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प्रस्िावनााः
न्याययक समिमिले प्रचमलि कानून बिोजजि उजुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमि िय गरी
स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारर्जशािा कायि गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रमिको जनयवश्वास कायि राखीरहनको
लामग प्रचलनिा रहे को सं घीय कानूनिा भए र्े जख बाहे क थप कानूनी व्यवस्था गना वा्छननीय भएकोले,
नेपालको सं यविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजजि चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाको नगरसभाले यो
ऐन बनाएको छन ।
पररच्छने र् -१
प्रारजम्भक
1. सं जिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि “चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाको न्याययक समिमि (कायायवमि
सम्बन्िी) ऐन, २०७४” रहे को छन ।
(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछन ।
2. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा;
(क)

“नामलश” भन्नाले कुनै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोजजि दर्एको नामलश वा मनवेर्न
सम्झनुपछना ।

(ख)

“िोयकएको” वा “िोयकए बिोजजि” भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको मनयििा िोयकए बिोजजि
सम्झनुपछना ।

(ग)

“मनर्ाय यकिाब” भन्नाले समिमिले उजुरीिा गरे को मनर्ायको अमभलेख राख्नको लामग खडा
गरे को उजुरीिा मनर्ाय गरे को व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को सं जिप्त उल्लेख भएको
यकिाब सम्झनुपछना ।

(घ)

"प्रमिवार्ी" भन्नाले वार्ीले जसका उपर उजुरी र्िाा गर्ाछन सो व्यजि वा सं स्था सम्झनुपछना
।

(ङ)

“उजुरी” भन्नाले समिमि सिि परे को नामलशबाट शुरु भएको प्रचमलि कानून बिोजजि समिमिले
कारवाही र यकनारा गने उजुरी सम्झनुपछना ।

(च)

“वार्ी” भन्नाले कसै उपर समिमि सिि नामलश र्िाा गने व्यजि वा सं स्था सम्झनुपछना ।

(छन)

“सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनुपछना ।

(ज)

“समिमि” भन्नाले न्याययक समिमि सम्झनुपछना र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को
उपर्फा (६) बिोजजिको समिमिलार्ा सिेि जनाउनेछन ।

(झ)

"सं यविान" भन्नाले नेपालको सं यविान सम्झनुपछना ।

(ञ)

“स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनुपछना ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

पररच्छने र्-२
समिमिको अमिकार
3. उजुरीिा मनर्ाय सम्बन्िी कािाः समिमििा र्िाा भएका नामलश वा उजुरीको मनर्ाय गने वा र्िाा भएको नामलश वा
उजुरीको कुनै व्यहोराले लगि कट्टा गने अमिकार समिमिलार्ा िात्र हुनेछन ।
4. मनर्ाय सम्बन्िी बाहे क अन्य कािाः (१) र्फा 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 भैरहे को
र्े जख बाहे कको अन्य कायाहरू यस ऐनिा िोयकएको किाचारी र त्यसरी निोयकएकोिा समिमिले मनर्ाय गरी
िोकेको वा अमिकार प्रर्ान गरे को किाचारीले गनुप
ा नेछन ।
(२) उजुरी शाखा प्रिुख वा अमभलेख शाखा प्रिुख वा समिमि अन्िगाि काया गना िोयकएका अन्य किाचारीले
यस ऐन र प्रचमलि कानून बिोजजि िोयकएको काि गर्ाा समिमिको सं योजक वा समिमिले िोकेको भए िोयकएको
सर्स्यको प्रत्यि मनर्े शन, र्े खरे ख र मनयन्त्रर्िा रही गनुप
ा नेछन ।
5. यस ऐन बिोजजि कायायवमि अवलम्बन गनुपा नेाः समिमिले नामलश वा उजुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा प्रचमलि
र सम्बजन्िि सं घीय कानूनिा स्पष्ट उल्लेख भए र्े जख बाहे क यस ऐन बिोजजिको कायायवमि अवलम्बन गनुप
ा नेछन
।
6. समिमिले हे नेाः समिमिलार्ा र्े हाय बिोजजिको उजुरीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अमिकार रहनेछनाः
(क)

स्थानीय सरकार सं चालन ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उजुरी,

(ख)

िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार िेलमिलापको लामग नगरपामलकािा प्रेयषि उजुरी,

(ग)

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

(घ)

प्रचमलि कानूनले नगरपामलकाले हे ने भमन िोकेका उजुरीहरू ।

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

व्यजिको हकिा उजुरीका सबै पि नगरपामलकाको भैगोमलक िेत्रामिकार मभत्र बसोबास
गरीरहे को,

(ख)

प्रचमलि कानूनले सं यविानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ालि वा न्यायािीकरर् वा
मनकायको िेत्रामिकार मभत्र नरहे को,

(ग)

नगरपामलकाले िेत्रामिकार ग्रहर् गनेगरी कुनै अर्ालि वा मनकायबाट िेलमिलाप वा
मिलापत्रको लामग प्रेयषि गरीएको,

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(घ)

अचल सम्पजि सिावेश रहे को यवषयिा सो अचल सम्पजि नगरपामलकाको भैगोमलक
िेत्रामिकार मभत्र रयहरहे को, िथा

(ङ)

कुनै घटनासाँग सम्बजन्िि यवषयवस्िु रहे कोिा सो घटना नगरपामलकाको भैगोमलक िेत्र मभत्र
घटे को ।
पररच्छने र्-३
नामलश िथा प्रमिवार् र्िाा

8. नामलश र्िाा गनेाः (१) कसै उपर नामलश र्िाा गर्ाा वा उजुरी चलाउाँ र्ा प्रचमलि कानून बिोजजि हकर्ै या पुगेको
व्यजिले समिमिको उजुरी शाखा प्रिुख सिि नामलश र्िाा गनासक्नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि नामलश दर्ं र्ा यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि खुलाउनुपने कुरा
सबै खुलार्ा िथा पुयााउनुपने प्रयिया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बिोजजिको ढााँचािा दर्नुपनेछन ।
(३) उपर्फा (२) िा लेजखए र्े जख बाहे क नामलशिा र्े हाय बिोजजिको व्यहोरा सिेि खुलाउनुपनेछनाः
(क)

वार्ीको नाि, थर, विन र मनजको बाबू िथा थाहा भएसम्ि बाजेको नाि;

(ख)

प्रमिवार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि मनजको बाबुको नाि, थर र स्थान पिा लाग्नेगरी
स्पष्ट खुलेको विन;

(ग)

नगरपामलकाको नाि सयहि समिमिको नाि;

(घ)

नामलश गनुप
ा रे को व्यहोरा र सम्पूर् ा यववरर्;

(ङ)

कोटा यफ वा र्स्िुर लाग्नेिा मबगो खुलार्ा कानून बिोजजि लाग्ने कोटा यफ वा र्स्िुर बुझाएको
रमसर् वा मनस्सा;

(च)

समिमिको िेत्रामिकार मभत्रको नामलश रहे को व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून;

(छन)

वार्ीले र्ावी गरे को यवषय र सोसाँग सम्बन्िी प्रिार्हरू;

(ज)

हर्म्यार् रहे को िथा हकर्ै या पुगेको

(झ)

यस ऐन बाहे क अरू कुनै कायायवमि वा प्रयिया अवलम्बन गनुप
ा ने भए सो व्यहोरा र कानूनी

सम्बन्िी व्यहोरा;

व्यवस्थाको उल्लेखन भएको
(ञ)

कुनै सम्पजिसाँग सम्बजन्िि यवषय भएकोिा सो सम्पजि चल भए रहे को स्थान, अवस्था िथा
अचल भए चारयकल्ला सयहिको सबै यववरर् ।

(४) प्रचमलि कानूनिा कुनै यवशेष प्रयिया वा ढााँचा वा अन्य केयह उल्लेख भएको रहे छन भने सो सन्र्भािा
आवश्यक यववरर् सिेि खुलेको हुनपु नेछन ।
(५) कुनै यकमसिको िमिपूमिा भराउनुपने अथवा बण्डा लगाउनुपने अवस्थाको उजुरीको हकिा त्यस्िो
िमिपूमिा वा बण्डा वा चलनको लामग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको यववरर् खुलेको हुनपु नेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

9. नामलश र्िाा गरी मनस्सा दर्नेाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि प्राप्त नामलश र्िाा गरी वार्ीलार्ा िारे ख
िोयक अनुसूची -२ बिोजजिको ढााँचािा नामलश र्िााको मनस्सा दर्नुपनेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि िारे ख िोक्र्ा अनुसूची-३ बिोजजिको ढााँचािा िारे ख भपाार्ा खडा गरी सम्बजन्िि
पिको र्स्िखि गरार्ा मिमसल सािेल राख्नुपछना ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि िारे ख भपाार्ा बिोजजिको ढााँचािा अको प्रमि ियार गरी िोयकएको िारे ख िथा उि
मिमििा हुने काया सिेि उल्लेख गरी सम्बजन्िि वार्ी िथा प्रमिवार्ी र्िाा भएपश्चाि प्रमिवार्ीलार्ा दर्नुपनेछन ।
10.

नामलश र्रपीठ गनेाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको नामलशिा प्रयिया नपुगेको र्े जखए

पुरा गनुप
ा ने र्े हायको प्रयिया पुरा गरी अथवा खुलाउनुपने र्े हायको व्यहोरा खुलार् ल्याउनु भन्ने व्यहोरा लेजख
साि दर्नको सिय िोयक िथा नामलश र्िाा गना नमिल्ने भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा जनार्ा र्रपीठ गरी
वार्ीलार्ा नामलश यफिाा दर्नुपनेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयिया नपुगेको भमन र्रपीठ गरी यफिाा गरे को नामलशिा र्रपीठिा उल्ले ख भए
बिोजजिको प्रयिया पुरा गरी साि दर्नमभत्र ल्याएिा र्िाा गररदर्नुपछना ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आर्े श उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श भएको मिमिले मिन दर्न मभत्र
उि आर्े शको यवरूध्र्िा समिमि सिि मनवेर्न दर्नसक्नेछन ।
(४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको मनवेर्न व्यहोरा िनामसब र्े जखए समिमिले उपर्फा (२) बिोजजिको र्रपीठ
बर्र गरी नामलश र्िाा गना आर्े श दर्नसक्नेछन ।
(५) उपर्फा (४) बिोजजि आर्े श भएिा उजुरी प्रशासकले त्यस्िो नामलश र्िाा गरी अरू प्रयिया पुरा गनुप
ा नेछन
।
11. र्िाा गना नहुनाःे उजुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको नामलशिा र्े हाय बिोजजिको व्यहोरा दठक
भएनभएको जााँच गरी र्िाा गना नमिल्ने र्े जखएिा र्फा १० बिोजजिको प्रयिया पुरा गरी र्रपीठ गनुप
ा नेछनाः
(क)

प्रचमलि कानूनिा िोयकएको हर्म्यार् वा म्यार् मभत्र नामलश परे नपरे को;

(ख)

प्रचमलि कानून बिोजजि समिमिको िेत्रामिकार मभत्रको उजुरी रहे नरहे को;

(ग)

कानुन बिोजजि लाग्ने र्स्िुर र्ाजखल भए नभएको;

(घ)

कुनै सम्पजि वा अमिकारसाँग सम्बजन्िि यवषयिा यववार् मनरूपर् गनुप
ा ने यवषय नामलशिा
सिावेश रहे कोिा त्यस्िो सम्पजि वा अमिकार यवषयिा उजुरी गना वार्ीको हक स्थायपि
भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहे को;

(ङ)

उि यवषयिा नामलश गने हकर्ै या वार्ीलार्ा रहे नरहे को;

(च)

मलखििा पुरागनुप
ा ने अन्य ररि पुगे नपुगेको; िथा

(छन)

प्रत्येक प्रमिवार्ीलार्ा पठाउन पुग्ने गरी नामलशको प्रमिमलयप सं लग्न रहे नरहे को ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

12. र्ोहोरो र्िाा गना नहुनेाः (१) यस ऐनिा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बिोजजि समिमि वा
अन्य कुनै अर्ालि वा मनकायिा कुनै पिले उजुरी गरी समिमि वा उि अर्ालि वा मनकायबाट नामलशिा
उल्लेख भएको यवषयिा प्रिार् बुजझ वा नबुजझ यववार् मनरोपर् भैसकेको यवषय रहे को छन भने सो उजुरीिा रहे का
पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा समिमिले उजुरी र्िाा गना र कारवाही गना हुाँर्ैन । (२) उपर्फा (१)
बिोजजि र्िाा गना नमिल्ने उजुरी भुलवश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी भएपमछन उजुरी जुनसुकै अवस्थािा
रहे को भए पमन समिमिले उजुरी खारे ज गनुप
ा नेछन ।
13. नामलशसाथ मलखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुपा नेाः नामलशसाथ पेश हुनपु ने प्रत्येक मलखि प्रिार्को सक्कल र
कजम्ििा एक प्रमि नक्कल नामलशसाथै पेश गनुप
ा नेछन र उजुरी प्रशासकले त्यस्िो मलखििा कुनै कैयफयि जनाउनुपने
भए सो जनार् सो प्रिार् सम्बजन्िि मिमसलिा राख्नेछन ।
14.

नामलश िथा प्रमिवार् र्िाा र्स्िुराः (१) प्रचमलि कानूनिा नामलश र्िाा र्स्िुर वा कोटा यफ िोयकएकोिा सोयह

बिोजजि िथा र्स्िुर निोयकएकोिा एक सय रूपैयााँ उजुरी र्िाा र्स्िुर वापि बुझाउनुपनेछन ।
(२) प्रचमलि कानूनिा प्रमिवार् र्िाा र्स्िुर नलाग्ने भनेकोिा बाहे क एक सय रूपैयााँ प्रमिवार् र्िाा र्स्िुर लाग्नेछन
।
15.प्रमिवार् पेश गनुपा नेाः (१) प्रमिवार्ीले र्फा २० बिोजजि म्यार् वा सू चना िािेल भएपमछन म्यार् वा सू चनािा
िोयकएको सियावमि मभत्र उजुरी प्रशासक सिि आफै वा वारे स िाफाि मलजखि प्रमिवार् र्िाा गनुप
ा नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रमिवार् पेश गर्ाा प्रमिवार्ीले भएको प्रिार् िथा कागजािका प्रमिमलयप साथै सं लग्न
गरी पेश गनुप
ा नेछन ।
(३) प्रमिवार् दर्ाँ र्ा अनुसूची-४ बिोजजिको ढााँचािा दर्नुपनेछन ।
16. प्रमिवार् जााँच गनेाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा १५ बिोजजि पे श भएको प्रमिवार् जााँच गरी कानून बिोजजिको
ररि पुगेको िथा म्यार् मभत्र पेश भएको र्े जखए र्िाा गरी समिमि सिि पेश हुने गरी मिमसल सािेल गनुप
ा नेछन
।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रमिवार् र्िाा हुने भएिा उजुरी प्रशासकले प्रमिवार्ीलार्ा वार्ी मिलानको िारे ख
िोक्नुपनेछन ।
(३) उजुरी प्रशासकले उपर्फा (१) बिोजजि प्रमिवार् र्िाा गरे पमछन प्रमिवार्ीलार्ा अनुसूची-५ बिोजजिको ढााँचािा
र्िााको मनस्सा दर्नुपनेछन ।
17. मलखििा पुरागनुप
ा ने सािान्य ररिाः (१) प्रचमलि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेजखए र्े जख बाहे क समिमि
सिि र्िाा गना ल्याएका नामलश िथा प्रमिवार्िा र्े हाय बिोजजिको ररि सिेि पुरा गनुप
ा नेछनाः
(क)

ए-फोर सार्जको नेपाली कागजिा बायााँ िफा पााँच से जन्टमिटर, पयहलो पृष्ठिा शीरिफा र्श
से जन्टमिटर र त्यसपमछनको पृष्ठिा पााँच से जन्टमिटर छनोडेको िथा प्रत्येक पृष्ठिा बजिस हरफिा
नबढार्ा कागजको एकािफा िात्र लेजखएको;

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(ख)

मलखि र्िाा गना ल्याउने प्रत्येक व्यजिले मलखिको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछनारिा छनोटकरी
र्स्िखि गरी अजन्िि पृष्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा ल्याे चे सयहछनाप गरे को;

(ग)

कुनै कानून व्यवसायीले मलखि ियार गरे को भए मनजले पयहलो पृष्ठको बायााँ िफा मनजको
कानून व्यवसायी र्िाा प्रिार्पत्र नं बर, नाि र कानून व्यवसायीको यकमसि खुलार्ा र्स्िखि
गरे को; िथा

(घ)

मलखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस मलखििा लेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छन, झुट्ठा ठहरे
कानून बिोजजि सहुाँला बुझाउाँ ला भन्ने उल्लेख गरी सो िुमन मलखि र्िाा गना ल्याएको वषा,
ियहना र गिे िथा वार खुलार्ा मलखि र्िाा गना ल्याउने व्यजिले र्स्िखि गरे को ।

(२) मलखििा यवषयहरू ििबद्ध रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छनु ट्यार्ा सं यमिि र ियाादर्ि भाषािा लेजखएको
हुनपु नेछन ।
(३) मलखििा पेटबोमलिा परे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरर् र व्यजिको नाि, थर , ठे गाना िथा
अन्य यववरर् स्पष्ट खुलेको हुनपु नेछन ।
(४) मलखि र्िाा गना ल्याउने वा समिमििा कुनै कागज गना आउनेले मनजको नाि, थर र विन खुलेको
नागररकिा वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुप
ा छना ।
18.

नक्कल पेश गनुप
ा नेाः नामलश वा प्रमिवार् र्िाा गना ल्याउनेले प्रत्येक यवपिीको लामग चायहने साँख्यािा नामलश

िथा प्रमिवार्को नक्कल िथा सं लग्न मलखि प्रिार्हरूको र्ुर्ा प्रमि नक्कल साथै र्ाखे ल गनुप
ा छना ।
19.

नामलश वा प्रमिवार् सं शोिनाः (१) मलखि र्िाा गना ल्याउने पिले समिमििा र्िाा भर्सकेको मलखििा लेखार्

वा टार्प वा िुद्रर्को सािान्य त्रुटी सच्याउन मनवेर्न दर्न सक्नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्निा िाग बिोजजि सच्याउाँ र्ा र्ावी िथा प्रमिवार्िा गरीएको िाग वा
र्ावीिा िुलभुि पििा फरक नपने र मनकै सािान्य प्रकारको सं शोिन िाग गरे को र्े खेिा समिमिले सो
बिोजजि सच्याउन सं शोिन आर्े श गना सक्नेछन ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि गर्ाा उजुरीको कारवाहीिा असर पने अथवा र्ावी वा प्रमिवार्को िूल अथािा
नै फरक पनेरहे छन भने समिमिले सच्याउने आर्े श गनेछनैन ।
(४) उपर्फा (२) बिोजजि आर्े श भएिा समिमिले त्यस्िो आर्े शको जानकारी उजुरीको अको पिलार्ा
दर्नुपनेछन ।
पररच्छने र्-४
म्यार् िािेली िथा िारे ख

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

20.

म्यार् सूचना िािेल गनेाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि नामलश र्िाा भएपमछन बयढिा र्ुर्ा दर्न मभत्र

प्रमिवार्ीका नाििा प्रचमलि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोजजि र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार्
दर्र्ा सम्बजन्िि वडा कायाालय िाफाि उि म्यार् वा सू चना िािेल गनुप
ा नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् वा सू चना िािेल गर्ाा र्फा ९ बिोजजिको नामलश िथा उि नामलश साथ
पेश भएको प्रिार् कागजको प्रमिमलपी सिेि सं लग्न गरी पठाउनुपनेछन ।
(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन एक भन्र्ा बयढ प्रमिवार्ीलार्ा म्यार् दर्नुपर्ाा
प्रिार्कागजको नक्कल कुनै एकजना िुल प्रमिवार्ीलार्ा पठार्ा बााँयकको म्यार्िा प्रिार्कागजको नक्कल फलानाको
म्यार् साथ पठार्एको छन भन्ने व्यहोरा लेजख पठाउनुपनेछन ।
(४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्त भएको म्यार् वडा कायाालयले बयढिा साि दर्न मभत्र िािेल गरी िािेलीको
व्यहोरा खुलार्ा वडा कायाालय िाफाि समिमििा प्रमिवेर्न पेश गनुप
ा नेछन ।
(५) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् िािेल हुन नसकेिा र्े हाय बिोजजिको यवद्युिीय िाध्यि वा पमत्रकािा सू चना
प्रकाशन गरे र म्यार् िािेल गनुप
ा नेछनाः
(क) म्यार् िािेल गररनुपने व्यजिको कुनै फ्याक्स वा र्ािेल वा अन्य कुनै अमभलेख हुन सक्ने
यवद्युिीय िाध्यिको ठे गाना भए सो िाध्यिबाट;
(ख) प्रमिवार्ीले म्यार् िािेली भएको जानकारी पाउन सक्ने िनामसब आिार छन भन्ने र्े जखएिा
समिमिको मनर्ायबाट कुनै रायिय र्ै मनक पमत्रकािा सू चना प्रकाशन गरे र वा रायिय वा स्थानीय
एफ.एि. रे मडयो वा रायिय वा स्थानीय टे मलमभजनबाट सू चना प्रसारर् गरे र; वा
(ग)

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

(६) उपर्फा (५) बिोजजि गर्ाा अमिररि खचा लाग्ने भएिा समिमिले त्यस्िो खचा वार्ीबाट असुल गनुप
ा नेछन र
उजुरी जजिेपमछन वार्ीलार्ा प्रमिवार्ीबाट उि खचा भररभराउ गररदर्नुपछना ।
(७) यस ऐन बिोजजि म्यार् जारी गनुप
ा र्ाा अनुसूची-६ बिोजजिको ढााँचािा जारी गनुप
ा नेछन ।
21. रोहवरिा राख्नुपनेाः यस ऐन बिोजजि वडा कायाालय िाफाि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि वडाको अध्यि
वा सर्स्य िथा कजम्ििा र्ुर्ाजना स्थानीय भलार्मि रोहवरिा राख्नुपनेछन ।
22.

रीि बेरीि जााँच गनेाः (१) उजुरी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रमिवेर्न प्राप्त भएपमछन रीिपूवक
ा को िािेल
भएको छन वा छनै न जााँच गरी आवश्यक भए सम्बजन्िि वडा सजचवको प्रमिवेर्न सिेि मलर्ा रीिपूवक
ा को र्े जखए
मिमसल सािेल राजख िथा बेरीिको र्े जखए बर्र गरी पुनाः म्यार् िािेल गना लगार्ा िािेली प्रमि मिमसल सािेल
राख्नुपनेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि जााँच गर्ाा सम्बजन्िि किाचारीले बर्मनयि राजख कायागरे को र्े जखए उजुरी प्रशासकले
सो व्यहोरा खुलार्ा समिमि सिि प्रमिवेर्न पेश गनुप
ा नेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रमिवेर्नको व्यहोरा उपयुि र्े जखए समिमिले सम्बजन्िि किाचारी उपर उपयुि
कारवाहीको लामग कायापामलका सिि लेजख पठाउनसक्नेछन ।
23. िारे खिा राख्नूपनेाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि नामलश र्िाा गरे पमछन नामलशकिाालार्ा र र्फा १६
बिोजजि प्रमिवार् र्िाा गरे पमछन प्रमिवार्ीलार्ा िारे ख िोयक िारे खिा राख्नुपछना ।
(२) उजुरीका पिहरूलार्ा िारे ख िोक्र्ा िा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
िोक्नुपछना ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि िारे ख िोयकएको सियिा कुनै पि हाजजर नभए पमन िोयकएको काया सम्पन्न गरी
अको िारे ख िोक्नुपने भएिा हाजजर भएको पिलार्ा िारे ख िोयक सियिा हाजजर नभर्ा पमछन हाजजर हुने पिलार्ा
अजघ हाजजर भर्ा िारे ख लाने पिसाँग एकै मिलान हुनेगरी िारे ख िोक्नुपछना ।
(४) यस र्फा बिोजजि िोयकएको िारे खिा उपजस्थि भएका पिहरूलार्ा साथै राजख समिमिले उजुरीको कारवायह
गनुप
ा छना ।
(५) उपर्फा (४) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन िोयकएको िारे खिा कुनै पि उपजस्थि नभए पमन
समिमिले उजुरीको कारवाही गना बािा पनेछनैन ।
24.

समिमिको मनर्ाय बिोजजि हुनेाः समिमिले म्यार् िािे ली सम्बन्ििा प्रचमलि कानून िथा यस ऐनिा लेजखए

र्े जख बाहे कको यवषयिा आवश्यक प्रयिया मनिाारर् गना सक्नेछन ।
पररच्छने र्-५
सुनव
ु ार्ा िथा प्रिार् बुझ्ने सम्बन्ििा
25.

प्रारजम्भक सुनवार्ााः (१) उजुरीिा प्रमिवार् र्िाा वा बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपमछन सुनव
ु ार्ाको लामग

पेश भएको उजुरीिा उपलब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काल मनर्ाय गना सयकने भएिा समिमिले उजुरी पेश भएको
पयहलो सुनव
ु ार्ािा नै मनर्ाय गना सक्नेछन ।
(२) समिमि सिि पेश भएको उजुरीिा उपर्फा (१) बिोजजि ित्काल मनर्ाय गना सयकने नर्े जखएिा समिमिले
र्े हाय बिोजजिको आर्े श गना सक्नेछनाः(क)

उजुरीिा िुख नमिलेको कुरािा एकीन गना प्रिार् बुझ्ने वा अन्य कुनै काया गने;

(ख)

उजुरीिा बुझ्नुपने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा सम्बजन्िि मनकायबाट िाग
गने आर्े श गने ;

(ग)

िेलमिलापका सम्बन्ििा उजुरीका पिहरूसाँग छनलफल गने; िथा

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(घ)

उजुरीका पि िथा उपजस्थि भए कानून व्यवसायीसाँग उजुरीको कारवाही र प्रकृयाका
सम्बन्ििा छनलफल गरी उजुरीको लामग िारे ख िथा पेजशको सिय िामलका मनिाारर् गने ।

(३) उपर्फा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन समिमिले स्थानीय सरकार सं चालन ऐनको र्फा
४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको उजुरीिा िेलमिलापको लामग पठाउने आर्े श गनुप
ा नेछन ।
26.प्रिार् र्ाजखल गनेाः वार्ी वा प्रमिवार्ीले कुनै नयााँ प्रिार् पेश गना अनुिमि िाग गरी मनवेर्न पेश गरे िा उजुरी
प्रशासकले सोयह दर्न समिमि सिि मनवेर्न पेश गरी भएको आर्े शानुसार गनुप
ा छना ।
27.

मलखि जााँच गनेाः (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 र्ाजखल गना लगार्ा
रे खा वा हस्िािर यवशेषज्ञबाट मलखि जााँच गराउनुपछना ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि जााँच गर्ाा िनामसब िायफकको सिय िोयक आर्े श गनुप
ा नेछन र सिय मभत्र जााँच सम्पन्न
हुनको लामग यथासम्भव व्यवस्था गनुप
ा नेछन ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजि जााँच गर्ाा मलखि असत्य ठहरीएिा मलखि सत्य रहे को भन्ने पिबाट लागेको र्स्िुर
असुल गरी उपर्फा (१) बिोजजि र्स्िुर र्ाजखल गने पिलार्ा भरार्ादर्नुपछना ।
28.

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

(२) उपर्फा (१) बिोजजि आर्े श भएपमछन उजुरी प्रशासकले उजुरीको पिलार्ा आर्े शिा उल्लेख भएको मिमििा
सािी बुझ्ने िारे ख िोक्नुपनेछन ।
(३) सािी बुझ्ने िारे ख िोयकएको दर्निा आफ्नो सािी समिमि सिि उपजस्थि गराउनु सम्बजन्िि पिको र्ाययत्व
हुनेछन ।
(४) उपर्फा (१) बिोजजि िोयकएको िारे खको दर्न सािी उपजस्थि नगराउने पिले पमछन सािी उपजस्थि गराउन
पाउनेछनैन ।
29.

समिमिको िफाबाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन नाबालक वा

अशि वा वृध्र्वृध्र्ा पि रहे को उजुरीिा साजि बकपत्रको लामग िोयकएको िारे खको दर्न उपजस्थि नभएको
वा उपजस्थि नगरार्एको सािीलार्ा समिमिले म्यार् िोयक समिमिको िफाबाट जझकार्ा बकपत्र गराउन सक्नेछन
।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि सािी जझकाउाँ र्ा बकपत्र हुने िारे ख िोयक म्यार् जारी गनुप
ा नेछन र उजुरीका
पिहरूलार्ा सिेि सोयह मिलानको िारे ख िोक्नुपनेछन ।
30.

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

उपजस्थि गराउन ल्याएका साजिको नािावली मलर्ा समिमि सिि पेश गनुप
ा नेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(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 बजेपमछन समिमिले
उपलब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछन ।
31. बन्र्े ज गना सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउाँ र्ा उजुरीको यवषयवस्िु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा सािी वा
उजुरीको पिलार्ा अपिामनि गने वा जझझ्याउने वा अनुजचि प्रकारको प्रश्न सोमिएिा समिमिले त्यस्िो प्रश्न
सोध्नबाट पिलार्ा बन्र्े ज गना सक्नेछन ।
(२) नाबालक वा वृध्र् वा असि रोमगले सािी बक्नुपने भर्ा त्यस्िो उजुरीिा कुनै पिको उपजस्थमि वा अन्य
कुनै िनामसब कारर्ले सािीलार्ा बकपत्र गना अनुजचि र्बाव परे को वा पने प्रबल सम्भावना रहे को छन भन्ने
समिमिलार्ा लागेिा समिमिले त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थमिलार्ा बन्र्े ज गरी मनजले सािीले नर्े ख्ने गरी िात्र
उपजस्थि हुन आर्े श गना सक्नेछन ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि आर्े श गरे िा सािीले नर्े ख्ने गरी पि उपजस्थि हुने व्यवस्था मिलाउने र्ाययत्व
समिमिको हुनेछन ।
(४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजजि गर्ाा समिमिले उजुरीसाँग सम्बजन्िि आवश्यक प्रश्न ियार गरी समिमिको
िफाबाट बकपत्र गराउन

सक्नेछन ।

32. पेशी सू ची प्रकाशन गनुप
ा नेाः
(१) उजुरी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुिवार अगािी हप्ताको लामग पेशी िोयकएको उजुरीहरूको साप्तायहक पेशी
सू ची िथा प्रत्येक दर्न उि दर्नको लामग पेशी िोयकएका उजुरीहरूको र्ै मनक पेशी सू ची प्रकाशन गनेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सू ची सं योजकले र मनजको अनुपजस्थमििा मनजले जजम्िेवारी िोकेको समिमिको
सर्स्यले प्रिाजर्ि गनुप
ा नेछन ।
33. र्ै मनक पेशी सू चीाः (१) उजुरी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजजिको साप्तायहक पेशी सू चीिा चढे का उजुरीहरूको
र्ै मनक पेशी सू ची ियार गरी एक प्रमि सू चना पाटीिा टााँस्न लगाउनुपनेछन िथा एक प्रमि समिमिका सर्स्यहरूलार्ा
उपलब्ि गराउनुपनेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सू चीिा उजुरीहरू उल्लेख गर्ाा उजुरी र्िााको आिारिा र्े हायको िििा ियार
गरी प्रकाशन गराउनुपनेछनाः(क)

नाबालक पि भएको उजुरी;

(ख)

शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको उजुरी;

(ग)

सिरी वषा उिेर पुरा भएको वृध्र् वा वृध्र्ा पि भएको उजुरी; िथा

(घ)

उजुरी र्िााको ििानुसार पयहले र्िाा भएको उजुरी ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सू ची ियार गर्ाा िुल्िवीबाट जागेका िथा सवोच्च अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा
जजल्ला अर्ालिबाट पुनाः र्न्साफको लामग प्राप्त भर्ा र्िाा भएको उजुरीको हकिा शुरूिा समिमििा र्िाा
भएको मिमिलार्ा नै र्िाा मिमि िामन िि मनिाारर् गनुप
ा नेछन ।
(४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहे को ििानुसार नै समिमिले उजुरीको सुनव
ु ार्ा र कारवाही िथा यकनारा गनुप
ा नेछन
।
34.

उजुरी प्रशासकको जजम्िेवारी हुनेाः र्ै मनक पेशी सू चीिा चढे का उजुरीहरू कायाालय खुलेको एक घण्टा मभत्र

समिमि सिि सुनव
ु ार्ाको लामग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको काया सयकए पमछन समिमिबाट यफिाा
बुजझमलर्ा सुरजिि राख्ने जजम्िेवारी उजुरी प्रशासकको हुनेछन ।
35.प्रिार् सुनाउनेाः समिमिले र्फा २५ बिोजजि िोयकएको िारे खको दर्न उपजस्थि सबै पिलार्ा अको पिले पे श
गरे को प्रिार् एवि् कागजाि र्े खार्ा पयढबााँची सुनार्ा सो बारे िा अको पिको कुनै कथन रहे को भए मलजखि
बयान गरार्ा मिमसल सािेल राख्नुपनेछन ।
36. उजुरीको सुनव
ु ार्ा गनेाः (१) समिमिले र्ुवै पिको कुरा सुनी िथा कानून व्यवसायी िुकरा र गरे को भए मनजहरूको
बहस सिेि सुनी उजुरीको सुनव
ु ार्ा िथा मनर्ाय गनुप
ा नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सुनव
ु ार्ा िथा मनर्ाय गर्ाा पिहरूको रोहवरिा गनुप
ा नेछन ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजि उजुरीको सुनव
ु ार्ा गर्ाा र्जलास कायि गरी सुनव
ु ार्ा गनुप
ा नेछन ।
37. बन्र् र्जलासको गठनाः (१) समिमिले ियहला िथा बालबामलका सिावेश रहे को िथा आवश्यक र्े खेको अन्य
उजुरीको सुनव
ु ार्ाको लामग र्जलास कायि गर्ाा बन्र् र्जलास कायि गरी सुनव
ु ार्ा गना सक्नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् र्जलासिा उजुरीका पि, कानून व्यवसायी िथा अन्य सरोकारवाला बाहे क
अन्य व्यजिलार्ा र्जलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् र्जलासको गठन गनुप
ा नेछन ।
(३) बन्र् र्जलासबाट हे ररने उजुरीको काि कारवाही, यपडीिको नाि थर ठे गाना लगायिका यवषय गोे य
राख्नुपनेछन ।
38.

बन्र् र्जलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् र्जलासबाट हे ररएका उजुरीहरूको कागजािको प्रमिमलयप

वार्ी, प्रमिवादर् र मनजको यहििा असर परे को कुनै सरोकारवाला बाहे क अरू कसै लार्ा उपलब्ि गराउनुहाँर्
ु ैन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको उजुरीको िथ्य खुलार्ा कुनै सिाचार कुनै पत्रपमत्रकािा सं प्रष
े र् हुनदर्नुहाँर्
ु ैन ।
(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन समिमिले पिको गोपमनयिा िथा यहििा प्रमिकुल
प्रभाव नपने गरी सिाचार सं प्रेषर् गना भने कुनै बािा पनेछनैन ।
39.थप प्रिार् बुझ्नेाः उजुरीको सुनव
ु ार्ाको िििा उजुरीको कुनै पिको अनुरोििा वा उजुरी सुनव
ु ार्ाको िििा
समिमि आफैले थप प्रिार् बुझ्नुपने र्े खेिा उजुरीका पिहरूलार्ा थप प्रिार् पेश गना पेश गने िारे ख िोयक
आर्े श गनासक्नेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

40.

स्वाथा बाजझएको उजुरी हे न ा नहुनेाः समिमिको सर्स्यले र्े हायका उजुरीको कारवाही र यकनारािा सं लग्न

हुनह
ु ाँर्
ु ै नाः(क)

आफ्नो वा नजजकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहे को उजुरी;
स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोजनको लामग "नजजकको नािेर्ार" भन्नाले अपुिाली पर्ाा
कानून बिोजजि अपुिाली प्राप्त गना सक्ने प्राथमिकिा िििा रहे को व्यजि, िािा, िार्जु,
सानीआिा, ठू लीआिा, सानोबाबु, ठू लोबाबू, पमि वा पत्नी िफाका सासू , ससुरा, फूपु, फूपाजु,
साला, जेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, मभनाजु, बयहनी ज्वार्ँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वार्ँ, भाञ्जी
बुहारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको एकासगोलिा रहे को पररवारको सर्स्य सम्झनुपछना ।

(ख)

मनजले अन्य कुनै है मसयििा गरे को कुनै काया वा मनज सं लग्न रहे को कुनै यवषय सिावेश
रहे को कुनै उजुरी;

(ग)

कुनै यवषयिा मनजले उजुरी चल्ने वा नचल्ने यवषयको छनलफलिा सहभामग भर्ा कुनैराय
दर्एको भए सो यवषय सिावेश रहे को उजुरी; वा

(घ)

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

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुनै अवस्था र्े जखएिा जुन सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पछना उि सर्स्यले उजुरी हे न ा
नहुने कारर् खुलार्ा आर्े श गनुप
ा नेछन ।
(३) उपर्फा (१) को प्रमिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै उजुरीको कारवायह र यकनारािा सहभामग हुन लागेिा
उजुरीको कुनै पिले आवश्यक प्रिार् सयहि उजुरीको कारवायह यकनारा नगना मनवेर्न दर्न सक्नेछन ।
(४) उपर्फा (२) वा (३) बिोजजिको अवस्थािा समिमिले सभालार्ा लेजख पठाउनुपनेछन र सभाले स्थानीय सरकार
सं चालन ऐनको र्फा ४८ बिोजजि उपयुि प्रयिया अवलम्बन गरी समिमि िोयक समिमि सिि उजुरीको
मिमसल पेश गनुप
ा नेछन ।
(५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाा सभाले उजुरीका पिहरूलार्ा सोयह उपर्फा बिोजजि गदठि समिमिबाट उजुरीको
कारवायह यकनारा हुने कुराको जानकारी गरार्ा उि समिमि सिि उपजस्थि हुन पठाउनुपनेछन ।
पररच्छने र्-६
मनर्ाय र अन्य आर्े श
41.

मनर्ाय गनुपा नेाः (१) समिमिले सुनव
ु ार्ाको लामग पेश भएको उजुरी हे र्ाा कुनै प्रिार् बुझ्नुपने बााँयक नरयह

उजुरी यकनारा गने अवस्था रहे को र्े जखएिा सोयह पेशीिा उजुरीिा मनर्ाय गनुप
ा नेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(२) उपर्फा (१) बिोजजि मनर्ाय गरे पमछन मनर्ायको व्यहोरा मनर्ाय यकिाबिा लेजख समिमििा
उपजस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुप
ा नेछन ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजि गरीएको मनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचमलि कानून बिोजजि खुलाउनुपने
यववरर् खुलेको पूर् ा पाठ मनर्ाय भएको मिमिले बयढिा साि दर्न मभत्र ियार गरी मिमसल सािेल राख्नुपछना ।
(४) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनामसब
कारर्ले गर्ाा सोयह दर्न उजुरी मनर्ाय गना नसक्ने भएिा आगामि हप्ताको कुनै दर्नको लामग अको पेशी
िारे ख िोक्नुपनेछन ।
42.

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

कुराहरू खुलार्ा अनुसूची-७ बिोजजिको ढााँचािा ियार गनुप
ा नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि पूर्प
ा ाठ ियार गर्ाा वार्ी िथा प्रमिवार्ीको जजयकर, मनर्ाय गनुप
ा ने र्े जखएको यवषय,
र्ुवै पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू, सिावेश भएको कानूनी प्रश्न र त्यसको व्याख्या सिेिको यवषय
खुलाउनुपनेछन ।
(३) उपर्फा (२) िा उल्लेख भए र्े जख बाहे क पूर्पा ाठिा र्े हायका कुराहरू सिेि खुलाउनुपनेछनाः(क)

िथ्यको यवश्लेषर्;

(ख)

उजुरीको कुनै पिको कानून व्यवसायीले बहस नोट पेश गरे को भए बहसनोट िथा बहस
गरे को भए बहसिा उठार्एका िुल यवषय;

(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
खण्ड; िथा

(ङ)

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

(४) उपर्फा २ िथा ३ िा उल्लेख भएर्े जख बाहे क र्े हायका कुराहरु सिेि मनर्ायिा खुलाउनु पनेछनाः(क)

सािी वा साजीमिनको बकपत्रको सारांश;

(ख)

कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरे को भए सो नजीरको यववरर् र उजुरीिा उि
नजीरको मसद्धान्ि 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

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(घ)

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

43.

प्रारजम्भक सुनव
ु ार्ािा मनर्ाय हुनसक्नेाः (१) समिमिले पयहलो सुनव
ु ार्ाको लामग पेश भएको अवस्थािा नै उजुरीिा

थप प्रिार् बुजझरहनुपने अवस्था नरहे को र्े खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकर्ै या वा समिमिको िेत्रामिकार नरहे को
कारर्ले उजुरी मनर्ाय गना नमिल्ने र्े खेिा पयहलो सुनव
ु ार्ािा नै मनर्ाय गना सक्नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनर्ाय िेत्रामिकारको अभाव रहे को कारर्ले भएको अवस्थािा िेत्रामिकार ग्रहर्
गने अर्ालि वा स्थानीय िह वा अन्य मनकायिा उजुरी गना जानु भमन सम्बजन्िि पिलार्ा सुनाउनु पनेछन ।
44.

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

लेखार्ाको त्रुटी सं शोिन गरीपाउन जजयकर मलर्ा मनर्ायको जानकारी भएको पैंमिस दर्न मभत्र मनवेर्न दर्न सक्नेछन
।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न परी समिमिले हे र्ाा सािान्य त्रुटी भएको र सं शोिनबाट मनर्ायको िूल
आशयिा कुनै हे रफेर नहुने र्े खेिा छनु ट्टै पचाा खडा गरी मनवेर्न बिोजजि मनर्ाय सं शोिन गने आर्े श दर्नसक्नेछन
।
(३) उपर्फा (२) बिोजजिको आर्े श िूल मनर्ायको अमभन्न अङ्गको रुपिा मलर्नेछन ।
45.

मनर्ायिा हे रफेर गना नहुनेाः (१) समिमिका सर्स्य अथवा अरु कसै ले पमन समिमिका सर्स्यहरुको र्स्िखि

भैसकेपमछन मनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुाँर्ैन ।
(२) कसै ले उपर्फा (१) यवपररि गरे को थाहा हुन आएिा कायापामलकाले कानून बिोजजि कारवाहीको लामग
सम्बजन्िि मनकायिा लेजख पठाउनुपनेछन ।
46.

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

सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी मनर्ाय यकिाब र मिमसल जजम्िा मलनुपछना ।
(२) यस ऐन बिोजजि मनर्ायको पूर्प
ा ाठ ियार भएपमछन सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपमछन उजुरी प्रशासकले
मनर्ायको कायाान्यवय गनाका लामग ित्काल गनुप
ा ने केयह काया भए सो सम्पन्न गरी मिमसल अमभलेख प्रशासकलार्ा
बुझाउनुपछना ।
47.

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

मिमिले िथा प्रमिवार् र्ाजखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनपु ने म्यार् भुिान भएको मिमिले नब्बे दर्नमभत्र
उजुरीको अजन्िि मनर्ाय गनुप
ा नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सियावमि गर्ना गर्ाा िेलमिलापको लामग पठार्ाएको उजुरीको हकिा
िेलमिलापको प्रयियािा लागेको सिय कटार्ा अवमि गर्ना गनुप
ा नेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(३) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन उजुरीिा बुझ्नुपने प्रिार् िथा पुरा गनुप
ा ने प्रयिया
बााँयक नरही उजुरी मनर्ाय गना अङ्ग पुमगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नमभत्र अजन्िि मनर्ाय गनुप
ा नेछन ।
पररच्छने र्-७
किाचारी िथा प्रशासमनक व्यवस्था
48.

49.

50.

समिमििा रहने किाचारीहरुाः समिमि िािहििा र्े हाय बिोजजिका किाचारीहरु रहनेछननाः
(क)

उजुरी प्रशासक;

(ख)

अमभलेख प्रशासक; िथा

(ग)

अन्य किाचारीहरु ।

समिमि अन्िगाि रहने शाखाहरुाः समिमि अन्िगाि सािारर्ियााः र्े हाय बिोजजिका शाखाहरु रहनेछननाः
(क)

उजुरी शाखा;

(ख)

अमभलेख शाखा ।

उजुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अमिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उल्लेख भए र्े जख बाहे क उजुरी प्रशासकको

काि, किाव्य र अमिकार र्े हाय बिोजजि हुनेछनाः
(क)

पेश भएका नामलश, प्रमिवार् र अन्य मलखिहरु जााँच गरी रीि पुगेको भए कानून बिोजजि
लाग्ने र्स्िुर मलर्ा र्िाा गने र र्िाा गना नमिल्ने भए कारर् जनार्ा र्रपीठ गने;

(ख)

उजुरीिा प्रिार्को लामग पेश भएका नक्कल कागजलार्ा सक्कलसाँग मभडार्ा दठक र्े जखएिा
प्रिाजर्ि गने र मिमसल सािेल राख्ने िथा सक्कलिा केयह कैयफयि र्े जखएिा सो जनार्ा
सम्बजन्िि पिको सयहछनाप गरार्ा राख्ने;

(ग)

पेश भएका मलखि साथ सं लग्न हुनपु ने प्रिार् िथा अन्य कागजाि छन वा छनै न भए ठीक छन
वा छनै न जााँच्ने;

(घ)

समिमिको आर्े शले जझकाउनुपने प्रमिवार्ी, सािी वा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् जारी गने;

(ङ)

उजुरीका पिलार्ा िारे ख वा पेशी िारे ख िोक्ने;

(च)

समिमि सिि पेश हुनपु ने मनवेर्न र्िाा गरी आर्े शको लामग समिमि सिि पेश गने ;

(छन)

कानून बिोजजि वारे स मलने िथा गुज्रक
े ो िारे ख थाम्ने मनवेर्न मलर्ा आवश्यक कारवाही गने;

(ज)

समिमिबाट भएको आर्े श कायाान्वयन गने गराउने;

(झ)

समिमििा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने , भपाार्ा गने लगायिका कायाहरु गने;

(ञ)

आवश्यकिानुसार समिमिको िफाबाट पत्राचार गने ;

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(ट)

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

(ठ)

मनर्ाय यकिाब र उजुरीको मिमसल जजम्िा मलने ;

(ड)

समिमििा र्िाा भएका उजुरी िथा मनवेर्न लगायिका कागजािको अमभलेख ियार गने र
िामसक वा वायषाक प्रमिवेर्न पे श गनुप
ा ने मनकाय सिि प्रमिवेर्न ियार गरी सं योजकबाट
प्रिाजर्ि गरार्ा सम्बजन्िि मनकायिा पठाउने;

(ढ)

आफ्नो जजम्िा रहे का उजुरीका मिमसलिा रहे का कागजािको रीिपूवक
ा नक्कल दर्ने ;

(र्)

जजल्ला अर्ालििा पुनरावेर्न लाग्ने गरी मनर्ाय भएका उजुरीिा पुनरावेर्न म्यार् जारी गरी
िािेल गनेगराउने;

(ि)

अर्ालि वा अन्य कुनै मनकायिा उजुरीको मिमसल वा कुनै कागजाि पठाउनुपने भएिा
समिमिलार्ा जानकारी गरार्ा मिमसल वा कागजाि पठाउने िथा यफिाा प्राप्त भएपमछन कानून
बिोजजि सुरजिि राख्ने व्यवस्था मिलाउने;

(ि)

मनर्ाय यकिाब जजम्िा मलने ; िथा

(थ)

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

51.अमभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अमिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उल्लेख भए बाहे क अमभलेख प्रशासकको
काि, किाव्य र अमिकार र्े हाय बिोजजि हुनेछन |
(क)

मनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िीाः
(१)

मनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्ििा परे का मनवेर्नहरु हे री जााँची रीिपूवक
ा को भए आवश्यक
र्स्िुर मलर्ा र्िाा गने र बेरीिको भए र्रपीठ गने ;

(२)

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

(३)

मनर्ाय कायाान्वयनको िििा मनवेर्न दर्एका पिहरुको वारे स मलने, सकार गराउने,
गुज्रक
े ो िारे ख थिाउने लगायिका कायाहरु गने;

(४)

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

(५)

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

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(६)

लेजखए र्े जख बाहे कको कुनै काया मनर्ाय कायाान्वयनको िििा गनुप
ा ने भएिा समिमि
सिि पेश गरी आर्े श बिोजजि गने ।

(ख)

अमभलेख सं रिर् सम्बन्िीाः
(१)

अमभलेख शाखाको रे खर्े ख गरी मनर्ाय भएका मिमसल सुरजिि राख्ने र कानून बिोजजि
सडाउनेपने काजगहरु सडाउने;

(२)

मनर्ाय भएका मिमसलहरुिा कागजाि जााँच गरी र्ुरुस्ि रहे नरहे को हे ने र मिमसल
कानून बिोजजि गरी र्ुरुस्ि अवस्थािा राख्ने;

(३)

कानून बिोजजि सडाउने कागजको यववरर् ियार गरी सो यववरर् सुरजिि रहने
व्यवस्था गने;

(४)

अमभलेख

शाखािा

प्राप्त

भएको

मिमसलहरुको

सालबसाली

अमभलेख

राख्ने

र

आवश्यकिानुसार यववरर् ियार गने ; िथा
(५)

कुनै अर्ालि वा मनकायबाट अमभलेखिा रहे को मिमसल वा कुनै कागजाि िाग भै
आएिा रीिपूवक
ा पठाउने र यफिाा प्राप्त भएपमछन रीिपूवक
ा गरी सुरजिि राख्ने ।

52.

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

अमभलेख प्रशासकले गरे को आर्े श वा कारवाही उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श वा कारवाही भएको पन्र
दर्नमभत्र समिमि सिि मनवेर्न दर्न सक्नेछन ।
(२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको मनवेर्न उपर सुनव
ु ार्ा गरी मनवेर्न पेश भएको
बयढिा साि दर्न मभत्र मनवेर्न उपरको कारवायह टु ङ्गग्याउनुपनेछन ।
(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न उपर
आर्े श वा मनर्ाय गनुप
ा ूव ा केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर िात्र मनर्ाय वा आर्े श गनुप
ा नेछन ।

पररच्छने र्-८
िेलमिलाप सम्बन्िी व्यवस्था
53.मिलापत्र गराउनेाः (१) समिमिले प्रचमलि कानून बिोजजि मिलापत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुरीिा मिलापत्र
गराउनसक्नेछन ।
(२) उजुरीका पिहरूले मिलापत्रको लामग अनुसूची-८ बिोजजिको ढााँचािा मनवेर्न दर्एिा समिमिले
उजुरीिा मिलापत्र गराउन उपयुि र्े खेिा मिलापत्र गरार्दर्नेछन ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि पिहरूले दर्एको मनवेर्नको व्यहोरा समिमिले र्ुवै पिलार्ा सुनार्ा
त्यसको पररर्ाि सम्झार्ा पिहरूको मिलापत्र गने सम्बन्ििा सहिमि रहे नरहे को सोध्नुपनेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(४) उपर्फा (३) बिोजजि सुनाउाँ र्ा पिहरूले मिलापत्र गना िञ्जुर गरे िा समिमिले पिहरूको
मनवेर्निा उल्लेख भएको व्यहोरा बिोजजिको मिलापत्र िीन प्रमि ियार गराउनुपनेछन ।
(५) उपर्फा (४) बिोजजिको मिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलार्ा पढीबााँची सुनार्ा मिलापत्र गना िञ्जुर
भएिा पिहरूको सयहछनाप गरार्ा समिमिका सर्स्यहरूले मिलापत्र कागज अनुसूची-९ बिोजजिको ढााँचािा
प्रिाजर्ि गरी एक प्रमि समिमिले अमभलेखको लामग मिमसलिा राख्नुपनेछन िथा एक-एक प्रमि वार्ी िथा
प्रमिवार्ीलार्ा दर्नुपनेछन ।
(६) मिलापत्रको ढााँचा अनुसूची-१० िा उल्लेख भए बिोजजि हुनेछन ।
54.

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

िेलमिलाप गराउन सक्नेछन ।
(२) पिहरूले जुनसुकै िहिा यवचारािीन रहे को उजुरी िेलमिलापको िाध्यिबाट सिािान गना
सं यि
ु रूपिा समिमि सिि मनवेर्न दर्न सक्नेछनन् ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि मनवेर्न दर्एकोिा िेलमिलापबाट उजुरीको मनरोपर् हुन उपयुि र्े जखएिा
समिमिले त्यस्िो उजुरी िेलमिलापको िाध्यिबाट मनरोपर् गना आर्े श दर्न सकनेछन ।
(४) उपर्फा (३) बिोजजिको आर्े शपमछन िेलमिलाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच
िेलमिलाप गरार्ादर्नुपनेछन ।
(५) िेलमिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोजजि हुनेछन ।
55.

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

बढाएकोिा िेलमिलापको िाध्यिबाट उजुरीको मनरोपर् हुन नसकेिा पिहरूलार्ा उजुरीको पेशी िारे ख िोयक
कानून बिोजजि कारवाही गरी सुनव
ु ार्ा िथा मनर्ाय गने प्रयिया बढाउनुपनेछन ।
(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा
(२) बिोजजिको उजुरीिा िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसकेिा समिमिले िारे ख िोयक अमिकार िेत्र रहे को
अर्ालििा जाने भमन सुनार्ादर्नुपनेछन ।
56.

िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन कुनै उजुरीिा

मिलापत्र गराउाँ र्ा उजुरीको प्रकृमि वा मिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार वार्ी भर्ा चलेको कुनै उजुरी वा
सावाजमनक िथा सरकारी सम्पजि वा यहििा असर पने र्े जखएिा समिमिले त्यस्िो उजुरीिा मिलापत्र गराउनेछनैन
।
िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटार्ा अन्य व्यहोराबाट िात्र मिलापत्र गना चाहे िा भने मिलापत्र गरार्ादर्नुपनेछन
।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

57.

िेलमिलापको लामग प्रोत्साहन गनेाः (१) समिमिले समिमि सिि सुनव
ु ार्ाको लामग पेश भएको उजुरीिा

िेलमिलाप हुनसक्ने सम्भावना रहे को र्े खेिा पिहरूलार्ा िेलमिलापको लामग िारे ख िोक्न सक्नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको िारे खको दर्न समिमिले उजुरीका पि िथा यवपि िथा र्ुवै पिको
कानून व्यवसायी साथै उपजस्थि भएसम्ि पिले पत्यार्ा साथै मलर्आएका अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गरार्ा
िेलमिलापको लामग छनलफल गरार्ा पिहरूको बीचिा सहिमि भएिा सहिमि भए बिोजजि मिलापत्र कागज
ियार गना लगार्ा मिलापत्र गरार्ादर्नुपनेछन ।
(३) उजुरीिा िोयकएको म्यार्िा समिमि सिि उपजस्थि नभएको वा उपजस्थि भएर पमन िारे ख
गुजारी उजुरीिा िारे खिा नरहे को पि अथवा उजुरीिा पि कायि नभएको भए िापमन उजुरीको पेटबोलीबाट
उजुरीको पि कायि हुने र्े जखएको व्यजि सिेि िेलमिलापको लामग उपजस्थि भएिा समिमिले िेलमिलाप
गरार्ा मिलापत्रको कागज गरार्ादर्नुपनेछन ।
58.

प्रारजम्भक सुनव
ु ार्ा पूव ा िेलमिलापाः (१) उजुरी प्रशासकले प्रारजम्भक सुनव
ु ार्ाको लामग समिमि सिि उजुरी

पेश हुनपु ूव ा उजुरीिा िेलमिलाप हुनसक्ने अवस्था र्े जखएिा वा पिहरूले सो व्यहोराको मनवेर्न मलर्ा आएिा
मिलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागज ियार गरी समिमि सिि पेश गनासक्नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा मिलापत्रिा अजन्िि 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 गनासक्नेछन ।
59.

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

योग्यिा पुगेको व्यजिहरूको यववरर् खुलार्ा सम्भायवि िेलमिलापकिााको सू ची ियार गनेछनाः
(क)

कजम्ििा प्रिार्पत्र िह उजिर्ा गरे को

(ख)

२५ वषा उिेर पुरा भएको

(ग)

कुनै राजनीमिक र्ल प्रमि आस्था राखी राजनीमििा सयिय नरहे को; िथा

(घ)

स्थानीय स्िरिा सिाजसे वीको रुपिा पयहचान बनाएको ।

(२) िेलमिलापकिााको सू ची ियार गरे पमछन समिमिले सू ची सभा सिि पेश गरी अनुिोर्न गराउनुपनेछन ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि सू ची अनुिोर्न भएपमछन समिमिले सावाजमनक जानकारीको लामग सू चना प्रकाशन गनुप
ा नेछन
िथा िेलमिलापको लामग पठाउाँ र्ा प्रत्येक पिलार्ा सो सू ची उपलब्ि गराउनुपनेछन ।
60.

िेलमिलापकिााको सू ची अद्यावमिक गनेाः (१) समिमिले र्फा ५९ बिोजजि ियार भएको सू ची प्रत्येक वषा

अद्यावमिक गनुप
ा नेछन ।
(२) प्रत्येक वषा अद्यावमिक गरे को िेलमिलापकिााको सू ची समिमिले सभाबाट अनुिोर्न गराउनुपनेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(३) यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि िेलमिलापकिााको सू चीिा सू चीकृि हुन योग्यिा पुगेको व्यजिले
समिमि सिि सू चीकृि गररपाउनको लामग समिमिको मनर्ायले िोकेबिोजजिको ढााँचािा मनवेर्न दर्नसक्नेछन ।
61. िेलमिलापकिााको सू चीबाट हटाउनेाः (१) समिमिले र्फा ६० बिोजजि िेलमिलापकिााको सू ची अद्यावमिक गर्ाा
र्े हायको अवस्थाका िेलमिलापकिााको नाि सू चीबाट हटाउनेछनाः(क)

मनजको िृत्यु भएिा;

(ख)

मनजले आफ्नो नाि सू चीबाट हटार्ापाउाँ भन्ने मनवेर्न दर्एिा;

(ग)

मनजले नैमिक पिन र्े जखने फौजर्ारी अमभयोगिा सजाय पाएिा;

(घ)

मनज कुनै सं स्थासाँग सम्बध्र् रहे कोिा सो सं स्था खारे ज वा यवघटन भएिा;

(ङ)

समिमिले र्फा ६७ को उपर्फा(२) बिोजजि मनजलार्ा सू चीबाट हटाउने मनर्ाय गरे िा

(२) उपर्फा (१) बिोजजि सू चीबाट नाि हटार्एका िेलमिलापकिााहरूको नािावली समिमिले सावाजमनक सू चनाको
लामग प्रकाशन गनुप
ा नेछन ।
62.िेलमिलापको लामग सियावमि िोक्नेाः (१) समिमिले यस ऐन बिोजजि िेलमिलाको लामग िेलमिलापकिाा पठाउाँ र्ा
बयढिा मिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछन ।
(२) िेलमिलापको लामग पठाउाँ र्ा सािान्यियााः एकजना बाट िेलमिलाप गराउने गरी िोक्नुपनेछन ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि गर्ाा पिहरूबीच सहिमि हुन नसकेिा समिमिले मिन जनासम्ि िेलमिलापकिाा रहने
गरी िेलमिलापको लामग उजुरी पठाउनुपनेछन ।
63. िेलमिलापकिााको छननौटाः (१) समिमिले िेलमिलाप गराउने कायाको लामग उजुरीका पिहरूको सहिमििा एक
जना िेलमिलापकिााको छननौट गनेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा पिहरूबीचिा एकजना िेलमिलापकिााको लामग सहिमि नभएिा समिमिले
पिहरूको सहिमििा मिन जना िेलमिलापकिााको छननौट गनुप
ा नेछन ।
(३) पिहरूको बीचिा िेलमिलापकिााको नाििा सहिमि हुन नसकेिा समिमिले िेलमिलापकिााको सू चीिा
रहे का िेलमिलापकिााहरू िध्येबाट र्ुवै पिबाट एक-एक जना िेलमिलापकिाा छननौट गना लगार्ा िेस्रो
िेलमिलापकिाा छननौट गरर दर्नु पनेछन ।
(४) उजुरीका सबै पिको सहिमििा िेलमिलापकिााको सू चीिा नरहे को यस ऐन बिोजजि िे लमिलापकिाा हुन
अयोग्य नभएको कुनै व्यजि वा सं स्थाबाट िेलमिलाप प्रयिया अगाडी बढाउन सहिि भै मलजखि मनवेर्न दर्एिा
समिमिले त्यस्िो व्यजि वा सं स्थालार्ा िेलमिलापकिाा िोयक दर्नु पनेछन ।
64.

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

िेलमिलापकिाा पररविान गररदर्नुपनेछनाः(क)

र्फा ६१ बिोजजि िेलमिलापकिााको सू चीबाट हटाउने अवस्था भएिा;

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(ख)

पिहरूले पारस्पररक सहिमििा िेलमिलापकिाा हे रफेर गना िञ्जुर भएिा;

(ग)

उजुरीको कुनै पिले िेलमिलापकिाा प्रमि अयवश्वास रहे को मलजखि जानकारी गराएिा;

(घ)

कुनै कारर्ले िेलमिलापकिााले िेलमिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएिा;

(ङ)

उजुरीको यवषयवस्िुिा िेलमिलापकिााको कुनै

स्वाथा रहे को िेलमिलापकिााले

जानकारी गराएिा वा कुनै स्रोिबाट समिमि सिि जानकारी भएिा; िथा
(च)

िेलमिलापकिााले िेलमिलापकिााको है मसयिले कायागर्ाा र्फा ६७ िथा अन्य प्रचमलि
कानून बिोजजि पालन गनुप
ा ने आचरर् पालन नगरे िा ।

(२) िेलमिलापकिाा पररविानको कारर्ले िोयकएको सियिा िेलमिलापको काया सम्पन्न हुन नसक्ने भएिा
समिमिले बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गना सक्नेछन ।
65.

िेलमिलापको लामग पठाउाँर्ा गने प्रयियााः (१) समिमिले कुनै उजुरी िेलमिलापको लामग िेलमिलापकिाा

सिि पठाउाँ र्ा पिहरूलार्ा िेलमिलापकिााको सम्पका उपलब्ि गरार्ा िेलमिलापकिाा सिि उपजस्थि हुने िारे ख
िोयक र्े हाय बिोजजिको कागज साथै राजख लेजखपठाउनुपनेछनाः
(क)

उजुरीको सारसं िेप वा िुख्य िुख्य कागजािको प्रमिमलपी;

(ख)

उजुरीको पि वा वारे स भए वारे सको नाि, थर, विन र उपलब्ि भएसम्ि टे मलफोन
नम्बर, र्ािेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पका यववरर्; िथा

(ग)

िेलमिलाप सम्बन्िी प्रयिया सम्पन्न गनुप
ा ने स्थान ।

(२) िेलमिलापकिााले समिमि सिि िाग गरे िा उजुरीका कागजािहरूको नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछन ।
(३) िेलमिलापको लामग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न मभत्र उजुरीको पिहरू समिमि सिि उपजस्थि
हुने गरी िारे ख िोक्नुपनेछन ।
(४) उपर्फा (३) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन िेलमिलापकिााले िोयकएको सिय अगावै उजुरी समिमि
सिि यफिाा पठाउने मनर्ाय गरे िा सो मनर्ायको जानकारी भएको साि दर्न मभत्र पिहरूलार्ा समिमि सिि
उपजस्थि हुनेगरी पठाउनुपनेछन ।
66. िेलमिलापिा अवलम्बन गनुपा ने प्रयियााः (१) समिमिले पिहरूको सहिमििा िेलमिलापको लामग छनलफल गने
िथा अन्य काया गने स्थानको छननौट गरी पि िथा िेलमिलापकिाालार्ा सोको जानकारी उपलब्ि गराउनुपनेछन
। िर पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छननौट गना बािा पनेछनैन ।
(२) पिहरूलार्ा उपर्फा (१) बिोजजि िेलमिलापकिााले िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा उपजस्थि हुने
र्ाययत्व रहनेछन ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ाययत्व पिहरूले पुरा नगरे िा िेलमिलापकिााले िेलमिलापको प्रयिया बन्र् गरी
समिमिलार्ा सोको मलजखि जानकारी गरार्ा उजुरीको कागजाि यफिाा पठाउनसक्नेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(४) िेलमिलापको िििा िेलमिलापकिााले पिहरूबीचिा सहजकिााको भूमिका गनेछन र उि भूमिका मनवााह
गने िििा मनजले पिहरू बाहे क र्े हायका व्यजिहरूसाँग सिेि एकल वा सािूयहक वािाा गनासक्नेछनाः
(क)

पिहरूको कानून व्यवसायी;

(ख)

उजुरीको यवषयिा जानकारी रहे को उजुरीका पिले रोजेको व्यजि; िथा

(ग)

उजुरीको यवषयवस्िुको बारे िा जानकारी रहे को स्थानीय भद्रभलार्िी ।

(५) िेलमिलापकिााले पिहरूको सहिमििा पिहरूसाँग र्े हाय बिोजजि वािाा गनासक्नेछनाः
(क)

पिहरूसाँग एकल एकान्िवािाा; िथा

(ख)

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

(६) प्रचमलि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहुनेगरी पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिााले
िेलमिलापको कायायवमि मनिाारर् गनासक्नेछन ।
67.िेलमिलापकिााको आचरर्ाः (१) िेलमिलापकिााले र्े हाय बिोजजिको आचरर् पालन गनुप
ा नेछनाः(क)

िेलमिलाप सम्बन्िी कारवाही मनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुप
ा ने ;

(ख)

कुनै पिप्रमि झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखे को र्े जखने कुनै आचरर् वा
व्यवहार नगने;

(ग)

कुनै पिलार्ा डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनिा पारी िेलमिलाप गराउन नहुने;

(घ)

यववार् कायि रहे को अवस्थािा यववार्को कुनै पिसाँग आमथाक कारोबारिा साँलग्न
नहुने;

(ङ)

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

(च)

िेलमिलापको िििा पिहरुसाँग सम्िानजनक, सर्भावपूर् ा र सबै पिप्रमि सिान
व्यवहार कायि गने;

(छन)

िेलमिलापको िििा पिहरुले व्यि गरे को यवषयवस्िुको गोपनीयिा कायि राख्ने;
िथा

(ज)

िेलमिलापको िििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि वा वस्िु प्रयिया सम्पन्न
भएपमछन वा मनज प्रयियाबाट अलग भएपमछन सम्बजन्िि पिलार्ा सुरजिि यफिाा गने
।

(२) समिमिले कुनै िेलमिलापकिााले उपर्फा (१) बिोजजिको आचरर् पालना नगरे को उजुरी परी वा सो
यवषयिा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छनानयवन गर्ाा व्यहोरा दठक र्े जखए त्यस्िो िेलमिलापकिाालार्ा
िेलमिलापकिााको सू चीबाट हटाउनेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

68.

मलखि ियारी र मिलापत्राः (१) िेलमिलापकिााले पिहरुसाँगको छनलफल पश्चाि िेलमिलापको लामग र्ुवै पि

सहिि भएकोिा सहिमि भएको यवषयवस्िु बिोजजिको मिलापत्रको व्यहोरा खुलार्ा समिमि सिि पठाउनुपनेछन
।
(२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजजिको प्रमिवेर्न प्राप्त भएिा कानून व्यवसायीबाट सहिमि बिोजजिको
मिलापत्रको मलखि लेखार्ा र्ुवै पिको मिलापत्र गरार्ा पठार्ादर्नुपछना ।
69.

िेलमिलाप नभएको उजुरीिा गनुप
ा ने कारवाहीाः

(१) िेलमिलापकिााले पिहरु बीचिा िेलमिलाप हुन नसकेिा सो व्यहोरा खुलार्ा प्रमिवेर्न ियार गरी उजुरीका
सबै कागजाि सयहि उजुरी समिमििा यफिाा पठाउनुपनेछन ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा िेलमिलापकिााले पिहरुलार्ा समिमि सिि हाजीर हुन जाने बयढिा साि दर्नको
म्यार् िोयक पठाउनुपनेछन ।

70.

िेलमिलाप नभएको उजुरीिा मनर्ाय गनुपा नेाः (१) समिमिले िेलमिलापको लामग पठाएको उजुरीिा पिहरुबीच

िेलमिलाप हुन नसयक िेलमिलापकिााको प्रमिवेर्न सयहि प्राप्त हुन आएिा कानून बिोजजि कारवाही गरी मनर्ाय
गनुप
ा छना ।
(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन र्े हाय बिोजजिको उजुरीिा अमिकारिेत्र ग्रहर् गने
सम्बजन्िि अर्ालि वा मनकायिा उजुरी गना जानु भमन सुनार्ा पठार्ादर्नुपछनााः(क)

स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा (२) बिोजजिको उजुरीिा; िथा

(ख)

कुनै अर्ालि वा मनकायबाट िेलमिलापको लामग प्रेयषि भएको उजुरीिा ।

(३) उपर्फा (२) को र्े हाय (ख) बिोजजिको उजुरीिा सम्बजन्िि अर्ालि वा मनकायिा पठाउाँ र्ा हाजजर हुने
जाने िारे ख िोकी पठाउने िथा मिमसल सिेि नक्कल खडा गरी अमभलेख राजख सक्कल मिमसल सम्बजन्िि अर्ालि
वा मनकायिा पठाउनुपनेछन ।
71.िेलमिलाप र्स्िुराः िेलमिलापकिााले पिहरुले सहिमििा दर्न िञ्जुर भएर्े जख बाहे क कुनै प्रकारको र्स्िुर लाग्नेछनैन
।
72.

किाचारी िोक्न सक्नेाः समिमिले स्थानीय स्िरिा िेलमिलाप प्रवध्र्ान गनाको लामग कायापामलकाका किाचारी

खटार्ा प्रवध्र्ानात्िक कायािि गना अनुरोि गरे िा कायापामलकाले किाचारी खटार्ा िेलमिलापलार्ा प्रोत्साहन िथा
प्रवध्र्ान गनासक्नेछन ।
पररच्छने र्-९
मनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

73. अमभलेख शाखाको जजम्िेवारीाः (१) कायापामलकाले समिमिको मनर्ाय कायाान्वयन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर् ा
कायाको रे खर्े ख गने जजम्िेवारी वहन गनुप
ा नेछन ।
(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन मनर्ाय कायाान्वयनको सम्पूर् ा प्रशासमनक व्यवस्थापन
र कायाान्वयनको काया अमभलेख शाखाले गनेछन ।
(३) अमभलेख प्रशासकले अमभलेख शाखाको प्रिुखको रुपिा अध्यि/प्रिुखको रे खर्े ख र मनयन्त्रर्िा रयह मनर्ाय
कायाान्वयनको सम्पूर् ा काया सम्पार्न गनेछन ।
74.

सहयोग गनुपा नेाः (१) नगरपामलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै वडा कायाालय िथा अन्य कायाालयले

यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि बिोजजि समिमिले गरे को मनर्ाय बिोजजि व्यजि वा सं स्था वा अन्य
कसै साँग असुल गनुप
ा ने जरीवाना वा अन्य रकि असुलउपर गना सहयोग गनुप
ा नेछन ।
(२)

यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि समिमिले असू ल गनापने जरीवाना, मबगो वा अन्य कुनै प्रकारको

रकि असुलउपर नभर्ा उपर्फा (१) िा उल्लेख भए बिोजजिका कायाालयहरुले कुनै मसफाररश वा कुनै काया
गररदर्नेछनैनन ।
75.

असुलउपर गनेाः (१) अमभलेख प्रशासकले समिमिको मनर्ाय बिोजजि कुनै पिसाँग जरीवाना वा मबगो वा अन्य

कुनै प्रकारको असुल उपर गनुप
ा ने भएिा सो पिले जरीवाना मिना बुझाउन ल्याएिा बुजझ सर्रस्याहा गरी लगि
जरीवानाको लगि कट्टा गनुप
ा नेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि असुलउपर नभएिा लगि राखी सम्बजन्िि पिको नाि नािेसी िथा जरीवाना रकि
सिेिको यववरर् नगरपामलकाको कायाालयका साथै सबै वडा कायाालयिा सिेि अमभलेखको लामग पठाउनुपनेछन
।
(३) सम्बजन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोजजि लेजख आएिा त्यस्िो पिसाँग जरीवाना रकि असुलउपर
गरी अमभलेख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनुपनेछन ।
(४) उपर्फा (२) बिोजजिको जानकारी प्राप्त भएपमछन त्यस्िो जरीवाना लगि बााँयक रहे को पिबाट जरीवाना
रकि असुल नगरी सम्बजन्िि कायाालयहरुले कुनै प्रकारको मसफाररश वा अन्य काया गनेछनैनन् ।
76.भरीभराउ गनेाः (१) समिमिले यस ऐन बिोजजि गरे को कुनै मनर्ाय बिोजजि कुनै पिले राखे को र्स्िुर, कोटा
यफ वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भरार्ापाउने भएिा भरार्ापाउने पिले भरीदर्नुपने पिको त्यस्िो
रकि भरार्ादर्नुपने स्रोि खुलार्ा अनुसूची-११ बिोजजिको ढााँचािा मनवेर्न दर्नुपनेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न दर्ाँ र्ा यथासम्भव नगर् रहे को बैँ क खािा वा कुनै सहकारी वा बचि सं स्थािा
रहे को रकि र सो नभएिा मललाि मबिी गरी असुलउपर गनुप
ा ने अवस्था भएिा कुनै अचलन सम्पजिको व्यहोरा
खुलार्ा मनवेर्न दर्नुपनेछन ।
(३) उपर्फा (२) बिोजजिको मनवेर्निा र्फा ७८ बिोजजिको यववरर् खुलार्ा मनवेर्न दर्नुपनेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

77.

चलनचलार्ा दर्नेाः (१) समिमिले यस ऐन बिोजजि गरे को कुनै मनर्ाय बिोजजि कुनै सम्पजि वा अमिकार वा

कुनै यवषयवस्िु वा से वा वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरे को पिले त्यस्िो चलन पाउने यवषयको
यववरर् खुलार्ा अमभलेख प्रशासक सिि अनुसूची-१२ को ढााँचािा मनवेर्न दर्नुपनेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न परे िा अमभलेख प्रशासकले मनर्ाय बिोजजिको यवषयको चलन चलार्ादर्नुपनेछन
।
(३) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दर्ाँ र्ा चलन चलाउनुपने सम्पजिको र्फा ७८ बिोजजिको यववरर्
खुलाउनुपनेछन ।
78.

सम्पजिको यववरर् खुलाउनुपनेाः भररभराउ गना वा चलनचलार् पाउनको लामग मनवेर्न दर्ने उजुरीको पिले

मनवेर्निा सम्पजिको यववरर् उल्लेख गर्ाा र्े हाय बिोजजिको यववरर् खुलाउनुपनेछनाः(क)

अचल सम्पजिको यववरर्
(१)

घरजग्गा भए रहे को स्थानको ठे गाना िथा चार यकल्ला;

(२)

घर जग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;;

(३)

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

(४)

घर जग्गाको अवजस्थिी आवास वा औद्योमगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहे को व्यहोरा;

(५)

कच्ची वा पदक्क सडकसाँग जोमडएको व्यहोरा;

(६)

घरजग्गाको स्वामित्व रहे को व्यजिको नाि थर साथै स्वामित्व भन्र्ा फरक व्यजिको
भोगचलन रहे को भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य यववरर्; िथा

(७)
(ख)

घरिा भएको लगापाि िथा खररर्मबयि हुन सक्ने न्यूनिि िूल्य ।

चल सम्पजिको यववरर्ाः
(१)

चलसम्पजि रहे को ठाउाँ िथा भोग वा मनयन्त्रर् राख्नेको नाि थर;

(२)

बैँ क खािािा रहे को नगर् भए खािावालको साथै बैँ क िथा शाखाको नाि;

(३)

चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहे कको भए सम्भायवि मबयि िू ल्य; िथा

(४)

नगर् बाहे कको चल सम्पजि भए अवस्था, प्रकृमि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको
सार्ज र साँख्या ।

79.

सम्पजि रोक्का राख्नेाः (१) अमभलेख प्रशासकले र्फा ७६ वा ७७ बिोजजि मनर्ाय कायाान्वयनको लामग मनवेर्न

परे पमछन र्े खार्एको सम्पजिको हकिा आवश्यक पने जमि जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्ििा मनर्ायको लामग कायाापामलका
सिि पेश गने र कायापामलकाबाट रोक्का राख्ने मनर्ाय गरे पछनी मनर्ाय बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको लामग सो जेथा
र्िाा रहे को कायाालय वा रजजिे शन गने कायाालयिा लेजख पठाउनुपनेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(२) बाली, ब्याज, बहाल लगायिको सम्पजिको हकिा मनवेर्न परे को बयढिा र्ुर्ा दर्न मभत्र सम्पजि िायर्ाि
गना लगार्ा िायर्ाि गर्ााको सियिा नै आवश्यक पने जमि सम्पजि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज,
िुनाफा आदर् आय मनयन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नुपछना र त्यसको भपाार्ा सम्बजन्िि पिलार्ा दर्नुपछना ।
(३) र्फा ७८ को र्े हाय (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिा भररभराउको लामग आवश्यक पने जमि सम्पजि
रोक्का राखी रोक्काको सू चना आवश्यकिाअनुसार लेखा शाखा वा सम्बजन्िि बैँ क वा सम्बजन्िि मनकायिा िुरुन्ि
लेजख पठाउनुपनेछन ।
80.

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

वा कोटा फी वा त्यस्िै कुनै रकि असुलउपर गना र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजजि सम्पजिको यववरर् खुलार्ा
र्खाास्ि परे िा त्यस्िो रकि भरीदर्नुपने व्यजिलार्ा बुझाउनुपने रकि बुझाउन साि दर्नको म्यार् दर्र्ा सू चना
जारी गनुप
ा छना ।
(२) उपर्फा (२) बिोजजिको म्यार्िा रकि बुझाउन नल्याएिा त्यस्िो भरीदर्नुपने व्यजिको भरीपाउने व्यजिले
र्े खाएको र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजजिको सम्पजि िायर्ाि गरील्याउनुपछना ।
(३) र्ण्ड, जरीवाना, सरकारी मबगो वा कुनै अर्ालि वा मनकाय वा नगरपामलका वा समिमिको मनर्ायले असुल
उपर गनुप
ा ने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असुलउपर हुनपु ने व्यजिले बुझाउन नल्याएिा मनजको जुनसुकै अचल
सम्पजि फेला परे िा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नुपछना ।
(४) उपर्फा (३) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन जेथा जिानि वा कुनै प्रकारको नगर् िरौट र्ाजखल
गरे को हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने जमि रकिको लामग उपर्फा (३) बिोजजि गरररहनुपर्ै न । (५) उपर्फा
(४) बिोजजि िोल कायि भएपमछन उि अचल सम्पजिको मललािको सू चना सम्बजन्िि पिलार्ा दर्र्ा
सवासािारर्को जानकारीको लामग मललाि हुने मिमि र सम्पजिको यववरर् सयहिको सावाजमनक सू चना नगरपामलका,
जजल्ला प्रशासन कायाालय, जजल्ला अर्ालि, जजल्ला सिन्वय समिमिको कायाालय िथा कोष िथा लेखा मनयन्त्रकको
कायाालयिा टााँस्न लगाउनुपनेछन ।
(६) उपर्फा (५) बिोजजिको सू चनािा िोयकएको दर्निा उि सू चनािा िोयकएको सम्पजि पञ्चयकिे िोलबाट
िामथ बढाबढ प्रयिया बिोजजि मललाि गनुप
ा नेछन ।
(७) मललाि प्रयियािा सम्भव भएसम्ि जजल्ला अर्ालि, जजल्ला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय प्रशासन कायाालय,
स्थानीय प्रहरी कायाालय िथा नगरपामलका िेत्र मभत्र रहे का अन्य सरकारी कायाालयका प्रमिमनमिलार्ा रोहवरिा
राख्नुपनेछन ।
(८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाा उि सम्पजि कसै ले पमन मललाि सकार नगरे िा सोयह प्रयियाबाट पुनाः
र्ोस्रोपटक मललाि गनुप
ा नेछन िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पमन कसै ले मललाि सकार नगरे िा भरार्ापाउने पि मनवेर्कलार्ा
नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोलिा सकार गना लगाउनुपनेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाा मनवेर्कले सम्पजि सकार गना नचाहे िा पमछन अको जेथा खुल्न आएका बखि
कानून बिोजजि गनेगरी मनजको मनवेर्न िािेलीिा राखी मललाििा चढार्ाएको सम्पजि फुकुवा गरीदर्नुपछना ।
(१०) यस र्फािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन सरकारी नगरपामलकाको कुनै रकि असुल उपर
गने िििा मललाि गर्ाा कसै ले सकार नगरे िा जमििा सकार हुन्छन त्यमििा नै सो सम्पजि मललाि गरी प्राप्त
रकि सर्रस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोजजि अन्य सम्पजि वा प्रयियाबाट असुलउपर गनुप
ा नेछन
।
81.

िािायर्ाि गने प्रयियााः (१) अमभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजजि सम्पजि िायर्ाि गनुप
ा र्ाा कजम्ििा वडा

सजचव स्िरको किाचारी खटार्ा त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचल्िीको िू ल्य स्पष्ट खुल्ने गरी िायर्ाि
गनालगाउनुपनेछन ।
(२) उपर्फा (२) बिोजजि िायर्ाि गने किाचारीले िायर्ाि गनुप
ा ने सम्पजिको चलनचल्िीको िूल्य कायि गने
प्रयोजनले पञ्चयकिे िोल कायि गरी िुच ुल्का खडा गरी अमभलेख प्रशासक सिि प्रमिवेर्न सयहि पे श गनुप
ा नेछन
।
(३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाा र्े हाय बिोजजिक कुरालार्ा आिार मलर्ा कायि गनुपा नेछनाः
(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)
(ङ)

िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय िूल्यााँकन अनुसारको िूल्य;
िालपोि कायाालयले कायि गरे को न्यूनिि िूल्य;

(च)

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

(छन)

पञ्चयकिे िोल कायि गनुभ
ा न्र्ा ित्काल अगावै कुनै खररर्मबयि भएको भए सो िूल्य
।

स्पयष्टकरर्ाः "पञ्चयकिे िोल" भन्नाले अचल सम्पजि मबयि गनुप
ा र्ाा मबयिहुने न्युनिि िूल्यलार्ा सम्झनुपछना ।
(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा र्े हाय बिोजजिको कुरालार्ा सिेि ध्यानिा राख्नुपनेछनाः
(क)

औद्योमगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायि सडक सञ्जालसाँग

जोमडएको छन

वा छनै न; िथा
(ख)

नगरिेत्रमभत्र पने घरको हकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवमिक िुल्यााँकन
प्रमिवेर्न ।

82.

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

खाम्ने जमि सम्पजििात्र मललाि गनुप
ा नेछन ।
(२) सम्पजि मललाि गर्ाा सकार भएको रकि असुलउपर गनुप
ा ने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको जमि रकि
सम्पजिवाल पिलार्ा यफिाा गरीदर्नुपछना ।
न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि यफिाा पाउने पि मललाि गर्ााको बखि उपजस्थि नभएको भए रकि यफिाा
मलन आउनुभनी मनजको नाििा साि दर्नको सू चना जारी गरीजझकार्ा रकि यफिाा गनुप
ा छना ।
(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा सम्बजन्िि पि रकि यफिाामलन नआएिा उि रकि सजञ्चिकोषिा र्ाजखल
गरी आम्र्ानीबााँमि सर्रस्याहा गनुप
ा छना ।
(५) अमभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजजि मललाि गरे को सम्पजि सकार गने पिको नाििा सम्पजि र्िाा
नािसारीको लामग सम्बजन्िि कायाालय वा मनकायिा पत्राचार गरी मनजलार्ा सम्पजिको चलनपूजी उपलब्ि गरार्ा
आवश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलार्ादर्नुपछना ।
(६) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन र्फा ८० बिोजजिको मललाि प्रयिया अगाडी
बयढसकेपमछन भराउनुपने रकि बुझाउन ल्याए पमन सो रकि नबुजझ सम्पजि मललाि गनुप
ा नेछन ।
83.

मललाि उपरको उजुरीाः यस ऐन बिोजजि भएको मललािको प्रयियािा जचि नबुझ्ने पिले जुन प्रयिया उपर

जचि नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न मभत्र समिमि सिि नामलश पेश गरी भएको आर्े श बिोजजि गनुप
ा नेछन
।
84.

मबगो भराउाँ र्ा वा चलनचलाउाँ र्ा लागेको खचााः यस ऐन बिोजजि मबगो भराउाँ र्ा वा चलनचलाउाँ र्ा लागेको

खचा मबगो भरीदर्नुपने वा चलनदर्नुपने सम्बजन्िि पिले व्यहोनुप
ा नेछन ।
85.

यथाजस्थमििा राख्नेाः कायापामलकाले यस ऐन बिोजजि चलनचलार्ा िाग्न वा मबगो भरार्ापाउन कुनै सम्पजि

र्े खार्ा मनवेर्न परे पमछन मबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको लामग उि सम्पजि
हकहस्िान्िरर् गना, भत्काउन, मबगाना िथा कुनै प्रकारको मनिाार् काया गरी उि सम्पजिको स्वरुप पररविान
गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्िि पिको नाििा आर्े श जारी गरी उि सम्पजि यथाजस्थमििा राख्नुपनेछन
।
86.

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

कुनै सम्पजिको हक हस्िान्िरर् वा स्वरुप पररविान आदर् गरे को मनवेर्न परे िा उि मनवेर्न र्िाा गरी त्यस्िो
गने पिको नाििा मिन दर्नको म्यार् जारी गरी मनजलार्ा हाजजर गरार्ा सो मनवेर्न समिमि सिि पेश गनुप
ा नेछन
।
(२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न पेश हुन आएिा पिलार्ा नयााँ उजुरी र्िाा गना नलगार्ा उि
मनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी मनर्ाय गनुप
ा नेछन ।
(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्नको व्यहोराबाट
मनवेर्न समिमिको िेत्रामिकार मभत्र नपने यवषयिा परे को र्े जखएिा समिमिले उि यवषयिा िेत्रामिकार ग्रहर् गने
अर्ालि वा मनकाय सिि जान सुनार्ादर्नुपनेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

87.

चलनचलाउने सूचनााः (१) अमभलेख प्रशासकले समिमिको मनर्ाय बिोजजि चलन चलार्ा पाउन मनवेर्न परे िा

चलन चलाउने मिमि खुलार्ा फलानो मिमििा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन किाचारी खयटर्ा आउने हुाँर्ा
सो मिमि अगावै घर जग्गा खामल गरीदर्नु भमन चलन दर्नुपने पिको नाििा सू चना जारी गनुप
ा नेछन ।
(२) चलनदर्नुपने सम्पजि उजुरीको पिबाहे क अन्य कसै को भोगचलनिा रहे को भएिा अमभलेख प्रशासकले सोयह
पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजजिको सू चना जारीगनुप
ा नेछन ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजि िोयकएको मिमििा खयटर्ाजााँर्ा घरजग्गा खाली गरे को भए सम्बजन्िि किाचारीले
चलन चलार्ा दर्एको िुच ुल्का खडागरी िथा घरजग्गा खाली नगरे को भए खाली गरार्ा चलन चलार्ा चलन
चलाएको िुच ुल्का खडा गरी प्रमिवेर्न साथ अमभलेख शाखािा पेश गनुप
ा नेछन ।
kl/R%]b-१०
यवयवि
88.

कानून व्यवसायीको सहयोग मलन सयकनेाः (१) समिमिले सम्भव भएसम्ि कानून व्यवसायीको प्रमिमनमित्व नभर्ा

ु ार्ा गनुह
िुद्दाको सुनव
ा ाँर्
ु ै न । िर सम्बजन्िि पिले कानून व्यवसायी नराखेको अथवा कानून व्यवसायी राखेको भए िापमन
ु ार्ाको सियिा कानून व्यवसायी उपजस्थि हुन नआएिा सुनव
ु ार्ा गना बािा पनेछनैन ।
सुनव
(२) समिमिले कुनै पमन िुद्दाका असिथा पिको िफाबाट बहस गना कानून व्यवसायीको सहायिा उपलब्ि गराउनसक्नेछन
।
(३) उपर्फा (२) को प्रयोजनको लामग समिमिले सम्बजन्िि जजल्ला अर्ालिसाँग सिन्वय गरी वैिमनक कानून व्यवसायीको
सहयोग वा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चामलि मनाःशुल्क कानू नी सहायिा अन्िगािको सहयोग वा नेपाल बार एशोमसएसनको
स्थानीय एकार्साँग सिन्वय गरी आवश्यक सेवा उपलब्ि गराउनसक्नेछन ।

89.

बहस व्यवस्थापन िथा बहसनोटाः (१) समिमिले उजुरीको सुनव
ु ार्ािा पि िफाबाट बहस गना उपजस्थि भएका

कानून व्यवसायीलार्ा उजुरीिा मनर्ाय गनुप
ा ने यवषयिा सीमिि रही बहस गना मनर्े शन दर्न सक्नेछन ।
(२) उजुरीको प्रकृमि िथा यवषयवस्िुको आिारिा समिमिले कानूनव्यवसायीलार्ा बहसको सियसीिा मनिाारर्
गररदर्नसक्नेछन ।
(३) कुनै उजुरीिा एक भन्र्ा बयढ कानून व्यवासयीले एकै पिबाट बहस गने भएकोिा समिमिले कानून
ाँ ाहरु
व्यवसाययहरुिध्ये एक जना प्रिुख कानून व्यवसायी िोयक अन्य कानून व्यवसाययले मनजको बहसका बुर्
नर्ोहोररने गरी फरक फरक िथ्य र कानूनी प्रश्निा िात्र बहस प्रस्िुि गनेगरी मनर्े शन दर्न सक्नेछन ।
(४) यस र्फा बिोजजि समिमिले दर्एको मनर्े शन िान्नु सम्बजन्िि कानून व्यवसाययको र्ाययत्व हुनेछन ।
90.

उजुरी मनर्ाय गनुपा नेाः (१) समिमिले र्ै मनक पेशीसू चीिा चयढ सुनव
ु ार्ाको लामग पेश भएको उजुरीिा कुनै पिले

उि दर्नको िारे ख गुजारी प्रचमलि कानून बिोजजि उजुरीिा थाम्ने थिाउने म्यार् बााँयक भए िापमन वा कुनै
पिको कानून व्यवसायी बहस गना उपजस्थि नभए िापमन उजुरी अङ्ग पुगी मनर्ाय गना मिल्ने अवस्थािा पुगेको
भए मनर्ाय गनुप
ा छना ।
न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन समिमिले पे शी िोयकएको उजुरीिा उि दर्नको
कािकारवाही शुरु हुनपु ूव ा नै कुनै पिको कानून व्यवसायीले मनजले काबु बायहरको पररजस्थिी परर उि दर्न
बहसिा उपजस्थि हुन नसक्ने भएकोले उजुरीको सुनव
ु ार्ा स्थमगि गररदर्न मनवेर्न दर्एिा र समिमिलार्ा उि
कुरािा यवश्वास गने आिार र्े जखएिा बयढिा र्ुर्ा पटक सम्ि उजुरीको सुनव
ु ार्ा स्थमगि गना सक्नेछन ।
(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन कुनै पिबाट एक भन्र्ा बयढ कानून व्यवसायी रहे को
अवस्थािा सुनव
ु ार्ा स्थमगि गने सुयविा उि पिको सबै कानून व्यवसायीलार्ा गरी जम्िा र्ुर्ा पटक िात्र प्राप्त
हुनेछन ।
91.

नक्कल मनवेर्नाः (१) समिमि सिि र्िाा रहे को उजुरीको कुनै सरोकारवाला पिले उजुरीको मिमसलिा रहे को

कुनै कागजपत्रको नक्कल मलनको लामग मनवेर्न दर्एिा समिमिले उि पिलार्ा सो कागजको नक्कल उपलब्ि
गराउनुपनेछन ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दर्ाँ र्ा सम्बजन्िि पिले उजुरी शाखािा रहे को मिमसलको नक्कल मलनुपर्ाा
उजुरी प्रशासक िथा अमभलेख शाखािा रहे को मिमसलको नक्कल मलनुपने भएिा अमभलेख प्रशासक सिि मनवेर्न
पेश गनुप
ा नेछन ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दर्नको एघार बजे अगावै पे श भएिा सम्बजन्िि किाचारीले सोयह दर्न र
सो भन्र्ा पछनी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोमलपल्ट नक्कल उपलब्ि गराउनेछन ।
(४) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न दर्ाँ र्ा फरक फरक उजुरीको लामग फरक फरक मनवेर्न दर्नुपनेछन । (५)
उजुरीको कुनै पि वा मनजको कानून व्यवसायीले उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दर्ाँ र्ा नक्कलको सट्टािा
कागजपत्रको फोटो जखच्ने अनुिमि िागेिा सो दर्नुपनेछन ।
(६) नक्कल मनवेर्न दर्ाँ र्ा अनुसूची-१३ बिोजजिको ढााँचािा दर्नुपनेछन ।
92.

नक्कल र्स्िुराः (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा ९१ बिोजजि नक्कल वा फोटो जखच्नको लामग मनवेर्न

दर्नेपिसाँग र्े हाय बिोजजिको र्स्िुर मलर्ा नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछनाः
(क)

नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको

रुपैयााँको र्रले ;

(ख)

समिमिको मनर्ाय कागजको हकिा प्रमि सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको

(ग)

मलखि कागजपत्रको नक्कल नमलर्ा फोटो जखच्न चाहे िा प्रमि पानाको

रुपैयााँको र्रले; िथा
रुपैयााँको र्रले ।

(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बिोजजि नक्कल र्स्िुर नलाग्ने
पिलार्ा यस र्फा बिोजजिको र्स्िुर लाग्नेछनैन ।
(३) यस र्फा बिोजजि नक्कल उिार गरी लैजाने पिले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको व्यवस्था आफै
गनुप
ा नेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

93.र्स्िुर उल्लेख गनेाः (१) नक्कल प्रिाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिाजर्ि गर्ाा नक्कल लैजाने पिको
नाि थर िथा उजुरीिा है मसयिका साथै नक्कल उिार गरे वापि र्ाजखल गरे को र्स्िुर र नक्कल पाना सिेि उल्लेख
गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा जनार्ा नक्कल प्रिाजर्ि गनुप
ा नेछन ।
(२) नक्कल प्रिाजर्ि गर्ाा अनुसूची-१४ बिोजजिको ढााँचािा प्रिाजर्ि गनुप
ा नेछन ।
94.

र्स्िुर च ुिा नभर्ा नक्कल नदर्र्नेाः सम्बजन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोजजि नक्कल िाग्ने पिले नक्कल उिार

गर्ाा र्फा ९२ बिोजजि लाग्ने र्स्िुर र्ाजखल नगर्ाासम्ि नक्कल दर्नेछनैन र सो नक्कलको आमिकाररकिा प्रिाजर्ि
गना पाउनेछनैन ।
95.

प्रचमलि कानून बिोजजि हुनेाः यस ऐनिा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन उजुरीसाँग सम्बजन्िि प्रचमलि

कानूनिा कुनै कुरा लेजखएको भए सोिा लेजखए जमिको हकिा सोयह बिोजजि हुनेछन ।
96.

मनयि बनाउने अमिकाराः समिमिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लामग आवश्यक मनयि बनाउन

सक्नेछन ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

अनुसूची-१
(र्फा ८ को उपर्फा (२) साँग सम्बजन्िि)
श्री चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाकािा र्िाा गरे को
नालेश
...............को नामि,.......को छनोरा/छनोरी .........को पमि/पत्नी,........ बस्ने वषा ....को……………………वार्ी
(एक भन्र्ा बढी वार्ी भएको खण्डिा यसै बिोजजि सबैको नाि उल्लेख गने)
यवरूध्र्
..... को नामि, ..... को छनोरा/छनोरी ..... को पमि/पत्नी, ........ बस्ने वषा .... को .......... प्रमिवार्ी
(एक भन्र्ा बढी व्यजि उपर िुद्दा गनुप
ा ने भएिा यसै बिोजजि सबैको नाि उल्लेख गने )
यववार्को यवषयाः ........................................... ।
१.

ि/हािी वार्ीहरूलार्ा िामथ उल्लेख भए बिोजजिका यवपिीहरूले अन्याय गनुा भएको हुनाले उि यववार्को
यवषय उपर िुद्दा हे न ा मिल्ने यस .... नगरपामलकाको न्याययक समिमि सिि कानून बिोजजिको हर्म्यार्
मभत्र प्रस्िुि नालेश मलर् आएकोछनु /आएकाछनौं । कानून बिोजजि लाग्ने र्स्िुर रू..... यसै साथ सं लग्न
गरे को छनु /गरे का छनौं । यवपिीहरूले गनुभ
ा एको अन्यायको व्यहोरा र्े हाय बिोजजि रहे को छनाः
(परे को अन्यायको व्यहोरा यवस्िारिा खुलार्ा लेख्ने र चायहएको उपचारको व्यहोरा सिेि उल्लेख गने र यस
ऐन बिोजजि खुलाउनुपने सबै व्यहोरा खुलाउने)

२.

यो नालेश र्िाा गना कानून व्यवसायी राखे को छनु /छनै न ।

३.

यवपिीहरू जना.. को लामग प्रमि व्यजि एकजनाको र्रले नालेशको नक्क्ल प्रमि .. यसै साथ सं लग्न छन ।

४.

िेरो/हाम्रो र्ावीको प्रिार् र्े हाय बिोजजि रहे को छनाः
(कुन यवषयको कस्िो प्रिार् कहााँ रहे को छन सबै यवस्िृििा खुलाउने)

५.

िेरो/हाम्रो र्े हाय बिोजजिका सािी बुझीपाउाः
(सबै सािीको पुरा नािथर ठे गाना उिेर उल्लेख गने)

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

६.

यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छन, झुठा ठहरे कानून बिोजजि सहुाँला बुझाउाँ ला ।

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

वार्ीको र्स्िखि िथा सयहछनाप
र्ामि सम्वि् ....... साल ..... (ियहना) ..... गिे रोज .... ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

अनुसूची-२
(र्फा ९ को उपर्फा (१) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका
न्याययक समिमि
वार्ी श्री ................................ ले मिमि ................. िा .......................... को यवरूध्र्िा
..................... यवषयिा र्िाा गरे को नालेश यस समिमिको र्िाा नं . ....... िा र्िाा भएकोले यो भपाार्ा
दर्र्एको छन ।
भपाार् गने किाचारीको
छनाप
र्स्िखिाः
नािाः
पर्ाः
मिमिाः

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

नगरपामलकाको

अनुसूची-३
(र्फा ९ को उपर्फा (२) साँग सम्बजन्िि)
श्री .............. नगरपामलका
न्याययक समिमि
िारे ख भपाार्ा
वार्ी
प्रमिवार्ी
यववार्को यवषयाः ……………………. ।
मिमि ......................... िा
मिमि ........... िा ..................... हुने भएकोले/सािारर् िारे ख भएकोले ......................(जे काि हुने
हो त्ये उल्लेख गने उर्ाहरर्को लामग साजि बुझ्ने भए "सािी बुझ्ने भएकोले सािीमलर्ा" भन्ने व्यहोरा लेख्ने
/केयह नभए केयह उल्लेख नगने)........ उपजस्थि हुन आउनुहोला ।
सम्बजन्िि किाचारीको
नािाः
पर्ाः
र्स्िखिाः

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

अनुसूची-४
(र्फा १५ को उपर्फा (३) साँग सम्बजन्िि)
श्री चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाकािा र्िाा गरे को
नालेश
..... को नामि, ..... को छनोरा/छनोरी ..... को पमि/पत्नी, ........ बस्ने वषा .... को .......... प्रमिवार्ी
(एक भन्र्ा बढी प्रमिवार्ीले र्िाा गना ल्याएको भए यस खण्डिा यसै बिोजजि सबैको नाि उल्लेख गने)
यवरूध्र्
..... को नामि, ..... को छनोरा/छनोरी ..... को पमि/पत्नी, ........ बस्ने वषा .... को .......... वार्ी
(एक भन्र्ा बढी व्यजि वार्ी रहे को भए एकजनाको नाि उल्लेख गरी सिेि लेख्न)े
यववार्को यवषयाः ........................................... ।
नालेश र्िाा नं बराः .......................................... ।
१.

ि/हािी प्रमिवार्ीहरू उपर वार्ी ........ ले यस न्याययक समिमि सिि नालेश र्िाा गनुभ
ा र्ा सो नालेशिा
िेरो/हाम्रो यवरूध्र्िा यस समिमिबाट जारीभएको ...... दर्ने म्यार् मिमि ............ िा िािेल भएकोले उि
म्यार् मभत्र भएको व्यहोरा खुलार्ा यो प्रमिवार्ी मलर् आएकोछनु /आएकाछनौं । कानून बिोजजि लाग्ने र्स्िुर
रू..... यसै साथ सं लग्न गरे को छनु /गरे का छनौं । यवपिी वार्ीले गरे को र्ावी सम्बन्ििा िेरो/हाम्रो भएको
व्यहोरा र्े हाय बिोजजि रहे को छनाः
(भएको व्यहोरा यवस्िारिा खुलार्ा लेख्ने र चायहएको उपचारको व्यहोरा सिेि उल्लेख गने र यस ऐन बिोजजि
खुलाउनुपने सबै व्यहोरा खुलाउने)

२.

यो प्रमिवार्ी र्िाा गना कानून व्यवसायी राखे को छनु /छनै न ।

३.

िेरो/हाम्रो जजयकर प्रिार् र्े हाय बिोजजि रहे को छनाः
(कुन यवषयको कस्िो प्रिार् कहााँ रहे को छन सबै यवस्िृििा खुलाउने)

४.

िेरो/हाम्रो र्े हाय बिोजजिका सािी बुझीपाउाः
(सबै सािीको पुरा नािथर ठे गाना उिेर उल्लेख गने)

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

६.

यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छन, झुठा ठहरे कानून बिोजजि सहुाँला बुझाउाँ ला ।

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

प्रमिवार्ीको र्स्िखि िथा सयहछनाप
र्ामि सम्वि् ....... साल ..... (ियहना) ..... गिे रोज ....

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

अनुसूची-५
(र्फा १६ को उपर्फा (३) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका न्याययक समिमि
प्रमिवार्ी श्री ................................ ले मिमि ................. िा मनज/मनजहरूको यवरूध्र्िा र्िाा भएको
.............. यवषयको उजुरीको यवरूध्र्िा र्िाा गना ल्याउनुभएको प्रमिवार्ी र्िाा भएकोले यो भपाार्ा दर्र्एको
छन ।
भपाार् गने किाचारीको
छनाप
र्स्िखिाः
नािाः
पर्ाः
मिमिाः

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

नगरपामलकाको

अनुसूची-६
(र्फा २० को उपर्फा (७) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका
न्याययक समिमिबाट जारी भएको म्यार् ।
......... को छनोरा/छनोरी ......... को पमि/पत्नी ................. बस्ने, वषा ............... को ...... लार्ा
.............. बस्ने ......... को छनोरा/छनोरी ............ को पमि/पत्नी वषा .............. को ................ ले
यस समिमि सिि मिमि .............. िा ...................... यवषयको यववार्िा नालेश र्िाा गरे को हुनाले सो
नालेशको नक्कल साथै राखी यो म्यार् पठार्ाएको छन । यो म्यार् प्राप्त भएको वा िपार्ंको घरिा टााँस भएको
मिमिले .......... दर्न मभत्र यस समिमि सिि आफ्नो भएको व्यहोरा खुलार् प्रमिवार् ियार गरी हाजीर हुन
अउनुहोला वा वारे स वा कानून व्यवसायी पठाउनुहोला । सो बिोजजि नगरी म्यार् गुजारी बसे िा नालेशिा
कानून बिोजजि कारवायह हुने व्यहोरा सिेि जानकारी गरार्न्छन ।
म्यार् जारी गनेको
नािाः
पर्ाः
र्स्िखिाः
मिमिाः

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

अनुसूची-७
(र्फा ४२ को उपर्फा (१) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका
न्याययक समिमिबाट भएको
मनर्ाय
वार्ीको नाि, थर, ठे गाना

प्रमिवार्ीको नाि,

थर, ठे गाना
..........................................
..............................................
यववार्को यवषयाः .......
नालेश र्िाा नं बराः ......
वार्ीको र्ावीको सं जिप्त व्यहोरााः ......................................................
प्रमिवार्ीको प्रमिवार्ीको सं जिप्त व्यहोरााः ..................................................
वार्ीको सािीको कथन िथा प्रिार्को यवश्लेषर्ाः ..............................................
प्रमिवार्ीको सािीको कथन िथा प्रिार्को यवश्लेषर्ाः..........................................
ाँ ााः (कानून व्यवसायी नराखे कोिा यो बुर्
ाँ ा चायहाँर्ैन
र्ुवै पिबाट उपजस्थि भएका कानून व्यवसायीको बहसको िूख्य बुर्
।) .................................................
र्ुवै पिको बीचिा फरक परे को यवषयाः .................................................
समिमिको मनर्ायाः .................................................(मनर्ाय लेख्र्ा कानूनी व्यवस्था, प्रिार्को यवश्लेषर्बाट
र्े जखएको अवस्था, गररएको मनर्ायिा पुग्न मलर्एको अिार िथा त्यसको यवश्लेषर् सिेि गरी के मनर्ाय गरीयो सो
उल्लेख गनुप
ा ने ।)
िपमसल

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

ाँ ागि रूपिा मनर्ाय कायाान्वयन गनाको लामग को कसले के के गनुप
(िपमसल खण्डिा बुर्
ा छना सो उल्लेख गने िथा
पुनरावेर्न लाग्ने भएिा पुनरावेर्न गनापाउने पिलार्ा यमि दर्न मभत्र फलानो जजल्ला अर्ालििा पुनरावेर्न गना जानु
भनी म्यार् जारी गनुा भन्ने सिेि व्यहोरा उल्लेख हुनपु नेछन ।)
मनर्ाय गने समिमिकााः
सं योजक

सर्स्य

सर्स्य
नािाः

नािाः

नािाः
र्स्िखिाः
र्स्िखिाः
र्ामि सम्वि् ................... साल ............(ियहना).......... गिे रोज ............. िा ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

र्स्िखिाः

अनुसूची-८
(र्फा ५३ को उपर्फा (२) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका
न्याययक समिमि सिि पेश गरे को मिलापत्रको मनवेर्न
वार्ी ......................................... िथा प्रमिवार्ी ................................... मनवेर्कहरू
यववार्को यवषयाः............
नालेश र्िाा नं बराः...........
वार्ीको र्ावीको यवषयाः ........................................................................
प्रमिवार्ीको प्रमिवार्ीको यवषयाः.....................................................................
मिलापत्र गरे को व्यहोरााः हािी वार्ी िथा प्रमिवार्ी उि बिोजजिको यवषय र यववार्िा यस समिमि सिि नालेश
िथा प्रमिवार् र्िाा गरी कारवाही प्रयियािा रही अएको भए िापमन हािी बीचिा भएको सरसल्लाह/िेलमिलापको
प्रयियाबाट पुगेको मनष्कषाको अिारिा अब हािी झगडा गनुभ
ा न्र्ा मिमल बस्नु उजचि लामग र्े हाय बिोजजि गनेगरी
मिलापत्र गना सहिि भएका छनौं । मिलापत्र गरार्पाउाँ ।
१. ....................
२. .............................
३. ......................
ाँ ागि रूपिा खुलार्ा लेख्ने
कसले के गनेगरी मिलापत्र हुने सहिमि भएको हो त्यो व्यहोरा ििशाः बुर्
मनवेर्कहरूको नाि, थर िथा र्स्िखि
र्ावीकिाााः ...................
..................
र्ामि सम्वि् ............... साल ........(ियहना)... .. गिे रोज ..... िा ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

प्रमिवार्ीकिाााः

अनुसूची-९
(र्फा ५३ को उपर्फा (५) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका
न्याययक समिमिले गरे को मिलापत्र प्रिाजर्करर् आर्े श
वार्ी ......................................... िथा प्रमिवार्ी ................................ भएको ......... यवषयको नालेश
र्िाा नं बर .... िा र्िाा भै प्रयियािा रहे कोिा उि यववार्का पिहरूले मिलापत्र गना िञ्जुर भै यस समिमि सिि
मिलापत्रको मनवेर्न दर्एको िथा सो मनवेर्न बिोजजि मिलापत्र गनाका लामग मिलापत्रको कागज ियार गरी यस
समिमि सिि र्स्िखि सिेि गरे को हुनाले उल्लेजखि यवषयिा यय पिहरूबीच मिलापत्र भएको व्यहोरा प्रिाजर्ि
गररएको छन । कानून बिोजजि लाग्ने र्स्िुर मलर् नालेश र्िााको लगि कट्टा गरी अमभलेखिा राख्नु िथा मिलापत्रको
नक्कल िाग्न अउने सरोकारवालालार्ा नक्कल दर्नु ।
मिलापत्र प्रिाजर्ि गने समिमिको
सं योजकाः

सर्स्याः

नािाः

सर्स्याः
नािाः

नािाः
र्स्िखिाः
र्स्िखिाः

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

र्स्िखिाः

अनुसूची-१०
(र्फा ५३ को उपर्फा (६) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका
न्याययक समिमि सिि भएको मिलापत्र
वार्ी ......................................... िथा प्रमिवार्ी ............................ भएको ..... यवषयको यववार्िा नालेश
र्िाा नं बर ..... िा नालेश र्िाा भर्ा प्रयियािा रहे को भए िापमन हािी वार्ी िथा प्रमिवार्ी र्ुवै थरीले अब यववार्
नगरी मिलेर बस्ने यवषयिा सहिि भएकोले र्े हाय बिोजजि गने गरी मिमल बस्ने गरी मिलापत्रको व्यहोरा खुलार्ा
यस समिमि सिि मिलापत्र गरे का छनौं ।
१. ....................
२. .............................
३. ......................
ाँ ागि रूपिा खुलार्ा लेख्न)े
(कसले के गनेगरी मिलापत्र हुने सहिमि भएको हो त्यो व्यहोरा ििशाः बुर्
मिलापत्र गनेपिहरूको नाि, थर िथा र्स्िखि
र्ावीकिाााः ...................
..................
र्ामि सम्वि् ............... साल ........(ियहना)... .. गिे रोज ..... िा ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

प्रमिवार्ीकिाााः

अनुसूची-११
(र्फा ७६ को उपर्फा (१) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका नगर कायापामलका सिि पेश गरे को
मनवेर्न
यवषयाः भरीभराउ गरीपाउाँ ।
………… को छनोरा/छनोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ……………… मनवेर्क/वार्ी वा प्रमिवार्ी
यवरुध्र्
………… को छनोरा/छनोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ……………… यवपिी/वार्ी वा प्रमिवार्ी
यववार्को यवषयाः …………..
नालेश र्िाा नं बराः …………..
ि मनवेर्क मनवेर्न र्स्िुर वापि लाग्ने रकि रु…. र्ाजखल गरी र्े हाय बिोजजिको मनवेर्न गर्ाछनुाः
१.

ि मनवेर्क वार्ी/प्रमिवार्ी िथा यवपिी ................. भएको ………… यवषयको िुद्दािा यस नगरपामलका
न्याययक समिमिबाट मिमि …………. िा ……………. हुनेगरी मनर्ाय भएको मथयो । उि मनर्ाय बिोजजि
ि मनवेर्कले यवपिी …………. बाट ………….. बिोजजिको रकि भरीपाउने मनर्ाय भएकोले सो बिोजजि
यवपिी ….. को र्े हाय बिोजजिको जेथाबाट िैले भरार्ापाउने रकि भरीभराउ गरीपाउन यो मनवेर्न पेश
गरे को छनु ाः
क.

…………………………

ख.

………………………..

(यस ऐन बिोजजि खुलाउनुपने यववरर् जमि सबै यसै प्रकारले प्रकरर्हरुिा खुलाउने)
२.

(िामथ उल्लेजखि सम्पजि वा जेथा वा रकि मनज यवपिीको नाििा … कायाालयिा र्िाा छन वा बैँ किा रहे को
छन वा त्यस्िै रहे को स्थानको यववरर् खुलार्ा व्यहोरा लेख्ने िथा जसबाट भरार्ा पाउने हो सो व्यजिको
स्वामित्व रहे को प्रिार् पेश गनुप
ा ने अवस्था रहे को भए सो सिेि खुलाउने ।)

३.

न्याययक समिमिको मिमि …. को मनर्ायको प्रमिमलयप यसै साथ सं लग्न छन ।

३.

यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छन, झुठा ठहरे कानून बिोजजि सहुाँला बुझाउाँ ला ।

मनवेर्क
..................र्ामि सम्वि्

……… साल ………..

ियहना …..

गिे ….. रोज ….

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

िा ।

अनुसूची-१२
(र्फा ७७ को उपर्फा (१) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका नगर कायापामलका सिि पेश गरे को
मनवेर्न
यवषयाः सम्पजि चलन चलार्ापाउाँ ।
………… को छनोरा/छनोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ……………… मनवेर्क/वार्ी वा प्रमिवार्ी
यवरुध्र्
………… को छनोरा/छनोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ……………… यवपिी/वार्ी वा प्रमिवार्ी
यववार्को यवषयाः …………..

नालेश र्िाा नं बराः …………..

ि मनवेर्क मनवेर्न र्स्िुर वापि लाग्ने रकि रु…. र्ाजखल गरी र्े हाय बिोजजिको मनवेर्न गर्ाछनुाः
१.

ि मनवेर्क वार्ी/प्रमिवार्ी िथा यवपिी ................. भएको ………… यवषयको िुद्दािा यस नगरपामलका
न्याययक समिमिबाट मिमि …………. िा ……………. हुनेगरी मनर्ाय भएको मथयो । उि मनर्ाय बिोजजि
ि मनवेर्कले यवपिी …………. बाट ….(कब्जा गरीएको वा जखचोला गरीएको वा जे जस्िो भएको व्यहोराले
मनर्ाय भएको छन सो उल्लेख गने ) …… र्े हाय बिोजजिको सम्पजि …(पुरै वा आंजशक वा अन्य कुनै प्रकारले
चलन चलाउने मनर्ायिा भए सो व्यहोरा उल्लेख गने)….. चलन चलार्ापाउने मनर्ाय भएकोले सो बिोजजि
यवपिीलार्ा उि जेथाबाट बेर्खल गरी चलन चलार्ापाउन यो मनवेर्न पेश गरे को छनु ाः
क.

…………………………

ख.

………………………..

(यस ऐन बिोजजि खुलाउनुपने यववरर् जमि सबै यसै प्रकारले प्रकरर्हरुिा खुलाउने)
२.

(िामथ उल्लेजखि सम्पजि वा जेथा यवपिीले के कुन प्रकारले मनयन्त्रर्िा मलएको छन वा सम्पजि रहे को
स्थानको यववरर् खुलार्ा व्यहोरा लेख्ने िथा जसबाट चलार्ापाउने हो सो व्यजिको कब्जािा रहे को प्रिार्
पेश गनुप
ा ने अवस्था रहे को भए सो सिेि खुलाउने ।)

३.

न्याययक समिमिको मिमि …. को मनर्ायको प्रमिमलयप यसै साथ सं लग्न छन ।

४.

यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छन, झुठा ठहरे कानून बिोजजि सहुाँला बुझाउाँ ला ।
मनवेर्क

..................र्ामि सम्वि्

……… साल ……….. ियहना …..

गिे ….. रोज ….

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

िा ।

अनुसूची-१३
(र्फा ९१ को उपर्फा (६) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका न्याययक समिि सिि पेश गरे को
मनवेर्न
यवषयाः नक्कल उपलब्ि गरार्ापाउाँ ।
………… को छनोरा/छनोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ……………… मनवेर्क/वार्ी वा प्रमिवार्ी
यवरुध्र्
………… को छनोरा/छनोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ……………… यवपिी/वार्ी वा प्रमिवार्ी
यववार्को यवषयाः …………..
नालेश र्िाा नं बराः …………..
ि मनवेर्क मनवेर्न र्स्िुर वापि लाग्ने रकि रु…. र्ाजखल गरी र्े हाय बिोजजिको मनवेर्न गर्ाछनुाः
१.

ि मनवेर्क वार्ी/प्रमिवार्ी िथा यवपिी ................. भएको ………… यवषयको िुद्दािा यस नगरपामलका
न्याययक समिमिबाट मिमि …………. िा ……………. हुनेगरी मनर्ाय भएको मथयो (यववार्को मनरुपर् भै
नसकेको भए “न्याययक समिमिबाट मिमि …िा मनर्ाय भएको मथयो” भन्ने वाक्यााँशको स्थानिा “न्याययक समिमि
सिि र्िाा भर्ा यवचारािीन रहे को छन ।” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गने)

। उि मनर्ाय मिमसलिा रहे का

कागजाि िध्ये ि मनवेर्कलार्ा र्े हाय बिोजजिको कागजािको (मिमसलिा रहे को सबै कागजको नक्कल
चायहएको भए यसरी उल्लेख नगरी र्े हाय बिोजजिको सट्टािा मिमसलिा रहे का सबै कागजपत्रको प्रमिमलयप
भन्ने उल्लेख गने ) प्रमिमलपी आवश्यक परे कोले ररिपूवक
ा उपलब्ि गरार्ापाउन यो मनवेर्न पेश गरे को छनु ाः
क.

…………………………

ख.

………………………..

(नक्कल आवश्यक भएका कागजपत्रको पयहचान खुल्ने गरी ििशाः सबै कागज उल्लेख गने )
२.

यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छन, झुठा ठहरे कानून बिोजजि सहुाँला बुझाउाँ ला ।
मनवेर्क
..................

र्ामि सम्वि्

……… साल ……….. ियहना …..

गिे …..

रोज ….

िा ।

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

अनुसूची-१४
(र्फा ९३ को उपर्फा (२) साँग सम्बजन्िि)
चौिारा सााँगाचोकगढी नगरपामलकाका न्याययक समिमि
यसिा वार्ी …………… प्रमिवार्ी ………… भएको नालेश र्िाा नं बर ……….. को ………. यवषयको यववार्को
मिमसल सं लग्न रहे को ………(सबै कागजािको नक्कल नलमग केयहको लगेको भए नक्कल लगेको जमि कागजाि
खुलाउने वा पुरै कागजािको नक्कल लगेको भए सबै कागजाि भन्ने उल्लेख गने)……………………… को नक्कल
लगेको हुनाले नक्कल र्स्िुर वापि प्रमि पाना रु… को र्रले पाना… को रु… र्स्िुर मलर्ा नक्कल पानाको प्रत्येक
पानािा र्स्िखि गरी कायाालयको छनाप सिेि लगार्ा प्रिाजर्ि गरी नक्कल उपलब्ि गरार्ाएको छन ।
(नक्कल दर्र्ाएको कागज िध्ये पयहलो कागजको पयहलो पानाको जशरिा यो आर्े श लेजख प्रत्येक पानािा र्स्िखि
गने िथा िे रै कागजको नक्कल लगेको पयहलो कागजिा यस बिोजजि गरी त्यसपमछनको प्रत्येक कागजको पयहलो
पानाको जशरिा “नक्कल प्रिाजर्ि गरीएको छन।” भन्ने व्यहोरा लेजख र्स्िखि गने)
नक्कल प्रिाजर्ि गने किाचारी वा न्याययक समिमि सर्स्यको
नािाः………………..
पर्ाः…………………
र्स्िखिाः……………

न्याययक समिमिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बने को यविे यक, २०७४

