खुम्बु पासाङल्हामु न्याययक समममिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायायवम

२०७५

प्रस्िावनााःखुम्बु पासाङल्हामु न्याययक समममिले प्रचमलि कानून बमोजजम उजुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक
कायायवम

िय गरी स्पष्टिा एकरूपिा एवं पारर्जशािा कायम गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रमिको जनयवश्वास कायम

राखीरहनको लामग प्रचलनमा रहेको सं घीय कानूनमा भए र्े जख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले
नेपालको सं यव ानको

ारा २२१ को उप ारा (१) बमोजजम खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका गाउँ कायापामलकाके

मनणयले यो कायामब ी बनाइ लागु गरे को छ ।
पररच्छे र् -१
प्रारजम्भक
१. सं जिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका न्याययक समममिले उजुरीके कारबाही
यकनारा गर्ाा नपनाउनु पनक कायायवम

२०७५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गले नको नथा नलागेमा यस ऐनमा;

(क)

“उजुरी” भन्नाले समममि समि परे को उजुरीबाट शुरु भएको प्रचमलि कानून बमोजजम
समममिले कारवाही र यकनारा गनक उजुरी सम्झनुपछा ।

(ख)

“खाम्ने”भन्नाले िोयकएको सम्पजिको मूल्यांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झनुपर्ाछ ।

(ग)

“चलन चलाईदर्ने” भन्नाले मनणाय पश्चाि हक नम कार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै वस्िु

वा सम्पजि भोग गना दर्ने कायालाई सम्झनुपर्ाछ ।
(घ)

“जमानि”भन्नाले कुनै व्यजि वा सम्पजिलाई न्याययक समममिले चाहेको वखिमाउपजस्थि वा
हाजजर गराउन मलएको जजम्मा वा उिरर्ाययत्वलाई सम्झनुपर्ा छ ।

(ङ)

“िामेली” भन्नाले न्याययक समममिको िेत्राम कार मभत्रका यववार्हरुमा सम्वजन् ि पिलाई

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

“िायर्ाि” भन्नाले सम्पजिको यववरण वा गन्िी गरे को सं ख्या जमनने व्यहोरा वा सम्पजिको
फाँटवारी वा लगिलाई सम्झनुपर्ाछ ।

(छ)

“िोयकएको” वा “िोयकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन नन्िगाि बनेको मनयममा िोयकए बमोजजम
सम्झनुपछा ।

(ज)

“र्रपीठ”भन्नाले न्याययक समममि समि पेश हुन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन् मा ररि नपुगे
वा कानूनले र्िाा नहुने वा नलाग्ने भएमा त्यसको पछामिपदि सोको कारण र नवस्था जनाइ
नम कारप्राप्त नम कारीले लेजखदर्ने मनर्क शन वा व्यहोरालाई सम्झनुपर्ाछ ।

(झ)

“नामेसी”भन्नाले कुनै व्यजिको नाम, थर र विन समेिको यवस्िृि यववरण खुलाइएको व्यहोरालाई
सम्झनुपर्ाछ ।

(ञ)

“नामलश”

भन्नाले कुनै यववार्को यवषयमा र्फा ८ बमोजजम दर्एको उजुरी मनवेर्न वा यफरार्

सम्झनुपछा
(ट)

“मनणाय यकिाब”

भन्नाले समममिले उजुरीमा गरे को मनणायको नमभलेख राख्नको लामग खिा गरे को

उजुरीमा मनणाय गरे को व्यहोरा र त्यसको आ ार िथा कारणको सं जिप्त उल्लेख भएको यकिाब
सम्झनुपछा ।
(ठ)

“पन्चकृमि मोल”भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगि िथा स्थानीय नवलोकन मू

ल्यांकन गरी यवक्री यविरण हुनसक्ने उजचि ठहराएर मनजश्चि गरे को मुल्यलाई
सम्झनुपर्ाछ ।
(ि)

“पेशी” भन्नाले न्याययक समममि समि मनणायाथा पेश हुने यववार्हरुमा पिहरुलाई

ु ाइ गनक कामलाई सम्झनुपर्ाछ ।
उपजस्थि गराइ सुनव
(ढ)

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

(ण)

“वकपत्र”भन्नाले यववार् सम्बन् मा जानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरे का कुरा

लेजखने वा लेजखएको कागजलाई सम्झनुपछा ।
(ि)

“बन्र् ईजलास”भन्नाले न्याययक समममि नन्िगाि मनरुपण हुने यववार्हरु मध्ये

गोप्य प्रकुमिको यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपमनयिा कायम गना आवश्यक
र्े जखएमा सम्वद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्

ु ाई किलाई
गरीएको सुनव

सम्झनुपछा ।
(थ)

“बार्ी” भन्नाले कसै उपर समममि समि उजुरी र्िाा गनक व्यजि वा सं स्था सम्झनुपछा ।

(र्)

“मूल्िवी”भन्नाले न्याययक समममि नन्िगाि यवचारा ीन मुद्धा नन्य नड्डा नर्ालिमा समेि

यवचाराम न भईरहे को नवस्थामा न्याययक समममिले मनणाय गर्ाा नन्य यवचाराम न मुद्धामा
प्रभायवि हुने र्े जखएमा प्रभाव पानक मुद्धाको फैसला नभएसम्म प्रभायवि हुने मुद्दा स्थमगि गनक कायालाई सम्झनुपछा ।
( )

“लगापाि”भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग नन्िरमनयहि टहरा,बोट यवरुवा,खुल्ला जममन र त्यसमा
रहेका सबैखाले सं रचना वा चचक को जग्गा,छे उछाउ,सेरोफेरो र

सम्पूणा नवयवलाई सम्झनुपर्ाछ

।
(न)

“सर्रस्याहा”भन्नाले

रौटीमा रहे को रकमको लगि किा गरी आम्र्ानीमा वाध्ने

कायालाई सम्झनुपछा ।
(प)

“सभा” भन्नाले गाउँ सभा सम्झनुपछा ।

(फ)

“समममि” भन्नाले न्याययक समममि सम्झनुपछा र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८
को उपर्फा (६) बमोजजमको समममिलाइा समेि जनाउनेछ ।

(ब)

“साल वसाली”भन्नाले हरे क वषाको लामग छु िाछु िै हुने गरी प्रमिवषाको मनममि स्थायी रुपमा िय
गररएको शिा सम्झनुपछा ।

(भ)

“स्थानीय ऐन”भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४” सम्झनुपछा ।

(म)

"सं यव ान" भन्नाले नेपालको सं यव ान सम्झनुपछा ।

पररच्छे र्-२
समममिको नम कार
३. उजुरीमा मनणाय सम्बन् ी कामाः समममिमा र्िाा भएका उजुरी वा उजुरीको मनणाय गनक वा र्िाा भएको नामलश वा
उजुरीको कुनै व्यहोराले लगि किा गनक नम कार समममिलाइा मात्र हुनेछ ।
४. मनणाय सम्बन् ी बाहेक नन्य कामाः (१) र्फा ३ मा उल्लेख भएको वा प्रचमलि कानूनले समममि वा समममिको
सर्स्यले नै गनक भन्ने व्यवस्था गरे को वा कायाको प्रकृमिले समममि वा समममिको सर्स्यले नै गनुप
ा नक स्पष्ट भैरहेको
र्े जख बाहे कको नन्य कायाहरू यस ऐनमा िोयकएको कमाचारी र त्यसरी निोयकएकोमा समममिले मनणाय गरी िोकेको
वा नम कार प्रर्ान गरे को कमाचारीले गनुप
ा नकछ ।
(२) िोयकएको शाखा प्रमुख वा िोयकएका नन्य कमाचारीले यस ऐन र प्रचमलि कानून बमोजजम
िोयकएको काम गर्ाा समममिको सं योजक वा समममिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि मनर्क शन रे खर्े ख र मनयन्त्रणमा
रही गनुप
ा नकछ ।
५. यस ऐन बमोजजम कायायवम

नवलम्बन गनुपा नकाः समममिले उजुरी वा उजुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा प्रचमलि र

सम्बजन् ि सं घीय कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भए र्े जख बाहेक यस ऐन बमोजजमको कायायवम

नवलम्बन गनुप
ा नकछ ।

६. समममिले हेनकाः समममिलाइा र्े हाय बमोजजमको उजुरीहरूमा कारवाही र यकनारा गनक नम कार रहनेछाः
(क)

स्थानीय ऐनको र्फा ४७ नन्िगािको उजुरी

(ख)

मेलममलाप ऐन २०६८ ननुसार मेलममलापको लामग गाउँपामलकामा प्रेयषि उजुरी

(ग)

सं यव ानको ननुसूची-८ नन्िगािको एकल नम कार नन्िगाि सभाले बनाएको कानून बमोजजम
मनरूपण हुने गरी मसजजाि उजुरी

(घ)

प्रचमलि कानूनले गाउँपामलकाले हेनक भमन िोकेका उजुरीहरू ।

७. समममिको िेत्राम काराः समममिले र्फा ६ नन्िगािका मध्ये र्े हाय बमोजजमका उजुरीहरूमा मात्र िेत्राम कार ग्रहण
गनक िथा कारवाही यकनारा गनकछाः
(क)

व्यजिको हकमा उजुरीका सबै पि गाउँपामलकाको भैगोमलक िेत्राम कार मभत्र बसोबास
गरीरहेको

(ख)

प्रचमलि कानून र सं यव ानको भाग ११ नन्िगािको कुनै नर्ालि वा न्याया ीकरण वा
मनकायको िेत्राम कार मभत्र नरहेको

(ग)

गाउँपामलकाको िेत्राम कार मभत्र परे का कुनै नर्ालि वा मनकायबाट मेलममलाप वा ममलापत्रको
लामग प्रेयषि गरीएको

(घ)

नचल सम्पजि समावेश रहे को यवषयमा सो नचल सम्पजि गाउँपामलकाको भैगोमलक िेत्राम कार
मभत्र रयहरहे को िथा

(ङ)

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

८. मबवार् र्िाा गनकाः (१) कसै उपर मबवार् र्िाा गर्ाा वा उजुरी चलाउँर्ा प्रचमलि कानून बमोजजम हकर्ै या पुगेको
व्यजिले समममिको िोयकएको शाखासमि उजुरी र्िाा गनासक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम उजुरी दर्ं र्ा यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बमोजजम खुलाउनुपनक कुरा सबै
खुलाइा िथा पुयााउनुपनक प्रयक्रया सबै पुरागरी ननुसूची-१ बमोजजमको ढाँचामा दर्नुपनकछ ।
(३) उपर्फा (२) मा लेजखए र्े जख बाहे कउजुरीमा र्े हाय बमोजजमको व्यहोरा समेि खुलाउनुपनकछाः
(क)

बार्ीको नाम थर विन र मनजको बाबू र आमा िथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम;

(ख)

प्रमिबार्ीको नाम

थर र थाहा भएसम्म मनजको बाबु र आमाको नाम

थर र स्थान पिा

लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको विन;
(ग)

गाउँपामलकाको नाम सयहि समममिको नाम;

(घ)

उजुरी गनुप
ा रे को व्यहोरा र सम्पूणा यववरण;

(ङ)

गाउँपामलकाले िोके ननुसारकोर्स्िुर बुझाएको रमसर् वा मनस्सा;

(च)

समममिको िेत्राम कार मभत्रको उजुरी रहे को व्यहोरा र सम्बजन् ि कानून;

(छ)

बार्ीले र्ावी गरे को यवषय र सोसँग सम्बन् ीि प्रमाणहरू;

(ज)

हर्म्यार् लाग्ने भएमा हर्म्यार् रहेको िथा हकर्ै या पुगेको

(झ)

कुनै सम्पजिसँग सम्बजन् ि यवषय भएकोमा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान नवस्था िथा

सम्बन् ी व्यहोरा;

नचल भए चारयकल्ला सयहिको सबै यववरण ।
(४) प्रचमलि कानूनमा कुनै यवशेष प्रयक्रया वा ढाँचा वा नन्य केयह उल्लेख भएको रहेछ भने सो सन्र्भामा
आवश्यक यववरण समेि खुलेको हुनपु नकछ ।
(५) कुनै यकमसमको िमिपूमिा भराउनुपनक नथवा बण्िा लगाउनुपनक नवस्थाको उजुरीको हकमा त्यस्िो
िमिपूमिा वा बण्िा वा चलनको लामग सम्बजन् ि नचल सम्पजिको यववरण खुलेको हुनपु नकछ ।
९. मबवार् र्िाा गरी मनस्सा दर्नेाः(१) उजुरी प्रशासकले र्फा ८ बमोजजम प्राप्त उजुरी र्िाा गरी बार्ीलाइा िारे ख िोयक
ननुसूची-२ बमोजजमको ढाँचामा मबवार् र्िााको मनस्सा दर्नुपनकछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम िारे ख दर्नु पनक नवस्थामा िारे ख िोक्र्ा ननुसूची-३ बमोजजमको ढाँचामा िारे ख
भपााइा खिा गरी सम्बजन् ि पिको र्स्िखि गराइा मममसल सामेल राख्नुपछा ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजम िारे ख भपााइामा िोयकएको िारे ख िथा उि मममिमा हुने काया समेि उल्लेख
गरी सम्बजन् ि पिलाइाननुसूची-४ बमोजजमको ढाँचामा िारे ख पचाा दर्नुपनकछ ।
१०. उजुरी र्रपीठ गनकाः (१)उजुरी प्रशासकले र्फा ८ बमोजजम पेश भएको उजुरीमा प्रयक्रया नपुगेको र्े जखएपुरा गनुप
ा नक
र्े हायको प्रयक्रया पुरा गरी नथवा खुलाउनुपनक र्े हायको व्यहोरा खुलाइ ल्याउनु भन्ने व्यहोरा लेजख पाच दर्नको
समय िोयक िथा मबवार् र्िाा गना नममल्ने भए सो को कारण सयहिको व्यहोरा जनाइा र्रपीठ गरे माबार्ीलाइा उजुरी
यफिाा दर्नुपनकछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रयक्रया नपुगेको भमन र्रपीठ गरी यफिाा गरे को उजुरीमा र्रपीठमा उल्लेख
भए बमोजजमको प्रयक्रया पुरा गरी पाच दर्नमभत्र ल्याएमा र्िाागररदर्नुपछा ।
(३) उपर्फा (१) बमोजजमको र्रपीठ आर्े श उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श भएको मममिले मिन
दर्न मभत्र उि आर्े शको यवरूध्र्मा समममि समि मनवेर्न दर्नसक्नेछ ।
(४) उपर्फा (३) बमोजजम दर्एको मनवेर्न व्यहोरा मनामसब र्े जखए समममिले उपर्फा (१) बमोजजमको
र्रपीठ बर्र गरी मबवार् र्िाा गना आर्े श दर्नसक्नेछ ।
(५) उपर्फा (४) बमोजजम आर्े श भएमा उजुरी प्रशासकले त्यस्िो मबवार् र्िाा गरी नरू प्रयक्रया पुरा
गनुप
ा नकछ ।
११. र्िाा गना नहुनाःे उजुरी प्रशासकले र्फा ८ बमोजजम पेश भएको उजुरीमा र्े हाय बमोजजमको व्यहोरा दठक
भएनभएको जाँच गरी र्िाा गना नममल्ने र्े जखएमा र्फा १० बमोजजमको प्रयक्रया पुरा गरी र्रपीठ गनुप
ा नकछाः
(क)

प्रचमलि कानूनमा हर्म्यार् िोयकएकोमा हर्म्यार् वा म्यार् मभत्र उजुरी परे नपरे को;

(ख)

प्रचमलि कानून बमोजजम समममिको िेत्राम कार मभत्रको उजुरी रहेनरहे को;

(ग)

कानुन बमोजजम लाग्ने र्स्िुर र्ाजखल भएनभएको;

(घ)

कुनै सम्पजि वा नम कारसँग सम्बजन् ि यवषयमा यववार् मनरूपण गनुप
ा नक यवषय उजुरीमा समावेश
रहेकोमा त्यस्िो सम्पजि वा नम कार यवषयमा उजुरी गना बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रमाण
आवश्यक पनकमा सो प्रमाण रहे नरहेको;

(ङ)

उि यवषयमा उजुरी गनक हकर्ै या बार्ीलाइा रहेनरहेको;

(च)

मलखिमा पुरागनुप
ा नक नन्य ररि पुगेनपुगेको; िथा

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहुनाःे (१)यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बमोजजम समममि वा नन्य
कुनै नर्ालि वा मनकायमा कुनै पिले उजुरीगरी समममि वा उि नर्ालि वा मनकायबाटउजुरीमा उल्ले ख भएको
यवषयमा प्रमाण बुजझ वा नबुजझ यववार् मनरोपण भैसकेको यवषय रहे को छ भने सो उजुरीमा रहेका पि यवपिको
बीचमा सोयह यवषयमा समममिले उजुरी र्िाा गना र कारवाही गना हुँर्ैन ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम र्िाा गना नममल्ने उजुरी भ ुलवश र्िाा भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपमछ
उजुरी जुनसुकै नवस्थामा रहेको भए पमन समममिले उजुरी खारे ज गनुप
ा नकछ ।

१३. उजुरीसाथ मलखि प्रमाणको सक्कल पेश गनुप
ा नकाःउजुरीसाथ पेश गनुा पनक प्रत्येक मलखि प्रमाणको सक्कल र कजम्िमा
एक प्रमि नक्कल उजुरीसाथै पेश गनुप
ा नकछ र उजुरी प्रशासकले त्यस्िो मलखिमा कुनै कैयफयि जनाउनुपनक भए सो
जनाइ सो प्रमाण सम्बजन् ि मममसलमा राख्नेछ ।
१४. उजुरीिथा प्रमिवार् र्िाा र्स्िुराः(१) प्रचमलि कानूनमा मबवार् र्िाा र्स्िुर िोयकएकोमा सोयह बमोजजम िथा र्स्िुर
निोयकएकोमा एक सय रूपैयाँ बुझाउनुपनकछ ।
(२) प्रचमलि कानूनमा प्रमिवार् र्िाा र्स्िुर नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रमिवार् र्िाा र्स्िुर
लाग्नेछ ।
१५. प्रमिवार् पेश गनुप
ा नकाः (१) प्रमिबार्ीले र्फा २० बमोजजम म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपमछ म्यार् वा सूचनामा
िोयकएको समयावम

मभत्र उजुरी प्रशासक समि आफै वा वारे स माफाि मलजखि प्रमिवार् र्िाा गनुप
ा नकछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रमिवार् पेश गर्ाा प्रमिबार्ीले भएको प्रमाण िथा कागजािका प्रमिमलयप साथै
सं लग्न गरी पेश गनुप
ा नकछ ।
(३) प्रमिवार्ीलेमलजखि ब्यहोरादर्ँर्ा ननुसूची-५ बमोजजमको ढाँचामा दर्नुपनकछ ।
१६. प्रमिवार्

जाँच गनकाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा १५ बमोजजम पेश भएको प्रमिवार् जाँच गरी कानून बमोजजमको

ररि पुगेको िथा म्यार् मभत्र पेश भएको र्े जखए र्िाा गरी समममि समि पेश हुने गरी मममसल सामेल गनुप
ा नकछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रमिवार् र्िाा हुने भएमा उजुरी प्रशासकले प्रमिबार्ीलाइा बार्ी ममलानको
िारे ख िोक्नुपनकछ ।
१७. मलखिमा पुरागनुप
ा नक सामान्य ररिाः (१) प्रचमलि कानून िथा यस ऐनमा नन्यत्र लेजखए र्े जख बाहेक समममि समि
र्िाा गना ल्याएका उजुरी िथा प्रमिवार्मा र्े हाय बमोजजमको ररि समेि पुरा गनुप
ा नकछाः
(क)

एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायाँ िफा पाँच सेजन्टममटर

पयहलो पृष्ठमा शीरिफा र्श

सेजन्टममटर र त्यसपमछको पृष्ठमा पाँच सेजन्टममटर छोिेको िथा प्रत्येक पृष्ठमा बजिस हरफमा
नबढाइा कागजको एकािफा मात्र लेजखएको;
(ख)

मलखि र्िाा गना ल्याउने प्रत्येक व्यजिले मलखिको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछारमा छोटकरी
र्स्िखि गरी नजन्िम पृष्ठको नन्त्यमा लेखात्मक िथा ल्याप्चे सयहछाप गरे को;

(ग)

कुनै कानून व्यवसायीले मलखि ियार गरे को भए मनजले पयहलो पृष्ठको बायाँ िफा मनजको कानून
व्यवसायी र्िाा प्रमाणपत्र नंबर नाम र कानून व्यवसायीको यकमसम खुलाइा र्स्िखि गरे को; िथा

(घ)

मलखिको नजन्िम प्रकरणमा यस मलखिमा लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ झुट्ठा ठहरे कानून
बमोजजम सहुँला बुझाउँला भन्ने उल्लेख गरी सो मुमन मलखि र्िाा गना ल्याएको वषा मयहना र
गिे िथा वार खुलाइा मलखि र्िाा गना ल्याउने व्यजिले र्स्िखि गरे को ।

िर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको मलखि मलनलाइ यो उपर्फाले बा ा पारे को मामनने छै न ।
(२) मलखिमा यवषयहरू क्रमबध्र् रूपमा प्रकरण प्रकरण छु ट्याइा सं यममि र मयाादर्ि भाषामा लेजखएको
हुनपु नकछ ।

(३) मलखिमा पेटबोमलमा परे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरण र व्यजिको नाम थर

ठे गाना िथा

नन्य यववरण स्पष्ट खुलेको हुनपु नकछ ।
(४) मलखि र्िाा गना ल्याउने वा समममिमा कुनै कागज गना आउनेले मनजको नाम थर र विन खुलेको
नागररकिा वा नन्य कुनै प्रमाण पेश गनुप
ा छा ।
१८. नक्कल पेश गनुप
ा नकाःउजुरी वा प्रमिवार् र्िाा गना ल्याउनेले यवपिीको लामग उजुरी िथा प्रमिवार्को नक्कल िथा सं लग्न
मलखि प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेश गनुप
ा छा ।
१९. उजुरी वा प्रमिवार् सं शो नाः(१) मलखि र्िाा गना ल्याउने पिले समममिमा र्िाा भइसकेको मलखिमा ले खाइ वा
टाइप वा मुद्रणकोसामान्य त्रुटी सच्याउन मनवेर्न दर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजमको मनवेर्नमा माग बमोजजम सच्याउँर्ा र्ावी िथा प्रमिवार्मा गरीएको माग वा
र्ावीमा मुलभ ुि पिमा फरक नपनक र मनकै सामान्य प्रकारको सं शो न माग गरे को र्े खेमा उजुरी प्रशासकले सो
बमोजजम सच्याउन दर्न सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजजम सं शो न भएमा

सो को जानकारी उजुरीको नको पिलाइा दर्नुपनकछ ।

पररच्छे र्-४
म्यार् िामेली िथा िारे ख
२०. म्यार् सूचना िामेल गनकाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा ९ बमोजजम मबवार् र्िाा भएपमछ बयढमा र्ुइा दर्न मभत्र
प्रमिबार्ीका नाममा प्रचमलि कानूनमा म्यार् िोयकएको भए सोयह बमोजजम र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार्
दर्इा सम्बजन् ि विा कायाालय माफाि उि म्यार् वा सूचना िामेल गना सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम म्यार् वा सूचना िामेल गर्ाा र्फा ९ बमोजजमको उजुरी िथा उि उजुरी
साथ पेश भएको प्रमाण कागजको प्रमिमलपी समेि सं लग्न गरी पठाउनुपनकछ ।
(३) उपर्फा (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन एक भन्र्ा बयढ प्रमिबार्ीलाइा म्यार् दर्नुपर्ाा
प्रमाणकागजको नक्कल कुनै एकजना मुल प्रमिबार्ीलाइा पठाइा बाँयकको म्यार्मा प्रमाणकागजको नक्कल फलानाको
म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेजख पठाउनुपनकछ ।
(४) उपर्फा (१) बमोजजम प्राप्त भएको म्यार् विा कायाालयले बयढमा मिन दर्न मभत्र िामेल गरी
िामेलीको व्यहोरा खुलाइा समममिमा पठाउनु पनकछ ।
(५) उपर्फा (१) बमोजजम म्यार् िामेल हुन नसकेमा र्े हाय बमोजजमको यवद्युिीय माध्यम वा पमत्रकामा
सूचना प्रकाशन गरे र म्यार् िामेल गनुप
ा नकछाः
(क)

म्यार् िामेल गररनुपनक व्यजिको कुनै फ्याक्स वा इामेल वा नन्य कुनै नमभलेख हुन सक्ने
यवद्युिीय माध्यमको ठे गाना भए सो माध्यमबाट;

(ख)

प्रमिबार्ीले म्यार् िामेली भएको जानकारी पाउन सक्ने मनामसब आ ार छ भन्ने र्े जखएमा
समममिको मनणायबाट कुनै स्थानीय र्ै मनक पमत्रकामा सूचना प्रकाशन गरे र वा स्थानीय एफ.एम.
रे मियो वा स्थानीय टे मलमभजनबाट सूचना प्रसारण गरे र; वा

(ग)

नन्य कुनै सरकारी मनकायबाट म्यार् िामेल गराउँर्ा म्यार् िामेल हुन सक्ने मनामसब कारण
र्े जखएमा समममिको आर्े शबाट त्यस्िो सरकारी मनकाय माफाि ।

(६) यस ऐन बमोजजम म्यार् जारी गनुपा र्ाा ननुसूची-६ बमोजजमको ढाँचामा जारी गनुपा नकछ ।
२१. रोहवरमा राख्नुपनकाः यस ऐन बमोजजम विा कायाालय माफाि िामेल गररएको म्यार्मा सम्बजन् ि विाको नध्यि वा
सर्स्य िथा कजम्िमा र्ुइाजना स्थानीय भलार्मम रोहवरमा राख्नुपनकछ ।
२२. रीि बेरीि जाँच गनकाः(१)उजुरी प्रशासकले म्यार् िामेलीको प्रमिवेर्न प्राप्त भएपमछ रीिपूवक
ा को िामेल भएको छ वा
छै न जाँच गरी आवश्यक भए सम्बजन् ि विा सजचवको प्रमिवेर्न समेि मलइा रीिपूवक
ा को र्े जखए मममसल सामेल
राजख िथा बेरीिको र्े जखए बर्र गरी पुनाः म्यार् िामेल गना लगाइा िामेली प्रमि मममसल सामेल राख्नुपनकछ ।

(२)उपर्फा (१) बमोजजम जाँच गर्ाा सम्बजन् ि कमाचारीले बर्मनयि राजख कायागरे को र्े जखए उजुरी
प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाइा समममि समि प्रमिवेर्न पेश गनुप
ा नकछ ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजमको प्रमिवेर्नको व्यहोरा उपयुि र्े जखए समममिले सम्बजन् ि कमाचारी उपर
कारवाहीको लामग कायापामलका समि लेजख पठाउनसक्नेछ ।
२३. िारे खमा राख्नूपनकाः(१)उजुरी प्रशासकले र्फा ९ बमोजजम मबवार् र्िाा गरे पमछ उजुरीकिाालाइा र र्फा १६ बमोजजम
प्रमिवार् र्िाा गरे पमछ प्रमिबार्ीलाइा िारे ख िोयक िारे खमा राख्नुपछा ।

(२)उजुरीका पिहरूलाइा िारे ख िोक्र्ा िारे ख िोयकएको दर्न गररने कामको व्यहोरा िारे ख भपााइा िथा
िारे ख पचाामा खुलाइा उजुरीका सबै पिलाइा एकै ममलानको मममि िथा समय उल्लेख गरी एकै ममलानको िारे ख
िोक्नुपछा ।
(३) उपर्फा (२) बमोजजम िारे ख िोयकएको समयमा कुनै पि हाजजर नभए पमन िोयकएको काया सम्पन्न
गरी नको िारे ख िोक्नुपनक भएमा हाजजर भएको पिलाइा िारे ख िोयक समयमा हाजजर नभइा पमछ हाजजर हुने
पिलाइा नजघ हाजजर भइा िारे ख लाने पिसँग एकै ममलान हुनेगरी िारे ख िोक्नुपछा ।
(४) यस र्फा बमोजजम िोयकएको िारे खमा उपजस्थि भएका पिहरूलाइा साथै राजख समममिले उजुरीको
कारवायह गनुप
ा छा ।
(५) उपर्फा (४) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन िोयकएको िारे खमा कुनै पि उपजस्थि नभए
पमन समममिले मबवार्को यवषयमा कारवाही गना बा ा पनकछैन ।
२४. समममिको मनणाय बमोजजम हुनाःे समममिले म्यार् िामेली सम्बन् मा प्रचमलि कानून िथा यस ऐनमा लेजखए र्े जख
बाहेकको यवषयमा आवश्यक प्रयक्रया मन ाारण गना सक्नेछ ।
पररच्छे र्-५
सुनवाइा िथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन् मा
२५. प्रारजम्भक सुनवाइााः (१) मेलममलापबाट मबवार् मनरुपण हुन नसकी समममिमा आएका मबवार् प्रमिवार् र्िाा वा बयान
वा सो सरहको कुनै काया भएपमछ सुनवाइाको लामग पेश भएको मबवार्मा उपलब्

प्रमाणका आ ारमा ित्काल

मनणाय गना सयकने भएमा समममिले मबवार् पेश भएको पयहलो सुनवाइामा नै मनणाय गना सक्नेछ ।

(२) समममि समि पेश भएको मबवार्मा उपर्फा (१) बमोजजम ित्काल मनणाय गना सयकने नर्े जखएमा
समममिले र्े हाय बमोजजमको आर्े श गना सक्नेछाः(क)

मबवार्मा मुख नममलेको कुरामा यकीन गना प्रमाण बुझ्ने वा नन्य कुनै काया गनक;

(ख)

मबवार्मा बुझ्नुपनक प्रमाण ययकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा सम्बजन् ि मनकायबाट माग
गनक आर्े श गनक;

(ग)

मेलममलापका सम्बन् मा मबवार्का पिहरूसँग छलफल गनक; िथा

(घ)

ु ाइको लामग िारे ख िथा पेजशको समय िामलका मन ाारण गनक
मबवार्का पि उपजस्थि भएमा सुनव
।

(३) उपर्फा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन समममिले स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को
उपर्फा (२) बमोजजमको उजुरीमा मेलममलापको लामग पठाउने आर्े श गनुप
ा नकछ ।
२६. प्रमाण र्ाजखल गनकाःबार्ी वा प्रमिबार्ीले कुनै नयाँ प्रमाण पेश गना ननुममि माग गरी मनवेर्न पेश गरे मा उजुरी
प्रशासकले सोयह दर्न मलन सक्नेछ ।
२७. मलखि जाँच गनकाः (१) समममिले उजुरीमा पेश भएको कुनै मलखिको सत्यिा परीिण गना रे खा वा हस्िािर
यवशेषज्ञलाइा जाँच गराउन जरूरी र्े खेमा सो मलखिलाइा नसत्य भन्ने पिबाट परीिण र्स्िुर र्ाजखल गना लगाइा
रे खा वा हस्िािर यवशेषज्ञबाट मलखि जाँच गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम जाँच गर्ाा मनामसब मायफकको समय िोयक आर्े श गनुप
ा नकछ र समय मभत्र
जाँच सम्पन्न हुनको लामग यथासम्भव व्यवस्था गनुप
ा नकछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोजजम जाँच गर्ाा मलखि नसत्य ठहरीएमा मलखि सत्य रहे को भन्ने पिबाट लागेको
र्स्िुर नसुल गरी उपर्फा (१) बमोजजम र्स्िुर र्ाजखल गनक पिलाइा भराइादर्नुपछा ।
२८. सािी बुझ्नेाः (१) समममिबाट सािी बुझ्ने आर्े श गर्ाा सािी बुझ्ने दर्न िोयक आर्े श गनुप
ा नकछ । साछी राख्र्ा
बढीमा ५ जना राख्नु पनक ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम आर्े श भएपमछ उजुरी प्रशासकले उजुरीको पिलाइा आर्े शमा उल्लेख भएको
मममिमा सािी बुझ्ने िारे ख िोक्नुपनकछ ।
(३) सािी बुझ्ने िारे ख िोयकएको दर्नमा आफ्नो सािी समममि समि उपजस्थि गराउनु सम्बजन् ि पिको
र्ाययत्व हुनेछ ।
२९. समममिको िफाबाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनमा नन्यत्र जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन नाबालक वा
नशि वा वृध्र्वृध्र्ा पि रहे को उजुरीमा साजि बकपत्रको लामग िोयकएको िारे खको दर्न उपजस्थि नभएको वा
उपजस्थि नगराइएको सािीलाइा समममिले म्यार् िोयक समममिको िफाबाट जझकाइा बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हुने िारे ख िोयक म्यार् जारी गनुप
ा नकछ र उजुरीका
पिहरूलाइा समेि सोयह ममलानको िारे ख िोक्नुपनकछ ।
३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उजुरी प्रशासकले सािी बकपत्रको लामग िोयकएको दर्न पिहरूसँग मनजहरूले
उपजस्थि गराउन ल्याएका साजिको नामावली मलइा समममि समि पेश गनुप
ा नकछ ।

(२) सािी बकपत्रको लामग िोयकएको िारे खको दर्न उजुरीका सबै पिले सािी उपजस्थि गराउन
ल्याएको भए कायाालय खुल्नासाथ िथा कुनै पिले सािी उपजस्थि गराउन नल्याएको भए दर्नको बाह्र बजेपमछ
समममिले उपलब्

भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनुपनकछ ।

३१. बन्र्े ज गना सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजुरीको यवषयवस्िु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा सािी वा
उजुरीको पिलाइा नपमामनि गनक वा जझझ्याउने वा ननुजचि प्रकारको प्रश्न सोम एमा समममिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट
पिलाइा बन्र्े ज गना सक्नेछ ।
(२) नाबालक वा वृध्र् वा नसि वामबरामीले सािी बक्नुपनक भइा त्यस्िो उजुरीमा कुनै पिको उपजस्थमि
वा नन्य कुनै मनामसब कारणले सािीलाइा बकपत्र गना ननुजचि र्बाव परे को वा पनक प्रबल सम्भावना रहे को छ
भन्ने समममिलाइा लागेमा समममिले त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थमिलाइा बन्र्े ज गरी मनजले सािीले नर्े ख्ने गरी मात्र
उपजस्थि हुन आर्े श गना सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजजम आर्े श गरे मा सािीले नर्े ख्ने गरी पि उपजस्थि हुने व्यवस्था ममलाउने
र्ाययत्व समममिको हुनेछ ।
(४) उपर्फा (१) वा (२) बमोजजम गर्ाा समममिले उजुरीसँग सम्बजन् ि आवश्यक प्रश्न ियार गरी
समममिको िफाबाट बकपत्र गराउन

सक्नेछ ।

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुप
ा नकाः(१) उजुरी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुक्रवार नगामी हप्ताको लामग पेशी िोयकएको
मबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको लामग पेशी िोयकएका मबवार्हरूको पेशी सूची
प्रकाशन गनकछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजमको सूची सं योजकले र मनजको ननुपजस्थमिमा मनजले जजम्मेवारी िोकेको
समममिको सर्स्यले प्रमाजणि गनुप
ा नकछ ।
३३. र्ै मनक पेशी सूचीाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा ३२ बमोजजमको साप्तायहक पेशी सूचीमा चढे का मबवार् हरूको
िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रमि सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनुपनकछ िथा एक प्रमि समममिका
सर्स्यहरूलाइा उपलब्

गराउनुपनकछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजमको सूचीमा मबवार्हरू उल्लेख गर्ाा मबवार् र्िााको आ ारमा र्े हायको क्रममा
ियार गरी प्रकाशन गराउनुपनकछाः(क)

नाबालक पि भएको मबवार्;

(ख)

शारररीक नसििा वा नपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको मबवार्;

(ग)

सिरी वषा उमेर पुरा भएको वृध्र् वा वृध्र्ा पि भएको मबवार्; िथा

(घ)

मबवार् र्िााको क्रमानुसार पयहले र्िाा भएको मबवार् ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजम पेशी सूची ियार गर्ाा मुल्िवीबाट जागेका िथा सवोच्च नर्ालि उच्च
नर्ालि िथा जजल्ला नर्ालिबाट पुनाः इन्साफको लामग प्राप्त भइा र्िाा भएको मबवार्को हकमा शुरूमा समममिमा
र्िाा भएको मममिलाइा नै र्िाा मममि मामन क्रम मन ाारण गनुप
ा नकछ ।

(४) उपर्फा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानुसार नै समममिले मबवार्को सुनवाइा र कारवाही िथा यकनारा
गनुप
ा नकछ ।
३४. उजुरी प्रशासकको जजम्मेवारी हुनाःे पेशी सूचीमा चढे का मबवार्हरू कायाालय खुलेको एक घण्टा मभत्र समममि समि
सुनवाइाको लामग पेश गनक िथा उि दर्नको िोयकएको काया सयकए पमछ समममिबाट यफिाा बुजझमलइा सुरजिि राख्ने
जजम्मेवारी उजुरी प्रशासकको हुनेछ ।
३५. प्रमाण सुनाउन सक्नेाः समममिले र्फा २५ बमोजजम िोयकएको िारे खको दर्न उपजस्थि सबै पिलाइा नको पिले
पेश गरे को प्रमाण एवम् कागजाि र्े खाइा पयढबाँची सुनाइा सो बारे मा नको पिको कुनै कथन रहेको भए मलजखि
बयान गराइा मममसल सामेल गराउन सक्नेछ ।
३६. मबवार्कोसुनवाइा गनकाः (१) समममिले र्ुवै पिको कुरा सुनी मनजहरूको मबवार्को सुनवाइा िथा मनणाय गनुप
ा नकछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजमको सुनवाइा िथा मनणाय गर्ाा पिहरूको रोहवरमा गनुप
ा नकछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोजजम मबवार्को सुनवाइा गर्ाा इजलास कायम गरी सुनवाइा गना मनामसव र्े जखएमा
सोही ननुसार गना सक्नेछ ।
िर र्ुबै पिको भनाइ िथा जजयकर सुन्नलाइ उपर्फा ३ ननुसारको इजलास कायम गना बा ा हुने छै न ।
३७. बन्र् इजलासको गठन गनासक्ने (१) समममिले मयहला िथा बालबामलका समावेश रहेको िथा आवश्यक र्े खेको
नन्य मबवार्को सुनवाइाको लामग बन्र् इजलास कायम गरी सुनवाइा गना सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजमको बन्र् इजलासमा मबवार्का पि िथा नन्य सरोकारवाला बाहेक नन्य
व्यजिलाइा इजलासमा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् इजलासको गठन गनुप
ा नकछ ।
(३) बन्र् इजलासबाट हेररने मबवार्को काम कारवाही यपिीिको नाम थर ठे गाना लगायिका यवषय गोप्य
राख्नुपनकछ ।
३८. बन्र् इजलास सम्बन् ी नन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् इजलासबाट हेररएका मबवार्हरूको कागजािको प्रमिमलयप बार्ी
प्रमिवादर् र मनजको यहिमा नसर परे को कुनै सरोकारवाला बाहेक नरू कसै लाइा उपलब्

गराउनुहँर्
ु ैन ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजमको मबवार्को िथ्य खुलाइा कुनै समाचार कुनै पत्रपमत्रकामा सं प्रष
े ण
हुनदर्नुहँर्
ु ैन ।
(३) उपर्फा (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन समममिले पिको गोपमनयिा िथा यहिमा
प्रमिकुल प्रभाव नपनक गरी समाचार सं प्रष
े ण गना भने कुनै बा ा पनकछैन ।
३९. थप प्रमाण बुझ्नेाःमबवार्को सुनवाइाको क्रममा मबवार्को कुनै पिको ननुरो मा वा मबवार् सुनवाइाको क्रममा समममि
आफैले थप प्रमाण बुझ्नुपनक र्े खेमा उजुरीका पिहरूलाइा थप प्रमाण पेश गना पेश गनक िारे ख िोयक आर्े श
गनासक्नेछ ।
ु ँर्
४०. स्वाथा बाजझएको मबवार् हेन ा नहुनाःे समममिको सर्स्यले र्े हायका मबवार्को कारवाही र यकनारामा सं लग्न हुनह
ु ै नाः(क)

आफ्नो वा नजजकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहे को मबवार्;
स्पष्टीकरणाः यस उपर्फाको प्रयोजनको लामग "नजजकको नािेर्ार" भन्नाले नपुिाली पर्ाा कानून
बमोजजम नपुिाली प्राप्त गना सक्ने प्राथममकिा क्रममा रहे को व्यजि मामा माइजु सानीआमा
ठू लीआमा सानोबाबु ठू लोबाबू पमि वा पत्नी िफाका सासू ससुरा फूपु फूपाजु साला जेठान

साली दर्र्ी बयहनी मभनाजु बयहनी ज्वाइँ भाञ्जा भाञ्जी भाञ्जी ज्वाइँ भाञ्जी बुहारी िथा त्यस्िो
नािाका व्यजिको एकासगोलमा रहेको पररवारको सर्स्य सम्झनुपछा ।
(ख)

मनजले नन्य कुनै है मसयिमा गरे को कुनै काया वा मनज सं लग्न रहेको कुनै यवषय समावेश रहे को
कुनै मबवार्;

(ग)

कुनै यवषयमा मनजले मबवार् चल्ने वा नचल्ने यवषयको छलफलमा सहभामग भइा कुनैराय दर्एको
भए सो यवषय समावेश रहेको मबवार्; वा

(घ)

नन्य कुनै कारणले आ ारभूि रूपमा मनज र मनजको एकाघरसं गोलका पररवारका सर्स्यको कुनै
स्वाथा बाजझएको मबवार् ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजमको कुनै नवस्था र्े जखएमा जुन सर्स्यको त्यस्िो नवस्था पछा उि सर्स्यले
मबवार् हेन ा नहुने कारण खुलाइा आर्े श गनुप
ा नकछ ।
(३) उपर्फा (१) को प्रमिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै मबवार्को कारवायह र यकनारामा सहभामग हुन
लागेमा मबवार्को कुनै पिले आवश्यक प्रमाण सयहि मबवार्को कारवायह यकनारा नगना मनवेर्न दर्न सक्नेछ
सम्बन् मा

र सो

काम कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) ननुसार हुनेछ ।

(४) उपर्फा (३) ननुसार मबवार् मनरुपण हुन नसक्ने नवस्थामा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७)
को ब्यबस्था ननुसारको सभाले िोकेको समममिले काम कारवायह र यकनारामा गनकछ ।
(५) उपर्फा (४) बमोजजम गर्ाा सभाले मबवार्का पिहरूलाइा सोयह उपर्फा बमोजजम गदठि समममिबाट
मबवार्को कारवायह यकनारा हुने कुराको जानकारी गराइा उि समममि समि उपजस्थि हुन पठाउनुपनकछ ।
पररच्छे र्-६
मनणाय र नन्य आर्े श
४१. मनणाय गनुप
ा नकाः (१) समममिले सुनवाइाको लामग पेश भएको मबवार् हे र्ाा कुनै प्रमाण बुझ्नुपनक बाँयक नरयह मबवार्
यकनारा गनक नवस्था रहेको र्े जखएमा सोयह पेशीमा मबवार्मा मनणाय गनुप
ा नकछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम मनणाय गरे पमछ मनणायको व्यहोरा मनणाय यकिाबमा लेजख समममिमा उपजस्थि
सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुप
ा नकछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोजजम गरीएको मनणायको र्फा ४२ र नन्य प्रचमलि कानून बमोजजम खुलाउनुपनक
यववरण खुलेको पूणा पाठ मनणाय भएको मममिले बयढमा साि दर्न मभत्र ियार गरी मममसल सामेल राख्नुपछा ।
(४) उपर्फा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन समयाभाव नथवा नन्य कुनै मनामसब कारणले
गर्ाा सोयह दर्न मबवार् मनणाय गना नसक्ने भएमा आगामम हप्ताको कुनै दर्नको लामग नको पेशी िारे ख िोक्नुपनकछ
।
४२. मनणायमा खुलाउनुपनकाः(१) समममिले र्फा ४१ बमोजजम गरे को मनणायको पूणप
ा ाठमा यस र्फा बमोजजमका कुराहरू
खुलाइा ननुसूची-७ बमोजजमको ढाँचामा ियार गनुप
ा नकछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम पूणप
ा ाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रमिबार्ीको जजयकर मनणाय गनुप
ा नक र्े जखएको
यवषय र्ुवै पिबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहरू समेिको यवषय खुलाउनुपनकछ ।

(३) उपर्फा (२) मा उल्लेख भए र्े जख बाहेक पूणप
ा ाठमा र्े हायका कुराहरू समेि खुलाउनुपनकछाः(क)

िथ्यको ब्यहोरा;

(ख)

मबवार्को कुनै पिले कानून व्यवसायी राखेको भएमा मनजले पेश गरे को बहस नोट िथा बहसमा
उठाइएका मुल यवषयहरु;

(ग)

मनणाय गनाको लामग आ ार मलइएको प्रमाणका साथै र्ुवै पिबाट पेश भएको प्रमाण िथा
त्यसको यवश्लेषण;

(घ)

मनणाय कायाान्वयन गनाको लामग गनुप
ा नक यवषयहरूको मसलमसलेवार उल्लेखन सयहिको िपमसल
खण्ि; िथा

(ङ)

मनणाय उपर पुनरावेर्न लाग्ने भएमा पुनरावेर्न लाग्ने जजल्ला नर्ालिको नाम र के कमि
दर्नमभत्र पुनरावेर्न गनुप
ा नक हो सो समेि ।

(४) उपर्फा २ िथा ३ मा उल्लेख भएर्े जख बाहे क र्े हायका कुराहरु समेि मनणायमा खुलाउन सक्नेछाः(क)

सािी वा सजाममनको बकपत्रको सारांश;

(ख)

कुनै नजीरको व्याख्या वा नवलम्बन गरे को भए सो नजीरको यववरण र मबवार्मा उि नजीरको
मसध्र्ान्ि के कुन आ ारमा लागु भएको हो नथवा लागु नभएको हो भन्ने कारण सयहिको
यवश्लेषण;

(ग)

मनणायबाट कसै लाइा कुनै कुरा दर्नुभराउनुपनक भएको भए कसलाइा के कमि भराइादर्नुपनक हो
सोको यववरण; िथा

(घ)

मबवार्को क्रममा कुनै मालसामान वा प्रमाणको रुपमा केयह वस्िु समममि समि पेश भएको भए
सो मालसामान वा वस्िुको हकमा के गनक हो भन्ने यवषय ।

४३. प्रारजम्भक सुनवाइामा मनणाय हुनसक्नेाः (१) समममिले पयहलो सुनवाइाको लामग पेश भएको नवस्थामा नै मबवार्मा थप
प्रमाण बुजझरहनुपनक नवस्था नरहेको र्े खेमा नथवा हर्म्यार् वा हकर्ै या वा समममिको िेत्राम कार नरहेको कारणले
मबवार् मनणाय गना नममल्ने र्े खेमा पयहलो सुनवाइामा नै मनणाय गना सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजमको मनणाय िेत्राम कारको नभाव रहेको कारणले भएको नवस्थामा िेत्राम कार
ग्रहण गनक नर्ालि वा स्थानीय िह वा नन्य मनकायमा उजुरी गना जानु भमन सम्बजन् ि पिलाइा

जानकारी दर्नु

पनकछ ।
४४. मनणाय सं शो नाः (१)समममि समि मबवार्को पि वा कुनै सरोकारवालाले मबवार्को मनणायमा भएको कुनै लेखाइाको
त्रुटी सं शो न गरीपाउन जजयकर मलइा मनणायको जानकारी भएको पैंमिस दर्न मभत्र मनवेर्न दर्न सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजमको मनवेर्न परी समममिले हे र्ाा सामान्य त्रुटी भएको र सं शो नबाट मनणायको
मूल आशयमा कुनै हेरफेर नहुने र्े खेमा छु िै पचाा खिा गरी मनवेर्न बमोजजम मनणाय सं शो न गनक आर्े श
दर्नसक्नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजमको आर्े श मूल मनणायको नमभन्न नङ्गको रुपमा मलइनेछ ।
४५. मनणायमा हेरफेर गना नहुनाःे (१) समममिका सर्स्य नथवा नरु कसै ले पमन समममिका सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसकेपमछ
मनणायमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गना हुँर्ैन ।

(२) कसै ले उपर्फा (१)बमोजजम को कसुर गनक कमाचारीलाइा आवश्यक कारवाहीको लामग सम्बजन् ि
मनकायमा लेजख पठाउनुपनकछ ।
४६. मनणाय भएपमछ गनुपा नक कारवायहाः(१)उजुरी प्रशासकले समममिबाट मनणाय भएपश्चाि मनणाय यकिाबमा समममिका
सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी मनणाय यकिाब र मममसल जजम्मा मलनुपछा ।

(२)यस ऐन बमोजजम मनणायको पूणपा ाठ ियार भएपमछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपमछ उजुरी प्रशासकले
मनणायको कायाान्यवय गनाका लामग ित्काल गनुप
ा नक केयह काया भए सो सम्पन्न गरी मममसल नमभलेखको लागी
पठानुपछा ।
४७. मनणाय गनापनक नवम ाः(१) समममिले प्रमिवार् र्ाजखल भएको वा बयान गनुप
ा नकमा प्रमिबार्ीको बयान भएको मममिले
िथा प्रमिवार् र्ाजखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हुनपु नक म्यार् भ ुिान भएको मममिले नब्बे दर्नमभत्र मबवार्को
नजन्िम मनणाय गनुप
ा नकछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजमको समयावम
मेलममलापको प्रयक्रयामा लागेको समय कटाइा नवम

गणना गर्ाा मेलममलापको लामग पठाइाएको मबवार्को हकमा
गणना गनुप
ा नकछ ।

(३) उपर्फा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन मबवार्मा बुझ्नुपनक प्रमाण िथा पुरा गनुपा नक
प्रयक्रया बाँयक नरही मबवार् मनणाय गना नङ्ग पुमगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नमभत्र नजन्िम मनणाय गनुप
ा नकछ ।

४८.

नन्िररम सं रिणात्मक आर्े श जारी गना सयकनेाः

स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि (क) र्े जख (ङ) सम्म उजल्लजखि यवषयमा ित्काल
नन्िररम सं रिणात्मक आर्े श जारी गना सयकनेछ । यस्िो आर्े श जारी गर्ाा मनवेर्कले पेश गरे को
कागजाि, मनजको नवस्था र वस्िुगि पररजस्थमिको प्रारजम्भक छानयवन गरी ित्काल आर्े श नगरे
मनवेर्कलाई पना सक्ने नकारात्मक प्रभावको मुल्यांकन गनुा पर्ाछ । न्याययक समममिले जारी गनक नन्िररम
सं रिणात्मक आर्े श ननुसूची ८ मा उल्लेख गरे बमोजजम हुनेछ ।

पररच्छे र्-७
समममिको सजचवालय
४९. समममिको सजचवालयाः (१)समममिको कायासम्पार्नलाइा सहजजकरणा गना एक सजचवालय रहने छ
(२) उपर्फा (१) वमोजजमको सजचवालयमा कायापामलकाले आवश्यिाननुसार उजुरी प्रशासक नमभलेख
प्रशासक िथा नन्य कमाचारीहरुको व्यवस्था गना सक्नेछ । सजचवालयको कायासम्पार्नलाइा व्यवजस्थि गना
सजचवालय नन्िगाि उजुरी शाखा/ फाँट िथा नमभलेख शाखा/फाँट रहन सक्नेछ ।

५०. उजुरी प्रशासकको काम, किाव्य र नम काराः यस ऐनमा नन्यत्र उल्लेख भए र्े जख बाहेक उजुरी प्रशासकको काम,
किाव्य र नम कार र्े हाय बमोजजम हुनेछाः

(क)

पेश भएका उजुरी, प्रमिवार् र नन्य मलखिहरु जाँच गरी रीि पुगेको भए कानून बमोजजम लाग्ने
र्स्िुर मलइा र्िाा गनक र र्िाा गना नममल्ने भए कारण जनाइा र्रपीठ गनक;

(ख)

यववार्मा प्रमाणको लामग पेश भएका नक्कल कागजलाइा सक्कलसँग मभिाइा दठक र्े जखएमा प्रमाजणि
गनक र मममसल सामेल राख्ने िथा सक्कलमा केयह कैयफयि र्े जखएमा सो जनाइा सम्बजन् ि पिको
सयहछाप गराइा राख्ने;

(ग )

पेश भएका मलखि साथ सं लग्न हुनपु नक प्रमाण िथा नन्य कागजाि छ वा छै न भए ठीक छ वा
छै न जाँच्ने;

(घ)

समममिको आर्े शले जझकाउनुपनक प्रमिबार्ी, सािी वा नन्य व्यजिको नाममा म्यार् जारी गनक;

(ङ)

यववार्का पिलाइा िारे ख वा पेशी िारे ख िोक्ने;

(च )

ु नक मनवेर्न र्िाा गरी आर्े शको लामग समममि समि पेश गनक ;
समममि समि पेश हुनप

(छ )

कानून बमोजजम वारे स मलने िथा गुज्रक
े ो िारे ख थाम्ने मनवेर्न मलइा आवश्यक कारवाही गनक ;

(ज )

समममिबाट भएको आर्े श कायाान्वयन गनक गराउने;

(झ)

समममिमा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपााइा गनक लगायिका कायाहरु गनक ;

(ञ )

आवश्यकिानुसार समममिको िफाबाट पत्राचार गनक;

(ट )

समममिको आर्े शले िामेल गनुप
ा नक म्यार् िामेल गनकगराउने, िामेल भएको म्यार्को िामेली जाँची
रीिपूवक
ा को नभए पुनाः जारी गनक िथा नन्य नर्ालि वा मनकायबाट प्राप्त भएको गाउँपामलकाले
िामेल गररदर्नुपनक म्यार् िामेल गनक गराउने;

(ठ )

मनणाय यकिाब र उजुरीको मममसल जजम्मा मलने;

( ि)

समममिमा र्िाा भएका यववार् िथा मनवेर्न लगायिका कागजािको नमभले ख ियार गनक र मामसक
वा वायषाक प्रमिवेर्न पेश गनुप
ा नक मनकाय समि प्रमिवेर्न ियार गरी सं योजकबाट प्रमाजणि गराइा
सम्बजन् ि मनकायमा पठाउने;

(ढ )

आफ्नो जजम्मा रहे का उजुरीका मममसलमा रहेका कागजािको रीिपूवक
ा नक्कल दर्ने;

(ण)

जजल्ला नर्ालिमा पुनरावेर्न लाग्ने गरी मनणाय भएका यववार्मा पुनरावेर्न म्यार् जारी गरी
िामेल गनकगराउने;

(ि)

नर्ालि वा नन्य कुनै मनकायमा यववार्को मममसल वा कुनै कागजाि पठाउनुपनक भएमा
समममिलाइा जानकारी गराइा मममसल वा कागजाि पठाउने िथा यफिाा प्राप्त भएपमछ कानून
बमोजजम सुरजिि राख्ने व्यवस्था ममलाउने;

(ि)

मनणाय यकिाब जजम्मा मलने; िथा

(थ)

पेश भएका मनवेर्न लगायिका कागजािमा समममिबाट आर्े श हुनपु नक वा मनकासा मलनुपनकमा
समममि समि पेश गनक ।

५१. नमभलेख प्रशासकको काम, किाव्य र नम काराः यस ऐनमा नन्यत्र उल्लेख भए बाहेक नमभले ख प्रशासकको काम,
किाव्य र नम कार र्े हाय बमोजजम हुनेछाः

(क)

मनणाय कायाान्वयन सम्बन् ीाः

(२)

मनणाय बमोजजम चलन चलाउनुपनक, कुनै कुरा दर्लाइाभराइा दर्नुपनक लगायिका मनणाय
कायाान्वयनका लामग गनुप
ा नक कायाहरु गनक िथा मनणाय कायाान्वयनको नमभलेख राखी
कानून बमोजजम यववरण पठाउनुपनक मनकायहरुमा यववरण पठाउने;

(३)

मनणाय कायाान्वयनको क्रममा मनवेर्न दर्एका पिहरुको वारे स मलने, सकार गराउने,
गुज्रक
े ो िारे ख थमाउने लगायिका कायाहरु गनक;

(४)

समममिको आर्े शले रोक्का भएको वा नरु कुनै नर्ालि वा मनकायबाट रोक्का भै आएको
जायजेथा नन्य नड्डा नर्ालिमा र्ाजखल चलान गनुप
ा नक भए सो गनक;

(५)

मनणाय बमोजजम मललाम गनक लगायिका नन्य कुनै काम गनुप
ा नक भए सो समेि गनक;
िथा

(६)

लेजखए र्े जख बाहे कको कुनै काया मनणाय कायाान्वयनको क्रममा गनुप
ा नक भएमा समममि
समि पेश गरी आर्े श बमोजजम गनक ।

(ख)

नमभलेख सं रिण सम्बन् ीाः

(१)

नमभलेख शाखाको रे खर्े ख गरी मनणाय भएका मममसल सुरजिि राख्ने र कानून बमोजजम
सिाउनेपनक कागजहरु सिाउने;

(२)

मनणाय भएका मममसलहरुमा कागजाि जाँच गरी र्ुरुस्ि रहेनरहेको हेनक र मममसल कानून
बमोजजम गरी र्ुरुस्ि नवस्थामा राख्ने;

(३)

कानून बमोजजम सिाउने कागजको यववरण ियार गरी सो यववरण सुरजिि रहने
व्यवस्था गनक;

(४)

नमभलेख

शाखामा

प्राप्त

भएको

मममसलहरुको

सालबसाली

नमभलेख

राख्ने

र

आवश्यकिानुसार यववरण ियार गनक; िथा

(५)

कुनै नर्ालि वा मनकायबाट नमभलेखमा रहेको मममसल वा कुनै कागजाि माग भै
आएमा रीिपूवक
ा पठाउने र यफिाा प्राप्त भएपमछ रीिपूवक
ा गरी सुरजिि राख्ने ।

५२. उजुरी प्रशासक वा नमभलेख प्रशासकको आर्े श उपरको मनवेर्नाः(१) यस ऐन बमोजजम उजुरी प्रशासक वा नमभले ख
प्रशासकले गरे को आर्े श वा कारवाही उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श वा कारवाही भएको पाँच दर्नमभत्र
समममि समि मनवेर्न दर्न सक्नेछ ।

(२) समममिले उपर्फा (१) बमोजजम पेश भएको मनवेर्न उपर सुनवु ाइा गरी मनवेर्न पेश भएको बयढमा
साि दर्न मभत्र मनवेर्न उपरको कारवायह टु ङ्गग्याउनुपनकछ ।

(३) उपर्फा (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन उपर्फा (१) बमोजजमको मनवेर्न उपर आर्े श
वा मनणाय गनुप
ा ूव ा केयह बुझ्नुपनक भए सो बुझेर मात्र मनणाय वा आर्े श गनुप
ा नकछ ।

पररच्छे र्-८
मेलममलाप सम्बन् ी व्यवस्था
५३. ममलापत्र गराउनेाः (१) समममिले प्रचमलि कानून बमोजजम ममलापत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुरीमा ममलापत्र
गराउनसक्नेछ ।
(२) यववार्का पिहरूले ममलापत्रको लामग ननुसूची-९ बमोजजमको ढाँचामा मनवेर्न दर्एमा समममिले
उजुरीमा ममलापत्र गराउन उपयुि र्े खेमा ममलापत्र गराइदर्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजजम पिहरूले दर्एको मनवेर्नको व्यहोरा समममिले र्ुवै पिलाइा सुनाइा त्यसको
पररणाम सम्झाइा पिहरूको ममलापत्र गनक सम्बन् मा सहममि रहेनरहे को सोध्नुपनकछ ।
(४) उपर्फा (३) बमोजजम सुनाउँर्ा पिहरूले ममलापत्र गना मञ्जुर गरे मा समममिले पिहरूको मनवेर्नमा
उल्लेख भएको व्यहोरा बमोजजमको ममलापत्र िीन प्रमि ियार गराउनुपनकछ ।
(५) उपर्फा (४) बमोजजमको ममलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइा पढीबाँची सुनाइा ममलापत्र गना मञ्जुर
भएमा पिहरूको सयहछाप गराइा समममिका सर्स्यहरूले ममलापत्र कागज ननुसूची-१० बमोजजमको ढाँचामा प्रमाजणि
गरी एक प्रमि समममिले नमभलेखको लामग मममसलमा राख्नुपनकछ िथा एक-एक प्रमि बार्ी िथा प्रमिबार्ीलाइा
दर्नुपनकछ ।

५४. मेलममलाप गराउन सक्नेाः (१) समममिले प्रचमलि कानून बमोजजम ममलापत्र गना ममल्ने उजुरीमा पिहरूबीच
मेलममलाप गराउन सक्नेछ ।
(२) पिहरूले जुनसुकै िहमा यवचारा ीन रहे को प्रचमलि कानू नले मेलममलापको माध्यमबाट समा ान गना
ु रूपमा समममि समि मनवेर्न दर्न सक्नेछन् ।
सयकने यववार्मा यववार्का पिले सं यि
(३) उपर्फा (२) बमोजजम मनवेर्न दर्एकोमा मेलममलापबाट उजुरीको मनरोपण हुन उपयुि र्े जखएमा
समममिले त्यस्िो उजुरी मेलममलापको माध्यमबाट मनरोपण गना लेजख पठाउनु पनकछ ।
(४) उपर्फा (३) बमोजजमको आर्े शपमछ मेलममलाप सम्बन् ी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच
मेलममलाप गराइादर्नुपनकछ ।
(५) मेलममलाप सम्बन् ी नन्य व्यवस्था िोयकए बमोजजम हुनेछ ।
५५. उजुरी मनणाय गनकाः (१) समममिले यस ऐन बमोजजम मेलममलापको माध्यमबाट उजुरीको मनरोपण गना प्रयक्रया
बढाएकोमा मेलममलापको माध्यमबाट उजुरीको मनरोपण हुन नसकेमा पिहरूलाइा उजुरीको पेशी िारे ख िोयक
कानून बमोजजम कारवाही गरी सुनवाइा िथा मनणाय गनक प्रयक्रया बढाउनुपनकछ ।
(२) उपर्फा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२)
बमोजजमको उजुरीमा मेलममलाप वा ममलापत्र हुन नसकेमा समममिले नम कार िेत्र रहेको नर्ालिमा जाने भमन
सुनाइादर्नुपनकछ ।

५६. मेलममलाप वा ममलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनमा नन्यत्र जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन कुनै उजुरीमा ममलापत्र
गराउँर्ा उजुरीको प्रकृमि वा ममलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा चलेको कुनै यववार् वा सावाजमनक
िथा सरकारी सम्पजि वा यहिमा नसर पनक र्े जखएमा समममिले त्यस्िो यववार्मा ममलापत्र गराउनेछैन ।
िर त्यस्िो नसर पनक व्यहोरा हटाइा नन्य व्यहोराबाट मात्र ममलापत्र गना चाहेमा भने ममलापत्र
गराइादर्नुपनकछ ।
५७. मेलममलापको लामग प्रोत्साहन गनकाः (१) समममिले समममि समि सुनवाइाको लामग पेश भएको उजुरीमा मेलममलाप
हुनसक्ने सम्भावना रहेको र्े खेमा पिहरूलाइा मेलममलापको लामग िारे ख िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजमको िारे खको दर्न समममिले यववार्का पि िथा यवपि उपजस्थि भएसम्म
पिले पत्याइा साथै मलइआएका नन्य व्यजि समेि उपजस्थि गराइा मेलममलापको लामग छलफल गराइा पिहरूको
बीचमा सहममि भएमा सहममि भए बमोजजम ममलापत्र कागज ियार गना लगाइा ममलापत्र गराइादर्नुपनकछ ।
(३) उजुरीमा िोयकएको म्यार्मा समममि समि उपजस्थि नभएको वा उपजस्थि भएर पमन िारे ख गुजारी
यववार्मा िारे खमा नरहेको पि नथवा यववार्मा पि कायम नभएको भए िापमन यववार्को पेटबोलीबाट उजुरीको
पि कायम हुने र्े जखएको व्यजि समेि मेलममलापको लामग उपजस्थि भएमा समममिले मेलममलाप गराइा ममलापत्रको
कागज गराइादर्नुपनकछ ।
५८. प्रारजम्भक सुनवाइा पूव ा मेलममलापाः (१) उजुरी प्रशासकले प्रारजम्भक सुनवाइाको लामग समममि समि उजुरी पेश
हुनपु ूव ा उजुरीमा मेलममलाप हुनसक्ने नवस्था र्े जखएमा वा पिहरूले सो व्यहोराको मनवेर्न मलइा आएमा ममलापत्रको
व्यहोरा खुलेको कागज ियार गरी समममि समि पेश गनासक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम गर्ाा ममलापत्रमा नजन्िम सहममि नजुटेको भए िापमन पिहरू मेलममलापको
लामग प्रयक्रयामा जान सहमि भएमा उजुरी प्रशासकले पिहरूको मनवेर्न मलइा उजुरीमा मेलममलापको लामग
मेलममलापकिाा समि पठाउने आर्े शको लामग समममि समि पेश गनासक्नेछ ।
५९. मेलममलापकिााको सूची ियार गनकाः(१) समममिले मेलममलापको काया गराउनको लामग र्े हाय बमोजजमको योग्यिा
पुगेको व्यजिहरूको यववरण खुलाइा सम्भायवि मेलममलापकिााको सूची ियार गनकछाः
(क)

कजम्िमा माध्यममक िह उजिणा गरे को;

(ख)

कुनै राजनीमिक र्ल प्रमि आस्था राखी राजनीमिमा सयक्रय नरहेको; िथा

(ग)

स्थानीय स्िरमा समाजसेवीको रुपमा पयहचान बनाएको ।

(घ)

मेलममलापकिााको ४८ घण्टा िामलम मलइ मेलममलापकिााको काया गर्ै आएको

(ङ)

२५ बषा उमेर पुरा भएको ।

(च)

माथी योग्यिामा जुन सुकै कुरा लेजखएको भएिा पमन िामलम मलइ हाल काम
गरररहेकाको हकमा मनजलाइ मनरन्िरिा दर्न सयकने ।

(२) मेलममलापकिााको सूची ियार गरे पमछ समममिले सूची सभा समि पेश गरी ननुमोर्न गराउनुपनकछ ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजम सूची ननुमोर्न भएपमछ समममिले सावाजमनक जानकारीको लामग सूचना
प्रकाशन गनुप
ा नकछ िथा मेलममलापको लामग पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइा सो सूची उपलब्

गराउनुपनकछ ।

६०. मेलममलापकिााको सूची नद्यावम क गनकाः (१) समममिले र्फा ५९ बमोजजम ियार भएको सूची प्रत्येक वषा
नद्यावम क गनुप
ा नकछ ।
(२) प्रत्येक वषा नद्यावम क गरे को मेलममलापकिााको सूची समममिले सभाबाट ननुमोर्न गराउनुपनकछ ।
(३) यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बमोजजम मेलममलापकिााको सूचीमा सूचीकृि हुन योग्यिा पुगेको
व्यजिले समममि समि सूचीकृि गररपाउनको लामग ननुसूची-११ बमोजजमको ढाँचामा मनवेर्न दर्नसक्नेछ ।
६१. मेलममलापकिााको सूचीबाट हटाउनेाः (१) समममिले र्फा ६० बमोजजम मेलममलापकिााको सूची नद्यावम क गर्ाा
र्े हायको नवस्थाका मेलममलापकिााको नाम सूचीबाट हटाउनेछाः(क)

मनजको मृत्यु भएमा;

(ख)

मनजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइापाउँ भन्ने मनवेर्न दर्एमा;

(ग)

मनजले नैमिक पिन र्े जखने फौजर्ारी नमभयोगमा सजाय पाएमा;

(घ)

मनज कुनै सं स्थासँग सम्बध्र् रहे कोमा सो सं स्था खारे ज वा यवघटन भएमा; र

(ङ)

समममिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बमोजजम मनजलाइा सूचीबाट हटाउने मनणाय गरे मा
।

(च)

बसाइँसराइ गरे मा ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम सू चीबाट नाम हटाइएका मेलममलापकिााहरूको नामावली समममिले सावाजमनक
सूचनाको लामग प्रकाशन गनुप
ा नकछ ।
६२. मेलममलापको लामग समयावम

िोक्नेाः (१) समममिले यस ऐन बमोजजम मेलममलाको लामग मेलममलापकिाा पठाउँर्ा

बयढमा मिन मयहना सम्मको समय िोयक पठाउनेछ ।
(२) मेलममलापको लामग पठाउँर्ा सामान्यियााः वयढमा िीनजना बाट मेलममलाप गराउने गरी िोक्नुपनकछ
।
६३. मेलममलापकिााको छनौटाः (१) समममिले मेलममलाप गराउने कायाको लामग यववार्का पिहरूलाइा एक जना
मेलममलापकिााको छनौट गनकछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजजम गर्ाा पिहरूबीचमा एकजना मेलममलापकिााको लामग सहममि नभएमा
समममिले पिहरूको सहममिमा मिन जना मेलममलापकिााको छनौट गनुप
ा नकछ ।
(३) पिहरूको बीचमा मेलममलापकिााको नाममा सहममि हुन नसकेमा समममिले मेलममलापकिााको
सूचीमा रहेका मेलममलापकिााहरू मध्येबाट र्ुवै पिबाट एक-एक जना मेलममलापकिाा छनौट गना लगाइा िेस्रो
मेलममलापकिाा छनौट गररदर्नुपनकछ ।
(४) उजुरीका सबै पिको सहममिमा मेलममलापकिााको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोजजम मेलममलापकिाा
हुन नयोग्य नभएको कुनै व्यजि वा सं स्थाबाट मेलममलाप प्रयक्रया नगािी बढाउन सहमि भै मलजखि मनवेर्न
दर्एमा समममिले त्यस्िो व्यजि वा सं स्थालाइा मेलममलापकिाा िोयकदर्नुपनकछ ।

६४. मेलममलापकिााको

पररविानाः

(१)

समममिले

र्े हायको

नवस्था

परर

पिहरूले

मनवेर्न

दर्एको

नवस्थामा

मेलममलापकिाा पररविान गररदर्नुपनकछाः(क)

र्फा ६१ बमोजजम मेलममलापकिााको सूचीबाट हटाउने नवस्था भएमा;

(ख)

पिहरूले पारस्पररक सहममिमा मेलममलापकिाा हेरफेर गना मञ्जुर भएमा;

(ग)

यववार्को कुनै पिले मेलममलापकिाा प्रमि नयवश्वास रहे को मलजखि जानकारी गराएमा;

(घ)

कुनै कारणले मेलममलापकिााले मेलममलापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा;

(ङ)

यववार्को यवषयवस्िुमा मेलममलापकिााको कुनै स्वाथा रहेको मेलममलापकिााले जानकारी
गराएमा वा कुनै स्रोिबाट समममि समि जानकारी भएमा; िथा

(च)

मेलममलापकिााले मेलममलापकिााको है मसयिले कायागर्ाा र्फा ६६ िथा नन्य प्रचमलि
कानून बमोजजम पालन गनुप
ा नक आचरण पालन नगरे मा ।

(२) मेलममलापकिाा पररविानको कारणले िोयकएको समयमा मेलममलापको काया सम्पन्न हुन नसक्ने
भएमा समममिले बयढमा एक मयहना सम्मको समय थप गना सक्नेछ ।
६५. मेलममलापको लामग पठाउँर्ा गनक प्रयक्रयााः (१) समममिले कुनै उजुरी मेलममलापको लामग मेलममलापकिाा समि
पठाउँर्ा पिहरूलाइा मेलममलापकिााको सम्पका उपलब्

गराइा मेलममलापकिाा समि उपजस्थि हुने िारे ख िोयक

र्े हाय बमोजजमको कागज साथै राजख लेजखपठाउनुपनकछाः
(क)

उजुरीको सारसं िेप वा मुख्य मुख्य कागजािको प्रमिमलपी;

(ख)

उजुरीको पि वा वारे स भए वारे सको नाम थर विन र उपलब्

भएसम्म टे मलफोन

नम्बर इामेल फ्याक्स िथा नन्य सम्पका यववरण; िथा
(ग)

मेलममलाप सम्बन् ी प्रयक्रया सम्पन्न गनुप
ा नक स्थान र समय ।

(२) मेलममलापकिााले समममि समि माग गरे मा उजुरीका कागजािहरूको नक्कल उपलब्

गराउनुपनकछ ।

(३) मेलममलापको लामग िोयकएको समय सम्पन्न भएको साि दर्न मभत्र उजुरीको पिहरू समममि समि
उपजस्थि हुने गरी िारे ख िोक्नुपनकछ ।
(४) उपर्फा (३) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन मेलममलापकिााले िोयकएको समय नगावै उजुरी
समममि समि यफिाा पठाउने मनणाय गरे मा सो मनणायको जानकारी भएको साि दर्न मभत्र पिहरूलाइा समममि समि
उपजस्थि हुनेगरी पठाउनुपनकछ ।
६६. मेलममलापमा नवलम्बन गनुप
ा नक प्रयक्रयााः(१) समममिले पिहरूको सहममिमा मेलममलापको लामग छलफल गनक िथा
नन्य काया गनक स्थानको छनौट गरी पि िथा मेलममलापकिाालाइा सोको जानकारी उपलब्

गराउनुपनकछ ।

िर पिहरूको सहममिमा मेलममलापकिााले नन्य कुनै स्थानको छनौट गना बा ा पनकछैन ।
(२) पिहरूलाइा उपर्फा (१) बमोजजम मेलममलापकिााले िोकेको स्थानमा िोयकएको समयमा उपजस्थि
हुने र्ाययत्व रहनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजजमको र्ाययत्व पिहरूले पुरा नगरे मा मेलममलापकिााले मेलममलापको प्रयक्रया
बन्र् गरी समममिलाइा सोको मलजखि जानकारी गराइा उजुरीको कागजाि यफिाा पठाउनसक्नेछ ।

(४) मेलममलापको क्रममा मेलममलापकिााले पिहरूबीचमा सहजकिााको भूममका गनकछ र उि भूममका
मनवााह गनक क्रममा मनजले पिहरू बाहेक र्े हायका व्यजिहरूसँग समेि एकल वा सामूयहक वािाा गनासक्नेछाः
(क)

यववार्को यवषयमा जानकारी रहे को उजुरीका पिले रोजेको व्यजि; िथा

(ख)

यववार्को यवषयवस्िुको बारे मा जानकारी रहे को स्थानीय भद्रभलार्मी ।

(५) मेलममलापकिााले पिहरूको सहममिमा पिहरूसँग र्े हाय बमोजजम वािाा गनासक्नेछाः
(क)

पिहरूसँग एकल एकान्िवािाा; िथा

(ख)

टे मलफोन वािाा, मभिीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको नन्य माध्यमबाट वािाालाप ।

(६) प्रचमलिकानून िथा यस ऐनको मान्यिा यवपरीि नहुनेगरी पिहरूको सहममिमा मेलममलापकिााले
मेलममलापको कायायवम

मन ाारण गनासक्नेछ ।

६७. मेलममलापकिााको आचरणाः(१)मेलममलापकिााले र्े हाय बमोजजमको आचरण पालन गनुप
ा नकछाः-

(क)

मेलममलाप सम्बन् ी कारवाही मनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुप
ा नक;

(ख)

कुनै पिप्रमि झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखेको र्े जखने कुनै आचरण वा व्यवहार
नगनक;

(ग )

कुनै पिलाइा िर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलममलाप गराउन नहुन;े

(घ)

यववार् कायम रहेको नवस्थामा यववार्को कुनै पिसँग आमथाक कारोबारमा सँलग्न
नहुने;

(ङ)

मेलममलाप सम्बन् मा बनेको प्रचमलि कानून िथा नन्य स्थायपि मान्यिा यवपरीि
आचरण गना नहुन;े

(च )

मेलममलापको क्रममा पिहरुसँग सम्मानजनक, सर्भावपूणा र सबै पिप्रमि समान
व्यवहार कायम गनक;

(छ )

मेलममलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरे को यवषयवस्िुको गोपनीयिा कायम राख्ने;
िथा

(ज )

मेलममलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि वा वस्िु प्रयक्रया सम्पन्न
भएपमछ वा मनज प्रयक्रयाबाट नलग भएपमछ सम्बजन् ि पिलाइा सुरजिि यफिाा गनक ।

(२) समममिले कुनै मेलममलापकिााले उपर्फा (१) बमोजजमको आचरण पालना नगरे को उजुरी परी वा सो
यवषयमा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाा व्यहोरा दठक र्े जखए त्यस्िो मेलममलापकिाालाइा मेलममलापकिााको
सूचीबाट हटाउनेछ ।
६८. मलखि ियारी र ममलापत्राः(१) मेलममलापकिााले पिहरुसँगको छलफल पश्चाि मेलममलापको लामग र्ुवै पि सहमि
भएकोमा ममलापत्र गराइा सहममि भएको यवषयवस्िु बमोजजमको ममलापत्रको मलखि ियार गरर समममि समि
पठाउनुपनकछ ।
६९. मेलममलाप नभएको उजुरीमा गनुप
ा नक कारवाहीाः(१) मेलममलापकिााले पिहरु बीचमा मेलममलाप हुन नसकेमा सो
व्यहोरा खुलाइा प्रमिवेर्न ियार गरी यववार्का सबै कागजाि सयहि समममिमा यफिाा पठाउनुपनक छ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम गर्ाा मेलममलापकिााले पिहरुलाइा समममि समि हाजीर हुन जाने बयढमा साि
दर्नको म्यार् िोयक पठाउनुपनक छ ।
७०. मेलममलाप नभएको उजुरीमा मनणाय गनुपा नकाः (१)स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्मासमममिले मेलममलापको
लामग पठाएको उजुरीमा पिहरुबीच मेलममलाप हुन नसयक मेलममलापकिााको प्रमिवेर्न सयहि प्राप्त हुन आएमा
कानून बमोजजम कारवाही गरी मनणाय गनुप
ा छा ।

(२) उपर्फा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन र्े हाय बमोजजमको उजुरीमा नम कारिेत्र ग्रहण

गनक सम्बजन् ि नर्ालि वा मनकायमा उजुरी गना जानु भमन सुनाइा पठाइादर्नुपछााः-

(क)
(ख)

स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बमोजजमको यववार्मा; िथा

कुनै नर्ालि वा मनकायबाट मेलममलापको लामग प्रेयषि भएको यववार्मा ।

(३) उपर्फा (२) को र्े हाय (ख) बमोजजमको यववार्मा सम्बजन् ि नर्ालि वा मनकायमा पठाउँर्ा हाजजर
हुन जाने िारे ख िोकी पठाउने िथा मममसल समेि नक्कल खिा गरी नमभलेख राजख सक्कल मममसल सम्बजन् ि
नर्ालि वा मनकायमा पठाउनुपनकछ ।
७१.

मेलममलाप र्स्िुराःमेलममलापमा जाने यववार्को हकमा मेलममलापकिााले पिहरुले सहममिमा दर्न मञ्जुर
भएर्े जख बाहे क कुनै प्रकारको र्स्िुर लाग्नेछैन ।िर पिहरूको सहममिमा मेलममलापकिााले पिहरुबाट बढीमा रु
५००।-/५००।- मलन पाउनेछन ।

७२.

समुर्ाय स्िरमा हुने सामुर्ाययक मेलममलाप प्रव न
ा गना कमाचारी िोक्न सक्नेाः(१)समममिले स्थानीय स्िरमा
मेलममलाप प्रवध्र्ान गनाको लामग कायापामलकामा ननुरो

गरे मा कमाचारी खटाइा समुर्ाय स्िरमा मेलममलापको

प्रवध्र्ानात्मक कायाक्रम गनासयकनेछ ।
(२) समुर्ाय स्िरमा हुने सामुर्ाययक मेलममलापको हकमा र्फा ५९ (१) ननुसारको योग्यिा िथा ननुभव
नभएका मेलममलापकिाावाट मेलममलाप गराउन वा ा पनक छै न ।
(२) समममिले समुर्ायस्िरमा हुने सामुर्ाययक मेलममलापको कायायवम

िोके वमोजजम हुनेछ ।

पररच्छे र्-९
मनणाय कायाान्वयन सम्बन् ी व्यवस्था
७३. सजचवालयको जजम्मेवारीाःकायापामलकाको प्रत्यि मनयन्त्रण र मनर्क शनमा रयह समममिको मनणाय कायाान्वयन गनक
गराउने सम्बन् ी सम्पूणा कायाको रे खर्े ख गनक जजम्मेवारी वहन गनुप
ा नकछ ।
७४. सहयोग गनुप
ा नकाः(१)गाउँ कायापामलका कायाालय िथा सो नन्िगािका सबै विा कायाालय िथा नन्य कायाालयले यस
ऐन िथा प्रचमलि कानून बमोजजम समममिले गरे को मनणाय बमोजजम व्यजि वा सं स्था वा नन्य कसै सँग नसुल
गनुप
ा नक जरीवाना वा नन्य रकम नसुलउपर गना सहयोग गनुप
ा नकछ ।

(२)यस ऐन िथा प्रचमलि कानू न बमोजजम समममिले नसूल गनापनक जरीवाना, मबगो वा नन्य कुनै प्रकारको

रकम नसुलउपर नभइा उपर्फा (१) मा उल्लेख भए बमोजजमका कायाालयहरुले कुनै मसफाररश वा कुनै काया
गररदर्नेछैनन ।

७५. नसुलउपर गनकाः(१) नमभलेख प्रशासकले समममिको मनणाय बमोजजम कुनै पिसँग जरीवाना वा मबगो वा नन्य कुनै
प्रकारको नसुल उपर गनुप
ा नक भएमा सो पिले जरीवाना मिना बुझाउन ल्याएमा बुजझ सर्रस्याहा गरी जरीवानाको
लगि किा गनुप
ा नकछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम नसुलउपर नभएमा लगि राखी सम्बजन् ि पिको नाम नामेसी िथा जरीवाना

रकम समेिको यववरण गाउँपामलका/नगरपामलकाको कायाालयका साथै सबै विा कायाालयमा समेि नमभलेखको लामग
पठाउनुपनकछ ।

(३) सम्बजन् ि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बमोजजम लेजख आएमा त्यस्िो पिसँग जरीवाना रकम

नसुलउपर गरी नमभलेख शाखामा सर्रस्याहा गना पठाउनुपनकछ ।
७६. भरीभराउ गनकाः (१) समममिले यस ऐन बमोजजम गरे को कुनै मनणाय बमोजजम कुनै पिले राखेको र्स्िुर, वा नन्य
कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइापाउने भएमा भराइापाउने पिले भरीदर्नुपनक पिको त्यस्िो रकम
भराइादर्नुपनक स्रोि खुलाइा ननुसूची-१२ बमोजजमको ढाँचामा मनवेर्न दर्नुपनकछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम मनवेर्न दर्ँर्ा यथासम्भव नगर् रहेको बैँ क खािा वा कुनै सहकारी वा बचि

सं स्थामा रहेको रकम र सो नभएमा मललाम मबक्री गरी नसुलउपर गनुप
ा नक नवस्था भएमा कुनै नचल सम्पजिको
व्यहोरा खुलाइा मनवेर्न दर्नुपनक छ ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजमको मनवेर्नमा र्फा ७८ बमोजजमको यववरण खुलाइा मनवेर्न दर्नुपनकछ
७७. चलनचलाइादर्नेाः(१) समममिले यस ऐन बमोजजम गरे को कुनै मनणाय बमोजजम कुनै सम्पजि वा नम कार वा कुनै
यवषयवस्िु वा सेवा वा नन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरे को पिले त्यस्िो चलन पाउने यवषयको यववरण
खुलाइा नमभलेख प्रशासक समि ननुसूची-१३ को ढाँचामा मनवेर्न दर्नुपनकछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम मनवेर्न परे मा नमभलेख प्रशासकले मनणाय बमोजजमको यवषयको चलन
चलाइादर्नुपनकछ ।

(३) उपर्फा (१) बमोजजमको मनवेर्न दर्ँर्ा चलन चलाउनुपनक सम्पजिको र्फा ७८बमोजजमको यववरण

खुलाउनुपनकछ ।
७८. सम्पजिको यववरण खुलाउनुपनकाः भररभराउ गना वा चलनचलाइ पाउनको लामग मनवेर्न दर्ने यववार्को पिले
मनवेर्नमा सम्पजिको यववरण उल्लेख गर्ाा र्े हाय बमोजजमको यववरण खुलाउनुपनकछाः-

(क)

नचल सम्पजिको यववरण

(१)

घरजग्गा भए रहे को स्थानको ठे गाना िथा चार यकल्ला;

(२)

घर जग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;;

(३)

घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्म वगायफट;

(४)

घर जग्गाको नवजस्थिी आवास वा औद्योमगक वा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा;

(५)

कच्ची वा पदक्क सिकसँग जोमिएको व्यहोरा;

(६)

घरजग्गाको स्वाममत्व रहे को व्यजिको नाम थर साथै स्वाममत्व भन्र्ा फरक व्यजिको
भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनकको नाम थरका साथै नन्य यववरण; िथा

(७)
(ख)

घरमा भएको लगापाि िथा खररर्मबयक्र हुन सक्ने न्यूनिम मूल्य ।

चल सम्पजिको यववरणाः

(१)

चलसम्पजि रहेको ठाउँ िथा भोग वा मनयन्त्रण राख्नेको नाम थर;

(२)

बैँ क खािामा रहेको नगर् भए खािावालको साथै बैँ क िथा शाखाको नाम ;

(३)

चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवि मबयक्र मूल्य; िथा

(४)

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

७९. सम्पजि रोक्का राख्नेाः(१)नमभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बमोजजम मनणाय कायाान्वयनको लामग मनवेर्न परे पमछ
र्े खाइएको सम्पजिको हकमाआवश्यक पनक जमि जेथा रोक्का राख्ने सम्बन् मा मनणायको लामग कायाापामलका समि
पेश गनक र कायापामलकाबाट रोक्का राख्ने मनणाय गरे पछी मनणाय बमोजजम जेथा रोक्का राख्नको लामग सो जेथा र्िाा
रहेको कायाालय वा रजजष्ट्रेशन गनक कायाालयमा लेजख पठाउनुपनकछ ।

(२)बाली, ब्याज,बहाल लगायिको सम्पजिको हकमा मनवेर्न परे को बयढमा र्ुइा दर्न मभत्र सम्पजि िायर्ाि
गना लगाइा िायर्ाि गर्ााको समयमा नै आवश्यक पनक जमि सम्पजि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज,
मुनाफा आदर् आय मनयन्त्रण गनुा वा रोक्का राख्नुपछा र त्यसको भपााइा सम्बजन् ि पिलाइा दर्नुपछा ।

(३) र्फा ७८ को र्े हाय (ख) बमोजजमको सम्पजिको हकमा भररभराउको लामग आवश्यक पनक जमि
सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यकिाननुसार लेखा शाखा वा सम्बजन् ि बैँ क वा सम्बजन् ि मनकायमा
िुरुन्ि लेजख पठाउनुपनकछ ।
(४) सम्पमि रोक्का सम्वजन्

आर्े श ननुसूची १४ बमोजजम हुनेछ ।

८०. सम्पजि मललाम गर्ाा नपनाउनुपनक कायायवम ाः(१) कायापामलकाले यस ऐन बमोजजम भरीभराउ गनुप
ा नक मबगो वा कोटा
फी वा त्यस्िै कुनै रकम नसुलउपर गना र्फा ७८ को र्े हाय (क) बमोजजम सम्पजिको यववरण खुलाइा र्खाास्ि
परे मा त्यस्िो रकम भरीदर्नुपनक व्यजिलाइा बुझाउनुपनक रकम बुझाउनसाि दर्नको म्यार् दर्इा सूचना जारी गनुप
ा छा
।

(२)उपर्फा (२)बमोजजमको म्यार्मा रकम बुझाउन नल्याएमा त्यस्िो भरीदर्नुपनक व्यजिको भरीपाउने
व्यजिले र्े खाएको र्फा ७८ को र्े हाय (क) बमोजजमको सम्पजि िायर्ाि गरील्याउनुपछा ।

(३) र्ण्ि, जरीवाना, सरकारी मबगो वा कुनै नर्ालि वा मनकाय वा गाउँपामलका वा समममिको मनणायले

नसुल उपर गनुप
ा नक कुनै रकमको हकमा त्यस्िो नसुलउपर हुनपु नक व्यजिले बुझाउन नल्याएमा मनजको जुनसुकै
नचल सम्पजि फेला परे मा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नुपछा ।

(४) उपर्फा (३) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन जेथा जमानि वा कुनै प्रकारको नगर्

रौट

र्ाजखल गरे को हकमा सो सम्पजिबाट खाम्ने जमि रकमको लामग उपर्फा (३)बमोजजम गरररहनुपर्ै न ।

(५) उपर्फा (४) बमोजजम मोल कायम भएपमछ उि नचल सम्पजिको मललामको सूचना सम्बजन् ि
पिलाइा दर्इा सवासा ारणको जानकारीको लामग मललाम हुने मममि र सम्पजिको यववरण सयहिको सावाजमनक सूचना
गाउँपामलका/नगरपामलका, जजल्ला प्रशासन कायाालय, जजल्ला नर्ालि, जजल्ला समन्वय समममिको कायाालय िथा
कोष िथा ले खा मनयन्त्रकको कायाालयमा टाँस्न लगाउनुपनकछ ।

(६) उपर्फा (५) बमोजजमको सूचनामा िोयकएको दर्नमा उि सूचनामा िोयकएको सम्पजि पञ्चयकिक
मोलबाट मामथ बढाबढ प्रयक्रया बमोजजम मललाम गनुप
ा नकछ ।

(७) मललाम प्रयक्रयामा सम्भव भएसम्म जजल्ला नर्ालि, जजल्ला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय प्रशासन

कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय िथा गाउँपामलका/नगरपामलका िेत्र मभत्र रहे का नन्य सरकारी कायाालयका
प्रमिमनम लाइा रोहवरमा राख्नुपनक छ ।

(८) उपर्फा (६) बमोजजम गर्ाा उि सम्पजि कसै ले पमन मललाम सकार नगरे मा सोयह प्रयक्रयाबाट पुनाः

र्ोस्रोपटक मललाम गनुप
ा नकछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पमन कसै ले मललाम सकार नगरे मा भराइापाउने पि मनवेर्कलाइा
नै उि सम्पजि पञ्चयकिक मोलमा सकार गना लगाउनुपनकछ ।

(९) उपर्फा (८) बमोजजम गर्ाा मनवेर्कले सम्पजि सकार गना नचाहेमा पमछ नको जेथा खुल्न आएका

बखि कानून बमोजजम गनकगरी मनजको मनवेर्न िामेलीमा राखी मललाममा चढाइाएको सम्पजि फुकुवा गरीदर्नुपछा ।

(१०) यस र्फामा नन्यत्र जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन गाउँपामलकाको कुनै रकम नसुल उपर गनक

क्रममा मललाम गर्ाा कसै ले सकार नगरे मा जमिमा सकार हुन्छ त्यमिमा नै सो सम्पजि मललाम गरी प्राप्त रकम
सर्रस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोजजम नन्य सम्पजि वा प्रयक्रयाबाट नसुलउपर गनुप
ा नकछ ।
८१. िायर्ाि गनक प्रयक्रयााः(१)नमभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बमोजजम सम्पजि िायर्ाि गनुप
ा र्ाा कजम्िमा विा सजचव
स्िरको कमाचारी खटाइा त्यस्िो नचल सम्पजिको चलनचल्िीको मूल्य स्पष्ट खुल्ने गरी िायर्ाि गनालगाउनुपनकछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम िायर्ाि गनक कमाचारीले िायर्ाि गनुपा नक सम्पजिको चलनचल्िीको मूल्य कायम

गनक प्रयोजनले पञ्चयकिक मोल कायम गरी मुच ुल्का खिा गरी नमभलेख प्रशासक समि प्रमिवेर्न सयहि पेश
गनुप
ा नकछ ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजम पञ्चयकिक मोल कायम गर्ाा र्े हाय बमोजजमक कुरालाइा आ ार मलइा कायम

गनुप
ा नकछाः

(क)

मनवेर्कले मनवेर्नमा खुलाएको मूल्य;

(ख)

मनणायमा उल्लेख भएको भए सो मूल्य;

(ग )

पिले जमानि वा कुनै नन्य प्रयोजनको लामग कायापामलका समि मनवेर्न दर्ँर्ा
खुलाएको मूल्य;

(घ)

िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय मूल्याँकन ननुसारको मूल्य;

(ङ)

मालपोि कायाालयले कायम गरे को न्यूनिम मूल्य;

(च )
(छ )

नन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी मनकायले कुनै मूल्य कायम गरे को भए सो मूल्य;

पञ्चयकिक मोल कायम गनुभ
ा न्र्ा ित्काल नगावै कुनै खररर्मबयक्र भएको भए सो मूल्य ।

स्पयष्टकरणाः

“पञ्चयकिक मोल” भन्नाले नचल सम्पजि मबयक्र गनुपा र्ाा मबयक्रहुने न्युनिम
मूल्यलाइा सम्झनुपछा ।

(४) उपर्फा (३) बमोजजम गर्ाा र्े हाय बमोजजमको कुरालाइा समेि ध्यानमा राख्नुपनकछाः
(क)

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

(ख)

नगरिेत्रमभत्र पनक घरको हकमा घरको विामान नवस्था सम्बन् मा प्रायवम क मुल्याँकन
प्रमिवेर्न ।

८२. खाम्नेजमि मात्र मललाम गनुप
ा नकाः(१)कायापामलकाले र्फा ८० बमोजजम मललाम गर्ाा नसुलगनुप
ा नक बाँयक खाम्ने जमि
सम्पजिमात्र मललाम गनुप
ा नकछ ।

(२) सम्पजि मललाम गर्ाा सकार भएको रकम नसुलउपर गनुपा नक भन्र्ा बयढ भएमा सो बयढ भएको जमि
रकम सम्पजिवाल पिलाइा यफिाा गरीदर्नुपछा ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजम रकम यफिाा पाउने पि मललाम गर्ााको बखि उपजस्थि नभएको भए रकम
यफिाा मलन आउनुभनी मनजको नाममा साि दर्नको सूचना जारी गरीजझकाइा रकम यफिाा गनुप
ा छा ।

(४) उपर्फा (३) बमोजजम गर्ाा सम्बजन् ि पि रकम यफिाामलन नआएमा उि रकम सजञ्चिकोषमा
र्ाजखल गरी आम्र्ानीबाँम

सर्रस्याहा गनुप
ा छा ।

(५) नमभलेख प्रशासकले र्फा ८० बमोजजम मललाम गरे को सम्पजि सकार गनक पिको नाममा सम्पजि
र्िाा नामसारीको लामग सम्बजन् ि कायाालय वा मनकायमा पत्राचार गरी मनजलाइा सम्पजिको चलनपूजी उपलब्
गराइा आवश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइादर्नुपछा ।

(६) यस ऐनमा नन्यत्र जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन र्फा ८० बमोजजमको मललाम प्रयक्रया नगािी

बयढसकेपमछ भराउनुपनक रकम बुझाउन ल्याए पमन सो रकम नबुजझ सम्पजि मललाम गनुप
ा नकछ ।
८३. मललाम उपरको उजुरीाः यस ऐन बमोजजम भएको मललामको प्रयक्रयामा जचि नबुझ्ने पिले जुन प्रयक्रया उपर जचि
नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न मभत्र समममि समि उजुरी पेश गरी भएको आर्े श बमोजजम गनुप
ा नकछ ।
८४. मबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचााः यस ऐन बमोजजम मबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचा मबगो
भरीदर्नुपनक वा चलनदर्नुपनक सम्बजन् ि पिले व्यहोनुप
ा नकछ ।
८५. यथाजस्थमिमा राख्नेाः कायापामलकाले यस ऐन बमोजजम चलनचलाइा माग्न वा मबगो भराइापाउन कुनै सम्पजि र्े खाइा
मनवेर्न परे पमछ मबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्मको लामग उि सम्पजि हकहस्िान्िरण गना,
भत्काउन, मबगाना िथा कुनै प्रकारको मनमााण काया गरी उि सम्पजिको स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोक्का
राख्न सम्बजन् ि पिको नाममा आर्े श जारी गरी उि सम्पजि यथाजस्थमिमा राख्नुपनकछ ।
८६. मनवेर्नबाट कारवाही गनकाः (१) नमभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बमोजजम भएको आर्े श यवपररि कुनै
सम्पजिको हक हस्िान्िरण वा स्वरुप पररविान आदर् गरे को मनवेर्न परे मा उि मनवेर्न र्िाा गरी त्यस्िो गनक
पिको नाममा मिन दर्नको म्यार्

जारी गरी मनजलाइा हाजजर गराइा सो मनवेर्न समममि समि पेश गनुप
ा नकछ ।

(२) समममिले उपर्फा (१) बमोजजमको मनवेर्न पेश हुन आएमा पिलाइा नयाँ उजुरी र्िाा गना नलगाइा
उि मनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी मनणाय गनुप
ा नकछ ।

(३) उपर्फा (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन उपर्फा (१) बमोजजमको मनवेर्नको व्यहोराबाट

मनवेर्न समममिको िेत्राम कार मभत्र नपनक यवषयमा परे को र्े जखएमा समममिले उि यवषयमा िेत्राम कार ग्रहण गनक
नर्ालि वा मनकाय समि जान सुनाइादर्नुपनकछ ।
८७. चलनचलाउने सूचनााः(१) नमभलेख प्रशासकले समममिको मनणाय बमोजजम चलन चलाइा पाउन मनवेर्न परे मा चलन
चलाउने मममि खुलाइा फलानो मममिमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन कमाचारी खयटइा आउने हुँर्ा सो मममि
नगावै घर जग्गा खामल गरीदर्नु भमन चलन दर्नुपनक पिको नाममा सूचना जारी गनुप
ा नकछ ।

(२) चलनदर्नुपनक सम्पजि उजुरीको पिबाहेक नन्य कसै को भोगचलनमा रहेको भएमा नमभले ख प्रशासकले
सोयह पिको नाममा उपर्फा (१) बमोजजमको सूचना जारीगनुप
ा नकछ ।

(३) उपर्फा (१) बमोजजम िोयकएको मममिमा खयटइाजाँर्ा घरजग्गा खाली गरे को भए सम्बजन् ि

कमाचारीले चलन चलाइा दर्एको मुच ुल्का खिागरी िथा घरजग्गा खाली नगरे को भए खाली गराइा चलन चलाइा
चलन चलाएको मुच ुल्का खिा गरी प्रमिवेर्न साथ नमभलेख शाखामा पेश गनुप
ा नकछ ।

पररच्छे र्-१०
यवयव
८८. नक्कल मनवेर्नाः(१) समममि समि र्िाा रहे को उजुरीको कुनै सरोकारवाला पिले यववार्को मममसलमा रहेको कुनै
कागजपत्रको नक्कल मलनको लामग मनवेर्न दर्एमा समममिले उि पिलाइा सो कागजको नक्कल उपलब्
गराउनुपनकछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजमको मनवेर्न दर्ँर्ा सम्बजन् ि पिले उजुरी शाखामा रहेको मममसलको नक्कल
मलनुपर्ाा उजुरी प्रशासक िथा नमभलेख शाखामा रहेको मममसलको नक्कल मलनुपनक भएमा नमभलेख प्रशासक समि
मनवेर्न पेश गनुप
ा नकछ ।

(३) उपर्फा (१) बमोजजमको मनवेर्न दर्नको एघार बजे नगावै पेश भएमा सम्बजन् ि कमाचारीले सोयह
दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोयह दर्न नभए सोको भोमलपल्ट नक्कल उपलब्

गराउनेछ ।

(४) उपर्फा (१) बमोजजम मनवेर्न दर्ँर्ा फरक फरक उजुरीको लामग फरक फरक मनवेर्न दर्नुपनकछ ।
(५)यववार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बमोजजमको मनवेर्न दर्ँर्ा नक्कलको सिामा कागजपत्रको फोटो
जखच्ने ननुममि मागेमा सो दर्नुपनकछ ।

(६) नक्कल मनवेर्न दर्ँर्ा ननुसूची-१५ बमोजजमको ढाँचामा दर्नुपनकछ ।
८९. नक्कल र्स्िुराः (१) सम्बजन् ि प्रशासकले र्फा ८८ बमोजजम नक्कल वा फोटो जखच्नको लामग मनवेर्न दर्नेपिसँग
र्े हाय बमोजजमको र्स्िुर मलइा नक्कल उपलब्

गराउनुपनकछाः

(क)

नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको रू ५।–रुपैयाँको र्रले ;

(ख)

समममिको मनणाय कागजको हकमा प्रमि सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको रू ५।–रुपैयाँको र्रले ; िथा

(ग )

मलखि कागजपत्रको नक्कल नमलइा फोटो जखच्न चाहे मा प्रमि पानाको रू ५।–

रुपैयाँको र्रले

।

(२) उपर्फा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बमोजजम नक्कल र्स्िुर नलाग्ने
पिलाइा यस र्फा बमोजजमको र्स्िुर लाग्नेछैन ।

(३) यस र्फा बमोजजम नक्कल उिार गरी लै जाने पिले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको व्यवस्था आफै
गनुप
ा नकछ ।
९०.

र्स्िुर उल्लेख गनकाः(१)नक्कल प्रमाजणि गनक सम्बजन् ि प्रशासकले नक्कल प्रमाजणि गर्ाा नक्कल लै जाने पिको नाम थर
िथा उजुरीमा है मसयिका साथै नक्कल उिार गरे वापि र्ाजखल गरे को र्स्िुर र नक्कल पाना समेि उल्लेख गरी नक्कल
दर्एको व्यहोरा जनाइा नक्कल प्रमाजणि गनुप
ा नकछ ।
९१. र्स्िुर च ुिा नभइा नक्कल नदर्इनेाः सम्बजन् ि प्रशासकले यस ऐन बमोजजम नक्कल माग्ने पिले नक्कल उिार गर्ाा
र्फा ८९ बमोजजम लाग्ने र्स्िुर र्ाजखल नगर्ाासम्म नक्कल दर्नेछैन र सो नक्कलको आम काररकिा प्रमाजणि गना
पाउनेछैन ।

९२. प्रचमलि कानून बमोजजम हुनाःे यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन उजुरीसँग सम्बजन् ि प्रचमलि कानूनमा
कुनै कुरा लेजखएको भए सोमा लेजखए जमिको हकमा सोयह बमोजजम हुनेछ ।
९३. मनयम बनाउने नम काराः समममिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लामग आवश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ ।

अनस
ु ूची-१
(दफा ८को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्याययक सयियि सिक्षपेश गरेको
यिवेदि-पत्र
सोलुखम्ु बु

जजल्ला

खुम्बु

गाउँपामलका,

पासाङल्हामु

नं..........वस्ने..............................................कोछोरा/छोरी/श्रीममिवषा
को......................................मनवेर्क

(प्रथम

पि)यवरुद्ध

सोलुखम्ु बु

विा
..................

जजल्ला

खुम्बु

पासाङल्हामु

गाउँपामलका विा

नं.............बस्ने वषा......... को.........................................यवपिी (र्ोस्रो पि)

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

३. यस गाउुँपायलकाबाटजारी भएको स्र्ािीय न्याययक कायद यवयधको दफा ....विोयजि यिवेदि दस्िरु रु......, दोस्रो पक्ष १ जिालाई
म्याद सूचिा दस्िरु रु ........., पािा २ कोयिवेदिको प्रयियलपी दस्िरु रु ............. सिेि गरी जम्िा रु ......यसैयिवेदिसार् दायिल
गरेको छु ।
४. यो यिवेदि स्र्ािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७(२)अिस
ु ार यसै सयियिको अयधकारक्षेत्रयभत्र पदद छ ।
५. यो यिवेदि हदम्यादयभत्रै छ र ि यिवेदकलाई यस यवषयिा यिवेदि यदिेहकदैया प्राप्त छ ।
६. यस यवषयिा अन्यत्र कही ुँ किै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि यदएकोछै ि ।
७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफदका र िेरो घर िफदका पररवारका सदस्यहरुयिकाई र्प व्यहोरा वझ्ु ि सयकिेछ ।
८. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो सत्य हुि्, िठु ा ठहरे कािूि विोयजिसंजाय भोग्ि ियार छु ।
यिवेदक
िािः .............................
इयि संवि् ............. साल...................ियहिा......................गिे.....................रोज शभु ि् ।

अनुसूची-२
(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
उजुरी दताा गरे को ननस्साको ढाँचा
श्री ....................
........................ ।

विषय: उजुरी दतााको ननस्सापत्र सम्बधिमा ।
.................... बस्ने तपाइ ........................ ले .................... बस्ने
......................विरुद्धमा....................................... भनी उजुरी दताा गना ल्याएकोमा आजको
नमनतमा दताा गरी दताा नं. ................कायम भएकोले यो ननस्सा जारी गररददएको छ ।

अनिकृ त कमाचारी
दस्तखत: ........
नमनत

अनस
ु ूची-३
(दफा ९को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
ताररख भपाार्ा
न्याययक समममि

खुम्बु पासाङल्हामुगाउँपामलकामा खिा गररएको िारे ख भरपाई
वार्ी

प्रमिवार्ी

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

...................
मुद्दा ....................

मममि ........... मा ......................................... काम भएकोले सोही दर्न ........... बजे यस
न्याययक समममि/कायाालयमा उपजस्थि हुनेछु भनी सही गनक ......
वार्ी ................

प्रमिवार्ी ................

इमि सं वि् ............. साल...................मयहना......................गिे .....................रोज शुभम् ।

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

खुम्बु पासाङल्हामुगाउँपामलका
बाट जारी भएको िारे खको पचाा
वार्ी

प्रमिवार्ी

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

.................
मुद्दााः ......................

मममि ............... मा .................... काम गना ........ बजे हाजजर हुन आउनुहोला ।
फाँटवालाको र्स्िखि
मममि .................

अनस
ु ूची-५
(दफा १५को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)
प्रन्तवादको ढाँचा
मलजखि जवाफको नमूना
न्याययक समममि समि पेश गरे को
मलजखि जवाफ
प्रथम पि

सोलुखम्ु बु जजल्ला खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका विा नं............. वस्ने
...........................को.......................(नािा सम्बन्

उल्ले ख गनक) वषा

..........को.................................मलजखि जवाफ प्रस्िुिकिाा
र्ोस्रो पि
सोलुखम्ु बु जजल्ला खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका विा नं....... वस्ने..................................को छोरा
वषा ......... को.......................................................................यवपिी (मनवेर्क)
यवषय सम्वन्

यवच्छे र् ।

ँ ाहरुमा लेजखए वमोजजम मनवेर्न गर्ाछु :
म मनम्न वुर्
१. म मलजखि जवाफ प्रस्िुिकिाा र यवपिी मनवेर्कयवच सं वि २०६९ सालमा सामाजजक परम्परा ननुसारयववाह भएको होरा
दठक हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेि जायजन्म भएको दठक हो ।२०७१ सालको मिहारमा माइि
गएपछी म घर नफककको, पटक पटक घर आउन फोनबाट ननुरो

गरे को, २पटकसम्म मलन आएको िर म घर

नगएको,मैले यवपिी मनवेर्कलाई र्ाम्पत्य जीवन चल्न नसक्ने भनेको र मेरार्ाईभाईले शारीररक आक्रमण गनक सम्मको काया
गरे कोभमन कपोलकजल्पि झुठा र हुँर्ै नभएका मनरा ार व्यहोराउल्लेख गरी यववार् गरे को कुरा उल्लेख गना चाहान्छु २.
मलाई यवपिी मनवेर्क समेि ममली गामल गलौच, िर, ाक, म्की र्े खाई हािपाि गरी घरबाट मनकालागरे पछी म माइिीमा
आई वसेकी हुँ । यववाह भएको केही वषापछी यवना कारण ममाथी यवमभन्न यकमसमका आरोपलगाई नपमान गनक, गाली गलौच
गनक लगायिका कामहरु हुँर्ैगए । पररवारका नन्य सर्स्यहरुले म माथी घृणागनक, वोलचाल नगनक जस्िा काया गरे पमन
यवपिीबाट केही समय मलाई नै समथान र सहयोग गर्ै आएका मथए िरपछी यवपिी मनवेर्क समेि उमनहरुसँगै ममले र
मलाई जवरजस्ि गरबाट मनकाल्ने कायामा सहभागी भए । के कुनकारणले वा मेरो के गल्िीले यसो गरे का हुन भमन वुझ्र्ा
वेलावेला र्ाइजो नल्याएको भमन माइिी पिसमेिकोआलोचना गनक गरे का मथए । सायर् उमनहरुलाई र्ाइजोकै लोभका
कारण मलाई घरबाट मनकालीदर्एका हुनपु र्ाछ ।मैले कुनै गल्िी नगरे को र यवपिी लोग्नेसँग पूवव
ा ि माया, सद्भाव र सम्मान
यथावि रहेकोले लोग्ने स्वास्नीकोसम्वन्

यथावि कायम गरीपाउँ ।

३. घरबाट जवरजस्ि मनकाले पछी ४ मयहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर माइिी आएको झण्िै ३वषासम्म वेखवर,
सम्पकायवयहन वसी नयहले एक्कासी सम्वन्

यवच्छे र्को माग गरी मनवेर्न दर्नु आफैँमाआश्चयाजनक लागेको छ, सत्य िथ्य वुजझ

कानून वमोजजम गररपाउँ ।
४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायायव ीको र्फा ....वमोजजम मलजखि जवाफवापि र्स्िुर रु
......यसै मनवेर्नसाथ र्ाजखल गरे को छु ।
५. यो मलजखि जवाफ म्यार्मभत्रै मलई म आफैं उपजस्थि भएको छु ।
६. यस यवषयमा नन्यत्र कही ीँ किै कुनै मनकायमा कुनै प्रकारको मनवेर्न दर्एको छै न ।
७. यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोजजम सं जाय भोग्न ियार छु ।
मनवेर्क
नामाः ...................................
इमि सं वि ................. साल ..................... मयहना .............. गिे....................रोज शुभम् ।

अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६)सँग सम्बन्धित)
न्याययक समममिबाट जारी भएको

म्यार्सूचना
.............................................................वस्ने .....................................................को नाउँमा
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका कायाांलयबाट जारी
भएको १५ (पन्र) दर्ने सूचना

...............................................वस्ने ....................................................ले िपाईंको यवरुद्ध.................................यववार् परे को
भमन मनवेर्न र्िाा गरे को हुँर्ा सो को प्रमिमलपी यसै साथ पठाईएको छ । निाःिपाईले यो म्यार् वुझेको वा ररि पूवक
ा
िामेल भएको मममिले १५(पन्र) दर्न मभत्रमा आफ्नो भनाइ सयहि आफैं वा कानूनवमोजजमको वारे श माफाि यस कायाालयमा
हाजजर हुन आउनुहोला । नन्यथा कानून वमोजजम हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।
इमि सम्बि...................साल.......................मयहना......................गिे रोज.............शुभम्.........

अनस
ु ूची-७
(दफा ४२को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित)
न्नर्ायको ढाँचा
....................................... न्याययक समममि
सं योजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
मनणाय
सं वि ............... सालको मनवेर्न नं........
यवषयाः वले सीबाट पानी झारे को ।
सोलुखम्ु बु जजल्ला खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका विा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................प्रथम पि
यवरुद्ध
सोलुखम्ु बु जजल्ला खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलकाविा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................र्ोस्रो पि
स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ वमोजजम मनवेर्न र्िाा भई सोही ऐनको र्फा
४६ वमोजजम गठन भएको न्याययक समममि समि प्रस्िुि हुन आएको मुद्दाको सं जिप्त िथ्य र मनणाय
यस प्रकार छाः

(१)

खुम्बु

गाउँपामलका

पासाङल्हामु

नं........िे.फ...........को

घरजग्गामा

विा
पजश्चम

नं.

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

िफाका

यक.नं..........का

नक्सा

मसट

सं म यार

नं....
यवपिी

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

(२)

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलकाबाट प्रचमलि भवन मनमााण सम्वन् ी मापर्ण्ि वमोजजम इजाजि

प्राप्त गरी भवनको नक्सा समेि स्वीकृि गराई सो नक्सा वमोजजम भवन मनमााण गरे को हुँ । यवपिी
मनवेर्कले भने वमोजजम आफ्नो घरको छि िथा वले सीको पानी मनजको घर कम्पाउण्िमभत्र झानक
नगरे को आफ्नै घरजग्गामा झानक गरे को हुँर्ा झुठा मनवेर्न खारे ज गररपाउँ भन्ने प्रत्यथीको मलजखि
जवाफ ।

(३)

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलकाबाट स्थलगि मनररिण िथा सवेंिण गना गएका प्रायवम क

टोमलले स्थलगि मनररिण गरी मममि.........मा पेश गरे को स्केच सयहिको प्रमिवेर्नबाट प्रत्यथीको
घरिफाबाट छि िथा वले सीको पानी खस्र्ा मनवेर्कको घर कम्पाउण्िमभत्र पनक गरे को र्े जखन्छ भन्ने
व्यहोरा उल्ले जखि भएको ।

(४)

यववार्का र्ुवै पिलाईमेलममलाप गराउने प्रयोजनका लामगखुम्बु पासाङल्हामुगाउँपामलका विा

नं........,................. मा रहेको मेलममलाप केन्द्रमा पठाउँर्ा मेलममलाप हुन नसकी फयका आएको ।
मनणाय
ु ाईको लामग आज पेशी िोयकएकोमा यववार्का सम्वजन् ि पिहरु स्वयमं िथा
र्ुवै पिलाई सुनव
मनजहरुबाट मनयुि गरे का कानून व्यवसायीहरु समेिको भनाई सुनी पुनाः ममलापत्र गनुह
ा ोस भमन
सम्झाउँर्ा वुझाउँर्ा पमन ममलापत्र गना मञ्जुर नगनुा भएकोले फाइलमा सं लग्न प्रमाण कागजहरुको समेि
मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) वमोजजममनणाय दर्नुपनक हुन आई
मनणायिफा यवचार गर्ाा मनवेर्कको यक. नं....को पजश्चमिफा प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोमिएर
रहेकोमा यववार् र्े जखएन । मनवेर्कको भनाई ननुसार आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र प्रत्यथीको छि िथा
वलेसीको पानी झारे को हो होइन भमन स्थलगि रुपमै जाँचवुझ गरी प्रायवम क प्रमिवेर्न पेश गना
कायाालयबाट खयट गएका प्रायवम क कमाचारीले मममि.............मा पेश गरे को स्केच सयहिको प्रायवम क
प्रमिवेर्न समेिबाट मनवेर्कको माग र्ावी वमोजजम आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र प्रत्यथीको छि िथा
वलेसीबाट पानी झनक गरे को भन्ने पुयष्ट हुने र्े जखन्छ । प्रत्यथीले यस कायाालयबाट पाररि गरे को
नक्सामा समेि छि िथा वले सीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झानक भमन र्े खाईएको र मनवेर्कको घर
कम्पाउण्िमभत्र पानी झाना पाउनुपछा भमन प्रत्यथीले र्ावी यवरो

गना समेि नसकेको र प्रचमलि कानून

र प्रचलनबाट समेि नकााको घर कम्पाउण्िमभत्र आफ्नो छि िथा वले सीको पानी झाना पाउने
नर्े जखएको हुँर्ा मनवेर्कको माग वमोजजम प्रत्यथीले आफ्नो छि िथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा

पानी झानक प्रवन्

गनुप
ा नक र्े जखन्छ । मनवेर्कको घर कम्पाउण्िमा पानी झाना नपाउने ठहछा

। सो

ठहनााले िपजशल बमोजजम गनुा ।
िपजशल
१.

सरोकारवालाले नक्कल माग गना आएमा मनयमानुसार र्स्िुर मलई नक्कल दर्नु ।

२.

यो मनणायमा जचि नवुझे ३५ दर्नमभत्र .............जजल्ला नर्ालिमा पुनरावेर्न गना जानु भमन
प्रत्यथीलाई सुनाईदर्नु ।

३.

म्यार्मभत्र पुनरावेर्न नपरे मा कानून वमोजजम मनणाय कायाान्वयन गनु/
ा गराउनु ।

इमि सं वि् ............. साल...................मयहना......................गिे .....................रोज शुभम् ।

अनस
ु ूची-८
(दफा ४८को सँग सम्बन्धित)
अधतररम संरक्षर्ात्मक आदेशको नमनू ा
........................................................... धयानयक सनमनत
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदे श
संित ............................ सालको ननिेदन नं........
विषयः

विडितलाई उिचार गराउने सम्िन्धमा ।

सोलुखुम्बु न्जल्ला खुम्बु पासाङल्हामु गाउँ पानलकािडा नं............ ........................िस्ने .....................प्रथम पक्ष
विरुद्ध.................

न्जल्ला

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

गाउँ पानलका/नगरपानलका/उपमहानगरपानलका/महानगरपानलका

िडा

नं...........................................िस्ने ..................................................................................दोस्रो पक्ष
यसमा ननिेदकको माग िमोन्जम ..........................न्जल्ला िडा नं................................ िस्ने ...............को
नानत ..........................को छोरा/छोरी िषा ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लानग ननयनमत
रुपमा हप्ताको २ पटक मृगौला डायलोनसस गना नचदकत्सकले निफाररस गरे कोमा एकाघरका छोरा िषा .................. को
...........................ले ननयनमत रुपमा डायलोनसस गना अटे र गरे को, घरर घरर रुपैँया नभएको िहाना गने गरे को, कदहले
कदहले कायाालयको कामको व्यस्तताले फुसाद ननमलेको आदद कारण जनाई आफुले ननयनमत प्राप्त गनुप
ा ने स्िाथ्य सेिा
प्राप्त गना नसकेको हुँदा आफ्नो जीिन झनझन खतरायुक्त िधदै गएको भनन अस्पतालको नचदकत्सकको पुजाा र निफाररस
सदहत पेि हुन आएको ननिेदन उपर प्रारन्म्भक रुपमा जाँचिुझ गदाा व्यहोरा मनानसि दे न्खएको हुँदा हाललाई ननिेदकको
लानग नचदकत्सकले निफाररस गरे िमोन्जम हरे क हप्ता २ पटक डायलोनसस गनुा गराउनु तथा ननजको स्िाथ्यलाभका

लानग आिश्यक अधय प्रिधि समेत नमलाउनु भनन स्थानीय सरकार संचालन नन २०७४ को दफा ४९(८) िमोन्जम
विपक्षी ........................को नाममा यो अधतररम संरक्षणात्मक आदे ि जारी गररददएका छौं । यो आदे ि नमनसल
सामेल राखी विपक्षीलाई लेखी

पठाईददनु । यो आदे ि अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी नमनसल सामेल राख्नु र

ननयमानुसार पेि गनुा ।
ईनत संित ................... साल ..........मदहना....गते रोज..िुभम ् ।

अनस
ु ूची-९
(दफा ५३को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा
ु मनवेर्नपत्र
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका न्याययक समममिसमि पेश गरे कोममलापत्रको सं यि

सोलुखम्ु बु जजल्ला खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका विा नं. ......... ...............वस्ने ...............................को
छोरा/छोरी/श्रीममिवषा .................. को .........................................मनवेर्क (प्रथम पि)यवरुद्ध

सोलुखम्ु बु जजल्ला खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका विा नं.......... ...............वस्ने वषा .................. को
............................................मलजखि जवाफकृिा (र्ोस्रो पि)
यवषयाः सम्वन्
हामी मनवेर्क
१.

यवच्छे र् ।

मनम्न मलजखि मनवेर्न गर्ाछौाः

हामीयवच सं वि २०६९ सालमा सामाजजक परम्परा ननुसार यववाह गररएकोमा कररव

२ वषासम्म

सुम रु र्ाम्पत्य

जीवन रहे को मथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेि जायजन्म भएको, सोयह वषा २०७१ सालको
मिहारमा माइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट ननुरो

गरे को, मलन गएको िर उल्टै कुटयपट गरी

पठाएको भमन मनवेर्कको मनवेर्न परे को ।
२.

आफुलाई र्ाइजो नल्याएको मनउँबाट घरमा हेला गरे को, नपमान गरी जवरजस्ि घरबाट मनकाला गरे को हो ।

आफु खुशीले माइि गई वसे को होइन नझपमन लोग्नेप्रमि आफ्नो यथावि माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको
सम्वन्

यथावि कायम गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको मलजखि जवाफ रहेको

।

३. हामी झगिा गरर आयौं, केहीवषा लोग्ने स्वास्नी छु यटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्िानको जायजन्म समेिभैसकेको छ ।
घरमा सामान्य घरायसी यवषयले मनमुटाव भई लोग्ने स्वास्नी नलग नलग वसेकोमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलकाको
न्याययक समममि माफाि विा नं. ................. नन्िगािको............................ मेलममलाप केन्द्रमा मेलममलापकिाा
.................को पहलमा एक आपसमा छलफल गरी ममली आएकोव्यहोरा यो छ की यवगिमा जे जस्िा यवषयमा
नसमझर्ारी िथा वेमेल भएको भएिापनी हामीयवच एक नकााप्रमि यवश्वास,सर्भाव र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको
सम्वन्

यवच्छे र् गरी पाउँ भन्ने मनवेर्न र्ावी छोमि पुनाः सुम रु सम्वन् कासाथ र्ाम्पत्य जीवनलाई व्यवजस्थि ढं गले नगामि

वढाउने छौं । मनवेर्कको घरमा ित्काल लोग्ने स्वास्नी मममल वस्ने वािावरणनहुने भएकोले छु िै ठाउमा िेरा मलई वस्न
ु
हामी र्ुवै पि सहमि भएकाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(२) वमोजजम यो ममलापत्रको सं यि
मनवेर्न पेश गरे का छौं , लेजखए वमोजजम ममलापत्र गरी पाउँ ।
ु मनवेर्न र्स्िुर बापि रु
४. खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका स्थानीय न्याययक कायायव ीवमोजजम यो ममलापत्रको सं यि
...........यसै साथ सं लग्न छ ।
५.यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो

हुन,् झुठा ठहरे कानू न वमोजजम सहुँला वुझाउँला ।

मनवेर्कहरु

...................................... प्रथम पि
.................................... र्ोस्रो पि

इमि सं वि् ............. साल...................मयहना......................गिे .....................रोज शुभम् ।

अनस
ु ूची-१०
(दफा ५३को उपदफा (५)सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको ढाँचा
िम्ु बु पासाङल्हािु गाउुँपायलकाका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको संयि
ु यिवेदिपत्र सोलि
ु म्ु बयु जल्ला िम्ु बु
पासाङल्हािु गाउुँपायलका, वडा िं.......... ............... वस्िे..........................................................कोछोरा/छोरी/श्रीियिवषद
.................. को...............................................................................यिवेदक (प्रर्िपक्ष)यवरुद्ध
सोलि
ु म्ु बयु जल्लािम्ु बु पासाङल्हािु गाउुँपायलकाका, वडा िं............ यलयिि जवाफकिाद ........................को ....................वस्िे
वषद ........................ (दोस्रो पक्ष)
यवषयः सम्वन्ध यवच्छे द ।
हािी यिवेदक यिम्ि यलयिि यिवेदि गदद छौं :
१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायजक परम्परा अिस
ु ार यववाहगररएकोिा कररव २ वषद सम्ि सिु धरु दाम्पत्य जीवि रहेको यर्यो
हािीबाट२०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको, सोयह वषद २०७१सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको,
पटक पटक घर आउि फोिबाटअिरु ोध गरेको, यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयि यिवेदककोयिवेदि परेको ।
२. आफुलाई दाइजो िल्याएको यिउुँबाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरीजवरजस्ि घरबाट यिकाला गरेको हो । आफु िशु ीले िाइि गई
वसेको होइिअिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यर्ावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोले लोग्िेस्वास्िीको सम्वन्ध यर्ावि कायि गराईपाउुँ
भन्िे प्रत्यर्ीको यलयिि जवाफरहेको ।
३. हािी िगडा गरर आयौं, के हीवषद लोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाटएक सन्िािको जायजन्ि सिेिभैसके को छ । घरिा सािान्य
घरायसी यवषयलेिििटु ाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा िम्ु बु पासाङल्हािु गाउुँपायलकाको न्याययकसयियि िाफदि वडा िं.
................. अन्िगद िको ............................िेलयिलाप के न्द्रिा िेलयिलापकिाद .................को पहलिा एक आपसिाछलफल गरी
यिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा जे जस्िा यवषयिाअसििदारी िर्ा वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक अकाद प्रयि
यवश्वास,सदभाव र प्रेि कायिै रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छे द गरी पाउुँ भन्िेयिवेदि दावी छोयड पिु ः सिु धरु सम्वन्धका सार्
दाम्पत्य जीविलाई व्यवयस्र्िढंगले अगायड वढाउिे छौं । यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िेवािावरण िहुिे भएकोले

छुट्टै ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी दवु ै पक्ष सहििभएकाले स्र्ािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ (२) विोयजि
योयिलापत्रको संयि
ु यिवेदि पेश गरेका छौं , लेयिए विोयजि यिलापत्र गरी पाउुँ।
४. िम्ु बु पासाङल्हािु गाउुँपायलकास्र्ािीय न्याययक कायद यवधी विोयजि यो यिलापत्रको संयि
ु यिवेदि दस्िरु बापि रु ..............
यसैसार् संलग्ि छ ।
५. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो हुि,् िठु ा ठहरे कािूि विोयजिसहुल
ुँ ा वि
ु ाउुँला ।
यिवेदकहरु
...................................... प्रर्ि पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष
इयि संवि् ............. साल...................ियहिा......................गिे.....................रोज शभु ि्

अनस
ु ूची-११
(दफा ६०को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)
मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा
न्याययक समममि
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपामलका समि पेश गरे को मनवेर्न

फोटो

यवषयाः मेलममलापकिाामा सूचीकृि हुन पाउँ ।
प्रस्िुि

यवषयमा

िपमसलमा

उल्ले जखि

कागजािहरुको

प्रमिमलपी

साथै

राखी

खुम्बु पासाङल्हामु

गाउँपामलकाको न्याययक समममि नन्िगािका ............ मेलममलाप केन्द्रमा सूचीकृि भई मेलममलाप
गराउन ननुमिी पाउँ भनी मनवेर्न गर्ाछु ।
िपमसल
१)

नागररकिा प्रमाणपत्रको छाँयाकपी

२)

स्नािक िहसम्म उमिणा गरे को शैजिक प्रमाणपत्रको छाँयाकपी

३)

मेलममलापकिााको िामलमप्राप्त गरे को प्रमाणपत्रको छायाँकपी

४)

मेलममलाप सम्बन् ी ननुभव र

५)

व्यजिगि यववरण (Bio- data)
मनवेर्क
नाम थराः ..........
र्स्िखिाः ...........
मममिाः .............

अनस
ु ूची-१२
(दफा ७६को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित)
िम्ु बु पासाङल्हािगु ाउुँपायलकाको न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको
भररभराउको यिवेदि पत्र
यवषयः भररभराई पाउुँ भन्िे वारे ।
..................................वस्िे................................यिवेदकवादीप्रयिवादी
यवरुद्ध

................................................वस्िे.............यवपक्षीवादीप्रयिवादी
िद्ध
ु ा
ि यिवेदक यिवेदि वापि रु १०।– दस्िरु सार्ै रािी यिम्ि व्यहोरा यिवेदि गदद छु ।
१. उपरोि यवपक्षी संगको उल्लेयिि िद्ध
ु ा यस गाउुँपायलका÷िगरपायलकाको न्याययक सयियिकोयियि..............को यिणद य बिोयजि
िैले यस कायाद लयिा रािेको दस्िरु ÷रकि यियि..............कोश्री...................यजल्ला अदालिको फै सला बिोयजि िैले भरी भराई
पाउिे ठहर भएको हुदुँ ा उि रकिभरी भराई पाउि यो यिवेदि पेश गरेको छु ।
२. िैले यस कायाद लयिा जम्िा गरेको दस्िरु ÷रकिको भरपाई÷रयसद÷भौचरको सक्कलै प्रयि र सम्िािीिश्री.......................यजल्ला
अदालिको अयन्िि फै सलाको छायाकपी यसै सार् संलग्ि छ ।
३. यसिा लेयिएको व्यहोरा यठक हो, िठु ा ठहरे सहुल
ुँ ा बि
ु ाउला ।

यिवेदक
यिज..............

ईयि संवि..................साल...................ियहिा.............गिे........रोज शभु ि्

अनस
ु ूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
चलि चलाउिे यिवेदि
िम्ु बु पासाङल्हािु गाउुँपायलकािा पेश गरेको
यिवेदि पत्र
यवषयः चलि चलाई पाउुँ भन्िे वारे ।
........................वस्िे.....................यिवेदकवादीप्रयिवादी
यवरुद्ध
...........................वस्िे..................यवपक्षी÷वादी÷प्रयिवादी
िद्ध
ु ा
ि यिवेदक यिवेदि वापि रु १०।– दस्िरु सार्ै रािी यिम्ि व्यहोरा यिवेदि गदद छु ।
१. उपरोि यवपक्षीसंगको उल्लेयिि िद्ध
ु ा यस गाउुँपायलका÷िगरपायलकाको न्याययक सयियिबाट यियि........िायिणद य भई उि घर
जग्गा (वा जिु सम्पयि भोग गिद पाउिे गरी यिणद य भएको छ सो सम्पयि वा वस्िु उल्लेिगिे) िेरो हक भोग र स्वायित्वको हुिे
ठहर भएकोिा श्री...... यजल्ला अदालििा यवपक्षीले पिु रावलोकिगरेकोिा सम्िािीि अदालिबाट सिेि यियि.............. िा
यिणद य हुदुँ ा न्याययक सयियिकै यिणद यलाई सदरगरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुदुँ ा सो िेरो हक भोगको कायि भएको सम्पयि
रहेको हुदुँ ा यशघ्रायियशघ्रिलाई उि सम्पयि चलि चलाई पाउि यो यिवेदि पेश गरेको छु ।
२. यसै यिवेदि सार् देहायका कागजािहरु संलग्ि गरेको छु ।
क. न्याययक सयियिले यियि............िा गरेको यिणद यको छाुँयाुँकपी
ि. श्री...........यजल्ला अदालिले गरेको यियि.............को सदर फै सलाको छाुँयाुँकपी
ग. यस यववाद सम्वद्ध यियसल यसै कायाद लयिा रहेको छ ।
घ. लेयिएको व्यहोरा यठक साुँचो छ, िठु ा ठहरे कािूि बिोयजि सहुल
ुँ ा बि
ु ाउुँला ।
यिवेदक
यिज...............

ईयि संवि..................साल...................ियहिा.............गिे........रोज शभु ि् ।

ननुसूची-१४
ँ सम्बजन् ि)
(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सग

सम्पन्त रोक्काको अदेश
िम्ु बु पासाङल्हािु गाउुँपायलका न्याययक सयियि

संयोजक
श्री.........................................................................................
सदस्य
श्री...........................................................................................
सदस्य
श्री...........................................................................................
आदेश
संवि ................. सालको यिवेदि िं........
यवषयः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का

सोलि
ु म्ु बु यजल्ला िम्ु बु पासाङल्हािु गाउुँपायलक, वडा िं. ........................ वस्िे .........................................................को
छोरा/छोरी/श्रीियिवषद .................. को.........................................................यिवेदक (प्रर्ि पक्ष)
यवरुद्ध
सोलि
ु म्ु बु यजल्ला िम्ु बु पासाङल्हािु गाउुँपायलका,वडा िं....यवपक्षी (दोश्रोपक्ष)..........वस्िे....वषद .....को यसिा यिवेदकको िाग
बिोयजि......यजल्ला..............गाउुँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं.... क्षे.फ.........यक.िं........
जग्गािाबिेको.........को िाििा रहेको अवण्डाको..................वगद यफटको चार िल्ले घर र यलग लगापाि सिेि यवपक्षी....सम्पयियिज
यवपक्षीबाट अन्य अंयशयारहरुको िन्जरु ी यविा हक हस्िान्िरण हुि सक्िे आशंका गरी यिवेदकले यदएको यिवेदि उपरप्रारयम्भक रुपिा
जाुँचवि
ु गदाद व्यहोरा ििायसव देयिएको हुदुँ ा हाललाई प्रत्यक्षी को िाििा रहेको उयल्लयिि घरजग्गाकोहक हस्िान्िरण गिद यसफाररस
ियदि वडालाई र अको आदेश िभएसम्िका लायग उि घरजग्गाको हक हस्िान्िरण िगिद /ु गिद ियदिु भिी िालपोि कायाद लयको िाििा
सिेि स्र्ािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४९ (६) बिोयजि योरोक्काको आदेश जारी गररयदएका छौं । यो आदेश यियसल
सािेल रािी सम्वयन्धि कायाद लयहरुिा पठाईयदिु । यो आदेशअिस
ु ार रोक्का भएको जािकारी प्राप्त गरी यियसल सािेल राख्िु र
यियिािस
ु ार पेश गिद ु ।

ईयि संवि................साल.............िायहिा...........गिे‘..........रोज शभु ि् ।

अनस
ु ूची-१५
(दफा ८८को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
नक्कलको लान्ग न्नवेदन
न्याययक समममि
खुम्बु पासाडल्हामु गाउँपामलकामा पेश गरे को
मनवेर्न पत्र
यवषयाः नक्कल पाउँ भन्ने बारे ।

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

............... बस्ने ................................................................................ यवपिी/वार्ी/प्रमिवार्ी
मुद्दााः ..................................

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

(१)

उपरोि यवपिीसँगको उल्लेजखि मुद्दामा नध्ययनको लामग र्े हायका कागजािहरु आवश्यक परे को हुँर्ा प्रमाजणि

प्रमिमलपी पाउँ भनी यो मनवेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । निाः नक्कलको प्रमाजणि प्रमिमलपी पाउँ ।
र्े हाय
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोजजम सहुँला बुझाउँला ।
मनवेर्क
मनज ..........................
इमि सम्वि् ......... साल .... मयहना .... गिे रोज् ... शुभम् ................

