ा ठहरे कािूि विोयिि सहुल
ुँ ा वि
ु ाउुँला ।

यिवेदकहरु
...................................... प्रथि पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष
इयि संवि ् ............. साल...................िदहना......................गिे.....................रोि शुभि ् ।

अनस
ु ूची-११
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा
न्याययक समियि
............ नगरपामलका सिक्ष पेश गरे को यनवेर्न

फोटो

ववषयःः िेलमिलापकिाािा सूचीकृि हुन पाउाँ ।

प्रस्िुि

ववषयिा

िपमसलिा

उललेखखि

कागिािहरुको

प्रयिमलपी

साथै

राखी

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

नगरपामलकाको न्याययक समियि अन्िगािका ............ िेलमिलाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेलमिलाप
गराउन अनि
ु िी पाउाँ भनी यनवेर्न गर्ा छु ।
िपमसल
१)

नागररकिा प्रिार्पत्रको छााँयाकपी,

२)

स्नािक िहसम्ि उयिर्ा गरे को शैक्षक्षक प्रिार्पत्रको छााँयाकपी,

३)

िेलमिलापकिााको िामलि प्राप्ि गरे को प्रिार्पत्रको छायााँकपी,

४)

िेलमिलाप सम्बन्िी अनुभव र

५)

व्यविगि वववरर् (Bio- data)
यनवेर्क
नाि थरःः ..........
र्स्िखिः ...........
मियिःः .............

अनस
ु ूची-१२
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
गा............उाँ पामलका÷नगरपामलकाको न्याययक समियि सिक्ष पेश गरे को
भररभराउको यनवेर्न पत्र

ववषयः भररभराई पाउाँ भन्ने वारे ।
यनवेर्क................................वस्ने......÷वार्ी÷प्रयिवार्ी
ववरुद्ि
ववपक्षी.............वस्ने.......÷वार्ी÷प्रयिवार्ी
िुद्िा
ि यनवेर्क यनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेर्न गर्ा छु ।
१उपरोति ववप .क्षी संगको उललेखखि िुद्िा यस गाउाँ पामलका÷नगरपामलकाको न्याययक समियिको
मियिको

यनर्ाय

बिोजिि

िैले

यस

कायाालयिा

राखेको

र्स्िुर..............÷रकि

मियि जिलला अर्ालिको फैसला बिोजिि िैले भरी भराई पाउने...................को श्री..............
ठहर भएको हुाँर्ा उति रकि भरी भराई पाउन यो यनवेर्न पेश गरे को छु ।
२िैले यस कायाालयिा िम्िा गरे को र्स्िरु .÷रकिको भरपाई÷रमसर्÷भौचरको सतकलै प्रयि र
सम्िानीि श्री जिलला अर्ालिको अजन्िि फैसलाको छायाकपी यसै साथ.......................
संलग्न छ ।
३यसिा लेखखएको व्यहोरा दठक हो ., झुठा ठहरे सहुाँला बुझाउला ।
यनवेर्क
यनि..............
ईयि संविरोि शुभि ् ।........गिे.............िदहना...................साल..................

अनस
ु ूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
चलन चलाउने यनवेर्न
गाउाँ पामलका.........÷नगरपामलकािा पेश गरे को
यनवेर्न पत्र
ववषयः चलन चलाई पाउाँ भन्ने वारे ।
यनवेर्क.....................वस्ने.......÷वार्ी÷प्रयिवार्ी
ववरुद्ि
ववपक्षी..................वस्ने.......÷वार्ी÷प्रयिवार्ी
िुद्िा
ि यनवेर्क यनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेर्न गर्ा छु ।
१उपरोति ववपक्षीसंगको उललेख .जःि िद्
ु िा यस गाउाँ पामलका÷नगरपामलकाको न्याययक समियिबाट
मियि वा िुन सम्पवि भोग गना पाउने गरी यनर्ाय) िा यनर्ाय भई उति घर िग्गा........
िेरो हक भोग र स्वामित्वको हुने ठहर भएकोिा (भएको छ सो सम्पवि वा वस्िु उललेख गने
जिलला अर्ालििा ववपक्षीले प ......श्रीःुनरावलोकन गरे कोिा सम्िानीि अर्ालिबाट सिेि
मियि िा यनर्ाय हुाँर्ा न्याययक समियिकै यनर्ायलाई सर्र गरी िेरै हक भोग कायि ..............
गरे को हुाँर्ा सो िेरो हक भोगको कायि भएको सम्पवि रहे को हुाँर्ा मशघ्रायिमशघ्र िलाई उति
सम्पवि चलन चलाई पाउन यो यनवेर्न पेश गरे को छु ।

२यसै यनवेर्न साथ र्े हायका कागिािहरु संलग्न गरे को छु । .
किा गरे को यनर्ायको छााँयााँकपी............न्याययक समियिले मियि .
खको सर्र फैसलाको छााँयााँकपी.............जिलला अर्ालिले गरे को मियि...........श्री .
गयस वववार् सम्वद्ि मिमसल यसै कायाालयिा रहे को छ । .
घलेखखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ ., झठ
ु ा ठहरे कानन
ू बिोजिि सहुाँला बझ
ु ाउाँ ला ।

यनवेर्क
यनि..............

ईयि संविरोि शुभि ् ।........गिे.............िदहना...................साल..................

अनुसूची-१४
(र्फा ७९ को उपर्फा (४) साँग सम्बम्न्िि)

सम्पन्त रोक्काको अदेश
.............................................. न्याययक सयियि
संयोिक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
संवि ........सालको यिवेदि िं .................
यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का
.............. जिललागाउाँ पामलक ............. ./नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, विा नं ............... ......... .
को छोरा................................................................................................. वस्ने/छोरी/श्रीियिवषा

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

को(प्रथि पक्ष) यनवेर्क.........................................................
ववरुद्ि

......जिलला...........नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका,
पक्ष)..........वस्ने....वषा.....को

यसिा

विा

यनवेर्कको

......नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, विा

नं....

िाग
क्षे.फ.........कक.नं........

नं....ववपक्षी

(र्ोश्रो

बिोजिि......जिलला........
िग्गािा

बनेको.........को

नाििा रहे को अवण्िाको..................वगाकफटको चार िलले घर र मलग लगापाि सिेि ववपक्षी....सम्पवि यनि ववपक्षीबाट
अन्य अंमशयारहरुको िन्िरु ी ववना हक हस्िान्िरर् हुन सतने आशंका गरी यनवेर्कले दर्एको यनवेर्न उपर प्रारजम्भक
रुपिा िााँचवुझ गर्ाा व्यहोरा िनामसव र्े खखएको हुाँर्ा हाललाई प्रत्यक्षी को नाििा रहे को उजललखखि घरिग्गाको हक
हस्िान्िरर् गना मसफाररस नदर्न विालाई र अको आर्े श नभएसम्िका लाधग उति घरिग्गाको हक हस्िान्िरर्

नगनु/ा गना नदर्नु भनी िालपोि कायाालयको नाििा सिेि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६)
बिोजिि यो रोतकाको आर्े श िारी गररदर्एका छौं । यो आर्े श मिमसल सािेल राखी सम्वजन्िि कायाालयहरुिा
पठाईदर्नु । यो आर्े श अनुसार रोतका भएको िानकारी प्राप्ि गरी मिमसल सािेल राख्नु र यनयिानुसार पेश गनुा ।
ईयि संवि................साल.............िादहना...........गिे‘..........रोि शुभि ् ।

अनस
ु ूची-१५
(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
नक्कलको लान्ग न्नवेदन
न्याययक समियि
.......... नगरपामलकािा पेश गरे को
यनवेर्न पत्र
ववषयःः नतकल पाउाँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने ........................................................................... यनवेर्क/वार्ी/प्रयिवार्ी
ववरुद्ि

............... बस्ने ................................................................................ ववपक्षी/वार्ी/प्रयिवार्ी
िुद्र्ाःः ..................................

...................................... ।
ि यनवेर्क यनवेर्न र्स्िुर वापि रु. १०।– साथै रःाखी यनम्न व्यहोरा यनवेर्न गर्ा छुःः

(१)

उपरोति ववपक्षीसाँगको उललेखखि िद्
ु र्ािा अध्ययनको लाधग र्े हायका कागिािहरु आवश्यक परे को हुाँर्ा

प्रिाखर्ि प्रयिमलपी पाउाँ भनी यो यनवेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिः नतकलको प्रिाखर्ि प्रयिमलपी पाउाँ ।
र्े हाय
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) लेखखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बिोजिि सहुाँला बुझाउाँ ला ।

यनवेर्क
यनि ..........................

इयि सम्वि ् ......... साल .... िदहना .... गिे रोि ् ... शुभि ् ................
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