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न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका
सम्बन्ििा व्यवस्था गना बनेको ऐन, २०७४

प्रस्िावनाः न्याययक समिमिले प्रचमलि कानून बिोक्षजि उजुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमि िय गरी स्पष्टिा,
एकरूपिा एवं पारर्क्षशि
ा ा कायि गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रमिको जनयवश्वास कायि राखीरहनको लामग प्रचलनिा रहेको
सं घीय कानूनिा भए र्े क्षख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्िनीय भएकोले, नेपालको सं यविानको िारा २२१ को उपिारा (१)
बिोक्षजि सूयोर्य नगरसभाले यो ऐन बनाएको ि ।
पररच्िे र् -१
प्रारक्षम्भक

१. सं क्षिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि “ सूयोर्य नगरपामलका न्याययक समिमि (कायायवमि सम्बन्िी) ऐन, २०७४”
रहेको ि ।

(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेि ।

२. पररभाषाः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा,
(क) “उजुरी” भन्नाले समिमि सिि परे को उजुरीबाट शुरु भएको प्रचमलि कानून बिोक्षजि समिमिले कारवाही र यकनारा गने
उजुरी सम्िनुपिा ।
(ख) “खाम्ने” भन्नाले िोयकएको सम्पक्षिको िूल्यांकन गरराँ र्ा भ्याउने हर्लाई सम्िनुपर्ाि ।

(ग) “चलन चलाईदर्ने” भन्नाले मनर्ाय पश्चाि हक अमिकार प्राप्त भएको व्यक्षक्तलाई कुनै वस्िु वा सम्पक्षि भोग गना दर्ने
कायालाई सम्िनुपर्ाि ।

(घ) “जिानि”भन्नाले कुनै व्यक्षक्त वा सम्पक्षिलाई न्याययक समिमिले चाहेको वखििा उपक्षस्थि वा हाक्षजर गराउन मलएको
क्षजम्िा वा उिरर्ाययत्वलाई सम्िनुपर्ाि ।
(ङ) “िािेली” भन्नाले न्याययक समिमिको िेत्रामिकार मभत्रका यववार्हरुिा सम्वक्षन्िि पिलाई वुिाईने म्यार्, सुचना, आर्े श, पूजी
वा जानकारी पत्र रीिपूवक
ा वुिाउने कायालाई सम्िनुपिा ।
(च) “िायर्ाि” भन्नाले सम्पक्षिको यववरर् वा गन्िी गरे को सं ख्या जमनने व्यहोरा वा सम्पक्षिको र्ााँटवारी वा लगिलाई
सम्िनुपर्ाि ।
(ि) “िोयकएको” वा “िोयकए बिोक्षजि” भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको मनयििा िोयकए बिोक्षजि सम्िनुपिा ।

(ज) “र्रपीठ” भन्नाले न्याययक समिमि सिि पेश हुन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्ििा रीि नपुगे वा कानूनले र्िाा नहुने
वा नलाग्ने भएिा त्यसको पिामिपयि सोको कारर् र अवस्था जनार् अमिकारप्राप्त अमिकारीले लेक्षखदर्ने मनर्े शन वा
व्यहोरालाई सम्िनुपर्ाि ।

(ि) “नािेसी” भन्नाले कुनै व्यक्षक्तको नाि, थर र विन सिेिको यवस्िृि यववरर् खुलार्एको व्यहोरालाई सम्िनुपर्ाि ।
(ञ) “नामलश”

भन्नाले कुनै यववार्को यवषयिा र्र्ा ८ बिोक्षजि दर्एको उजुरी, मनवेर्न वा यर्रार् सम्िनुपिा ।

(ट) “मनर्ाय यकिाब”

भन्नाले समिमिले उजुरीिा गरे को मनर्ायको अमभलेख राख्नको लामग खिा गरे को उजुरीिा मनर्ाय गरे को

व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को सं क्षिप्त उल्लेख भएको यकिाब सम्िनुपिा ।

(ठ) “पन्चकृमि िोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पक्षिको स्थलगि िथा स्थानीय अवलोकन िूल्यांकन गरी यविी यविरर्
हुनसकने उक्षचि ठहराएर मनक्षश्चि गरे को िुल्यलाई सम्िनुपर्ाि ।

ु ार् गने कािलाई
(ि) “पेशी” भन्नाले न्याययक समिमि सिि मनर्ायाथा पेश हुने यववार्हरुिा पिहरुलाई उपक्षस्थि गरार् सुनव
सम्िनुपर्ाि ।

(ढ) “प्रमिबार्ी” भन्नाले बार्ीले जसका उपर उजुरी र्िाा गर्ाि सो व्यक्षक्त वा सं स्था सम्िनुपिा ।

(र्) “वकपत्र” भन्नाले यववार् सम्बन्ििा जानकार भई सािीको रुपिा व्यक्त गरे का कुरा लेक्षखने वा लेक्षखएको कागजलाई
सम्िनुपिा ।

(ि) “बन्र् ईजलास” भन्नाले न्याययक समिमि अन्िगाि मनरुपर् हुने यववार्हरु िध्ये गोप्य प्रकृमिको यववार् भएको र सम्वद्ध
ु ाई
पिहरुयवच गोपमनयिा कायि गना आवश्यक र्े क्षखएिा सम्वद्ध पिहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ि गररएको सुनव
किलाई सम्िनुपिा ।
(थ)

“बार्ी” भन्नाले कसै उपर समिमि सिि उजुरी र्िाा गने व्यक्षक्त वा सं स्था सम्िनुपिा ।
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(र्) “िूल्िवी” भन्नाले न्याययक समिमि अन्िगाि यवचारािीन िुद्धा अन्य अड्डा अर्ालििा सिेि यवचारामिन भईरहेको अवस्थािा
न्याययक समिमिले मनर्ाय गर्ाा अन्य यवचारामिन िुद्धािा प्रभायवि हुने र्े क्षखएिा प्रभाव पाने िुद्दाको र्ैसला नभएसम्ि
प्रभायवि हुने िुद्दा स्थमगि गने कायालाई सम्िनुपिा ।

(ि) “लगापाि” भन्नाले घरजग्गा र त्यससाँग अन्िरमनयहि टहरा,बोट यवरुवा, खुल्ला जमिन र त्यसिा रहेका सबैखाले सं रचना
वा चचेको जग्गा, िे उिाउ, सेरोर्ेरो र सम्पूर्ा अवयवलाई सम्िनुपर्ाि ।

(न) “सर्रस्याहा” भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगि किा गरी आम्र्ानीिा वााँध्ने कायालाई सम्िनुपिा।
(प) “सभा” भन्नाले नगरसभा सम्िनुपिा ।
(र्) “समिमि” भन्नाले न्याययक समिमि सम्िनुपिा र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्र्ा ४८ को उपर्र्ा (६) बिोक्षजिको
समिमिलार्ा सिेि जनाउनेि ।
(ब) “साल वसाली” भन्नाले हरे क वषाको लामग िु िािु िै हुने गरी प्रमिवषाको मनमिि स्थायी रुपिा िय गररएको शिा सम्िनुपिा
।

(भ) “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्िनुपिा ।
(ि) "सं यविान" भन्नाले नेपालको सं यविान सम्िनुपिा ।
पररच्िे र्-२
समिमिको अमिकार

३. उजुरीिा मनर्ाय सम्बन्िी कािः समिमििा र्िाा भएका उजुरी वा उजुरीको मनर्ाय गने वा र्िाा भएको नामलश वा उजुरीको
कुनै व्यहोराले लगि किा गने अमिकार समिमिलार्ा िात्र हुनि
े ।

४. मनर्ाय सम्बन्िी बाहे क अन्य कािः (१) र्र्ा ३ िा उल्लेख भएको वा प्रचमलि कानूनले समिमि वा समिमिको सर्स्यले
नै गने भन्ने व्यवस्था गरे को वा कायाको प्रकृमिले समिमि वा समिमिको सर्स्यले नै गनुप
ा ने स्पष्ट भैरहेको र्े क्षख बाहेकको अन्य

कायाहरू यस ऐनिा िोयकएको किाचारी र त्यसरी निोयकएकोिा समिमिले मनर्ाय गरी िोकेको वा अमिकार प्रर्ान गरे को
किाचारीले गनुप
ा नेि ।

(२) िोयकएको शाखा प्रिुख वा िोयकएका अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचमलि कानून बिोक्षजि िोयकएको काि गर्ाा
समिमिको सं योजक वा समिमिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि मनर्े शन, रे खर्े ख र मनयन्त्रर्िा रही गनुप
ा नेि।

५. यस ऐन बिोक्षजि कायायवमि अवलम्बन गनुप
ा नेः समिमिले उजुरी वा उजुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा प्रचमलि र
सम्बक्षन्िि सं घीय कानूनिा स्पष्ट उल्लेख भए र्े क्षख बाहेक यस ऐन बिोक्षजिको कायायवमि अवलम्बन गनुप
ा नेि ।

६. समिमिले हे नेः समिमिलार्ा र्े हाय बिोक्षजिको उजुरीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अमिकार रहनेिः
(क) स्थानीय ऐनको र्र्ा ४७ अन्िगािको उजुरी,
(ख) िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार िेलमिलापको लामग नगरपामलकािा प्रेयषि उजुरी,

(ग) सं यविानको अनुसूची-८ अन्िगािको एकल अमिकार अन्िगाि नगर सभाले बनाएको कानून बिोक्षजि मनरूपर् हुने गरी
मसक्षजि
ा उजुरी, िथा

(घ) प्रचमलि कानूनले नगरपामलकाले हेने भमन िोकेका उजुरीहरू ।

७. समिमिको िेत्रामिकारः समिमिले र्र्ा ६ अन्िगािका िध्ये र्े हाय बिोक्षजिका उजुरीहरूिा िात्र िेत्रामिकार ग्रहर् गने िथा
कारवाही यकनारा गनेिः

(क) व्यक्षक्तको हकिा उजुरीका सबै पि नगरपामलकाको भौगोमलक िेत्रामिकार मभत्र बसोबास गरीरहेको,

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

(ग) नगरपामलकाको िेत्रामिकार मभत्र परे का कुनै अर्ालि वा मनकायबाट िेलमिलाप वा मिलापत्रको लामग प्रेयषि गरीएको,
(घ) अचल सम्पक्षि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सम्पक्षि नगरपामलकाको भौगोमलक िेत्रामिकार मभत्र रयहरहेको, िथा
(ङ) कुनै घटनासाँग सम्बक्षन्िि यवषयवस्िु रहेकोिा सो घटना नगरपामलकाको भौगोमलक िेत्रमभत्र घटे को ।
पररच्िे र्-३
उजुरी िथा प्रमिवार् र्िाा

८. यववार् र्िाा गनेः (१) कसै उपर यववार् र्िाा गर्ाा वा उजुरी चलाउाँ र्ा प्रचमलि कानून बिोक्षजि हकर्ै या पुगेको व्यक्षक्तले
समिमिको िोयकएको शाखासिि उजुरी र्िाा गनासकनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि उजुरी दर्ं र्ा यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोक्षजि खुलाउनुपने कुरा सबै खुलार्ा िथा पुयााउनुपने
प्रयिया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बिोक्षजिको ढााँचािा दर्नुपनेि ।
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(३) उपर्र्ा (२) िा लेक्षखए र्े क्षख बाहेक उजुरीिा र्े हाय बिोक्षजिको व्यहोरा सिेि खुलाउनुपनेिः
(क) बार्ीको नाि, थर, विन र मनजको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को नाि,
(ख) प्रमिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि मनजको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको विन,
(ग) नगरपामलकाको नाि सयहि समिमिको नाि,
(घ) उजुरी गनुप
ा रे को व्यहोरा र सम्पूर्ा यववरर्,
(ङ)

नगरपामलकाले िोके अनुसारको र्स्िुर बुिाएको रमसर् वा मनस्सा,

(च) समिमिको िेत्रामिकार मभत्रको उजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बक्षन्िि कानून,
(ि) बार्ीले र्ावी गरे को यवषय र सोसाँग सम्बन्िीि प्रिार्हरू,
(ज) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकर्ै या पुगेको

सम्बन्िी व्यहोरा,

(ि) कुनै सम्पक्षिसाँग सम्बक्षन्िि यवषय भएकोिा सो सम्पक्षि चल भए रहेको स्थान, अवस्था िथा अचल भए चारयकल्ला
सयहिको सबै यववरर् ।

(४) प्रचमलि कानूनिा कुनै यवशेष प्रयिया वा ढााँचा वा अन्य केयह उल्लेख भएको रहेि भने सो सन्र्भािा आवश्यक यववरर्
सिेि खुलेको हुनपु नेि ।

(५) कुनै यकमसिको िमिपूमिा भराउनुपने अथवा बण्िा लगाउनुपने अवस्थाको उजुरीको हकिा त्यस्िो िमिपूमिा वा बण्िा वा
चलनको लामग सम्बक्षन्िि अचल सम्पक्षिको यववरर् खुलेको हुनपु नेि ।

९. यववार् र्िाा गरी मनस्सा दर्नेः (१) उजुरी प्रशासकले र्र्ा ८ बिोक्षजि प्राप्त उजुरी र्िाा गरी बार्ीलार्ा िारे ख िोयक
अनुसूची-२ बिोक्षजिको ढााँचािा यववार् र्िााको मनस्सा दर्नुपनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि िारे ख दर्नु पने अवस्थािा िारे ख िोकर्ा अनुसूची-३ बिोक्षजिको ढााँचािा िारे ख भपाार्ा खिा गरी
सम्बक्षन्िि पिको र्स्िखि गरार्ा मिमसल सािेल राख्नुपिा ।
(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजि िारे ख भपाार्ािा िोयकएको िारे ख िथा उक्त मिमििा हुने काया सिेि उल्लेख गरी सम्बक्षन्िि पिलार्ा
अनुसूची-४ बिोक्षजिको ढााँचािा िारे ख पचाा दर्नुपनेि ।

१०. उजुरी र्रपीठ गनेः (१)उजुरी प्रशासकले र्र्ा ८ बिोक्षजि पेश भएको उजुरीिा प्रयिया नपुगेको र्े क्षखए पुरा गनुपा ने

र्े हायको प्रयिया पुरा गरी अथवा खुलाउनुपने र्े हायको व्यहोरा खुलार् ल्याउनु भन्ने व्यहोरा लेक्षख पााँच दर्नको सिय िोयक िथा
यववार् र्िाा गना नमिल्ने भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा जनार्ा र्रपीठ गरे िा बार्ीलार्ा उजुरी यर्िाा दर्नुपनेि ।
(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि प्रयिया नपुगेको भमन र्रपीठ गरी यर्िाा गरे को उजुरीिा र्रपीठिा उल्लेख भए बिोक्षजिको
प्रयिया पुरा गरी पााँच दर्नमभत्र ल्याएिा र्िाा गररदर्नु पिा ।

(३) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको र्रपीठ आर्े श उपर क्षचि नबुझने पिले सो आर्े श भएको मिमिले मिन दर्न मभत्र उक्त
आर्े शको यवरूद्धिा समिमि सिि मनवेर्न दर्नसकनेि ।
(४) उपर्र्ा (३) बिोक्षजि दर्एको मनवेर्न व्यहोरा िनामसब र्े क्षखए समिमिले उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको र्रपीठ बर्र गरी
यववार् र्िाा गना आर्े श दर्नसकनेि ।
(५) उपर्र्ा (४) बिोक्षजि आर्े श भएिा उजुरी प्रशासकले त्यस्िो यववार् र्िाा गरी अरू प्रयिया पुरा गनुप
ा नेि ।

११. र्िाा गना नहुनेः उजुरी प्रशासकले र्र्ा ८ बिोक्षजि पेश भएको उजुरीिा र्े हाय बिोक्षजिको व्यहोरा दठक भएनभएको जााँच
गरी र्िाा गना नमिल्ने र्े क्षखएिा र्र्ा १० बिोक्षजिको प्रयिया पुरा गरी र्रपीठ गनुप
ा नेिः

(क) प्रचमलि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् मभत्र उजुरी परे नपरे को,
(ख) प्रचमलि कानून बिोक्षजि समिमिको िेत्रामिकार मभत्रको उजुरी रहे/नरहेको,
(ग) कानुन बिोक्षजि लाग्ने र्स्िुर र्ाक्षखल भए/नभएको,

(घ) कुनै सम्पक्षि वा अमिकारसाँग सम्बक्षन्िि यवषयिा यववार् मनरूपर् गनुप
ा ने यवषय उजुरीिा सिावेश रहेकोिा त्यस्िो
सम्पक्षि वा अमिकार यवषयिा उजुरी गना बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे /नरहेको,
(ङ) उक्त यवषयिा उजुरी गने हकर्ै या बार्ीलार्ा रहे/नरहेको,
(च) मलखििा पुरा गनुप
ा ने अन्य ररि पुगे/नपुगेको, िथा

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहुनेः (१)यस ऐनिा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बिोक्षजि समिमि वा अन्य कुनै
अर्ालि वा मनकायिा कुनै पिले उजुरी गरी समिमि वा उक्त अर्ालि वा मनकायबाट उजुरीिा उल्लेख भएको यवषयिा प्रिार्
बुक्षि वा नबुक्षि यववार् मनरोपर् भैसकेको यवषय रहेको ि भने सो उजुरीिा रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा समिमिले
उजुरी र्िाा गना र कारवाही गना हुाँर्ैन ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि र्िाा गना नमिल्ने उजुरी भ ुलवश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी भएपमि उजुरी जुनसुकै
अवस्थािा रहेको भए पमन समिमिले उजुरी खारे ज गनुप
ा नेि ।
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१३. उजुरीसाथ मलखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुप
ा नेः उजुरीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक मलखि प्रिार्को सक्कल र कक्षम्ििा

एक प्रमि नक्कल उजुरीसाथै पेश गनुप
ा नेि र उजुरी प्रशासकले त्यस्िो मलखििा कुनै कैयर्यि जनाउनुपने भए सो जनार् सो
प्रिार् सम्बक्षन्िि मिमसलिा राख्नेि ।

१४. उजुरी िथा प्रमिवार् र्िाा र्स्िुरः(१) प्रचमलि कानूनिा यववार् र्िाा र्स्िुर िोयकएकोिा सोयह बिोक्षजि िथा र्स्िुर
निोयकएकोिा एक सय रूपैयााँ बुिाउनुपनेि ।
(२) प्रचमलि कानूनिा प्रमिवार् र्िाा र्स्िुर नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रमिवार् र्िाा र्स्िुर लाग्नेि ।

१५. प्रमिवार् पेश गनुप
ा नेः (१) प्रमिबार्ीले र्र्ा २० बिोक्षजि म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपमि म्यार् वा सूचनािा िोयकएको
सियावमि मभत्र उजुरी प्रशासक सिि आर्ै वा वारे स िार्ाि मलक्षखि प्रमिवार् र्िाा गनुप
ा नेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि प्रमिवार् पेश गर्ाा प्रमिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागजािका प्रमिमलयप साथै सं लग्न गरी पेश
गनुप
ा नेि ।

(३) प्रमिवार्ीले मलक्षखि ब्यहोरा दर्ाँ र्ा अनुसूची-५ बिोक्षजिको ढााँचािा दर्नुपनेि ।

१६. प्रमिवार्

जााँच गनेः (१) उजुरी प्रशासकले र्र्ा १५ बिोक्षजि पेश भएको प्रमिवार् जााँच गरी कानून बिोक्षजिको ररि

पुगेको िथा म्यार् मभत्र पेश भएको र्े क्षखए र्िाा गरी समिमि सिि पेश हुने गरी मिमसल सािेल गनुप
ा नेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि प्रमिवार् र्िाा हुने भएिा उजुरी प्रशासकले प्रमिबार्ीलार्ा बार्ी मिलानको िारे ख िोकनुपनेि ।

१७. मलखििा पुरा गनुप
ा ने सािान्य ररिः (१) प्रचमलि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेक्षखए र्े क्षख बाहेक समिमि सिि र्िाा
गना ल्याएका उजुरी िथा प्रमिवार्िा र्े हाय बिोक्षजिको ररि सिेि पुरा गनुप
ा नेिः
(क) एर्ोर(A4) सार्जको नेपाली कागजिा बायााँिर्ा पााँच सेक्षन्टमिटर, पयहलो पृष्ठिा शीरिर्ा र्श सेक्षन्टमिटर र त्यसपमिको
पृष्ठिा पााँच सेक्षन्टमिटर िोिेको िथा प्रत्येक पृष्ठिा बक्षिस हरर्िा नबढार्ा कागजको एकािर्ा िात्र लेक्षखएको,
(ख) मलखि र्िाा गना ल्याउने प्रत्येक व्यक्षक्तले मलखिको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुिारिा िोटकरी र्स्िखि गरी अक्षन्िि
पृष्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा ल्याप्चे सयहिाप गरे को,

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले मलखि ियार गरे को भए मनजले पयहलो पृष्ठको बायााँिर्ा मनजको कानून व्यवसायी र्िाा
प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यवसायीको यकमसि खुलार्ा र्स्िखि गरे को, िथा

(घ) मलखिको अक्षन्िि प्रकरर्िा यस मलखििा लेक्षखएको व्यहोरा दठक सााँचो ि, िुट्ठा ठहरे कानून बिोक्षजि सहुाँला
बुिाउाँ ला भन्ने उल्लेख गरी सो िुमन मलखि र्िाा गना ल्याएको वषा, ियहना र गिे िथा वार खुलार्ा मलखि र्िाा गना
ल्याउने व्यक्षक्तले र्स्िखि गरे को, ।
िर ब्यहोरा पुरार् पेश भएको मलखि मलनलार् यो उपर्र्ाले बािा पारे को िामनने िै न ।
(२) मलखििा यवषयहरू ििबद्ध रूपिा प्रकरर् प्रकरर् िु ट्यार्ा सं यमिि र ियाादर्ि भाषािा लेक्षखएको हुनपु नेि ।
(३) मलखििा पेटबोलीिा परे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरर् र व्यक्षक्तको नाि, थर, ठे गाना िथा अन्य यववरर् स्पष्ट
खुलेको हुनपु नेि ।

(४) मलखि र्िाा गना ल्याउने वा समिमििा कुनै कागज गना आउनेले मनजको नाि, थर र विन खुलेको नागररकिा वा अन्य
कुनै प्रिार् पेश गनुप
ा िा ।

१८. नक्कल पेश गनुप
ा नेः उजुरी वा प्रमिवार् र्िाा गना ल्याउनेले यवपिीको लामग उजुरी िथा प्रमिवार्को नक्कल िथा सं लग्न मलखि
प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुप
ा िा ।

१९. उजुरी वा प्रमिवार् सं शोिनः (१) मलखि र्िाा गना ल्याउने पिले समिमििा र्िाा भर्सकेको मलखििा लेखार् वा टार्प वा
िुद्रर्को सािान्य त्रुटी सच्याउन मनवेर्न दर्न सकनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको मनवेर्निा िाग बिोक्षजि सच्याउाँ र्ा र्ावी िथा प्रमिवार्िा गररएको िाग वा र्ावीिा िुलभ ुि
पििा र्रक नपने र मनकै सािान्य प्रकारको सं शोिन िाग गरे को र्े खेिा उजुरी प्रशासकले सो बिोक्षजि सच्याउन दर्न
सकनेि ।

(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजि सं शोिन भएिा सो को जानकारी उजुरीको अको पिलार्ा दर्नुपनेि ।
पररच्िे र्-४
म्यार् िािेली िथा िारे ख

२०. म्यार् सू चना िािेल गनेः (१) उजुरी प्रशासकले र्र्ा ९ बिोक्षजि यववार् र्िाा भएपमि बयढिा र्ुर्ा दर्न मभत्र प्रमिबार्ीका

नाििा प्रचमलि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोक्षजि र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् दर्र्ा सम्बक्षन्िि विा
कायाालय िार्ाि उक्त म्यार् वा सूचना िािेल गना सकनेि ।
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(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि म्यार् वा सूचना िािेल गर्ाा र्र्ा ९ बिोक्षजिको उजुरी िथा उक्त उजुरी साथ पेश भएको प्रिार्
कागजको प्रमिमलपी सिेि सं लग्न गरी पठाउनुपनेि ।

(३) उपर्र्ा (२) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन एकभन्र्ा बयढ प्रमिबार्ीलार्ा म्यार् दर्नुपर्ाा प्रिार्कागजको नक्कल
कुनै एकजना िुल प्रमिबार्ीलार्ा पठार्ा बााँकीको म्यार्िा प्रिार्कागजको नक्कल र्लानाको म्यार् साथ पठार्एको ि भन्ने
व्यहोरा लेक्षख पठाउनुपनेि ।
(४) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि प्राप्त भएको म्यार् विा कायाालयले बयढिा मिन दर्नमभत्र िािेल गरी िािेलीको व्यहोरा खुलार्ा
समिमििा पठाउनु पनेि ।
(५) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि म्यार् िािेल हुन नसकेिा र्े हाय बिोक्षजिको यवद्युिीय िाध्यि वा पमत्रकािा सूचना प्रकाशन गरे र
म्यार् िािेल गनुप
ा नेिः

(क) म्यार् िािेल गररनुपने व्यक्षक्तको कुनै फ्याकस वा र्ािेल वा अन्य कुनै अमभलेख हुन सकने यवद्युिीय िाध्यिको
ठे गाना भए सो िाध्यिबाट,

(ख) प्रमिबार्ीले म्यार् िािेली भएको जानकारी पाउन सकने िनामसब आिार ि भन्ने र्े क्षखएिा समिमिको मनर्ायबाट कुनै
स्थानीय र्ै मनक पमत्रकािा सूचना प्रकाशन गरे र वा स्थानीय एर्.एि. रे मियो वा स्थानीय टे मलमभजनबाट सूचना
प्रसारर् गरे र, वा

(ग) अन्य कुनै सरकारी मनकायबाट म्यार् िािेल गराउाँ र्ा म्यार् िािेल हुन सकने िनामसब कारर् र्े क्षखएिा समिमिको
आर्े शबाट त्यस्िो सरकारी मनकाय िार्ाि ।

(६) यस ऐन बिोक्षजि म्यार् जारी गनुप
ा र्ाा अनुसूची-६ बिोक्षजिको ढााँचािा जारी गनुप
ा नेि ।

२१. रोहवरिा राख्नुपनेः यस ऐन बिोक्षजि विा कायाालय िार्ाि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बक्षन्िि विाको अध्यि वा सर्स्य
िथा कक्षम्ििा र्ुर्ाजना स्थानीय भलार्मि रोहवरिा राख्नुपनेि ।

२२. रीि बेरीि जााँच गनेः(१)उजुरी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रमिवेर्न प्राप्त भएपमि रीिपूवक
ा को िािेल भएको ि वा िै न
जााँच गरी आवश्यक भए सम्बक्षन्िि विा सक्षचवको प्रमिवेर्न सिेि मलर्ा रीिपूवक
ा को र्े क्षखए मिमसल सािेल राक्षख िथा बेरीिको
र्े क्षखए बर्र गरी पुनः म्यार् िािेल गना लगार्ा िािेली प्रमि मिमसल सािेल राख्नुपनेि ।
(२)उपर्र्ा (१) बिोक्षजि जााँच गर्ाा सम्बक्षन्िि किाचारीले बर्मनयि राक्षख कायागरे को र्े क्षखए उजुरी प्रशासकले सो व्यहोरा
खुलार्ा समिमि सिि प्रमिवेर्न पेश गनुप
ा नेि ।
(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजिको प्रमिवेर्नको व्यहोरा उपयुक्त र्े क्षखए समिमिले सम्बक्षन्िि किाचारी उपर

कारवाहीको लामग

कायापामलका सिि लेक्षख पठाउन सकनेि ।

२३. िारे खिा राख्नू पनेः(१)उजुरी प्रशासकले र्र्ा ९ बिोक्षजि यववार् र्िाा गरे पमि उजुरीकिाालार्ा र र्र्ा १६ बिोक्षजि प्रमिवार्
र्िाा गरे पमि प्रमिबार्ीलार्ा िारे ख िोयक िारे खिा राख्नुपिा ।
(२) उजुरीका पिहरूलार्ा िारे ख िोकर्ा िारे ख िोयकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा िारे ख भपाार्ा िथा िारे ख पचाािा खुलार्ा
उजुरीका सबै पिलार्ा एकै मिलानको मिमि िथा सिय उल्लेख गरी एकै मिलानको िारे ख िोकनुपिा ।

(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजि िारे ख िोयकएको सियिा कुनै पि हाक्षजर नभए पमन िोयकएको काया सम्पन्न गरी अको िारे ख
िोकनुपने भएिा हाक्षजर भएको पिलार्ा िारे ख िोयक सियिा हाक्षजर नभर्ा पमि हाक्षजर हुने पिलार्ा अक्षघ हाक्षजर भर्ा िारे ख
लाने पिसाँग एकै मिलान हुनेगरी िारे ख िोकनुपिा ।

(४) यस र्र्ाबिोक्षजि िोयकएको िारे खिा उपक्षस्थि भएका पिहरूलार्ा साथै राक्षख समिमिले उजुरीको कारवाही गनुप
ा िा।

(५) उपर्र्ा (४) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन िोयकएको िारे खिा कुनै पि उपक्षस्थि नभए पमन समिमिले यववार्को
यवषयिा कारवाही गना बािा पनेिैन ।

२४. समिमिको मनर्ाय बिोक्षजि हुनेः समिमिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचमलि कानून िथा यस ऐनिा लेक्षखए र्े क्षख बाहेकको
यवषयिा आवश्यक प्रयिया मनिाारर् गना सकनेि ।

पररच्िे र्-५

सुनवार्ा िथा प्रिार् बुझने सम्बन्ििा

२५. प्रारक्षम्भक सुनवार्ाः (१) िेलमिलापबाट यववार् मनरुपर् हुन नसकी समिमििा आएका यववार् प्रमिवार् र्िाा वा बयान वा सो
सरहको कुनै काया भएपमि सुनवार्ाको लामग पेश भएको यववार्िा उपलब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काल मनर्ाय गना सयकने
भएिा समिमिले यववार् पेश भएको पयहलो सुनवार्ािा नै मनर्ाय गना सकनेि ।
(२) समिमि सिि पेश भएको यववार्िा उपर्र्ा (१) बिोक्षजि ित्काल मनर्ाय गना सयकने नर्े क्षखएिा समिमिले र्े हाय
बिोक्षजिको आर्े श गना सकनेिः-

(क) यववार्िा िुख नमिलेको कुरािा यकीन गना प्रिार् बुझने वा अन्य कुनै काया गने,
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(ख) यववार्िा बुझनुपने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा सम्बक्षन्िि मनकायबाट िाग गने आर्े श गने,
(ग) िेलमिलापका सम्बन्ििा यववार्का पिहरूसाँग िलर्ल गने, िथा

ु ार्को लामग िारे ख िथा पेक्षशको सिय िामलका मनिाारर् गने ।
(घ) यववार्का पि उपक्षस्थि भएिा सुनव

(३) उपर्र्ा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन समिमिले स्थानीय ऐनको र्र्ा ४७ को उपर्र्ा (२)
बिोक्षजिको उजुरीिा िेलमिलापको लामग पठाउने आर्े श गनुप
ा नेि ।

२६. प्रिार् र्ाक्षखल गनेः बार्ी वा प्रमिबार्ीले कुनै नयााँ प्रिार् पेश गना अनुिमि िाग गरी मनवेर्न पेश गरे िा उजुरी प्रशासकले
सोयह दर्न मलन सकनेि ।

२७. मलखि जााँच गनेः (१) समिमिले उजुरीिा पेश भएको कुनै मलखिको सत्यिा परीिर् गना रे खा वा हस्िािर यवशेषज्ञलार्ा

जााँच गराउन जरूरी र्े खेिा सो मलखिलार्ा असत्य भन्ने पिबाट परीिर् र्स्िुर र्ाक्षखल गना लगार्ा रे खा वा हस्िािर
यवशेषज्ञबाट मलखि जााँच गराउन सकनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि जााँच गर्ाा िनामसब िायर्कको सिय िोयक आर्े श गनुप
ा नेि र सिय मभत्र जााँच सम्पन्न हुनको
लामग यथासम्भव व्यवस्था गनुप
ा नेि ।
(३) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि जााँच गर्ाा मलखि असत्य ठहरीएिा मलखि सत्य रहेको भन्ने पिबाट लागेको र्स्िुर असुल गरी
उपर्र्ा (१) बिोक्षजि र्स्िुर र्ाक्षखल गने पिलार्ा भरार्ादर्नुपिा ।

२८. सािी बुझनेः (१) समिमिबाट सािी बुझने आर्े श गर्ाा सािी बुझने दर्न िोयक आर्े श गनुपा नेि । सािी राख्र्ा बढीिा ५
जना राख्नु पने ।
(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि आर्े श भएपमि उजुरी प्रशासकले उजुरीको पिलार्ा आर्े शिा उल्लेख भएको मिमििा सािी बुझने
िारे ख िोकनुपनेि ।
(३) सािी बुझने िारे ख िोयकएको दर्निा आफ्नो सािी समिमि सिि उपक्षस्थि गराउनु सम्बक्षन्िि पिको र्ाययत्व हुनेि।

२९. समिमिको िर्ाबाट बकपत्र गराउनेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन नाबालक वा अशक्त वा

वृद्धवृद्धा पि रहेको उजुरीिा सािी बकपत्रको लामग िोयकएको िारे खको दर्न उपक्षस्थि नभएको वा उपक्षस्थि नगरार्एको
सािीलार्ा समिमिले म्यार् िोयक समिमिको िर्ाबाट क्षिकार्ा बकपत्र गराउन सकनेि ।
(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि सािी क्षिकाउाँ र्ा बकपत्र हुने िारे ख िोयक म्यार् जारी गनुप
ा नेि र उजुरीका पिहरूलार्ा सिेि
सोयह मिलानको िारे ख िोकनुपनेि ।

३०. सािी बकपत्र गराउनेः (१) उजुरी प्रशासकले सािी बकपत्रको लामग िोयकएको दर्न पिहरूसाँग मनजहरूले उपक्षस्थि
गराउन ल्याएका सािीको नािावली मलर्ा समिमि सिि पेश गनुप
ा नेि ।

(२) सािी बकपत्रको लामग िोयकएको िारे खको दर्न उजुरीका सबै पिले सािी उपक्षस्थि गराउन ल्याएको भए कायाालय
खुल्नासाथ िथा कुनै पिले सािी उपक्षस्थि गराउन नल्याएको भए दर्नको बाह्र बजेपमि समिमिले उपलब्ि भए सम्िका
सािीको बकपत्र गराउनुपनेि ।

३१. बन्र्े ज गना सकनेः (१) सािीको बकपत्र गराउाँ र्ा उजुरीको यवषयवस्िु भन्र्ा र्रक प्रकारको िथा सािी वा उजुरीको

पिलार्ा अपिामनि गने वा क्षिझयाउने वा अनुक्षचि प्रकारको प्रश्न सोमिएिा समिमिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पिलार्ा बन्र्े ज गना
सकनेि ।

(२) नाबालक वा वृद्ध वा असक्त वा मबरािीले सािी बकनुपने भर्ा त्यस्िो उजुरीिा कुनै पिको उपक्षस्थमि वा अन्य कुनै
िनामसब कारर्ले सािीलार्ा बकपत्र गना अनुक्षचि र्बाव परे को वा पने प्रबल सम्भावना रहेको ि भन्ने समिमिलार्ा लागेिा
समिमिले त्यस्िो पिको प्रत्यि उपक्षस्थमिलार्ा बन्र्े ज गरी मनजले सािीले नर्े ख्ने गरी िात्र उपक्षस्थि हुन आर्े श गना
सकनेि ।

(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजि आर्े श गरे िा सािीले नर्े ख्ने गरी पि उपक्षस्थि हुने व्यवस्था मिलाउने र्ाययत्व समिमिको हुनि
े ।

(४) उपर्र्ा (१) वा (२) बिोक्षजि गर्ाा समिमिले उजुरीसाँग सम्बक्षन्िि आवश्यक प्रश्न ियार गरी समिमिको िर्ाबाट बकपत्र
गराउन

सकनेि ।

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुप
ा नेः(१) उजुरी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुिवार आगािी हप्ताको लामग पेशी िोयकएको

यववार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उक्त दर्नको लामग पेशी िोयकएका यववार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन
गनेि ।
(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको सूची सं योजकले र मनजको अनुपक्षस्थमििा मनजले क्षजम्िेवारी िोकेको समिमिको सर्स्यले प्रिाक्षर्ि
गनुप
ा नेि ।
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३३. र्ै मनक पेशी सूचीः (१) उजुरी प्रशासकले र्र्ा ३२ बिोक्षजिको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढे का यववार्हरूको िोयकएको

दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रमि सूचना पाटीिा टााँस्न लगाउनुपनेि िथा एक प्रमि समिमिका सर्स्यहरूलार्ा उपलब्ि
गराउनुपनेि ।
(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको सूचीिा यववार्हरू उल्लेख गर्ाा यववार् र्िााको आिारिा र्े हायको िििा ियार गरी प्रकाशन
गराउनुपनेिः(क)

नाबालक पि भएको यववार्,

(ख)

शारररीक असक्तिा वा अपाङ्गिा भएको व्यक्षक्त पि भएको यववार्,

(ग)

सिरी वषा उिेर पुरा भएको वृध्र् वा वृध्र्ा पि भएको यववार्, िथा

(घ)

यववार् र्िााको ििानुसार पयहले र्िाा भएको यववार् ।

(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजि पेशी सूची ियार गर्ाा िुल्िवीबाट जागेका िथा सवोच्च अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा क्षजल्ला
अर्ालिबाट पुनः र्न्सार्को लामग प्राप्त भर्ा र्िाा भएको यववार्को हकिा शुरूिा समिमििा र्िाा भएको मिमिलार्ा नै र्िाा
मिमि िामन िि मनिाारर् गनुप
ा नेि ।
(४) उपर्र्ा (१) वा (२) िा रहेको ििानुसार नै समिमिले यववार्को सुनवार्ा र कारवाही िथा यकनारा गनुप
ा नेि ।

३४. उजुरी प्रशासकको क्षजम्िेवारी हुनेः पेशी सूचीिा चढे का यववार्हरू कायाालय खुलेको एक घण्टा मभत्र समिमि सिि

सुनवार्ाको लामग पेश गने िथा उक्त दर्नको िोयकएको काया सयकए पमि समिमिबाट यर्िाा बुक्षिमलर्ा सुरक्षिि राख्ने क्षजम्िेवारी
उजुरी प्रशासकको हुनेि ।

३५. प्रिार् सुनाउन सकनेः समिमिले र्र्ा २५ बिोक्षजि िोयकएको िारे खको दर्न उपक्षस्थि सबै पिलार्ा अको पिले पेश
गरे को प्रिार् एवि् कागजाि र्े खार्ा पयढबााँची सुनार्ा सो बारे िा अको पिको कुनै कथन रहेको भए मलक्षखि बयान गरार्ा
मिमसल सािेल गराउन सकनेि ।

३६. यववार्को सुनवार्ा गनेः (१) समिमिले र्ुवै पिको कुरा सुनी मनजहरूको यववार्को सुनवार्ा िथा मनर्ाय गनुपा नेि ।
(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको सुनवार्ा िथा मनर्ाय गर्ाा पिहरूको रोहवरिा गनुप
ा नेि ।

(३) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि यववार्को सुनवार्ा गर्ाा र्जलास कायि गरी सुनवार्ा गना िनामसव र्े क्षखएिा सोही अनुसार गना
सकनेि ।िर र्ुबै पिको भनार् िथा क्षजयकर सुन्नलार् उपर्र्ा ३ अनुसारको र्जलास कायि गना बािा हुने िै न ।

३७. बन्र् र्जलासको गठन गनासकने (१) समिमिले ियहला िथा बालबामलका सिावेश रहेको िथा आवश्यक र्े खेको अन्य
यववार्को सुनवार्ाको लामग बन्र् र्जलास कायि गरी सुनवार्ा गना सकनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको बन्र् र्जलासिा यववार्का पि िथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य व्यक्षक्तलार्ा र्जलासिा
प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् र्जलासको गठन गनुप
ा नेि ।
(३) बन्र् र्जलासबाट हेररने यववार्को काि कारवाही, यपिीिको नाि थर ठे गाना लगायिका यवषय गोप्य राख्नुपनेि ।

३८. बन्र् र्जलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थाः (१) बन्र् र्जलासबाट हेररएका यववार्हरूको कागजािको प्रमिमलयप बार्ी,
प्रमिवादर् र मनजको यहििा असर परे को कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलार्ा उपलब्ि गराउनुहाँर्
ु ैन ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको यववार्को िथ्य खुलार्ा कुनै सिाचार कुनै पत्रपमत्रकािा सं प्रष
े र् हुनदर्नुहाँर्
ु ैन ।

(३) उपर्र्ा (२) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन समिमिले पिको गोपमनयिा िथा यहििा प्रमिकुल प्रभाव नपने गरी
सिाचार सं प्रष
े र् गना भने कुनै बािा पनेिैन ।

३९. थप प्रिार् बुझनेः यववार्को सुनवार्ाको िििा यववार्को कुनै पिको अनुरोििा वा यववार् सुनवार्ाको िििा समिमि
आर्ैले थप प्रिार् बुझनुपने र्े खेिा उजुरीका पिहरूलार्ा थप प्रिार् पेश गना पेश गने िारे ख िोयक आर्े श गनासकनेि ।

४०. स्वाथा बाक्षिएको यववार् हे न ा नहुनेः समिमिको सर्स्यले र्े हायका यववार्को कारवाही र यकनारािा सं लग्न हुनहु ाँर्
ु ै नः(क) आफ्नो वा नक्षजकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहेको यववार्,

स्पष्टीकरर्ः यस उपर्र्ाको प्रयोजनको लामग "नक्षजकको नािेर्ार" भन्नाले अपुिाली पर्ाा कानून बिोक्षजि अपुिाली प्राप्त
गना सकने प्राथमिकिा िििा रहेको व्यक्षक्त, िािा, िार्जु, सानीआिा, ठू लीआिा, सानोबाबु, ठू लोबाबू, पमि वा पत्नी

िर्ाका सासू, ससुरा, र्ूपु, र्ूपाजु, साला, जेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, मभनाजु, बयहनी ज्वार्ँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वार्ँ,
भाञ्जी बुहारी िथा त्यस्िो नािाका व्यक्षक्तको एकासगोलिा रहेको पररवारको सर्स्य सम्िनुपिा ।

(ख) मनजले अन्य कुनै है मसयििा गरे को कुनै काया वा मनज सं लग्न रहेको कुनै यवषय सिावेश रहेको कुनै यववार्,

(ग) कुनै यवषयिा मनजले यववार् चल्ने वा नचल्ने यवषयको िलर्लिा सहभामग भर्ा कुनै राय दर्एको भए सो यवषय सिावेश
रहेको यववार्, वा

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभूि रूपिा मनज र मनजको एकाघरसगोलका पररवारका सर्स्यको कुनै स्वाथा बाक्षिएको यववार्
।
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(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको कुनै अवस्था र्े क्षखएिा जुन सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पिा उक्त सर्स्यले यववार् हेन ा नहुने
कारर् खुलार्ा आर्े श गनुप
ा नेि ।

(३) उपर्र्ा (१) को प्रमिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै यववार्को कारवाही र यकनारािा सहभागी हुन लागेिा यववार्को
कुनै पिले आवश्यक प्रिार् सयहि यववार्को कारवाही यकनारा नगना मनवेर्न दर्न सकनेि

र सो सम्बन्ििा

काि

कारबाही स्थानीय ऐनको र्र्ा ४८(५) अनुसार हुनेि ।

(४) उपर्र्ा (३) अनुसार यववार् मनरुपर् हुन नसकने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्र्ा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था
अनुसारको सभाले िोकेको समिमिले काि कारवाही र यकनारािा गनेि ।

(५) उपर्र्ा (४) बिोक्षजि गर्ाा सभाले यववार्का पिहरूलार्ा सोयह उपर्र्ा बिोक्षजि गदठि समिमिबाट यववार्को कारवाही
यकनारा हुने कुराको जानकारी गरार्ा उक्त समिमि सिि उपक्षस्थि हुन पठाउनुपनेि ।
पररच्िे र्-६

मनर्ाय र अन्य आर्े श

४१. मनर्ाय गनुप
ा नेः (१) समिमिले सुनवार्ाको लामग पेश भएको यववार् हेर्ाा कुनै प्रिार् बुझनुपने बााँकी नरही यववार् यकनारा गने
अवस्था रहेको र्े क्षखएिा सोयह पेशीिा यववार्िा मनर्ाय गनुप
ा नेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि मनर्ाय गरे पमि मनर्ायको व्यहोरा मनर्ाय यकिाबिा लेक्षख समिमििा उपक्षस्थि सर्स्यहरू सबैले
र्स्िखि गनुप
ा नेि ।

(३) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि गरीएको मनर्ायको र्र्ा ४२ र अन्य प्रचमलि कानून बिोक्षजि खुलाउनुपने यववरर् खुलेको पूर्ा
पाठ मनर्ाय भएको मिमिले बयढिा साि दर्न मभत्र ियार गरी मिमसल सािेल राख्नुपिा ।

(४) उपर्र्ा (१) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनामसब कारर्ले गर्ाा सोयह दर्न यववार्
मनर्ाय गना नसकने भएिा आगामि हप्ताको कुनै दर्नको लामग अको पेशी िारे ख िोकनुपनेि ।

४२. मनर्ायिा खुलाउनुपनेः (१) समिमिले र्र्ा ४१ बिोक्षजि गरे को मनर्ायको पूर्प
ा ाठिा यस र्र्ा बिोक्षजिका कुराहरू खुलार्ा
अनुसूची-७ बिोक्षजिको ढााँचािा ियार गनुप
ा नेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि पूर्प
ा ाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रमिबार्ीको क्षजयकर, मनर्ाय गनुप
ा ने र्े क्षखएको यवषय, र्ुवै पिबाट
पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यवषय खुलाउनुपनेि ।

(३) उपर्र्ा (२) िा उल्लेख भए र्े क्षख बाहेक पूर्प
ा ाठिा र्े हायका कुराहरू सिेि खुलाउनुपनेिः(क) िथ्यको ब्यहोरा,

(ख) यववार्को कुनै पिले कानून व्यवसायी राखेको भएिा मनजले पेश गरे को बहस नोट िथा बहसिा उठार्एका िुल
यवषयहरु,
(ग) मनर्ाय गनाको लामग आिार मलर्एको प्रिार्का साथै र्ुवै पिबाट पेश भएको प्रिार् िथा त्यसको यवश्लेषर्,
(घ) मनर्ाय कायाान्वयन गनाको लामग गनुप
ा ने यवषयहरूको मसलमसलेवार उल्लेखन सयहिको िपमसल खण्ि, िथा
(ङ) मनर्ाय उपर पुनरावेर्न लाग्ने भएिा पुनरावेर्न लाग्ने क्षजल्ला अर्ालिको नाि र के कमि दर्नमभत्र पुनरावेर्न गनुप
ा ने
हो सो सिेि ।

(४) उपर्र्ा २ िथा ३ िा उल्लेख भएर्े क्षख बाहेक र्े हायका कुराहरु सिेि मनर्ायिा खुलाउन सकनेिः(क) सािी वा सजामिनको बकपत्रको सारांश,

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरे को भए सो नजीरको यववरर् र यववार्िा उक्त नजीरको मसध्र्ान्ि के कुन
आिारिा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भन्ने कारर् सयहिको यवश्लेषर्,

(ग) मनर्ायबाट कसै लार्ा कुनै कुरा दर्नुभराउनुपने भएको भए कसलार्ा के कमि भरार्ादर्नुपने हो सोको यववरर्, िथा
(घ)

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

४३. प्रारक्षम्भक सुनवार्ािा मनर्ाय हुनसकनेः (१) समिमिले पयहलो सुनवार्ाको लामग पेश भएको अवस्थािा नै यववार्िा थप

प्रिार् बुक्षिरहनुपने अवस्था नरहेको र्े खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकर्ै या वा समिमिको िेत्रामिकार नरहेको कारर्ले यववार्
मनर्ाय गना नमिल्ने र्े खेिा पयहलो सुनवार्ािा नै मनर्ाय गना सकनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको मनर्ाय िेत्रामिकारको अभाव रहेको कारर्ले भएको अवस्थािा िेत्रामिकार ग्रहर् गने अर्ालि
वा स्थानीय िह वा अन्य मनकायिा उजुरी गना जानु भमन सम्बक्षन्िि पिलार्ा जानकारी दर्नु पनेि ।

४४. मनर्ाय सं शोिनः (१)समिमि सिि यववार्को पि वा कुनै सरोकारवालाले यववार्को मनर्ायिा भएको कुनै लेखार्ाको त्रुटी
सं शोिन गरीपाउन क्षजयकर मलर्ा मनर्ायको जानकारी भएको पैंमिस दर्न मभत्र मनवेर्न दर्न सकनेि ।
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(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको मनवेर्न परी समिमिले हेर्ाा सािान्य त्रुटी भएको र सं शोिनबाट मनर्ायको िूल आशयिा कुनै
हेरर्ेर नहुने र्े खेिा िु िै पचाा खिा गरी मनवेर्न बिोक्षजि मनर्ाय सं शोिन गने आर्े श दर्नसकनेि ।

(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजिको आर्े श िूल मनर्ायको अमभन्न अङ्गको रुपिा मलर्नेि ।

४५. मनर्ायिा हे रर्ेर गना नहुनेः(१) समिमिका सर्स्य अथवा अरु कसैले पमन समिमिका सर्स्यहरुको र्स्िखि भर्सकेपमि
मनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुाँर्ैन ।

(२) कसैले उपर्र्ा (१)बिोक्षजि को कसुर गने किाचारीलार्ा आवश्यक कारवाहीको लामग सम्बक्षन्िि मनकायिा लेक्षख
पठाउनुपनेि ।

४६. मनर्ाय भएपमि गनुप
ा ने कारवायहः(१)उजुरी प्रशासकले समिमिबाट मनर्ाय भएपश्चाि मनर्ाय यकिाबिा समिमिका सर्स्यहरु
सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी मनर्ाय यकिाब र मिमसल क्षजम्िा मलनुपिा ।

(२)यस ऐन बिोक्षजि मनर्ायको पूर्प
ा ाठ ियार भएपमि सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपमि उजुरी प्रशासकले मनर्ायको
कायाान्वयन गनाका लामग ित्काल गनुप
ा ने केयह काया भए सो सम्पन्न गरी मिमसल अमभलेखको लामग पठाउनुपिा ।

४७. मनर्ाय गनुप
ा ने अवमिः(१) समिमिले प्रमिवार् र्ाक्षखल भएको वा बयान गनुपा नेिा प्रमिबार्ीको बयान भएको मिमिले िथा
प्रमिवार् र्ाक्षखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनपु ने म्यार् भ ुक्तान भएको मिमिले नब्बे दर्नमभत्र यववार्को अक्षन्िि मनर्ाय
गनुप
ा नेि ।
(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको सियावमि गर्ना गर्ाा िेलमिलापको लामग पठार्ाएको यववार्को हकिा िेलमिलापको प्रयियािा
लागेको सिय कटार्ा अवमि गर्ना गनुप
ा नेि ।

(३) उपर्र्ा (१) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन यववार्िा बुझनुपने प्रिार् िथा पुरा गनुप
ा ने प्रयिया बााँकी नरही यववार्
मनर्ाय गना अङ्ग पुमगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नमभत्र अक्षन्िि मनर्ाय गनुप
ा नेि ।

४८.

अन्िररि सं रिर्ात्िक आर्े श जारी गना सयकनेः स्थानीय ऐनको र्र्ा ४९ को उपर्र्ा ८ को खण्ि र्े क्षख (क)
सम्ि उक्षल्लक्षखि यवषयिा ित्काल अन्िररि सं रिर्ात्िक आर्े श जारी गना सयकनेि । यस्िो आर्े श जारी गर्ाा

(ङ)

मनवेर्कले पेश गरे को कागजाि, मनजको अवस्था र वस्िुगि पररक्षस्थमिको प्रारक्षम्भक िानयवन गरी ित्काल आर्े श नगरे
मनवेर्कलाई पना सकने नकारात्िक प्रभावको िुल्यांकन गनुा पर्ाि । न्याययक समिमिले जारी गने अन्िररि सं रिर्ात्िक
आर्े श अनुसूची ८ िा उल्लेख गरे बिोक्षजि हुनेि ।

पररच्िे र्-७

समिमिको सक्षचवालय
४९

समिमिको सक्षचवालयः (१)समिमिको कायासम्पार्नलार्ा सहक्षजकरर् गना एक सक्षचवालय रहनेि ।
(२) उपर्र्ा (१) विोक्षजिको सक्षचवालयिा कायापामलकाले आवश्यकिाअनुसार उजुरी प्रशासक, अमभलेख प्रशासक िथा अन्य
किाचारीहरुको व्यवस्था गना सकनेि । सक्षचवालयको कायासम्पार्नलार्ा व्यवक्षस्थि गना सक्षचवालय अन्िगाि उजुरी शाखा/
र्ााँट िथा अमभलेख शाखा/र्ााँट रहन सकनेि ।

५०.

उजुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अमिकारः यस ऐनिा अन्यत्र उल्लेख भएर्े क्षख बाहेक उजुरी प्रशासकको काि,

किाव्य र अमिकार र्े हाय बिोक्षजि हुनेिः

(क) पेश भएका उजुरी, प्रमिवार् र अन्य मलखिहरु जााँच गरी रीि पुगेको भए कानून बिोक्षजि लाग्ने र्स्िुर मलर्ा र्िाा गने र
र्िाा गना नमिल्ने भए कारर् जनार्ा र्रपीठ गने,

(ख) यववार्िा प्रिार्को लामग पेश भएका नक्कल कागजलार्ा सक्कलसाँग मभिार्ा दठक र्े क्षखएिा प्रिाक्षर्ि गने र मिमसल सािेल
राख्ने िथा सक्कलिा केयह कैयर्यि र्े क्षखएिा सो जनार्ा सम्बक्षन्िि पिको सयहिाप गरार्ा राख्ने,

(ग) पेश भएका मलखि साथ सं लग्न हुनपु ने प्रिार् िथा अन्य कागजाि ि वा िै न भए ठीक ि वा िै न जााँच्ने,
(घ) समिमिको आर्े शले क्षिकाउनुपने प्रमिबार्ी, सािी वा अन्य व्यक्षक्तको नाििा म्यार् जारी गने ,
(ङ) यववार्का पिलार्ा िारे ख वा पेशी िारे ख िोकने,

(च) समिमि सिि पेश हुनपु ने मनवेर्न र्िाा गरी आर्े शको लामग समिमि सिि पेश गने,
(ि) कानून बिोक्षजि वारे स मलने िथा गुज्रक
े ो िारे ख थाम्ने मनवेर्न मलर्ा आवश्यक कारवाही गने,
(ज) समिमिबाट भएको आर्े श कायाान्वयन गने गराउने,

(ि) समिमििा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझने, भपाार्ा गने लगायिका कायाहरु गने,
(ञ) आवश्यकिानुसार समिमिको िर्ाबाट पत्राचार गने,
(ट) समिमिको आर्े शले िािेल गनुप
ा ने म्यार् िािेल गनेगराउने, िािेल भएको म्यार्को िािेली जााँची रीिपूवक
ा को नभए पुनः
जारी गने िथा अन्य अर्ालि वा मनकायबाट प्राप्त भएको नगरपामलकाले िािेल गररदर्नुपने म्यार् िािेल गने गराउने,
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(ठ) मनर्ाय यकिाब र उजुरीको मिमसल क्षजम्िा मलने,
(ि) समिमििा र्िाा भएका यववार् िथा मनवेर्न लगायिका कागजािको अमभलेख ियार गने र िामसक वा वायषाक प्रमिवेर्न पेश
गनुप
ा ने मनकाय सिि प्रमिवेर्न ियार गरी सं योजकबाट प्रिाक्षर्ि गरार्ा सम्बक्षन्िि मनकायिा पठाउने,
(ढ) आफ्नो क्षजम्िा रहेका उजुरीका मिमसलिा रहेका कागजािको रीिपूवक
ा नक्कल दर्ने,
(र्) क्षजल्ला अर्ालििा पुनरावेर्न लाग्ने गरी मनर्ाय भएका यववार्िा पुनरावेर्न म्यार् जारी गरी िािेल गनेगराउने,

(ि) अर्ालि वा अन्य कुनै मनकायिा यववार्को मिमसल वा कुनै कागजाि पठाउनुपने भएिा समिमिलार्ा जानकारी गरार्ा मिमसल
वा कागजाि पठाउने िथा यर्िाा प्राप्त भएपमि कानून बिोक्षजि सुरक्षिि राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
(ि) मनर्ाय यकिाब क्षजम्िा मलने, िथा

(थ) पेश भएका मनवेर्न लगायिका कागजाििा समिमिबाट आर्े श हुनपु ने वा मनकासा मलनुपनेिा समिमि सिि पेश गने।
५१.

अमभले ख प्रशासकको काि, किाव्य र अमिकारः यस ऐनिा अन्यत्र उल्लेख भए बाहेक अमभलेख प्रशासकको काि,

किाव्य र अमिकार र्े हाय बिोक्षजि हुनेिः

(क) मनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िीः

(१) मनर्ाय बिोक्षजि चलन चलाउनुपने, कुनै कुरा दर्लार्ाभरार्ा दर्नुपने लगायिका मनर्ाय कायाान्वयनका लामग गनुप
ा ने
कायाहरु गने िथा मनर्ाय कायाान्वयनको अमभलेख राखी कानून बिोक्षजि यववरर् पठाउनुपने मनकायहरुिा यववरर्
पठाउने,
(२) मनर्ाय कायाान्वयनको िििा मनवेर्न दर्एका पिहरुको वारे स मलने, सकार गराउने, गुज्रक
े ो िारे ख थिाउने लगायिका
कायाहरु गने,

(३) समिमिको आर्े शले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा मनकायबाट रोक्का भै आएको जायजेथा अन्य अड्डा अर्ालििा
र्ाक्षखल चलान गनुप
ा ने भए सो गने,

(४) मनर्ाय बिोक्षजि मललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुप
ा ने भए सो सिेि गने, िथा

(५) लेक्षखए र्े क्षख बाहेकको कुनै काया मनर्ाय कायाान्वयनको िििा गनुप
ा ने भएिा समिमि सिि पेश गरी आर्े श बिोक्षजि
गने ।
(ख) अमभलेख सं रिर् सम्बन्िीः

(१) अमभलेख शाखाको रे खर्े ख गरी मनर्ाय भएका मिमसल सुरक्षिि राख्ने र कानून बिोक्षजि सिाउनेपने कागजहरु सिाउने,
(२) मनर्ाय भएका मिमसलहरुिा कागजाि जााँच गरी र्ुरुस्ि रहे /नरहेको हेने र मिमसल कानून बिोक्षजि गरी र्ुरुस्ि
अवस्थािा राख्ने,
(३) कानून बिोक्षजि सिाउने कागजको यववरर् ियार गरी सो यववरर् सुरक्षिि रहने व्यवस्था गने,
(४) अमभलेख शाखािा प्राप्त भएको मिमसलहरुको सालबसाली अमभलेख राख्ने र आवश्यकिानुसार यववरर् ियार गने, िथा

(५) कुनै अर्ालि वा मनकायबाट अमभलेखिा रहेको मिमसल वा कुनै कागजाि िाग भै आएिा रीिपूवक
ा पठाउने र यर्िाा
प्राप्त भएपमि रीिपूवक
ा गरी सुरक्षिि राख्ने ।
५२.

उजुरी प्रशासक वा अमभलेख प्रशासकको आर्े श उपरको मनवेर्नः (१) यस ऐन बिोक्षजि उजुरी प्रशासक वा

अमभलेख प्रशासकले गरे को आर्े श वा कारवाही उपर क्षचि नबुझने पिले सो आर्े श वा कारवाही भएको पााँच दर्नमभत्र समिमि
सिि मनवेर्न दर्न सकनेि ।

ु ार्ा गरी मनवेर्न पेश भएको बयढिा साि दर्न मभत्र मनवेर्न
(२) समिमिले उपर्र्ा (१) बिोक्षजि पेश भएको मनवेर्न उपर सुनव
उपरको कारवाही टुङ्गग्याउनुपनेि ।

(३) उपर्र्ा (२) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको मनवेर्न उपर आर्े श वा मनर्ाय गनुप
ा ूव ा केयह
बुझनुपने भए सो बुिेर िात्र मनर्ाय वा आर्े श गनुप
ा नेि ।

पररच्िे र्-८

िेलमिलाप सम्बन्िी व्यवस्था
५३.

मिलापत्र गराउनेः (१) समिमिले प्रचमलि कानून बिोक्षजि मिलापत्र हुन सकने जुनसुकै उजुरीिा मिलापत्र गराउन सकनेि

।

(२) यववार्का पिहरूले मिलापत्रको लामग अनुसूची-९ बिोक्षजिको ढााँचािा मनवेर्न दर्एिा समिमिले उजुरीिा मिलापत्र गराउन
उपयुक्त र्े खेिा मिलापत्र गरार्दर्नेि ।

(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजि पिहरूले दर्एको मनवेर्नको व्यहोरा समिमिले र्ुवै पिलार्ा सुनार्ा त्यसको पररर्ाि सम्िार्ा
पिहरूको मिलापत्र गने सम्बन्ििा सहिमि रहे/नरहेको सोध्नुपनेि ।
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(४) उपर्र्ा (३) बिोक्षजि सुनाउाँ र्ा पिहरूले मिलापत्र गना िञ्जुर गरे िा समिमिले पिहरूको मनवेर्निा उल्लेख भएको
व्यहोरा बिोक्षजिको मिलापत्र िीन प्रमि ियार गराउनुपनेि ।
(५) उपर्र्ा (४) बिोक्षजिको मिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलार्ा पढीबााँची सुनार्ा मिलापत्र गना िञ्जुर भएिा पिहरूको
सयहिाप गरार्ा समिमिका सर्स्यहरूले मिलापत्र कागज अनुसूची-१० बिोक्षजिको ढााँचािा प्रिाक्षर्ि गरी एक प्रमि समिमिले
अमभलेखको लामग मिमसलिा राख्नुपनेि िथा एक-एक प्रमि बार्ी िथा प्रमिबार्ीलार्ा दर्नुपनेि ।
५४.

िेलमिलाप गराउन सकनेः (१) समिमिले प्रचमलि कानून बिोक्षजि मिलापत्र गना मिल्ने उजुरीिा पिहरूबीच िेलमिलाप
गराउन सकनेि ।

(२) पिहरूले जुनसुकै िहिा यवचारािीन रहेको प्रचमलि कानूनले िेलमिलापको िाध्यिबाट सिािान गना सयकने यववार्िा
ु रूपिा समिमि सिि मनवेर्न दर्न सकनेिन् ।
यववार्का पिले सं यक्त

(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजि मनवेर्न दर्एकोिा िेलमिलापबाट उजुरीको मनरोपर् हुन उपयुक्त र्े क्षखएिा समिमिले त्यस्िो उजुरी
िेलमिलापको िाध्यिबाट मनरोपर् गना लेक्षख पठाउनु पनेि ।
(४) उपर्र्ा (३) बिोक्षजिको आर्े शपमि िेलमिलाप सम्बन्िी कारवाही प्रारम्भ गरी पिहरूबीच िेलमिलाप गरार्ादर्नुपनेि ।
(५) िेलमिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोक्षजि हुनेि ।
५५.

उजुरी मनर्ाय गनेः (१) समिमिले यस ऐन बिोक्षजि िेलमिलापको िाध्यिबाट उजुरीको मनरोपर् गना प्रयिया बढाएकोिा
िेलमिलापको िाध्यिबाट उजुरीको मनरोपर् हुन नसकेिा पिहरूलार्ा उजुरीको पेशी िारे ख िोयक कानून बिोक्षजि कारवाही
गरी सुनवार्ा िथा मनर्ाय गने प्रयिया बढाउनुपनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन स्थानीय ऐनको र्र्ा ४७ को उपर्र्ा (२) बिोक्षजिको उजुरीिा
िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसकेिा समिमिले अमिकार िेत्र रहेको अर्ालििा जाने भमन सुनार्ादर्नुपनेि ।

५६.

िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसकनेः यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन कुनै उजुरीिा मिलापत्र
गराउाँ र्ा उजुरीको प्रकृमि वा मिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भर्ा चलेको कुनै यववार् वा सावाजमनक िथा सरकारी
सम्पक्षि वा यहििा असर पने र्े क्षखएिा समिमिले त्यस्िो यववार्िा मिलापत्र गराउनेिैन ।

िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटार्ा अन्य व्यहोराबाट िात्र मिलापत्र गना चाहेिा भने मिलापत्र गरार्ादर्नुपनेि ।
५७.

िेलमिलापको लामग प्रोत्साहन गनेः (१) समिमिले समिमि सिि सुनवार्ाको लामग पेश भएको उजुरीिा िेलमिलाप
हुनसकने सम्भावना रहेको र्े खेिा पिहरूलार्ा िेलमिलापको लामग िारे ख िोकन सकनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको िारे खको दर्न समिमिले यववार्का पि िथा यवपि, उपक्षस्थि भएसम्ि पिले पत्यार्ा साथै
मलर्आएका अन्य व्यक्षक्त सिेि उपक्षस्थि गरार्ा िेलमिलापको लामग िलर्ल गरार्ा पिहरूको बीचिा सहिमि भएिा
सहिमि भए बिोक्षजि मिलापत्र कागज ियार गना लगार्ा मिलापत्र गरार्ादर्नुपनेि ।
(३) उजुरीिा िोयकएको म्यार्िा समिमि सिि उपक्षस्थि नभएको वा उपक्षस्थि भएर पमन िारे ख गुजारी यववार्िा िारे खिा
नरहेको पि अथवा यववार्िा पि कायि नभएको भए िापमन यववार्को पेटबोलीबाट उजुरीको पि कायि हुने र्े क्षखएको
व्यक्षक्त सिेि िेलमिलापको लामग उपक्षस्थि भएिा समिमिले िेलमिलाप गरार्ा मिलापत्रको कागज गरार्ादर्नुपनेि ।
५८.

प्रारक्षम्भक सुनवार्ा पूव ा िेलमिलापः (१) उजुरी प्रशासकले प्रारक्षम्भक सुनवार्ाको लामग समिमि सिि उजुरी पेश हुनपु वू ा
उजुरीिा िेलमिलाप हुनसकने अवस्था र्े क्षखएिा वा पिहरूले सो व्यहोराको मनवेर्न मलर्ा आएिा मिलापत्रको व्यहोरा खुलेको
कागज ियार गरी समिमि सिि पेश गनासकनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि गर्ाा मिलापत्रिा अक्षन्िि सहिमि नजुटेको भए िापमन पिहरू िेलमिलापको लामग प्रयियािा जान
सहिि भएिा उजुरी प्रशासकले पिहरूको मनवेर्न मलर्ा उजुरीिा िेलमिलापको लामग िेलमिलापकिाा सिि पठाउने
आर्े शको लामग समिमि सिि पेश गनासकनेि ।
५९.

िेलमिलापकिााको सूची ियार गनेः(१) समिमिले िेलमिलापको काया गराउनको लामग र्े हाय बिोक्षजिको योग्यिा पुगेको
व्यक्षक्तहरूको यववरर् खुलार्ा सम्भायवि िेलमिलापकिााको सूची ियार गनेिः
(क) कक्षम्ििा िाध्यमिक िह उक्षिर्ा गरे को,

(ख) कुनै राजनीमिक र्ल प्रमि आस्था राखी राजनीमििा सयिय नरहेको, िथा
(ग) स्थानीय स्िरिा सिाजसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको ।
(घ) िेलमिलापकिााको 40 घण्टा िामलि मलर् िेलमिलापकिााको काया गर्ै आएको,
(ङ) २५ बषा उिेर पुरा भएको ।

(च) िाथी योग्यिािा जुन सुकै कुरा लेक्षखएको भएिा पमन िामलि मलई हाल काि गरररहेकाको हकिा मनजलाई मनरन्िरिा
दर्न सयकने ।
(२) िेलमिलापकिााको सूची ियार गरे पमि समिमिले सूची नगर सभा सिि पेश गरी अनुिोर्न गराउनुपनेि ।
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(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजि सूची अनुिोर्न भएपमि समिमिले सावाजमनक जानकारीको लामग सूचना प्रकाशन गनुप
ा नेि िथा
िेलमिलापको लामग पठाउाँ र्ा प्रत्येक पिलार्ा सो सूची उपलब्ि गराउनुपनेि ।
६०.

िेलमिलापकिााको सूची अद्यावमिक गनेः (१) समिमिले र्र्ा ५९ बिोक्षजि ियार भएको सूची प्रत्येक वषा अद्यावमिक
गनुप
ा नेि ।

(२) प्रत्येक वषा अद्यावमिक गरे को िेलमिलापकिााको सूची समिमिले सभाबाट अनुिोर्न गराउनुपनेि ।

(३) यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोक्षजि िेलमिलापकिााको सूचीिा सूचीकृि हुन योग्यिा पुगेको व्यक्षक्तले समिमि सिि
सूचीकृि गररपाउनको लामग अनुसूची-११ बिोक्षजिको ढााँचािा मनवेर्न दर्नसकनेि ।

६१.

िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेः (१) समिमिले र्र्ा ६० बिोक्षजि िेलमिलापकिााको सूची अद्यावमिक गर्ाा
र्े हायको अवस्थाका िेलमिलापकिााको नाि सूचीबाट हटाउनेिः(क) मनजको िृत्यु भएिा,
(ख) मनजले आफ्नो नाि सूचीबाट हटार्ापाउाँ भन्ने मनवेर्न दर्एिा,
(ग) मनजले नैमिक पिन र्े क्षखने र्ौजर्ारी अमभयोगिा सजाय पाएिा,

(घ) मनज कुनै सं स्थासाँग सम्बध्र् रहे कोिा सो सं स्था खारे ज वा यवघटन भएिा, र
(ङ) समिमिले र्र्ा ६७ को उपर्र्ा (२) बिोक्षजि मनजलार्ा सूचीबाट हटाउने मनर्ाय गरे िा ।
(च)

बसार्ाँ सरार् गरे िा ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि सूचीबाट नाि हटार्एका िेलमिलापकिााहरूको नािावली समिमिले सावाजमनक सूचनाको लामग
प्रकाशन गनुप
ा नेि ।
६२.

िेलमिलापको लामग सियावमि िोकनेः (१) समिमिले यस ऐन बिोक्षजि िेलमिलापको लामग िेलमिलापकिाा पठाउाँ र्ा
बयढिा मिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेि ।

(२) िेलमिलापको लामग पठाउाँ र्ा सािान्यियाः वयढिा िीन जनाबाट िेलमिलाप गराउने गरी िोकनुपनेि ।
६३.

िेलमिलापकिााको िनौटः (१) समिमिले िेलमिलाप गराउने कायाको लामग यववार्का पिहरूलार्ा एक जना
िेलमिलापकिााको िनौट गनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि गर्ाा पिहरूबीचिा एकजना िेलमिलापकिााको लामग सहिमि नभएिा समिमिले पिहरूको
सहिमििा मिन जना िेलमिलापकिााको िनौट गनुप
ा नेि ।
(३) पिहरूको बीचिा िेलमिलापकिााको नाििा सहिमि हुन नसकेिा समिमिले िेलमिलापकिााको सूचीिा रहेका

िेलमिलापकिााहरू िध्येबाट र्ुवै पिबाट एक-एक जना िेलमिलापकिाा िनौट गना लगार्ा िेस्रो िेलमिलापकिाा िनौट
गररदर्नुपनेि ।

(४) उजुरीका सबै पिको सहिमििा िेलमिलापकिााको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोक्षजि िेलमिलापकिाा हुन अयोग्य
नभएको कुनै व्यक्षक्त वा सं स्थाबाट िेलमिलाप प्रयिया अगािी बढाउन सहिि भै मलक्षखि मनवेर्न दर्एिा समिमिले त्यस्िो
व्यक्षक्त वा सं स्थालार्ा िेलमिलापकिाा िोयकदर्नुपनेि ।
६४.

िेलमिलापकिााको पररविानः (१) समिमिले र्े हायको अवस्था परर पिहरूले मनवेर्न दर्एको अवस्थािा िेलमिलापकिाा
पररविान गररदर्नुपनेिः-

(क) र्र्ा ६१ बिोक्षजि िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा,
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिमििा िेलमिलापकिाा हेरर्ेर गना िञ्जुर भएिा,

(ग) यववार्को कुनै पिले िेलमिलापकिाा प्रमि अयवश्वास रहेको मलक्षखि जानकारी गराएिा,
(घ) कुनै कारर्ले िेलमिलापकिााले िेलमिलापिा सहभागी भैरहन नसकने जनाएिा,

(ङ) यववार्को यवषयवस्िुिा िेलमिलापकिााको कुनै स्वाथा रहेको िेलमिलापकिााले जानकारी गराएिा वा कुनै स्रोिबाट
समिमि सिि जानकारी भएिा, िथा

(च) िेलमिलापकिााले िेलमिलापकिााको है मसयिले कायागर्ाा र्र्ा ६६ िथा अन्य प्रचमलि कानून बिोक्षजि पालन
गनुप
ा ने आचरर् पालन नगरे िा ।

(२) िेलमिलापकिाा पररविानको कारर्ले िोयकएको सियिा िेलमिलापको काया सम्पन्न हुन नसकने भएिा समिमिले बयढिा
एक ियहना सम्िको सिय थप गना सकनेि ।
६५.

िेलमिलापको लामग पठाउाँ र्ा गने प्रयियाः (१) समिमिले कुनै उजुरी िेलमिलापको लामग िेलमिलापकिाा सिि

पठाउाँ र्ा पिहरूलार्ा िेलमिलापकिााको सम्पका उपलब्ि गरार्ा िेलमिलापकिाा सिि उपक्षस्थि हुने िारे ख िोयक र्े हाय
बिोक्षजिको कागज साथै राक्षख लेक्षख पठाउनुपनेिः

(क) उजुरीको सारसं िेप वा िुख्य िुख्य कागजािको प्रमिमलपी,
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(ख) उजुरीको पि वा वारे स भए वारे सको नाि, थर, विन र उपलब्ि भएसम्ि टे मलर्ोन नम्बर, र्ािेल, फ्याकस िथा
अन्य सम्पका यववरर्, िथा

(ग) िेलमिलाप सम्बन्िी प्रयिया सम्पन्न गनुप
ा ने स्थान र सिय ।
(२) िेलमिलापकिााले समिमि सिि िाग गरे िा उजुरीका कागजािहरूको नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेि ।

(३) िेलमिलापको लामग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न मभत्र उजुरीको पिहरू समिमि सिि उपक्षस्थि हुने गरी
िारे ख िोकनुपनेि ।

(४) उपर्र्ा (३) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन िेलमिलापकिााले िोयकएको सिय अगावै उजुरी समिमि सिि यर्िाा
पठाउने मनर्ाय गरे िा सो मनर्ायको जानकारी भएको साि दर्न मभत्र पिहरूलार्ा समिमि सिि उपक्षस्थि हुनेगरी
पठाउनुपनेि ।
६६.

िेलमिलापिा अवलम्बन गनुप
ा ने प्रयियाः(१) समिमिले पिहरूको सहिमििा िेलमिलापको लामग िलर्ल गने िथा
अन्य काया गने स्थानको िनौट गरी पि िथा िेलमिलापकिाालार्ा सोको जानकारी उपलब्ि गराउनुपनेि ।
िर पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको िनौट गना बािा पनेिैन ।

(२) पिहरूलार्ा उपर्र्ा (१) बिोक्षजि िेलमिलापकिााले िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा उपक्षस्थि हुने र्ाययत्व रहनेि
।

(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजिको र्ाययत्व पिहरूले पुरा नगरे िा िेलमिलापकिााले िेलमिलापको प्रयिया बन्र् गरी समिमिलार्ा
सोको मलक्षखि जानकारी गरार्ा उजुरीको कागजाि यर्िाा पठाउनसकनेि ।

(४) िेलमिलापको िििा िेलमिलापकिााले पिहरूबीचिा सहजकिााको भूमिका गनेि र उक्त भूमिका मनवााह गने िििा
मनजले पिहरू बाहेक र्े हायका व्यक्षक्तहरूसाँग सिेि एकल वा सािूयहक वािाा गनासकनेिः

(क) यववार्को यवषयिा जानकारी रहेको उजुरीका पिले रोजेको व्यक्षक्त, िथा
(ख) यववार्को यवषयवस्िुको बारे िा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्िी ।
(५) िेलमिलापकिााले पिहरूको सहिमििा पिहरूसाँग र्े हाय बिोक्षजि वािाा गनासकनेिः
(क) पिहरूसाँग एकल एकान्िवािाा, िथा

(ख) टे मलर्ोन वािाा, मभिीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािाालाप ।

(६) प्रचमलि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहुनेगरी पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिााले िेलमिलापको
कायायवमि मनिाारर् गनासकनेि ।

६७.

िेलमिलापकिााको आचरर्ः (१)िेलमिलापकिााले र्े हाय बिोक्षजिको आचरर् पालन गनुपा नेिः(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

िेलमिलाप सम्बन्िी कारवाही मनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुप
ा ने,

कुनै पिप्रमि िुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखेको र्े क्षखने कुनै आचरर् वा व्यवहार नगने,
कुनै पिलार्ा िर, त्रास, िुकयान वा प्रलोभनिा पारी िेलमिलाप गराउन नहुने,

यववार् कायि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पिसाँग आमथाक कारोबारिा साँलग्न नहुने,

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

(च)

िेलमिलापको िििा पिहरुसाँग सम्िानजनक, सर्भावपूर्ा र सबै पिप्रमि सिान व्यवहार कायि गने,

(ि)

िेलमिलापको िििा पिहरुले व्यक्त गरे को यवषयवस्िुको गोपनीयिा कायि राख्ने, िथा

(ज)

िेलमिलापको िििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि वा वस्िु प्रयिया सम्पन्न भएपमि वा मनज प्रयियाबाट
अलग भएपमि सम्बक्षन्िि पिलार्ा सुरक्षिि यर्िाा गने ।

(२) समिमिले कुनै िेलमिलापकिााले उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको आचरर् पालना नगरे को उजुरी परी वा सो यवषयिा स्वयं

जानकारी प्राप्त गरी िानयवन गर्ाा व्यहोरा दठक र्े क्षखए त्यस्िो िेलमिलापकिाालार्ा िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेि
।

६८.

मलखि ियारी र मिलापत्रः (१) िेलमिलापकिााले पिहरुसाँगको िलर्ल पश्चाि िेलमिलापको लामग र्ुवै पि सहिि
भएकोिा मिलापत्र गरार्ा सहिमि भएको यवषयवस्िु बिोक्षजिको मिलापत्रको मलखि ियार गरर समिमि सिि पठाउनुपनेि ।

६९.

िेलमिलाप नभएको उजुरीिा गनुप
ा ने कारवाहीः (१) िेलमिलापकिााले पिहरु बीचिा िेलमिलाप हुन नसकेिा सो

व्यहोरा खुलार्ा प्रमिवेर्न ियार गरी यववार्का सबै कागजाि सयहि समिमििा यर्िाा पठाउनुपनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि गर्ाा िेलमिलापकिााले पिहरुलार्ा समिमि सिि हाक्षजर हुन जाने बयढिा साि दर्नको म्यार् िोयक
पठाउनुपनेि ।
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70. िेलमिलाप नभएको उजुरीिा मनर्ाय गनुप
ा नेः (१) स्थानीय ऐनको र्र्ा ४७ (१) को यववार्िा समिमिले िेलमिलापको
लामग पठाएको उजुरीिा पिहरुबीच िेलमिलाप हुन नसयक िेलमिलापकिााको प्रमिवेर्न सयहि प्राप्त हुन आएिा कानून बिोक्षजि
कारवाही गरी मनर्ाय गनुप
ा िा ।

(२) उपर्र्ा (१) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन र्े हाय बिोक्षजिको उजुरीिा अमिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बक्षन्िि
अर्ालि वा मनकायिा उजुरी गना जानु भमन सुनार्ा पठार्ादर्नुपिाः(क)
(ख)

स्थानीय ऐनको र्र्ा ४७ को उपर्र्ा (२) बिोक्षजिको यववार्िा, िथा

कुनै अर्ालि वा मनकायबाट िेलमिलापको लामग प्रेयषि भएको यववार्िा ।

(३) उपर्र्ा (२) को र्े हाय (ख) बिोक्षजिको यववार्िा सम्बक्षन्िि अर्ालि वा मनकायिा पठाउाँ र्ा हाक्षजर हुन जाने िारे ख िोकी
पठाउने िथा मिमसल सिेि नक्कल खिा गरी अमभलेख राक्षख सक्कल मिमसल सम्बक्षन्िि अर्ालि वा मनकायिा पठाउनुपनेि
।

71. िेलमिलाप र्स्िुरः िेलमिलापिा जाने यववार्को हकिा िेलमिलापकिााले पिहरुले सहिमििा दर्न िञ्जुर भएर्े क्षख बाहेक

कुनै प्रकारको र्स्िुर लाग्नेिैन ।िर पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिााले पिहरुबाट बढीिा रु ५००/- (पााँच सय िात्र)
मलन पाउनेिन् ।

72. सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलाप प्रविान गना किाचारी िोकन सकनेः (१)समिमिले स्थानीय स्िरिा
िेलमिलाप प्रवािन गनाको लामग कायापामलकािा अनुरोि गरे िा किाचारी खटार्ा सिुर्ाय स्िरिा िेलमिलापको प्रवािनात्िक
कायािि गना सयकनेि ।
(२) सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलापको हकिा र्र्ा ५९ (१) अनुसारको योग्यिा िथा अनुभव नभएका
िेलमिलापकिाावाट िेलमिलाप गराउन वािा पने िै न ।

(३) समिमिले सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलापको कायायवमि िोके विोक्षजि हुनेि ।
पररच्िे र्-९

मनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था

73. सक्षचवालयको क्षजम्िेवारीः कायापामलकाको प्रत्यि मनयन्त्रर् र मनर्े शनिा रयह समिमिको मनर्ाय कायाान्वयन गने गराउने
सम्बन्िी सम्पूर्ा कायाको रे खर्े ख गने क्षजम्िेवारी वहन गनुप
ा नेि ।

74. सहयोग गनुप
ा नेः (१) नगरपामलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै विा कायाालय िथा अन्य कायाालयले यस ऐन िथा
प्रचमलि कानून बिोक्षजि समिमिले गरे को मनर्ाय बिोक्षजि व्यक्षक्त वा सं स्था वा अन्य कसैसाँग असुल गनुप
ा ने जररवाना वा अन्य
रकि असुलउपर गना सहयोग गनुप
ा नेि ।

(२) यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोक्षजि समिमिले असूल गनापने जररवाना, मबगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकि असुल उपर
नभर्ा उपर्र्ा (१) िा उल्लेख भए बिोक्षजिका कायाालयहरुले कुनै मसर्ाररस वा कुनै काया गररदर्ने िै नन् ।

75. असुलउपर गनेः (१) अमभलेख प्रशासकले समिमिको मनर्ाय बिोक्षजि कुनै पिसाँग जररवाना वा मबगो वा अन्य कुनै प्रकारको
असुल उपर गनुप
ा ने भएिा सो पिले जररवाना मिना बुिाउन ल्याएिा बुक्षि सर्रस्याहा गरी जररवानाको लगि किा गनुप
ा नेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि असुलउपर नभएिा लगि राखी सम्बक्षन्िि पिको नाि नािेसी िथा जररवाना रकि सिेिको
यववरर् नगरपामलकाको कायाालयका साथै सबै विा कायाालयिा सिेि अमभलेखको लामग पठाउनुपनेि ।
(३) सम्बक्षन्िि कायाालयहरुले उपर्र्ा (२) बिोक्षजि लेक्षख आएिा त्यस्िो पिसाँग जररवाना रकि असुलउपर गरी अमभलेख
शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनुपनेि ।

76. भरीभराउ गनेः (१) समिमिले यस ऐन बिोक्षजि गरे को कुनै मनर्ाय बिोक्षजि कुनै पिले राखेको र्स्िुर, वा अन्य कुनै
प्रकारको रकि कुनै पिबाट भरार्ापाउने भएिा भरार्ापाउने पिले भरीदर्नुपने पिको त्यस्िो रकि भरार्ादर्नुपने स्रोि खुलार्ा
अनुसूची-१२ बिोक्षजिको ढााँचािा मनवेर्न दर्नुपनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि मनवेर्न दर्ाँ र्ा यथासम्भव नगर् रहेको बैँक खािा वा कुनै सहकारी वा बचि सं स्थािा रहेको रकि

र सो नभएिा मललाि मबिी गरी असुलउपर गनुप
ा ने अवस्था भएिा कुनै अचल सम्पक्षिको व्यहोरा खुलार्ा मनवेर्न
दर्नुपनेि ।

(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजिको मनवेर्निा र्र्ा ७८ बिोक्षजिको यववरर् खुलार्ा मनवेर्न दर्नुपनेि ।

77. चलन चलार्ादर्नेः (१) समिमिले यस ऐन बिोक्षजि गरे को कुनै मनर्ाय बिोक्षजि कुनै सम्पक्षि वा अमिकार वा कुनै यवषयवस्िु
वा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरे को पिले त्यस्िो चलन पाउने यवषयको यववरर् खुलार्ा अमभलेख प्रशासक
सिि अनुसूची-१३ को ढााँचािा मनवेर्न दर्नुपनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि मनवेर्न परे िा अमभलेख प्रशासकले मनर्ाय बिोक्षजिको यवषयको चलन चलार्ादर्नुपनेि ।
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(३) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको मनवेर्न दर्ाँ र्ा चलन चलाउनुपने सम्पक्षिको र्र्ा ७८ बिोक्षजिको यववरर् खुलाउनुपनेि।

78. सम्पक्षिको यववरर् खुलाउनुपनेः भररभराउ गना वा चलनचलार् पाउनको लामग मनवेर्न दर्ने यववार्को पिले मनवेर्निा
सम्पक्षिको यववरर् उल्लेख गर्ाा र्े हाय बिोक्षजिको यववरर् खुलाउनुपनेिः(क) अचल सम्पक्षिको यववरर्
(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना िथा चार यकल्ला,
(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रर्ल,,
(३) घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगायर्ट,
(४) घर जग्गाको अवक्षस्थिी आवास वा औद्योमगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा,
(५) कच्ची वा पक्की सिकसाँग जोमिएको व्यहोरा,
(६) घरजग्गाको स्वामित्व रहेको व्यक्षक्तको नाि थर साथै स्वामित्व भन्र्ा र्रक व्यक्षक्तको भोगचलन रहेको भए
भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य यववरर्, िथा
(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्मबिी हुन सकने न्यूनिि िूल्य ।
(ख)

चल सम्पक्षिको यववरर्ः

(१) चलसम्पक्षि रहेको ठाउाँ िथा भोग वा मनयन्त्रर् राख्नेको नाि थर,
(२) बैँक खािािा रहेको नगर् भए खािावालको साथै बैँक िथा शाखाको नाि,
(३) चल सम्पक्षिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवि मबयि िूल्य, िथा

(४) नगर् बाहेकको चल सम्पक्षि भए अवस्था, प्रकृमि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको सार्ज र साँख्या ।

79. सम्पक्षि रोक्का राख्नेः (१) अमभलेख प्रशासकले र्र्ा ७५ वा ७६ बिोक्षजि मनर्ाय कायाान्वयनको लामग मनवेर्न परे पमि
र्े खार्एको सम्पक्षिको हकिा आवश्यक पने जमि जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्ििा मनर्ायको लामग कायापामलका सिि पेश गने र

कायापामलकाबाट रोक्का राख्ने मनर्ाय गरे पिी मनर्ाय बिोक्षजि जेथा रोक्का राख्नको लामग सो जेथा र्िाा रहेको कायाालय वा
रक्षजष्ट्रेशन गने कायाालयिा लेक्षख पठाउनुपनेि ।
(२)बाली, ब्याज, बहाल लगायिको सम्पक्षिको हकिा मनवेर्न परे को बयढिा र्ुर्ा दर्न मभत्र सम्पक्षि िायर्ाि गना लगार्ा
िायर्ाि गर्ााको सियिा नै आवश्यक पने जमि सम्पक्षि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज, िुनार्ा आदर् आय
मनयन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नुपिा र त्यसको भपाार्ा सम्बक्षन्िि पिलार्ा दर्नुपिा ।

(३) र्र्ा ७७ को र्े हाय (ख) बिोक्षजिको सम्पक्षिको हकिा भररभराउको लामग आवश्यक पने जमि सम्पक्षि रोक्का राखी
रोक्काको सूचना आवश्यकिा अनुसार लेखा शाखा वा सम्बक्षन्िि बैँक वा सम्बक्षन्िि मनकायिा िुरुन्ि लेक्षख पठाउनुपनेि ।

(४) सम्पमि रोक्का सम्वक्षन्ि आर्े श अनुसूची १४ बिोक्षजि हुनेि ।

80. सम्पक्षि मललाि गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिः (१) कायापामलकाले यस ऐन बिोक्षजि भररभराउ गनुपा ने मबगो वा कोटा

र्ी वा त्यस्िै कुनै रकि असुलउपर गना र्र्ा ७७ को र्े हाय (क) बिोक्षजि सम्पक्षिको यववरर् खुलार्ा र्खाास्ि परे िा त्यस्िो
रकि भरीदर्नुपने व्यक्षक्तलार्ा बुिाउनुपने रकि बुिाउन साि दर्नको म्यार् दर्र्ा सूचना जारी गनुप
ा िा।
(२)उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको म्यार्िा रकि बुिाउन नल्याएिा त्यस्िो भरीदर्नुपने व्यक्षक्तको भरीपाउने व्यक्षक्तले र्े खाएको र्र्ा
७७ को र्े हाय (क) बिोक्षजिको सम्पक्षि िायर्ाि गरील्याउनुपिा ।

(३) र्ण्ि, जररवाना, सरकारी मबगो वा कुनै अर्ालि वा मनकाय वा नगरपामलका वा समिमिको मनर्ायले असुल उपर गनुप
ा ने

कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असुलउपर हुनपु ने व्यक्षक्तले बुिाउन नल्याएिा मनजको जुनसुकै अचल सम्पक्षि र्ेला परे िा
िायर्ाि गरी रोक्का राख्नुपिा ।

(४) उपर्र्ा (३) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन जेथा जिानि वा कुनै प्रकारको नगर् िरौट र्ाक्षखल गरे को हकिा सो
सम्पक्षिबाट खाम्ने जमि रकिको लामग उपर्र्ा (३) बिोक्षजि गरररहनु पर्ै न ।
(५) उपर्र्ा (४) बिोक्षजि िोल कायि भएपमि उक्त अचल सम्पक्षिको मललािको सूचना सम्बक्षन्िि पिलार्ा दर्र्ा
सवासािारर्को जानकारीको लामग मललाि हुने मिमि र सम्पक्षिको यववरर् सयहिको सावाजमनक सूचना नगरपामलका,
क्षजल्ला प्रशासन कायाालय, क्षजल्ला अर्ालि, क्षजल्ला सिन्वय समिमिको कायाालय िथा कोष िथा लेखा मनयन्त्रकको
कायाालयिा टााँस्न लगाउनुपनेि ।
(६) उपर्र्ा (५) बिोक्षजिको सूचनािा िोयकएको दर्निा उक्त सूचनािा िोयकएको सम्पक्षि पञ्चयकिे िोलबाट िामथ बढाबढ
प्रयिया बिोक्षजि मललाि गनुप
ा नेि ।
(७) मललाि प्रयियािा सम्भव भएसम्ि क्षजल्ला अर्ालि, क्षजल्ला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय प्रशासन कायाालय, स्थानीय
प्रहरी कायाालय िथा नगरपामलका िेत्र मभत्र रहेका अन्य सरकारी कायाालयका प्रमिमनमिलार्ा रोहवरिा राख्नुपनेि ।
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(८) उपर्र्ा (६) बिोक्षजि गर्ाा उक्त सम्पक्षि कसैले पमन मललाि सकार नगरे िा सोयह प्रयियाबाट पुनः र्ोस्रोपटक मललाि
गनुप
ा नेि िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पमन कसैले मललाि सकार नगरे िा भरार्ापाउने पि मनवेर्कलार्ा नै उक्त सम्पक्षि पञ्चयकिे
िोलिा सकार गना लगाउनुपनेि ।

(९) उपर्र्ा (८) बिोक्षजि गर्ाा मनवेर्कले सम्पक्षि सकार गना नचाहेिा पमि अको जेथा खुल्न आएका बखि कानून बिोक्षजि
गनेगरी मनजको मनवेर्न िािेलीिा राखी मललाििा चढार्ाएको सम्पक्षि र्ुकुवा गररदर्नुपिा ।

(१०) यस र्र्ािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन नगरपामलकाको कुनै रकि असुल उपर गने िििा मललाि गर्ाा
कसैले सकार नगरे िा जमििा सकार हुन्ि त्यमििा नै सो सम्पक्षि मललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपुग
रकिको हकिा कानून बिोक्षजि अन्य सम्पक्षि वा प्रयियाबाट असुलउपर गनुप
ा नेि ।

81. िायर्ाि गने प्रयियाः (१)अमभलेख प्रशासकले र्र्ा ८० बिोक्षजि सम्पक्षि िायर्ाि गनुपा र्ाा कक्षम्ििा विा सक्षचव स्िरको
किाचारी खटार्ा त्यस्िो अचल सम्पक्षिको चलनचल्िीको िूल्य स्पष्ट खुल्ने गरी िायर्ाि गनालगाउनुपनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि िायर्ाि गने किाचारीले िायर्ाि गनुप
ा ने सम्पक्षिको चलनचल्िीको िूल्य कायि गने प्रयोजनले
पञ्चयकिे िोल कायि गरी िुच ुल्का खिा गरी अमभलेख प्रशासक सिि प्रमिवेर्न सयहि पेश गनुप
ा नेि ।

(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाा र्े हाय बिोक्षजिका कुरालार्ा आिार मलर्ा कायि गनुप
ा नेिः
(क) मनवेर्कले मनवेर्निा खुलाएको िूल्य,
(ख) मनर्ायिा उल्लेख भएको भए सो िूल्य,

(ग) पिले जिानि वा कुनै अन्य प्रयोजनको लामग कायापामलका सिि मनवेर्न दर्ाँ र्ा खुलाएको िूल्य,
(घ) िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय िूल्यांकन अनुसारको िूल्य,
(ङ) िालपोि कायाालयले कायि गरे को न्यूनिि िूल्य,
(च)

अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी मनकायले कुनै िूल्य कायि गरे को भए सो िूल्य,

(ि) पञ्चयकिे िोल कायि गनुभ
ा न्र्ा ित्काल अगावै कुनै खररर्मबिी भएको भए सो िूल्य ।
स्पयष्टकरर्ः “पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पक्षि मबयि गनुप
ा र्ाा मबयिहुने न्युनिि िूल्यलार्ा सम्िनुपिा ।
(४) उपर्र्ा (३) बिोक्षजि गर्ाा र्े हाय बिोक्षजिको कुरालार्ा सिेि ध्यानिा राख्नुपनेिः
(क)

औद्योमगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायि सिक सञ्जालसाँग जोमिएको ि वा िै न, िथा

(ख)

नगर िेत्रमभत्र पने घरको हकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवमिक िुल्यांकन प्रमिवेर्न ।

82. खाम्नेजमि िात्र मललाि गनुप
ा नेः (१)कायापामलकाले र्र्ा ७९ बिोक्षजि मललाि गर्ाा असुल गनुपा ने बााँकी खाम्ने जमि
सम्पक्षि िात्र मललाि गनुप
ा नेि ।

(२) सम्पक्षि मललाि गर्ाा सकार भएको रकि असुलउपर गनुप
ा ने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको जमि रकि सम्पक्षिवाल
पिलार्ा यर्िाा गरीदर्नुपिा ।
(३) उपर्र्ा (२) बिोक्षजि रकि यर्िाा पाउने पि मललाि गर्ााको बखि उपक्षस्थि नभएको भए रकि यर्िाा मलन आउनुभनी
मनजको नाििा साि दर्नको सूचना जारी गरी क्षिकार्ा रकि यर्िाा गनुप
ा िा ।
(४) उपर्र्ा (३) बिोक्षजि गर्ाा सम्बक्षन्िि पि रकि यर्िाामलन नआएिा उक्त रकि सक्षञ्चिकोषिा र्ाक्षखल गरी आम्र्ानीबााँमि
सर्रस्याहा गनुप
ा िा ।
(५) अमभलेख प्रशासकले र्र्ा ७९ बिोक्षजि मललाि गरे को सम्पक्षि सकार गने पिको नाििा सम्पक्षि र्िाा नािसारीको लामग
सम्बक्षन्िि कायाालय वा मनकायिा पत्राचार गरी मनजलार्ा सम्पक्षिको चलनपूजी उपलब्ि गरार्ा आवश्यक परे सो सम्पक्षिको
चलन चलार्ादर्नुपिा ।

(६) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन र्र्ा ७९ बिोक्षजिको मललाि प्रयिया अगािी बयढसकेपमि
भराउनुपने रकि बुिाउन ल्याए पमन सो रकि नबुक्षि सम्पक्षि मललाि गनुप
ा नेि ।

83. मललाि उपरको उजुरीः यस ऐन बिोक्षजि भएको मललािको प्रयियािा क्षचि नबुझने पिले जुन प्रयिया उपर क्षचि
नबुिेको हो सो भएको पन्र दर्न मभत्र समिमि सिि उजुरी पेश गरी भएको आर्े श बिोक्षजि गनुप
ा नेि ।

84. मबगो भराउाँ र्ा वा चलनचलाउाँ र्ा लागेको खचाः यस ऐन बिोक्षजि मबगो भराउाँ र्ा वा चलनचलाउाँ र्ा लागेको खचा मबगो
भरीदर्नुपने वा चलनदर्नुपने सम्बक्षन्िि पिले व्यहोनुप
ा नेि ।

85. यथाक्षस्थमििा राख्नेः कायापामलकाले यस ऐन बिोक्षजि चलनचलार्ा िाग्न वा मबगो भरार्ापाउन कुनै सम्पक्षि र्े खार्ा मनवेर्न

परे पमि मबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको लामग उक्त सम्पक्षि हकहस्िान्िरर् गना, भत्काउन, मबगाना
िथा कुनै प्रकारको मनिाार् काया गरी उक्त सम्पक्षिको स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बक्षन्िि पिको नाििा
आर्े श जारी गरी उक्त सम्पक्षि यथाक्षस्थमििा राख्नुपनेि ।
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86.

मनवेर्नबाट कारवाही गनेः (१) अमभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्र्ा ८४ बिोक्षजि भएको आर्े श यवपररि कुनै

सम्पक्षिको हक हस्िान्िरर् वा स्वरुप पररविान आदर् गरे को मनवेर्न परे िा उक्त मनवेर्न र्िाा गरी त्यस्िो गने पिको नाििा
मिन दर्नको म्यार्

जारी गरी मनजलार्ा हाक्षजर गरार्ा सो मनवेर्न समिमि सिि पेश गनुप
ा नेि ।

(२) समिमिले उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको मनवेर्न पेश हुन आएिा पिलार्ा नयााँ उजुरी र्िाा गना नलगार्ा उक्त मनवेर्नबाट नै
आवश्यक कारवाही गरी मनर्ाय गनुप
ा नेि ।

(३) उपर्र्ा (२) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको मनवेर्नको व्यहोराबाट मनवेर्न समिमिको
िेत्रामिकार मभत्र नपने यवषयिा परे को र्े क्षखएिा समिमिले उक्त यवषयिा िेत्रामिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा मनकाय सिि
जान सुनार्ादर्नुपनेि ।

87. चलनचलाउने सूचनाः (१) अमभलेख प्रशासकले समिमिको मनर्ाय बिोक्षजि चलन चलार्ा पाउन मनवेर्न परे िा चलन चलाउने

मिमि खुलार्ा र्लानो मिमििा र्लानो घर जग्गाको चलन चलाउन किाचारी खयटर्ा आउने हुाँर्ा सो मिमि अगावै घर जग्गा
खामल गरीदर्नु भमन चलन दर्नुपने पिको नाििा सूचना जारी गनुप
ा नेि ।
(२) चलनदर्नुपने सम्पक्षि उजुरीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा अमभलेख प्रशासकले सोयह पिको नाििा
उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको सूचना जारी गनुप
ा नेि ।
(३) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि िोयकएको मिमििा खयटर्ाजााँर्ा घरजग्गा खाली गरे को भए सम्बक्षन्िि किाचारीले चलन चलार्ा
दर्एको िुच ुल्का खिागरी िथा घरजग्गा खाली नगरे को भए खाली गरार्ा चलन चलार्ा चलन चलाएको िुच ुल्का खिा गरी
प्रमिवेर्न साथ अमभलेख शाखािा पेश गनुप
ा नेि ।
पररच्िे र्-१०
यवयवि

88. नक्कल मनवेर्नः (१) समिमि सिि र्िाा रहेको उजुरीको कुनै सरोकारवाला पिले यववार्को मिमसलिा रहेको कुनै
कागजपत्रको नक्कल मलनको लामग मनवेर्न दर्एिा समिमिले उक्त पिलार्ा सो कागजको नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेि ।

(२) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको मनवेर्न दर्ाँ र्ा सम्बक्षन्िि पिले उजुरी शाखािा रहेको मिमसलको नक्कल मलनुपर्ाा उजुरी प्रशासक
िथा अमभलेख शाखािा रहेको मिमसलको नक्कल मलनुपने भएिा अमभलेख प्रशासक सिि मनवेर्न पेश गनुप
ा नेि ।
(३) उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको मनवेर्न दर्नको एघार बजे अगावै पेश भएिा सम्बक्षन्िि किाचारीले सोयह दर्न र सो भन्र्ा पमि
पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोमलपल्ट नक्कल उपलब्ि गराउनेि ।
(४) उपर्र्ा (१) बिोक्षजि मनवेर्न दर्ाँ र्ा र्रक र्रक उजुरीको लामग र्रक र्रक मनवेर्न दर्नुपनेि ।

(५) यववार्को कुनै पिले उपर्र्ा (१) बिोक्षजिको मनवेर्न दर्ाँ र्ा नक्कलको सिािा कागजपत्रको र्ोटो क्षखच्ने अनुिमि िागेिा
सो दर्नुपनेि ।

(६) नक्कल मनवेर्न दर्ाँ र्ा अनुसूची-१५ बिोक्षजिको ढााँचािा दर्नुपनेि ।

89. नक्कल र्स्िुरः (१) सम्बक्षन्िि प्रशासकले र्र्ा ८७ बिोक्षजि नक्कल वा र्ोटो क्षखच्नको लामग मनवेर्न दर्ने पिसाँग र्े हाय
बिोक्षजिको र्स्िुर मलर्ा नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेिः

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको रू ५।–रुपैयााँको र्रले,
(ख) समिमिको मनर्ाय कागजको हकिा प्रमि सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको रू ५।–रुपैयााँको र्रले, िथा
(ग) मलखि कागजपत्रको नक्कल नमलर्ा र्ोटो क्षखच्न चाहेिा प्रमि पानाको रू ५।– रुपैयााँको र्रले ।

(२) उपर्र्ा (१) िा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बिोक्षजि नक्कल र्स्िुर नलाग्ने पिलार्ा यस र्र्ा
बिोक्षजिको र्स्िुर लाग्नेिैन ।
(३) यस र्र्ा बिोक्षजि नक्कल उिार गरी लैजाने पिले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको व्यवस्था आर्ै गनुप
ा नेि।

90. र्स्िुर उल्ले ख गनेः (१)नक्कल प्रिाक्षर्ि गने सम्बक्षन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिाक्षर्ि गर्ाा नक्कल लैजाने पिको नाि थर िथा
उजुरीिा है मसयिका साथै नक्कल उिार गरे वापि र्ाक्षखल गरे को र्स्िुर र नक्कल पाना सिेि उल्लेख गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा
जनार्ा नक्कल प्रिाक्षर्ि गनुप
ा नेि

91. र्स्िुर च ुक्ता नभर्ा नक्कल नदर्र्नेः सम्बक्षन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोक्षजि नक्कल िाग्ने पिले नक्कल उिार गर्ाा र्र्ा
८८ बिोक्षजि लाग्ने र्स्िुर र्ाक्षखल नगर्ाासम्ि नक्कल दर्नेिैन र सो नक्कलको आमिकाररकिा प्रिाक्षर्ि गना पाउनेिैन ।

92. प्रचमलि कानून बिोक्षजि हुनेः यस ऐनिा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन उजुरीसाँग सम्बक्षन्िि प्रचमलि कानूनिा कुनै
कुरा लेक्षखएको भए सोिा लेक्षखए जमिको हकिा सोयह बिोक्षजि हुनेि ।

93. मनयि बनाउने अमिकारः समिमिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लामग आवश्यक मनयि बनाउन सकनेि ।
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अनुसूची--१
(र्र्ा ८को उपर्र्ा (२)साँग सम्बक्षन्िि)
उजुरीको ढााँचा
न्याययक समिमि सिि पेश गरे को
मनवेर्न-पत्र
र्लाि क्षजल्ला सूयोर्य नगरपामलका विा नं ....................................................... वस्ने ............... .को िोरा /िोरी/
श्रीििीी वषा .................................. को .............................................मनवेर्क .............

(प्रथि पि)

यवरुद्ध
र्लाि

क्षजल्ला

सूयोर्य

नगरपामलका

विा

नं

को

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

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

वस्ने

वषा

(र्ोस्रो पि)

यवषयः सम्वन्ि यवच्िे र्

ाँ ाहरुिा लेक्षखए विोक्षजि मनवेर्न गर्ािु :
ि मनम्न वुर्
१.

ि मनवेर्क र यस यववार्को र्ोस्रो पियवच सं वि ........ सालिा सािाक्षजक परम्परा अनुसार यववाह गररएको हो ।

यववाह भएपश्चाि .... वषासम्ि अथााि .........
साल ....... ियहनािा

सालसम्ि हािीयवच सुििुर र्ाम्पत्य जीवन रहेको मथयो । हािीबाट ........

........ िोरा \ ........ िोरी को सिेि जायजन्ि भएको ि । एक आपसिा लोग्ने स्वास्नीयवचको

सहिमि र सहकायािा िोरा\ िोरी

जन्िेपि ििशः सिस्या र्े क्षखाँर्ै जान थाल्यो । ........ .................... ( यववार् शुरू

भए र्े क्षख हाल सम्िका अवस्था उल्लेख गने)............ ।

र्ाम्पत्य जीवन सुििुर हुने सम्भावना नभएकोले पाररवाररक

यववार् मनरुपर्का लामग यो मनवेर्न दर्न आएको िु ।
२.

यस समिमिबाट र्ोस्रो पि क्षिकाई जे जो वुझनुपिा वुिी यववार् मनरुपर् गराईपाउाँ ।

३.

यस नगरपामलका

बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायायवमिको र्र्ा ...... विोक्षजि मनवेर्न र्स्िुर रु....,

.............. र्ोस्रो पि १ जनालाई म्यार् सूचना र्स्िुर रु ........., पाना २ को मनवेर्नको प्रमिमलपी र्स्िुर रु

..........

यसै मनवेर्नसाथ र्ाक्षखल गरे को िु ।...... सिेि गरी जम्िा रु
४.

यो मनवेर्न स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को र्र्ा ४७ अनुसार यसै समिमिको अमिकारिेत्रमभत्र पर्ाि (२)

।
५.

यो मनवेर्न हर्म्यार्मभत्रै ि र ि मनवेर्कलाई यस यवषयिा मनवेर्न दर्ने हकर्ै या प्राप्त ि ।

६.

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

७.

यसिा र्ोस्रो पिको िार्िी िर्ाका र िेरो घर िर्ाका पररवारका सर्स्यहरु क्षिकाई थप व्यहोरा वुझन सयकनेि ।

८ .यसिा लेक्षखएका व्यहोरा दठक सााँचो सत्य हुन,् िुठा ठहरे कानून विोक्षजि सजाय भोग्न ियार िु ।
मनवेर्क
नािः .............................

र्मि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-२
(र्र्ा ९को उपर्र्ा (१)साँग सम्बक्षन्िि)
उजुरी र्िाा गरे को मनस्साको ढााँचा
श्री ....................
........................ ।
यवषय:
.................... बस्ने िपार्
कायि

उजुरी र्िााको मनस्सापत्र सम्बन्ििा ।

यवरुद्धिा ....................... बस्ने .................... ले ........................

.भनी उजुरी र्िाा गना ल्याएकोिा आजको मिमििा र्िाा गरी र्िाा नं .......................................

भएकोले यो मनस्सा जारी गररदर्एको ि ।
अमिकृि किाचारी
र्स्िखि:........
मिमि:...........

अनुसूची-३
(र्र्ा ९को उपर्र्ा (२)साँग सम्बक्षन्िि)
िाररख भपाार्ा
न्याययक समिमि
सूयोर्य नगरपामलकािा खिा गररएको िारे ख भरपाई
वार्ी
.................

प्रमिवार्ी
...................
िुद्दा

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

मिमि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बजे यस न्याययक
समिमि/कायाालयिा उपक्षस्थि हुनेिु भनी सही गने ......
वार्ी ................

प्रमिवार्ी ................

र्मि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-४
(र्र्ा ९को उपर्र्ा (३)साँग सम्बक्षन्िि)
िाररख पचाा
न्याययक समिमि
सूयोर्य नगरपामलका बाट जारी भएको िारे खको पचाा
वार्ी
...............

प्रमिवार्ी
.................
िुद्दाः ......................

मिमि ............... िा .................... काि गना ........ बजे हाक्षजर हुन आउनुहोला ।
र्ााँटवालाको र्स्िखि
मिमि .................

अनुसूची-५
(र्र्ा १५को उपर्र्ा (३)साँग सम्बक्षन्िि)
प्रमिवार्को ढााँचा
मलक्षखि जवार्को निूना
न्याययक समिमि सिि पेश गरे को
मलक्षखि जवार्
र्लाि क्षजल्ला सूयोर्य

नगरपामलका विा नं ...

वस्ने ....................... (नाि उल्लेख गने)

.......................................................................
र्लाि क्षजल्ला सूयोर्य

मलक्षखि जवार् प्रस्िुिकिाा

(प्रथि पि)

नगरपामलका विा नं ........ वस्ने यवपिी .............................. (र्ोश्रो पि)
यवषय सम्वन्ि यवच्िे र् ।

ाँ ाहरुिा लेक्षखए विोक्षजि मनवेर्न गर्ािु :
ि मनम्न वुर्
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

सूयोर्य नगरपामलकाको न्याययक कायायवमि को र्र्ा ......अनुसारको रु. ...... यसैसाथ सं लग्न राखेकोिु ।
यो मलक्षखि जवार् म्यार्मभत्रै मलई ि आर्ैं उपक्षस्थि भएको िु ।

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

यसिा लेक्षखएका व्यहोरा दठक सााँचो सत्य हुन,् िुठा ठहरे कानून विोक्षजि सं जाय भोग्न ियार िु
मनवेर्क
नािः ...................................

र्मि सं वि ................. साल ..................... ियहना .............. गिे....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-६
(र्र्ा २० को उपर्र्ा (६)साँग सम्बक्षन्िि)
न्याययक समिमिबाट जारी भएको
म्यार् सूचना
.............................................................वस्ने
कायाांलयबाट जारी भएको १५(पन्र)

..............................................को

दर्ने सूचना ।

नाउाँ िा

......

सूयोर्य

नगरपामलका

..................................... बस्ने ....................... ले िपाईको यवरूध्र् यववार् परे को भमन मनवेर्न र्िाा गरे को हुाँर्ा सो
को प्रमिमलपी यसै साथ राखी पठाईएकोि ।आजका मिमिले १५ (पन्र) दर्न वा ररि पूवक
ा म्यार् िािेल भएको १५ (पन्र)
ु ोला । अन्यथा
दर्न मभत्र आफ्नो भनाई सयहि आर्ै वा कानून बिोक्षजिको वारे श िार्ाि यस कायाालयिा हाक्षजर हुन आउाँ नह
कानून विोक्षजि हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्ि ।
र्मि सं वि् ............ साल ............... ियहना .............. गिे ......... रोज ........ शुभि् ।

अनुसूची-७
(र्र्ा ४२को उपर्र्ा (१)साँग सम्बक्षन्िि)
मनर्ायको ढााँचा
सूयोर्य नगरपामलका न्याययक समिमि
सं योजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
मनर्ाय सं वि ............... सालको मनवेर्न नं........
यवषयीः .........।
................. क्षजल्ला ................नगरपामलका विा नं............. वस्ने ..............................प्रथि पि
यवरुद्ध
................. क्षजल्ला ................ नगरपामलका विा नं.............वस्ने ..............................र्ोस्रो पि
स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्र्ा ४७(१)ञ विोक्षजि मनवेर्न र्िाा भई सोही ऐनको र्र्ा ४६ विोक्षजि गठन भएको
न्याययक समिमि सिि प्रस्िुि हुन आएको िुद्दाको सं क्षिप्त िथ्य र मनर्ाय यस प्रकार िः
(१)

(मनवेर्कको मनवेर्नको सं क्षिप्त व्यहोरा । )

(२)

(प्रत्यथीको मलक्षखि जवार्को संक्षिप्त व्यहोरा ।)

(३)

(स्थलगि मनररिर् िथा सवेंिर् \ सजामिनको सं क्षिप्त व्यहोरा ।)

(४)

यववार्का र्ुवै पिलाई िेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लामग विा नं........, िा रहेको िेलमिलाप केन्द्रिा पठाउाँ र्ा

िेलमिलाप हुन नसकी र्यका आएको ।

मनर्ायः-

ु ाईको लामग आज पेशी िोयकएकोिा यववार्का सम्वक्षन्िि पिहरु स्वयिं िथा मनजहरुबाट मनयुक्त गरे का कानून
र्ुवै पिलाई सुनव
व्यवसायीहरु सिेिको भनाई सुनी पुनः मिलापत्र गनुह
ा ोस भमन सम्िाउाँ र्ा वुिाउाँ र्ा पमन मिलापत्र गना िञ्जुर नगनुा भएकोले र्ार्लिा
सं लग्न प्रिार् कागजहरुको सिेि िूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्र्ा ४९(२) विोक्षजिमनर्ाय दर्नुपने
हुन आई मनर्ायिर्ा यवचार गर्ाा .......................................................................................ठहिा
िपक्षशल बिोक्षजि गनुा ।

। सो ठहनााले

िपक्षशल
१.

सरोकारवालाले नक्कल िाग गना आएिा मनयिानुसार र्स्िुर मलई नक्कल दर्नु ।

२.

यो मनर्ायिा क्षचि नवुिे ३५ दर्नमभत्र ...........क्षजल्ला अर्ालििा पुनरावेर्न गना जानु भमन प्रत्यथीलाई सुनाईदर्नु ।

३.

म्यार्मभत्र पुनरावेर्न नपरे िा कानून विोक्षजि मनर्ाय कायाान्वयन गनु/
ा गराउनु ।

र्मि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-८
(र्र्ा ४८को साँग सम्बक्षन्िि)
अन्िररि सं रिर्ात्िक आर्े शको निूना
सुयोर्य नगरपामलकाको न्याययक समिमि
सं योजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
आर्े श
सं वि ............................ सालको मनवेर्न नं........
यवषयः

................. सम्वन्ििा ।

................. क्षजल्ला ................ नगरपामलका विा नं............ वस्ने.............................प्रथि पि
यवरुद्ध
................. क्षजल्ला ................ नगरपामलका विा नं.............वस्ने ...............................र्ोस्रो पि
यसिा मनवेर्कको िाग विोक्षजि ............... क्षजल्ला ............ नगरपामलका
..........................को

िोरा/िोरी

वषा

विा नं...... वस्ने .......................को नामि

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

को

................ले

आर्ुलाई

............................................................ ..................................... .....आवश्यक अन्य प्रवन्ि सिेि मिलाउनु
भमन स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्र्ा ४९(८) विोक्षजि यवपिी ........................को नाििा यो अन्िररि
सं रिर्ात्िक आर्े श जारी गररदर्एका िौं । यो आर्े श मिमसल सािेल राखी यवपिीलाई लेखी
अनुसार .......

पठाईदर्नु । यो आर्े श

भएको जानकारी प्राप्त गरी मिमसल सािेल राख्नु र मनयिानुसार पेश गनुा ।

ईमि सं वि ................... साल ..........ियहना....गिे रोज..शुभि् ।

अनुसूची-९
(र्र्ा ५३को उपर्र्ा (२)साँग सम्बक्षन्िि)
मिलापत्रको लामग मनवेर्नको ढााँचा

सूयोर्य नगरपामलकाको
सूयोर्य नगरपामलका विा नं

ु मनवेर्नपत्र
न्याययक समिमिसिि पेश गरे को मिलापत्रको सं यक्त

वस्ने .................................. को िोरा\ िोरी\ श्रीििी ..............

............. बषा

(प्रथि पि) मनवेर्क...................................................को .................. यवरुद्ध
........ क्षजल्ला ................... नगरपामलका, विा नं .......वस्ने वषा को............... ......... .

(प्रथि पि) जवार्किाा

......................................................
यवषयीः ............. ।
हािी मनवेर्क
१.
२.

मनम्न मलक्षखि मनवेर्न गर्ािौीः

मनवेर्नको सं क्षिप्त व्यहोरा ।)

आर्ुलाई र्ार्जो नल्याएको मनउाँ बाट घरिा हेला गरे को, अपिान गरी जवरजस्ि घरबाट मनकाला गरे को हो । आर्ु खुशीले

िार्ि गई वसेको होर्न अिपमन लोग्नेप्रमि आफ्नो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथावि कायि
गराईपाउाँ भन्ने (प्रत्यथीको मलक्षखि जवार् को सं क्षिप्त व्यहोरा ।)

ु
(र्ुवै पि सहिि भएको व्यहोरा) स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्र्ा ४७ विोक्षजि यो मिलापत्रको सं यक्त

३.

मनवेर्न पेश गरे का िौं , लेक्षखए विोक्षजि मिलापत्र गरी पाउाँ ।

ु मनवेर्न र्स्िुर बापि रु.............. यसैसाथ
...........नगरपामलका स्थानीय न्याययक कायायविी विोक्षजि यो मिलापत्रको सं यक्त

४.

सं लग्न ि ।
५.

(२)

यसिा लेक्षखएका व्यहोरा दठक सााँचो

हुन,् िुठा ठहरे कानून विोक्षजि सहुाँला वुिाउाँ ला ।

मनवेर्कहरु
...................................... प्रथि पि
.................................... र्ोस्रो पि
र्मि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।

27

अनुसूची-१०
(र्र्ा ५३को उपर्र्ा (५)साँग सम्बक्षन्िि)
मिलापत्रको ढााँचा

सूयोर्य नगरपामलका

ु मनवेर्नपत्र
न्याययक समिमिसिि पेश गरे को मिलापत्रको सं यक्त

र्लाि क्षजल्ला सूयोर्य नगरपामलका, विा नं. वस्ने ....................................................... को िोरा
................................................

बषा

........

को

(प्रथि

पि)

/िोरी/ श्रीिमि
मनवेर्क

................................................................................
यवरुद्ध
.............. क्षजल्ला .................... नगरपामलका, विीा नं ....... वस्ने वषा ....... को ..................................... (र्ोश्रो
पि) मलक्षखि जवार्किाा
यवषयीः- ........ ।
हािी मनवेर्क

मनम्न मलक्षखि मनवेर्न गर्ािौं :

१.

( मनवेर्कको मनवेर्न सं क्षिप्त यववरर् ) ।

२.

(प्रत्यथीको मलक्षखि जवार् को सं क्षिप्त यववरर्) ।

३.

(र्ुवै पि वीच सहिि

भएको व्यहोरा उल्लेख गने ) भएकाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्र्ा

४.

ु
................ नगरपामलका स्थानीय न्याययक कायायविी विोक्षजि यो मिलापत्रको सं यक्त
मनवेर्न र्स्िुर बापि

ु मनवेर्न पेश गरे का िौं । लेक्षखए विोक्षजि मिलापत्र गरी पाउाँ ।
४७(२) विोक्षजि यो मिलापत्रको सं यक्त
रु..........
५.

यसैसाथ सं लग्न ि ।

यसिा लेक्षखएका व्यहोरा दठक सााँचो

हुन,् िुठा ठहरे कानून विोक्षजि सहुाँला वुिाउाँ ला ।
मनवेर्कहरु
...................................... प्रथि पि
.................................... र्ोस्रो पि

र्मि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।

अनुसूची-११
(र्र्ा ६०को उपर्र्ा (३)साँग सम्बक्षन्िि)

िेलमिलापकिाािा सूचीकृि हुने मनवेर्न ढााँचा
न्याययक समिमि

र्ोटो

सूयोर्य नगरपामलका सिि पेश गरे को मनवेर्न

यवषयीः िेलमिलापकिाािा सूचीकृि हुन पाउाँ ।
प्रस्िुि यवषयिा िपमसलिा उल्लेक्षखि कागजािहरुको प्रमिमलपी साथै राखी ............

नगरपामलकाको न्याययक समिमि

अन्िगािका ............ िेलमिलाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेलमिलाप गराउन अनुििी पाउाँ भनी मनवेर्न गर्ािु ।
िपमसल
१)

नागररकिा प्रिार्पत्रको िााँयाकपी,

२)

स्नािक िहसम्ि उमिर्ा गरे को शैक्षिक प्रिार्पत्रको िााँयाकपी,

३)

िेलमिलापकिााको िामलिप्राप्त गरे को प्रिार्पत्रको िायााँकपी,

४)

िेलमिलाप सम्बन्िी अनुभव र

५)

व्यक्षिगि यववरर् (Bio- data)
मनवेर्क
नाि थरीः ..........
र्स्िखिः ...........
मिमिीः .............
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अनुसूची-१२
(र्र्ा ७६को उपर्र्ा (१)साँग सम्बक्षन्िि)
सूयोर्य नगरपामलकाको न्याययक समिमि सिि पेश गरे को
भररभराउको मनवेर्न पत्र

यवषयः भररभराई पाउाँ भन्ने वारे ।

मनवेर्क................................वस्ने......÷वार्ी÷प्रमिवार्ी

यवरुद्ध
यवपिी.............वस्ने.......÷वार्ी÷प्रमिवार्ी
िुद्धाीः-

ि मनवेर्क मनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनवेर्न गर्ािु ।
१.

उल्लेक्षखि यवपिी सं गको उल्लेक्षखि िुद्धािा यस नगरपामलकाको न्याययक समिमिको मिमिको मनर्ाय बिोक्षजि िैले यस
कायाालयिा राखेको र्स्िुर÷रकि .................

मिमि................. को क्षजल्ला अर्ालिको र्ैसला बिोक्षजि िैले भरी

भराई पाउने ठहर भएको हुाँर्ा उक्त रकि भरी भराई पाउन यो मनवेर्न पेश गरे को िु ।

२. िैले यस कायाालयिा राखेको र्स्िुर ÷रकिको भरपाई÷रमसर्÷भौचरको सक्कलै प्रमि र सम्िानक्षीि श्री क्षजल्ला अर्ालिको
अक्षन्िि र्ैसलाको िायाकपी यसै साथ सं लग्न ि ।

३. यसिा लेखीएको व्यहोरा सााँचोयह िुठा ठहरे सहुाँला बुिाउला ।
मनवेर्क
मनज .............
र्मि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।

अनुसूची-१३
(र्र्ा ७७ को उपर्र्ा (१) साँग सम्बक्षन्िि)
चलन चलाउने मनवेर्न

सूयोर्य नगरपामलकाको न्याययक समििी
मनवेर्न पत्र
यवषयः चलन चलाई पाउाँ भन्ने वारे ।
मनवेर्क.....................वस्ने.......÷वार्ी÷प्रमिवार्ी
यवरुद्ध
यवपिी..................वस्ने.......÷वार्ी÷प्रमिवार्ी
िुद्धा -

ि मनवेर्क मनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनवेर्न गर्ािु ।
१. उपरोक्त यवपिीसं गको उल्लेक्षखि िुध्र्ािा यस नगरपामलकाको न्याययक समििीबाट मिमि .............. िा हक भोग र स्वमित्वको हुने

ठहर हुने गरर मनर्ाय भएकोिा मनज यवपिीले क्षचि नबुिाई सम्िामनि अर्ालििा पुनरावेर्न गरे कोिा सम्िानक्षीि अर्ालिबाट सिेि
ाँ ा उक्त सम्पमि क्षशरमिक्षशर िेरो स्वामित्विा कायि गरर
मिमि ............. िा न्याययक समििीको मनर्ाय सर्र हुने मनर्ाय भएको हुर्
चलन चलाई पाउाँन यो मनवेर्न पेश गरे को िु ।

२. यसै मनवेर्न साथ र्े हायका कागजाि सं लग्न गरे कोिु ।
क. न्याययक समििीले मिमि .................... िा गरे को मनर्ायको िायााँप्रमि पाना ..........
ख. श्री क्षजल्ला अर्ालिको मिमि ............... को र्ैकलाको िायााँप्रमि पाना ...........
ग. यववार् सं ग सम्बक्षन्िि मिसील यसै कायाालयिा रहेकोि ।

घ. लेक्षखएको व्यहोरा दठक सााँचो हो , िुठा ठहरे कानून बिोक्षजि सहुाँला बुिाउाँला ।
मनवेर्क
मनज...............
र्मि सं वि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-१४
(र्र्ा ७९ को उपर्र्ा (४) साँग सम्बक्षन्िि)
सम्पमि रोक्काको आर्े श
सूयोर्य नगरपामलकाको. न्याययक समिमि
सं योजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................

सर्स्य श्री...........................................................................................
आर्े श
सं वि् ..... सालको मनवेर्न नं. ............
यवषयः सम्पमि हस्िान्िरर् रोक्का
र्लाि क्षजल्ला सूयोर्य नगरपामलका विा नं ...... वस्ने .............................को िोरा /िोरी/ श्रीिमि वषा .... को (प्रथि पि)
.........................................................

मनवेर्क
यवरुद्ध

र्लाि

क्षजल्ला

सूयोर्य

नगरपामलका

विा

नं....

बस्ने

वषा

.......

को

(र्ोश्रोपि)

.............................................................................. यवपिी
यसिा मनवेर्कको िाग बिोक्षजि...... क्षजल्ला सूयोर्य नगरपामलका विा नं.... िे.र्.........यक.नं........ जग्गािा बनेको.........को ...........
को नाििा रहेको अवण्िाको नभएको

.................. वगा यर्टको ......

िल्ले घर र .............. जग्गा सिेिको सम्पमि मनज

यवपिीबाट अन्य अंक्षशयारहरुको िन्जुरी यवना हक हस्िान्िरर् हुन सकने आशंका गरी

मनवेर्कले दर्एको मनवेर्न उपर प्रारक्षम्भक रुपिा

जााँचवुि गर्ाा व्यहोरा िनामसव र्े क्षखएको हुाँर्ा हाललाई प्रत्यिीको नाििा रहेको उक्षल्लक्षखि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् गना मसर्ाररस
नदर्न .... नं. विा कायाालयलाई र अको आर्े श नभएसम्िका लामग उक्त घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनु/
ा गना नदर्नु भनी िालपोि

कायाालयको नाििा सिेि स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्र्ा ४९ (६) बिोक्षजि यो रोक्काको आर्े श जारी गररदर्एका िौं ।
यो आर्े श मिमसल सािेल राखी सम्वक्षन्िि कायाालयहरुिा पठाईदर्नु । यो आर्े श अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी मिमसल सािेल
राख्नु र मनयिानुसार पेश गनुा ।
ईमि सं वि................साल.............िायहना...........गिे‘..........रोज शुभि् ।

अनुसूची-१५
(र्र्ा ८८ को उपर्र्ा (६) साँग सम्बक्षन्िि)
नक्कलको लामग मनवेर्न
न्याययक समिमि
सूयोर्य नगरपामलकािा पेश गरे को मनवेर्न पत्र ।
यवषयीः नक्कल पाउाँ भन्ने बारे ।
................... बस्ने .................................................................... मनवेर्क /वार्ी /प्रमिवार्ी
यवरुद्ध

............... बस्ने ................................................................ यवपिी /वार्ी /प्रमिवार्ी
िुद्दाीः ..................................।

ि मनवेर्क मनवेर्न र्स्िुर वापि रु. १०।– साथै रीाखी मनम्न व्यहोरा मनवेर्न गर्ािुीः
(१)

उपरोक्त यवपिीसाँगको उल्लेक्षखि िुद्दािा अध्ययनको लामग र्े हायका कागजािहरु आवश्यक परे को हुाँर्ा प्रिाक्षर्ि प्रमिमलपी पाउाँ

भनी यो मनवेर्न साथ उपक्षस्थि भएको िु । अिः नक्कलको प्रिाक्षर्ि प्रमिमलपी पाउाँ ।
र्े हाय
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................

ाँ ा बुिाउाँ ला ।
२) लेक्षखएको व्यहोरा दठक सााँचो ि, िुिा ठहरे कानून बिोक्षजि सहुल
मनवेर्क
मनज ..........................
र्मि सम्वि् ......... साल .... ियहना .... गिे रोज् ... शुभि् ................
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