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न्याययक सलिलििे उजुिीको काििाही यकनािा गदाय अपनाउनुपने कायययिलधका सम्बन्धिा
व्यिस्था यिधेयक
प्रस्िािनािः न्याययक सलिलििे प्रचलिि कानून बिोजजि उजुिीको काििाही ि यकनािा गदाय
अपनाउनुपने कायययिलध िय गिी स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पािदजशयिा कायि गिी कानूनको
शासन िथा न्याय प्रलिको जनयिश्वास कायि िाखीिहनको िालग प्रचिनिा िहे को सं घीय
कानूनिा भए दे जख बाहे क थप कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे ,
बिोजजि हरिपुि नगिसभािे )१( नेपािको सं यिधानको धािा २२१ को उपधािा
यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छे द -१
प्रािजम्भक
१. संजिप्त नाि ि प्रािम्भिः )१( यस ऐनको नाि हरिपुि नगिपालिका न्याययक सलिलि )कायययिलध
सम्बन्धी( ऐन, २०७६ िहेको छ ।

यो ऐन िुरून्ि प्रािम्भ हुनेछ । )२(
२. परिभाषािः यिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा;

(क)

“उजुिी” भन्नािे सलिलि सिि पिे को उजुिीबाट शुरु भएको प्रचलिि कानून
बिोजजि

सलिलििे काििाही ि यकनािा गने उजुिी सम्झनुपछय ।

)ख( “खाम्ने”भन्नािे िोयकएको सम्पजिको िूलयांकन गरिदा भ्याउने हदिाई
सम्झनुपदयछ ।
)ग(

“चिन चिाईददने” भन्नािे लनर्यय पश्चाि हक अलधकाि प्राप्त भएको

व्यजििाई कुनै िस्िु

िा सम्पजि भोग गनय ददने काययिाई

सम्झनुपदयछ ।
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)घ(

“जिानि”भन्नािे कुनै व्यजि िा सम्पजििाई न्याययक सलिलििे
चाहे को िखििाउपजस्थि िा हाजजि गिाउन लिएको जजम्िा िा
उििदाययत्ििाई सम्झनुपदयछ ।

)ङ(

“िािेिी” भन्नािे न्याययक सलिलिको िेत्रालधकाि लभत्रका यििादहरुिा

सम्िजन्धि पििाई िुझाईने म्याद, सुचना, आदे श, पूजी िा जानकािी पत्र रििपूिक
य
िुझाउने काययिाई सम्झनुपछय ।
)च(

“िायदाि” भन्नािे सम्पजिको यिििर् िा गन्िी गिे को सं ख्या जलनने
व्यहोिा िा सम्पजिको फााँटिािी िा िगििाई सम्झनुपदयछ ।

)छ( “िोयकएको” िा “िोयकए बिोजजि” भन्नािे यस ऐन अन्िगयि बनेको
लनयििा िोयकए बिोजजि सम्झनुपछय ।
)ज(

“दिपीठ”भन्नािे न्याययक सलिलि सिि पेश हुन आएका कुनै
कागजपत्रको

सम्बन्धिा रिि नपुगे िा कानूनिे दिाय नहुने

िा निाग्ने भएिा त्यसको पछालिपयि सोको कािर् ि अिस्था
जनाइ अलधकािप्राप्त अलधकािीिे िेजखददने लनदे शन िा व्यहोिािाई
सम्झनुपि्दछ ।
)झ( “नािेसी”भन्नािे कुनै व्यजिको नाि, थि ि ििन सिेिको यिस्िृि
यिििर् खुिाइएको व्यहोिािाई सम्झनुपदयछ ।
)ञ(

“नालिश”

भन्नािे कुनै यििादको यिषयिा दफा ८ बिोजजि ददएको

उजुिी, लनिेदन िा यफिाद सम्झनुपछय
)ट(

“लनर्यय यकिाब” भन्नािे सलिलििे उजुिीिा गिे को लनर्ययको अलभिेख
िाख्नको िालग खिा गिे को उजुिीिा लनर्यय गिे को व्यहोिा ि त्यसको
आधाि िथा कािर्को सं जिप्त उलिेख भएको यकिाब सम्झनुपछय ।
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)ठ(

“पन्चकृलि िोि”भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पजिको स्थिगि िथा

स्थानीय अििोकन िूलयांकन गिी यिक्री यिििर् हुनसक्ने उजचि
ठहिाएि लनजश्चि गिे को िुलयिाई
)ि(

सम्झनुपदयछ ।

“पेशी” भन्नािे न्याययक सलिलि सिि लनर्ययाथय पेश हुने यििादहरुिा
ु ाइ गने काििाई सम्झनुपदयछ ।
उपजस्थि गिाइ सुनि

पिहरुिाई
)ढ(

“प्रलिबादी” भन्नािे बादीिे जसका उपि उजुिी दिाय गदयछ सो व्यजि
िा सं स्था सम्झनुपछय ।

)र्(

“िकपत्र”भन्नािे यििाद सम्बन्धिा जानकाि भई सािीको रुपिा

व्यि गिे का कुिा

िेजखने िा िेजखएको कागजिाई सम्झनुपछय ।

)ि(

“बन्द ईजिास”भन्नािे न्याययक सलिलि अन्िगयि लनरुपर् हुने यििादहरु
िध्ये

गोप्यप्रकुलिको

यििाद

भएको

ि

सम्िद्ध

गोपलनयिा कायि गनय आिश्यक दे जखएिा सम्िद्ध

पिहरुयिच
पिहरु िात्र

ु ाई कििाई सम्झनुपछय ।
सहभागी हुनेगिी प्रिन्ध गिीएको सुनि
)थ(

“बादी” भन्नािे कसै उपि सलिलि सिि उजुिी दिाय गने व्यजि िा
सं स्था सम्झनुपछय ।

)द(

“िूलििी”भन्नािे न्याययक सलिलि अन्िगयि यिचािाधीन िुद्धा अन्य अड्डा

अदािििा सिेि

यिचािालधन भईिहे को अिस्थािा न्याययक सलिलििे

लनर्यय गदाय अन्य यिचािालधन िुद्धािा प्रभायिि हुने दे जखएिा प्रभाि पाने िुद्धाको फैसिा
नभएसम्ि प्रभायिि हुने िुद्दा स्थलगि
)ध(

“िगापाि”भन्नािे

गने काययिाई सम्झनुपछय ।
घिजग्गा

ि

त्यससाँग

अन्ििलनयहि

टहिा,बोट

यिरुिा,खुलिा जलिन ि त्यसिा िहे का सबैखािे सं िचना िा चचे को
जग्गा,छे उछाउ,सेिोफेिो ि सम्पूर्य अियििाई सम्झनुपदयछ ।
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)न(

“सदिस्याहा”भन्नािे धिौटीिा िहे को िकिको िगि किा गिी

आम्दानीिा िाध्ने
)प(

काययिाई सम्झनुपछय ।
“सभा” भन्नािे नगिसभा सम्झनुपछय ।

)फ( “सलिलि” भन्नािे न्याययक सलिलि सम्झनुपछय ि सो शव्दिे स्थानीय
ऐनको दफा ४८

बिोजजिको सलिलििाइय

)६( को उपदफा

सिेि जनाउनेछ।
)ब(

“साि िसािी”भन्नािे हिे क िषयको िालग छु िाछु िै हुने गिी प्रलििषयको
लनलिि स्थायी रुपिा िय गरिएको शिय सम्झनुपछय ।

)भ(

“स्थानीय ऐन”भन्नािे “स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४”

सम्झनुपछय ।
)ि(

"सं यिधान" भन्नािे नेपािको सं यिधान सम्झनुपछय ।
परिच्छे द-२
सलिलिको अलधकाि

३. उजुिीिा लनर्यय सम्बन्धी काििः सलिलििा दिाय भएका उजुिी िा उजुिीको लनर्यय गने िा दिाय
भएको नालिश िा उजुिीको कुनै व्यहोिािे िगि किा गने अलधकाि सलिलििाइय िात्र हुनेछ
।
४. लनर्यय सम्बन्धी बाहेक अन्य काििः )१( दफा ३ िा उलिे ख भएको िा प्रचलिि कानूनिे
सलिलि िा सलिलिको सदस्यिे नै गने भन्ने व्यिस्था गिे को िा काययको प्रकृलििे सलिलि िा
सलिलिको सदस्यिे नै गनुप
य ने स्पष्ट भै िहे को दे जख बाहे कको अन्य काययहरू यस ऐनिा िोयकएको
कियचािी ि त्यसिी निोयकएकोिा सलिलििे लनर्यय गिी िोकेको िा अलधकाि प्रदान गिे को
कियचािीिे गनुप
य नेछ ।
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िोयकएको शाखा प्रिुख िा िोयकएका अन्य कियचािीिे यस ऐन ि

)२(

प्रचलिि कानून बिोजजि िोयकएको काि गदाय सलिलिको सं योजक िा सलिलििे
िोकेको सदस्यको प्रत्यि लनदे शन, दे खदे ख ि लनयन्त्रर्िा िही गनुप
य नेछ ।
५. यस ऐन बिोजजि कायययिलध अििम्बन गनुपय नेिः सलिलििे उजुिी िा उजुिीको
काििाही ि यकनािा गदाय प्रचलिि ि सम्बजन्धि सं घीय कानूनिा स्पष्ट उलिेख भए
दे जख बाहे क यस ऐन बिोजजिको कायययिलध अििम्बन गनुप
य नेछ ।
६. सलिलििे हेनेिः सलिलििाइय दे हाय बिोजजिको उजुिीहरूिा काििाही ि यकनािा गने
अलधकाि िहनेछिः
)क( स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्िगयिको उजुिी,
)ख( िेिलििाप ऐन, २०६८ अनुसाि िेिलििापको िालग नगिपालिकािा
प्रेयषि उजुिी,
)ग(

सं यिधानको अनुसूची-८ अन्िगयिको एकि अलधकाि अन्िगयि सभािे
बनाएको कानून बिोजजि लनरूपर् हुने गिी लसजजयि उजुिी, िथा

)घ(

प्रचलिि कानूनिे नगिपालिकािे हेने भलन िोकेका उजुिीहरू ।

७. सलिलिको िेत्रालधकाििः सलिलििे दफा ६ अन्िगयिका िध्ये दे हाय बिोजजिका उजुिीहरूिा िात्र
िेत्रालधकाि ग्रहर् गने िथा काििाही यकनािा गनेछिः

)क( व्यजिको हकिा उजुिीका सबै पि नगिपालिकाको भैगोलिक
िेत्रालधकाि लभत्र बसोबास गिीिहे को,
)ख( प्रचलिि कानून ि सं यिधानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अदािि
िा न्यायाधीकिर् िा लनकायको िेत्रालधकाि लभत्र निहे को,
)ग(

नगिपालिकाको िेत्रालधकाि लभत्र पिे का कुनै अदािि िा लनकायबाट
िेिलििाप िा लििापत्रको िालग प्रेयषि गिीएको,
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)घ(

अचि

सम्पजि

सिािेश

िहे को

यिषयिा

सो

अचि

सम्पजि

नगिपालिकाको भैगोलिक िेत्रालधकाि लभत्र ियहिहे को, िथा
)ङ(

कुनै

घटनासाँग

सम्बजन्धि

यिषयिस्िु

िहे कोिा

सो

घटना

नगिपालिकाको भैगोलिक िेत्र लभत्र घटे को ।
परिच्छे द-३
उजुिी िथा प्रलििाद दिाय
८. लबिाद दिाय गनेिः )१( कसै उपि लबिाद दिाय गदाय िा उजुिी चिाउाँदा प्रचलिि कानून बिोजजि
हकदै या पुगेको व्यजििे सलिलिको िोयकएको शाखासिि उजुिी दिाय गनयसक्नेछ ।

बिोजजि उजुिी ददं दा यस ऐन िथा प्रचलिि कानून

)१( उपदफा )२(

बिोजजि खुिाउनुपने कुिा सबै खुिाइय िथा पुयायउनुपने प्रयक्रया सबै पुिागिी
अनुसूची-१ बिोजजिको ढााँचािा ददनुपनेछ ।
िा िेजखए दे जख बाहे कउजुिीिा दे हाय बिोजजिको

)२( उपदफा )३(

व्यहोिा सिेि खुिाउनुपिनेछिः
)क( बादीको नाि, थि, ििन ि लनजको बाबू ि आिा, िथा थाहा भएसम्ि
बाजे ि बज्यै को नाि;
)ख( प्रलिबादीको नाि, थि ि थाहा भएसम्ि लनजको बाबु ि आिाको नाि,
थि ि स्थान पिा िाग्नेगिी स्पष्ट खुिेको ििन;
)ग(

नगिपालिकाको नाि सयहि सलिलिको नाि;

)घ(

उजुिी गनुप
य िे को व्यहोिा ि सम्पूर्य यिििर्;

)ङ(

नगिपालिकािे िोके अनुसािकोदस्िुि बुझाएको िलसद िा लनस्सा;

)च(

सलिलिको िेत्रालधकाि लभत्रको उजुिी िहे को व्यहोिा ि सम्बजन्धि
कानून;

)छ( बादीिे दािी गिे को यिषय ि सोसाँग सम्बन्धीि प्रिार्हरू;
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)ज(

हदम्याद िाग्ने भएिा हदम्याद िहे को िथा हकदै या पुगेको सम्बन्धी
व्यहोिा;

)झ( कुनै सम्पजिसाँग सम्बजन्धि यिषय भएकोिा सो सम्पजि चि भए
िहे को स्थान, अिस्था िथा अचि भए चाियकलिा सयहिको सबै
यिििर् ।
प्रचलिि कानूनिा कुनै यिशेष प्रयक्रया िा ढााँचा िा अन्य केयह उलिेख )४(
भएको िहे छ भने सो सन्दभयिाआिश्यक यिििर् सिेि खुिेको हुनपु नेछ ।
कुनै यकलसिको िलिपूलिय भिाउनुपने अथिा बण्िा िगाउनुपने

) ५(

अिस्थाको उजुिीको हकिा त्यस्िो िलिपूलिय िा बण्िा िा चिनको िालग
सम्बजन्धि अचि सम्पजिको यिििर् खुिेको हुनपु नेछ ।
९. लबिाद दिाय गिी लनस्सा ददनेिः(१) उजुिी प्रशासकिे दफा ८ बिोजजि प्राप्त उजुिी दिाय गिी
बादीिाइय िािे ख िोयक अनुसूची-२ बिोजजिको ढााँचािा लबिाद दिायको लनस्सा ददनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि िािे ख ददनु पने अिस्थािा िािे ख िोक्दा अनुसूची३ बिोजजिको ढााँचािा िािे ख भपायइय खिा गिी सम्बजन्धि पिको दस्िखि गिाइय
लिलसि सािेि िाख्नुपछय ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि िािे ख भपायइयिा िोयकएको िािे ख िथा उि
लिलििा हुने कायय सिेि उलिेख गिी सम्बजन्धि पििाइयअनुसूची-४ बिोजजिको
ढााँचािा िािे ख पचाय ददनुपनेछ ।
१०.

उजुिी दिपीठ गनेिः )१(उजुिी प्रशासकिे दफा ८ बिोजजि पेश भएको

उजुिीिा प्रयक्रया नपुगक
य ने दे हायको प्रयक्रया पुिा गिी अथिा
े ो दे जखएपुिा गनुप
खुिाउनुपने दे हायको व्यहोिा खुिाइ लयाउनु भन्ने व्यहोिा िेजख पाच ददनको
सिय िोयक िथा लबिाद दिाय गनय नलिलने भए सो को कािर् सयहिको व्यहोिा
जनाइय दिपीठ गिे िाबादीिाइय उजुिी यफिाय ददनुपनेछ ।
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बिोजजि प्रयक्रया नपुगक
े ो भलन दिपीठ गिी यफिाय

)१( उपदफा )२(

गिे को उजुिीिा दिपीठिा उलिेख भए बिोजजिको प्रयक्रया पुिा गिी पाच ददनलभत्र
लयाएिा दिायगरिददनुपछय ।
बिोजजिको दिपीठ आदे श उपि जचि नबुझ्ने पििे

)१( उपदफा )३(

सो आदे श भएको लिलििे लिन ददन लभत्र उि आदे शको यिरूध्दिा सलिलि सिि
लनिेदन ददनसक्नेछ ।
बिोजजि ददएको लनिेदन व्यहोिा िनालसब दे जखए
बिोजजिको दिपीठ बदि गिी लबिाद दिाय गनय आदे श

)३( उपदफा )४(

)१( सलिलििे उपदफा

ददनसक्नेछ ।
बिोजजि आदे श भएिा उजुिी )४( उपदफा )५(प्रशासकिे त्यस्िो लबिाद
दिाय गिी अरू प्रयक्रया पुिा गनुप
य नेछ ।
११.

दिाय गनय नहुनिःे उजुिी प्रशासकिे दफा ८ बिोजजि पेश भएको उजुिीिा दे हाय

बिोजजिको व्यहोिा दठक भएनभएको जााँच गिी दिाय गनय नलिलने दे जखएिा दफा १० बिोजजिको
प्रयक्रया पुिा गिी दिपीठ गनुप
य नेछिः

)क( प्रचलिि कानूनिा हदम्याद िोयकएकोिा हदम्याद िा म्याद लभत्र
उजुिी पिे नपिे को;
)ख( प्रचलिि कानून बिोजजि सलिलिको िेत्रालधकाि लभत्रको उजुिी
िहे निहे को;
)ग(

कानुन बिोजजि िाग्ने दस्िुि दाजखि भएनभएको;

)घ(

कुनै सम्पजि िा अलधकािसाँग सम्बजन्धि यिषयिा यििाद लनरूपर्
गनुप
य ने यिषय उजुिीिा सिािेश िहे कोिा त्यस्िो सम्पजि िा अलधकाि
यिषयिा उजुिी गनय बादीको हक स्थायपि भएको प्रिार् आिश्यक
पनेिा सो प्रिार् िहे निहे को;

)ङ(

उि यिषयिा उजुिी गने हकदै या बादीिाइय िहे निहे को;
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)च(
१२.

लिखििा पुिागनुप
य ने अन्य रिि पुगेनपुगेको; िथा

दोहोिो दिाय गनय नहुनिःे )१(यस ऐनिा जुनसुकै कुिा िे जखएको भए िापलन प्रचलिि

कानून बिोजजि सलिलि िा अन्य कुनै अदािि िा लनकायिा कुनै पििे उजुिीगिी सलिलि िा
उि अदािि िा लनकायबाटउजुिीिा उलिे ख भएको यिषयिा प्रिार् बुजझ िा नबुजझ यििाद
लनिोपर् भै सकेको यिषय िहे को छ भने सो उजुिीिा िहे का पि यिपिको बीचिा सोयह यिषयिा
सलिलििे उजुिी दिाय गनय ि काििाही गनय हुाँदैन ।

बिोजजि दिाय गनय नलिलने उजुिी भुििश दिाय भएकोिा )१( उपदफा )२(
सो व्यहोिा जानकािी भएपलछ उजुिी जुनसुकै अिस्थािा िहे को भए पलन
सलिलििे उजुिी खािे ज गनुप
य नेछ ।
१३.

उजुिीसाथ लिखि प्रिार्को सक्कि पेश गनुप
य नेिःउजुिीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक लिखि

प्रिार्को सक्कि ि कजम्ििा एक प्रलि नक्कि उजुिीसाथै पेश गनुप
य नेछ ि उजुिी प्रशासकिे
त्यस्िो लिखििा कुनै कैयफयि जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रिार् सम्बजन्धि लिलसििा
िाख्नेछ ।
१४.

उजुिीिथा प्रलििाद दिाय दस्िुििः)१( प्रचलिि कानूनिा लबिाद दिाय दस्िुि िोयकएकोिा

सोयह बिोजजि िथा दस्िुि निोयकएकोिा एक सय रूपैयााँ बुझाउनुपनेछ ।

प्रचलिि कानूनिा प्रलििाद दिाय दस्िुि निाग्ने भनेकोिा बाहेक एक )२(
सय रूपैयााँ प्रलििाद दिाय दस्िुि िाग्नेछ ।
१५.

प्रलििाद पेश गनुप
य नेिः )१( प्रलिबादीिे दफा २० बिोजजि म्याद िा सूचना

प्राप्त भएपलछ म्याद िा सूचनािा िोयकएको सियािलध लभत्र उजुिी प्रशासक सिि
आफै िा िािे स िाफयि लिजखि प्रलििाद दिाय गनुप
य नेछ ।
बिोजजि प्रलििाद पेश गदाय )१( उपदफा )२(प्रलिबादीिे भएको प्रिार्
िथा कागजािका प्रलिलियप साथै सं िग्न गिी पेश गनुप
य नेछ ।
प्रलििादीिेलिजखि

ब्यहोिाददाँदा

)३(अनुसूची-५

बिोजजिको

ढााँचािा

ददनुपनेछ ।
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१६.

प्रलििाद

जााँच गनेिः )१( उजुिी प्रशासकिे दफा १५ बिोजजि पेश भएको प्रलििाद

जााँच गिी कानून बिोजजिको रिि पुगेको िथा म्याद लभत्र पेश भएको दे जखए दिाय गिी सलिलि
सिि पेश हुने गिी लिलसि सािेि गनुप
य नेछ ।

बिोजजि प्रलििाद दिाय हुने भएिा उजुिी प्रशासकिे

)१( उपदफा )२(

प्रलिबादीिाइय बादी लििानको िािे ख िोक्नुपनेछ ।
१७.

लिखििा पुिागनुप
य ने सािान्य रिििः )१( प्रचलिि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र िे जखए

दे जख बाहेक सलिलि सिि दिाय गनय लयाएका उजुिी िथा प्रलििादिा दे हाय बिोजजिको रिि
सिेि पुिा गनुप
य नेछिः

)क( एफोि साइज को नेपािी कागजिा बायााँ िफय पााँच सेजन्टलिटि,
पयहिो पृष्ठिा शीििफय दश सेजन्टलिटि ि त्यसपलछको पृष्ठिा पााँच
सेजन्टलिटि छोिेको िथा प्रत्येक पृष्ठिा बजिस हिफिा नबढाइय
कागजको एकािफय िात्र िेजखएको;
)ख( लिखि दिाय गनय लयाउने प्रत्येक व्यजििे लिखिको प्रत्येक पृष्ठको
शीि पुछाििा छोटकिी दस्िखि गिी अजन्िि पृष्ठको अन्त्यिा
िेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप गिे को;
)ग(

कुनै कानून व्यिसायीिे लिखि ियाि गिे को भए लनजिे पयहिो
पृष्ठको बायााँ िफय लनजको कानून व्यिसायी दिाय प्रिार्पत्र नंबि,
नाि ि कानून व्यिसायीको यकलसि खुिाइय दस्िखि गिे को; िथा

)घ(

लिखिको अजन्िि प्रकिर्िा यस लिखििा िेजखएको व्यहोिा दठक
सााँचो छ, झुट्ठा ठहिे कानून बिोजजि सहुाँिा बुझाउाँिा भन्ने उलिेख
गिी सो िुलन लिखि दिाय गनय लयाएको िषय, ियहना ि गिे िथा िाि
खुिाइय लिखि दिाय गनय लयाउने व्यजििे दस्िखि गिे को, ।

िि ब्यहोिा पुिाइ पेश भएको लिखि लिनिाइ यो उपदफािे बाधा पािे को
िालनने छै न ।
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लिखििा यिषय )२(हरू क्रिबध्द रूपिा प्रकिर् प्रकिर् छु ट्याइय सं यलिि
ि ियायददि भाषािा िेजखएको हुनपु नेछ ।
लिखििा पेटबोलििा पिे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यिििर् ि

)३(

व्यजिको नाि, थि , ठे गाना िथा अन्य यिििर् स्पष्ट खुिेको हुनपु नेछ ।
लिखि दिाय गनय लयाउने िा )४(सलिलििा कुनै कागज गनय आउनेिे
लनजको नाि, थि ि ििन खुिेको नागरिकिा िा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुप
य छय
।
१८.

नक्कि पेश गनुप
य नेिःउजुिी िा प्रलििाद दिाय गनय लयाउनेिे यिपिीको िालग

उजुिी िथा प्रलििादको नक्कि िथा सं िग्न लिखि प्रिार्हरूको नक्कि साथै पेश
गनुप
य छय ।
१९.

उजुिी िा प्रलििाद सं शोधनिः)१( लिखि दिाय गनय लयाउने पििे सलिलििा

दिाय भइसकेको लिखििा िेखाइ िा टाइप िा िुद्रर्कोसािान्य त्रुटी सच्याउन
लनिेदन ददन सक्नेछ ।
बिोजजिको लनिेदनिा िाग बिोजजि सच्याउाँदा दािी )१( उपदफा )२(
िथा प्रलििादिा गिीएको िाग िा दािीिािुिभुि पििा फिक नपने ि लनकै
सािान्य प्रकािको सं शोधन िाग गिे को दे खेिा उजुिी प्रशासकिे सो बिोजजि
सच्याउन ददन सक्नेछ ।
बिोजजि सं शोधन भएिा सो को जानकािी उजुिीको )२( उपदफा )३(
अको पििाइय ददनुपनेछ ।
परिच्छे द-४
म्याद िािेिी िथा िािे ख
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२०.

म्याद सूचना िािेि गनेिः )१( उजुिी प्रशासकिे दफा ९ बिोजजि लबिाद दिाय भएपलछ

बयढिा दुइय ददन लभत्र प्रलिबादीका नाििा प्रचलिि कानूनिा म्याद िोयकएको भए सोयह बिोजजि
ि निोयकएको भए पन्र ददनको म्याद ददइय सम्बजन्धि ििा कायायिय िाफयि उि म्याद िा
सूचना िािेि गनय सक्नेछ ।

बिोजजि म्याद िा सूचना िािेि गदाय दफा ९

)१( उपदफा )२(

बिोजजिको उजुिी िथा उि उजुिी साथ पेश भएको प्रिार् कागजको प्रलिलिपी
सिेि सं िग्न गिी पठाउनुपनेछ ।
िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन एक भन्दा बयढ )२( उपदफा )३(
प्रलिबादीिाइय

म्याद

ददनुपदाय

प्रिार्कागजको

नक्कि

कुनै

एकजना

िुि

प्रलिबादीिाइय पठाइय बााँयकको म्यादिा प्रिार्कागजको नक्कि फिानाको म्याद
साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोिा िेजख पठाउनुपनेछ ।
बिोजजि प्राप्त भएको म्याद ििा कायायियिे बयढिा

)१( उपदफा )४(

लिन ददन लभत्र िािेि गिी िािेिीको व्यहोिा खुिाइयसलिलििा पठाउनु पनेछ ।
बिोजजि म्याद िािेि हुन नसकेिा दे हाय बिोजजिको )१( उपदफा )५(
यिद्युिीय िाध्यि िा पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गिे ि म्याद िािेि गनुप
य नेछिः
)क( म्याद िािेि गरिनुपने व्यजिको कुनै फ्याक्स िा इयिेि िा अन्य
कुनै अलभिेख हुन सक्ने यिद्युिीय िाध्यिको ठे गाना भए सो
िाध्यिबाट;
)ख( प्रलिबादीिे म्याद िािेिी भएको जानकािी पाउन सक्ने िनालसब
आधाि छ भन्ने दे जखएिा सलिलिको लनर्ययबाट कुनै स्थानीय दै लनक
पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गिे ि िा स्थानीय एफिे लियो िा

.एि.

स्थानीय टे लिलभजनबाट सूचना प्रसािर् गिे ि; िा
)ग( अन्य कुनै सिकािी लनकायबाट म्याद िािेि गिाउाँदा म्याद िािेि
हुन सक्ने िनालसब कािर् दे जखएिा सलिलिको आदे शबाट त्यस्िो
सिकािी लनकाय िाफयि ।
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(६) यस ऐन बिोजजि म्याद जािी गनुप
य दाय अनुसूची-६ बिोजजिको ढााँचािा
जािी गनुप
य नेछ ।
२१.

िोहिििा िाख्नुपनेिः यस ऐन बिोजजि ििा कायायिय िाफयि िािेि गरिएको म्यादिा

सम्बजन्धि ििाको अध्यि िा सदस्य िथा कजम्ििा दुइयजना स्थानीय भिादलि िोहिििा
िाख्नुपनेछ ।
२२.

िीि बेिीि जााँच गनेिः(१)उजुिी प्रशासकिे म्याद िािेिीको प्रलििेदन प्राप्त भएपलछ

िीिपूिक
य को िािेि भएको छ िा छै न जााँच गिी आिश्यक भए सम्बजन्धि ििा सजचिको
प्रलििेदन सिेि लिइय िीिपूिक
य को दे जखए लिलसि सािेि िाजख िथा बेिीिको दे जखए बदि गिी
पुनिः म्याद िािेि गनय िगाइय िािेिी प्रलि लिलसि सािेि िाख्नुपनेछ ।

(२)उपदफा (१) बिोजजि जााँच गदाय सम्बजन्धि कियचािीिे बदलनयि िाजख
काययगिे को दे जखए उजुिी प्रशासकिे सो व्यहोिा खुिाइय सलिलि सिि प्रलििेदन
पेश गनुप
य नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजिको प्रलििेदनको व्यहोिा उपयुि दे जखए सलिलििे
सम्बजन्धि कियचािी उपि

काििाहीको िालग काययपालिका सिि िेजख

पठाउनसक्नेछ ।
२३.

िािे खिा िाख्नूपनेिः(१)उजुिी प्रशासकिे

दफा ९ बिोजजि लबिाद दिाय गिे पलछ

उजुिीकिायिाइय ि दफा १६ बिोजजि प्रलििाद दिाय गिे पलछ प्रलिबादीिाइय िािे ख िोयक िािे खिा
िाख्नुपछय ।

(२)उजुिीका पिहरूिाइय िािे ख िोक्दा िािे ख िोयकएको ददन गरिने कािको
व्यहोिा िािे ख भपायइय िथा िािे ख पचायिा खुिाइय उजुिीका सबै पििाइय एकै
लििानको लिलि िथा सिय उलिेख गिी एकै लििानको िािे ख िोक्नुपछय ।
बिोजजि िािे ख िोयकएको सियिा कुनै पि हाजजि

)२( उपदफा )३(

नभए पलन िोयकएको कायय सम्पन्न गिी अको िािे ख िोक्नुपने भएिा हाजजि
भएको पििाइय िािे ख िोयक सियि्ा हाजजि नभइय पलछ हाजजि हुने पििाइय
अजघ हाजजि भइय िािे ख िाने पिसाँग एकै लििान हुनेगिी िािे ख िोक्नुपछय ।
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यस दफा बिोजजि िोयकएको िािे खिा उपजस्थि भएका पिहरूिाइय )४(
साथै िाजख सलिलििे उजुिीको काििायह गनुप
य छय ।
िा जुनसुकै कुिा िेजखएक )४( उपदफा )५(्ो भए िापलन िोयकएको
िािे खिा कुनै पि उपजस्थि नभए पलन सलिलििे लबिादको यिषयिा काििाही गनय
बाधा पनेछैन ।
२४.

सलिलिको लनर्यय बिोजजि हुनिःे सलिलििे म्याद िािेिी सम्बन्धिा प्रचलिि कानून िथा

यस ऐनिा िे जखए दे जख बाहे कको यिषयिा आिश्यक प्रयक्रया लनधायिर् गनय सक्नेछ ।

परिच्छे द-५
सुनिाइय िथा प्रिार् बुझ्ने सम्बन्धिा
२५.

प्रािजम्भक सुनिाइयिः )१( िेिलििापबाट लबिाद लनरुपर् हुन नसकी सलिलििा आएका

लबिाद प्रलििाद दिाय िा बयान िा सो सिहको कुनै कायय भएपलछ सुनिाइयको िालग पेश भएको
लबिादिा उपिब्ध प्रिार्का आधाििा ित्काि लनर्यय गनय सयकने भएिा सलिलििे लबिाद पेश
भएको पयहिो सुनिाइयिा नै लनर्यय गनय सक्नेछ ।

बिोजजि ित्काि )१( सलिलि सिि पेश भएको लबिादिा उपदफा )२(
लनर्यय गनय सयकने नदे जखएिा सलिलििे दे हाय बिोजजिको आदे श गनय सक्नेछिः)क( लबिादिा िुख नलििेको कुिािा यकीन गनय प्रिार् बुझ्ने िा अन्य
कुनै कायय गने;
)ख( लबिादिा बुझ्नुपने प्रिार् ययकन गिी पिबाट पेश गनय िगाउने िा
सम्बजन्धि लनकायबाट िाग गने आदे श गने;
)ग(

ाँ छिफि गने; िथा
िेिलििापका सम्बन्धिा लबिादका पिहरूसग

)घ(

ु ाइको िालग िािे ख िथा पेजशको
लबिादका पि उपजस्थि भएिा सुनि
सिय िालिका लनधायिर् गने ।
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िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन सलिलििे )२( ि )१( उपदफा )३(
बिोजजिको उजुिीिा िेिलििापको )२( स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा
िालग पठाउने आदे श गनुप
य नेछ ।
२६.

प्रिार् दाजखि गनेिःबादी िा प्रलिबादीिे कुनै नयााँ प्रिार् पेश गनय अनुिलि िाग गिी

लनिेदन पेश गिे िा उजुिी प्रशासकिे सोयह ददन लिन सक्नेछ ।
२७.

लिखि जााँच गनेिः )१( सलिलििे उजुिीिा पेश भएको कुनै लिखिको सत्यिा पिीिर्

गनय िे खा िा हस्िािि यिशेषज्ञिाइय जााँच गिाउन जरूिी दे खेिा सो लिखििाइय असत्य भन्ने
पिबाट पिीिर् दस्िुि दाजखि गनय िगाइय िे खा िा हस्िािि यिशेषज्ञबाट लिखि जााँच गिाउन
सक्नेछ ।

बिोजजि जााँच गदाय िनालसब िायफकको सिय िोयक

)१( उपदफा )२(

आदे श गनुप
य नेछ ि सिय लभत्र जााँच सम्पन्न हुनको िालग यथासम्भि व्यिस्था
गनुप
य नेछ ।
बिोजजि जााँच गदाय लिखि असत्य ठहिीएि )१( उपदफा )३(्ा लिखि
सत्य िहे को भन्ने पिबाट िागेको दस्िुि असुि गिी उपदफा बिोजजि

)१(

दस्िुि दाजखि गने पििाइय भिाइयददनुपछय ।
२८.

सािी बुझ्नेिः )१( सलिलिबाट सािी बुझ्ने आदे श गदाय सािी बुझ्ने ददन िोयक आदे श

गनुप
य नेछ । साछी िाख्दा बढीिा ५ जना िाख्नु पने ।

(२बिोजजि आदे श भएपलछ उजुिी प्रशासकिे उजुिीको

)१( उपदफा )

पििाइय आदे शिा उलिेख भएको लिलििा सािी बुझ्ने िािे ख िोक्नुपनेछ ।
सािी बुझ्ने िािे ख िोयकएको ददनिा आफ्नो सािी सलिलि सिि

)३(

उपजस्थि गिाउनु सम्बजन्धि पिको दाययत्ि हुनेछ ।
२९.

सलिलिको िफयबाट बकपत्र गिाउनेिः )१( यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा िे जखएको

भए िापलन नाबािक िा अशि िा िृध्दिृध्दा पि िहे को उजुिीिा साजि बकपत्रको िालग
िोयकएको िािे खको ददन उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि नगिाइएको सािीिाइय सलिलििे म्याद
िोयक सलिलिको िफयबाट जझकाइय बकपत्र गिाउन सक्नेछ ।
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बिोजजि सािी जझकाउाँदा बकपत्र हुने िािे ख िोयक

)१( उपदफा )२(

म्याद जािी गनुप
य नेछ ि उजुिीका पिहरूिाइय सिेि सोयह लििानको िािे ख
िोक्नुपनेछ ।
३०.

सािी बकपत्र गिाउनेिः )१( उजुिी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग िोयकएको ददन

पिहरूसाँग लनजहरूिे उपजस्थि गिाउन लयाएका साजिको नािाििी लिइय सलिलि सिि पेश
गनुप
य नेछ ।

सािी बकपत्रको िालग िोयकएको िािे खको ददन उजुिीका सबै पििे )२(
सािी उपजस्थि गिाउन लयाएको भए कायायिय खुलनासाथ िथा कुनै पििे सािी
उपजस्थि गिाउन नलयाएको भए ददनको बाह्र बजेपलछसलिलििे उपिब्ध भए
सम्िका सािीको बकपत्र गिाउनुपनेछ ।
३१.

बन्दे ज गनय सक्नेिः )१( सािीको बकपत्र गिाउाँदा उजुिीको यिषयिस्िु भन्दा फिक

प्रकािको िथा सािी िा उजुिीको पििाइय अपिालनि गने िा जझझ्याउने िा अनुजचि प्रकािको
प्रश्न सोलधएिा सलिलििे त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पििाइय बन्दे ज गनय सक्नेछ ।

नाबािक िा िृध्द िा असि िालबिािीिे सािी बक्नुपने भइय त्यस्िो )२(
उजुिीिा कुनै पिको उपजस्थलि िा अन्य कुनै िनालसब कािर्िे सािीिाइय
बकपत्र गनय अनुजचि दबाि पिे को िा पने प्रबि सम्भािना िहे को छ भन्ने
सलिलििाइय िागेिा सलिलििे त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थलििाइय बन्दे ज गिी
लनजिे सािीिे नदे ख्ने गिी िात्र उपजस्थि हुन आदे श गनय सक्नेछ ।
बिोजजि आदे श गिे िा सािीिे नदे ख्ने गिी पि

)२( उपदफा )३(

उपजस्थि हुने व्यिस्था लििाउने दाययत्ि सलिलिको हुनेछ ।
उपद )४(फा बिोजजि गदाय सलिलििे उजुिीसाँग सम्बजन्धि )२( िा )१(
आिश्यक प्रश्न ियाि गिी सलिलिको िफयबाट बकपत्र गिाउन सक्नेछ ।
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३२.

पेशी सूची प्रकाशन गनुपय नेिः)१( उजुिी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता शुक्रिाि अगािी हप्ताको

िालग पेशी िोयकएको लबिादहरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको ददन उि ददनको
िालग पेशी िोयकएका लबिादहरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ ।

बिोजजिको सूची सं योजकिे ि लनजको अनुपजस्थलििा )१( उपदफा )२(
लनजिे जजम्िेिािी िोकेको सलिलिको सदस्यिे प्रिाजर्ि गनुप
य नेछ ।
३३.

दै लनक पेशी सूचीिः )१( उजुिी प्रशासकिे दफा ३२ बिोजजिको साप्तायहक पेशी सूचीिा

चढे का लबिाद हरूको िोयकएको ददनको पेशी सूची ियाि गिी एक प्रलि सूचना पाटीिा टााँस्न
िगाउनुपनेछ िथा एक प्रलि सलिलिका सदस्यहरूिाइय उपिब्ध गिाउनुपनेछ ।

बिोजजिको सूचीिा लबिादहरू उलिेख गदाय लबिाद

)१( उपदफा )२(

दिायको आधाििा दे हायकोक्रििा ियाि गिी प्रकाशन गिाउनुपनेछिः)क( नाबािक पि भएको लबिाद;
)ख( शारििीक असििा िा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको लबिाद;
)ग(

सििी िषय उिेि पुिा भएको िृध्द िा िृध्दा पि भएको लबिाद; िथा

)घ(

लबिाद दिायको क्रिानुसाि पयहिे दिाय भएको लबिाद ।

बिोजजि पेशी सूची ियाि गदाय िुलििीबाट जागेका

)२( उपदफा )३(

िथा सिोच्च अदािि, उच्च अदािि िथा जजलिा अदाििबाट पुनिः इन्साफको
िालग प्राप्त भइय दिाय भएको लबिादको हकिा शुरूिा सलिलििा दिाय भएको
लिलििाइय नै दिाय लिलि िालन क्रि लनधायिर् गनुप
य नेछ ।
(४िा िहे को क्रिानुसाि नै सलिलििे लबिादको

)२( िा )१( उपदफा )

सुनिाइय ि काििाही िथा यकनािा गनुप
य नेछ ।
३४.

उजुिी प्रशासकको जजम्िेिािी हुनिःे पेशी सूचीिा चढे का लबिादहरू कायायिय खुिेको एक

घण्टा लभत्र सलिलि सिि सुनिाइयको िालग पेश गने िथा उि ददनको िोयकएको कायय सयकए
पलछ सलिलिबाट यफिाय बुजझलिइय सुिजिि िाख्ने जजम्िेिािी उजुिी प्रशासकको हुनेछ ।
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३५.

प्रिार् सुनाउन सक्नेिः सलिलििे दफा २५ बिोजजि िोयकएको िािे खको ददन उपजस्थि

सबै पििाइय अको पििे पेश गिे को प्रिार् एिि कागजाि दे खाइय पयढबााँची सुनाइय सो बािे िा
अको पिको कुनै कथन िहे को भए लिजखि बयान गिाइय लिलसि सािेि गिाउन सक्नेछ ।
३६.

लबिादकोसुनिाइय गनेिः )१( सलिलििे दुिै पिको कुिा सुनी लनजहरूको लबिादको सुनिाइय

िथा लनर्यय गनुप
य नेछ ।

बिोजजिको सुनिाइय िथा लनर्यय गदाय पिहरूको

)१( उपदफा )२(

िोहिििा गनुप
य नेछ ।
बिोजजि लबिादको सुनिाइय गदाय इजिास कायि गिी )१( उपदफा )३(
सुनिाइय गनय िनालसि दे जखएिा सोही अनुसाि गनय सक्नेछ ।
िि दुबै पिको भनाइ िथा जजयकि सुन्निाइ उपदफा ३ अनुसािको इजिास कायि गनय
बाधा हुने छै न ।
३७.

बन्द इजिासको गठन गनयसक्ने )१( सलिलििे ियहिा िथा बािबालिका सिािेश िहे को

िथा आिश्यक दे खेको अन्य लबिादको सुनिाइयको िालग बन्द इजिास कायि गिी सुनिाइय
गनय सक्नेछ ।

बिोजजिको बन्द इजिासिा लबिादका पि िथा अन्य )१( उपदफा )२(
सिोकाििािा बाहे क अन्य व्यजििाइय इजिासिा प्रिेश गनय नपाउने गिी बन्द
इजिासको गठन गनुप
य नेछ ।
बन्द इजिासबाट हे रिने लबिादको काि काििाही )३(, यपिीिको नाि थि
ठे गाना िगायिका यिषय गोप्य िाख्नुपनेछ ।
३८.

बन्द इजिास सम्बन्धी अन्य व्यिस्थािः )१( बन्द इजिासबाट हे रिएका लबिादहरूको

कागजािको प्रलिलियप बादी, प्रलििादद ि लनजको यहििा असि पिे को कुनै सिोकाििािा बाहे क
अरू कसैिाइय उपिब्ध गिाउनुहाँद
ु ैन ।

बिोजजिको लबिादको िथ्य खुिाइय कुनै सिाचा )१( उपदफा )२(ि कुनै
पत्रपलत्रकािा सं प्रष
े र् हुनददनुहाँद
ु ैन ।
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िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन सलिलििे पिको )२( उपदफा )३(
गोपलनयिा िथा यहििा प्रलिकुि प्रभाि नपने गिी सिाचाि सं प्रष
े र् गनय भने कुनै
बाधा पनेछैन ।
३९.

थप प्रिार् बुझ्नेिःलबिादको सुनिाइयको क्रििा लबिादको कुनै पिको अनुिोधिा िा

लबिाद सुनिाइयको क्रििा सलिलि आफैिे थप प्रिार् बुझ्नुपने दे खेिा उजुिीका पिहरूिाइय थप
प्रिार् पेश गनय पेश गने िािे ख िोयक आदे श गनयसक्नेछ ।
४०.

स्िाथय बाजझएको लबिाद हेन य नहुनिःे सलिलिको सदस्यिे दे हायका लबिादको काििाही ि

ु ाँद
यकनािािा सं िग्न हुनह
ु ै निः-

)क( आफ्नो िा नजजकको नािेदािको हक यहि िा सिोकाि िहे को लबिाद;
स्पष्टीकिर्िः यस उपदफाको प्रयोजनको िालग"नजजकको नािेदाि"
भन्नािे अपुिािी पदाय कानून बिोजजि अपुिािी प्राप्त गनय सक्ने
प्राथलिकिा क्रििा िहेको व्यजि, िािा, िाइजु, सानीआिा, ठू िीआिा,
सानोबाबु, ठू िोबाबू, पलि िा पत्नी िफयका सासू, ससुिा, फूपु, फूपाजु,
सािा, जेठान, सािी, दददी, बयहनी, लभनाजु, बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी
ज्िाइँ, भाञ्जी बुहािी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको एकासगोििा
िहे को परििािको सदस्य सम्झनुपछय ।
)ख( लनजिे अन्य कुनै है लसयििा गिे को कुनै कायय िा लनज सं िग्न िहेको
कुनै यिषय सिािेश िहे को कुनै लबिाद;
)ग(

कुनै यिषयिा लनजिे लबिाद चलने िा नचलने यिषयको छिफििा
सहभालग भइय कुनैिाय ददएको भए सो यिषय सिािेश िहे को लबिाद;
िा

)घ(

अन्य

कुनै

कािर्िे

आधािभूि

रूपिा

लनज

ि

लनजको

एकाघिसं गोिका परििािका सदस्यको कुनै स्िाथय बाजझएको लबिाद
।
हरिपुि नगिपालिका न्याययक सलिलि कायययिधी ऐन, २०७६

21

बिोजजिको कुनै अिस्था दे जखएिा जुन सदस्यको

)१( उपदफा )२(

त्यस्िो अिस्था पछय उि सदस्यिे लबिाद हे न य नहुने कािर् खुिाइय आदे श
गनुप
य नेछ ।
को प्रलिकुि हुने गिी कुनै सदस्यिे कुनै लब )१( उपदफा )३(िादको
काििायह ि यकनािािा सहभालग हुन िागेिा लबिादको कुनै पििे आिश्यक प्रिार्
सयहि लबिादको काििायह यकनािा नगनय लनिेदन ददन सक्नेछ

ि सो सम्बन्धिा

काि कािबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८अनुसाि हुनेछ । )५(
अनुसाि लबिाद लनरुपर् हुन नसक्ने अिस्थािा स्था )३( उपदफा )४(नीय
ऐनको दफा ४८को ब्यबस्था अनुसािको सभािे िोकेको सलिलििे

)७( ि )६(

काि काििायह ि यकनािािा गनेछ ।
बिोजजि गदाय सभािे लबिादका पिहरूिाइय सोयह

)४( उपदफा )५(

उपदफा बिोजजि गदठि सलिलिबाट लबिादको काििायह यकनािा हुने कुिाको
जानकािी गिाइय उि सलिलि सिि उपजस्थि हुन पठाउनुपनेछ ।
परिच्छे द-६
लनर्यय ि अन्य आदे श
४१.

लनर्यय गनुप
य नेिः )१( सलिलििे सुनिाइयको िालग पेश भएको लबिाद हे दाय कुनै प्रिार्

बुझ्नुपने बााँयक नियह लबिाद यकनािा गने अिस्था िहे को दे जखएिा सोयह पेशीिा लबिादिा लनर्यय
गनुप
य नेछ ।

)१( उपदफा )२(बिोजजि लनर्यय गिे पलछ लनर्ययको व्यहोिा लनर्यय
यकिाबिा िेजख सलिलििा उपजस्थि सदस्यहरू सबैिे दस्िखि गनुप
य नेछ ।
बिोजजि गिीएको लनर्ययको दफा ४२ ि अन्य प्रचलिि )१( उपदफा )३(
कानून बिोजजि खुिाउनुपने यिििर् खुिेको पूर्य पाठ लनर्यय भएको लिलििे
बयढिा साि ददन लभि्ि ियाि गिी लिलसि सािेि िाख्नुपछय ।
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िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन सियाभाि

)१( उपदफा )४(

अथिा अन्य कुनै िनालसब कािर्िे गदाय सोयह ददन लबिाद लनर्यय गनय नसक्ने
भएिा आगालि हप्ताको कुनै ददनको िालग अको पेशी िािे ख िोक्नुपनेछ ।
४२.

लनर्ययिा खुिाउनुपनेिः)१( सलिलििे दफा ४१ बिोजजि गिे को लनर्ययको पूर्प
य ाठिा यस

दफा बिोजजिका कुिाहरू खुिाइय अनुसूची-७ बिोजजिको ढााँचािा ियाि गनुप
य नेछ ।

बिोजजि पूर्प
य ाठ ियाि गदाय बादी िथा प्रलिबादीको

)१( उपदफा )२(

जजयकि, लनर्यय गनुप
य ने दे जखएको यिषय, दुिै पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुिाहरू
सिेिको यिषय खुिाउनुपनेछ ।
िा उलिेख भए दे जख बाहे क पूर्प
य ाठिा दे हायका

)२( उपदफा )३(

कुिाहरू सिेि खुिाउनुपनेछिः)क( िथ्यको ब्यहोिा;
)ख( लबिादको कुनै पििे कानून व्यिसायी िाखेको भएिा लनजिे पेश
गिे को बहस नोट िथा बहसिा उठाइएका िुि यिषयहरु;
)ग(

लनर्यय गनयको िालग आधाि लिइएको प्रिार्का साथै दुिै पिबाट
पेश भएको प्रिार् िथा त्यसको यिश्लेषर्;

)घ(

लनर्यय कायायन्ियन गनयको िालग गनुप
य ने यिषयहरूको लसिलसिेिाि
उलिेखन सयहिको िपलसि खण्ि; िथा

)ङ(

लनर्यय उपि पुनिािेदन िाग्ने भएिा पुनिािेदन िाग्ने जजलिा
अदाििको नाि ि के कलि ददनलभत्र पुनिािेदन गनुप
य ने हो सो सिेि
।

(४) उपदफा २ िथा ३ िा उलिेख भएदे जख बाहे क दे हायका कुिाहरु सिेि
लनर्ययिा खुिाउन सक्नेछिः)क( सािी िा सजयलिनको बकपत्रको सािांश;
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)ख( कुनै नजीिको व्याख्या िा अििम्बन गिे को भए सो नजीिको यिििर्
ि लबिादिा उि नजीिको लसध्दान्ि के कुन आधाििा िागु भएको
हो अथिा िागु नभएको हो भन्ने कािर् सयहिको यिश्लेषर्;
)ग(

लनर्ययबाट कसै िाइय कुनै कुिा ददनुभिाउनुपने भएको भए कसिाइय
के कलि भिाइयददनुपने हो सोको यिििर्; िथा

(घ)

लबिादको क्रििा कुनै िािसािान िा प्ििार्को रुपिा केयह िस्िु
सलिलि सिि पेश भएको भए सो िािसािान िा िस्िुको हकिा के
गने हो भन्ने यिषय ।

४३.

प्रािजम्भक सुनिाइयिा लनर्यय हुनसक्नेिः )१( सलिलििे पयहिो सुनिाइयको िालग पेश भएको

अिस्थािा नै लबिादिा थप प्रिार् बुजझिहनुपने अिस्था निहे को दे खेिा अथिा हदम्याद िा
हकदै या िा सलिलिको िेत्रालधकाि निहे को कािर्िे लबिाद लनर्यय गनय नलिलने दे खेिा पयहिो
सुनिाइयिा नै लनर्यय गनय सक्नेछ ।

बिोजजिको लनर्यय िेत्रालधकािको अभाि िहेको

)१( उपदफा )२(

कािर्िे भएको अिस्थािा िेत्रालधकाि ग्रहर् गने अदािि िा स्थानीय िह ि्ा
अन्य लनकायिा उजुिी गनय जानु भलन सम्बजन्धि पििाइय

जानकािी ददनु पनेछ

।
४४.

लनर्यय सं शोधनिः (१)सलिलि सिि लबिादको पि िा कुनै सिोकाििािािे लबिादको

लनर्ययिा भएको कुनै िेखाइयको त्रुटी सं शोधन गिीपाउन जजयकि लिइय लनर्ययको जानकािी भएको
पैंलिस ददन लभत्र लनिेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजिको लनिेदन पिी सलिलििे हे दाय सािान्य त्रुटी
भएको ि सं शोधनबाट लनर्ययको िूि आशयिा कुनै हे िफेि नहुने दे खेिा छु िै पचाय
खिा गिी लनिेदन बिोजजि लनर्यय सं शोधन गने आदे श ददनसक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजिको आदे श िूि लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपिा
लिइनेछ ।
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४५.

लनर्ययिा हेिफेि गनय नहुनिःे (१) सलिलिका सदस्य अथिा अरु कसै िे पलन सलिलिका

सदस्यहरुको दस्िखि भैसकेपलछ लनर्ययिा कुनै प्रकािको थपघट िा केििेट गनय हुाँदैन ।

(२) कसै िे उपदफा (१)बिोजजि को कसुि गने कियचािीिाइय आिश्यक
काििाहीको िालग सम्बजन्धि लनकायिा िेजख पठाउनुपनेछ ।
४६.

लनर्यय भएपलछ गनुपय ने काििायहिः(१)उजुिी प्रशासकिे सलिलिबाट लनर्यय भएपश्चाि लनर्यय

यकिाबिा सलिलिका सदस्यहरु सबैको दस्िखि भएको ययकन गिी लनर्यय यकिाब ि लिलसि
जजम्िा लिनुपछय ।

(२)यस ऐन बिोजजि लनर्ययको पूर्प
य ाठ ियाि भएपलछ सबै सदस्यको
दस्िखि भैसकेपलछ उजुिी प्रशासकिे लनर्ययको कायायन्यिय गनयका िालग ित्काि
गनुप
य ने केयह कायय भए सो सम्पन्न गिी लिलसि अलभिेखको िागी पठानुपछय ।
४७.

लनर्यय गनयपने अिलधिः(१) सलिलििे प्रलििाद दाजखि भएको िा बयान गनुप
य नेिा

प्रलिबादीको बयान भएको लिलििे िथा प्रलििाद दाजखि नभएको िा बयान नभएकोिा सो हुनपु ने
ु ान भएको लिलििे नब्बे ददनलभत्र लबिादको अजन्िि लनर्यय गनुप
म्याद भि
य नेछ ।

बिोजजिको सियािलध गर्ना गदाय िेिलििापको िालग )१( उपदफा )२(
पठािइएको लबिादको हकिा िेिलििापको प्रयक्रयािा िागेको सिय कटाइय अिलध
गर्ना गनुप
य नेछ ।
(३) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन लबिादिा बुझ्नुपने
प्रिार् िथा पुिा गनुप
य ने प्रयक्रया बााँयक निही लबिाद लनर्यय गनय अङ्ग पुलगसकेको
भए सो पुगेको पन्र ददनलभत्र अजन्िि लनर्यय गनुप
य नेछ ।

४८.

अन्िरिि संििर्ात्िक आदे श जािी गनय सयकनेिः

स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ि (क )दे जख( ङ )सम्ि
उजलिजखि यिषयिा ित्काि अन्िरिि सं ििर्ात्िक आदे श जािी गनय
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सयकनेछ । यस्िो आदे श जािी गदाय लनिेदकिे पेश गिे को कागजाि,
लनजको अिस्था ि िस्िुगि परिजस्थलिको प्रािजम्भक छानयिन गिी
ित्काि आदे श नगिे लनिेदकिाई पनय सक्ने नकािात्िक प्रभािको
िुलयांकन गनुय पदयछ । न्याययक सलिलििे जािी गने अन्िरिि
सं ििर्ात्िक आदे श अनुसूची ८ िा उलिेख गिे बिोजजि हुनेछ ।

परिच्छे द-७
सलिलिको सजचिािय
४९.

सलिलिको सजचिाियिः )१(सलिलिको काययसम्पादनिाइय सहजजकिर्ा गनय एक सजचिािय

िहने छ

ििोजजिको

सजचिाियिा

काययपालिकािे

)१(

उपदफा

)२(

आिश्यिाअनुसाि उजुिी प्रशासक, अलभिेख प्रशासक िथा अन्य कियचािीहरुको
व्यिस्था गनय सक्नेछ । सजचिाियको काययसम्पादनिाइय व्यिजस्थि गनय सजचिािय
अन्िगयि उजुिी शाखाफााँट िहन सक्नेछ ।/फााँट िथा अलभिेख शाखा /
५०.

उजुिी प्रशासकको काि, कियव्य ि अलधकाििः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए दे जख

बाहेक उजुिी प्रशासकको काि, कियव्य ि अलधकाि दे हाय बिोजजि हुनेछिः

(क)

पेश भएका उजुिी, प्रलििाद ि अन्य लिखिहरु जााँच गिी िीि पुगेको
भए कानून बिोजजि िाग्ने दस्िुि लिइय दिाय गने ि दिाय गनय नलिलने
भए कािर् जनाइय दिपीठ गने;
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(ख)

यििादिा प्रिार्को िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसाँग
लभिाइय दठक दे जखएिा प्रिाजर्ि गने ि लिलसि सािेि िाख्ने िथा
सक्कििा केयहकैयफयि दे जखएिा सो जनाइय सम्बजन्धि पिको
सयहछाप गिाइय िाख्ने;

(ग)

पेश भएका लिखि साथ सं िग्न हुनपु ने प्रिार् िथा अन्य कागजाि
छ िा छै न भए ठीक छ िा छै न जााँच्ने;

(घ)

सलिलिको आदे शिे जझकाउनुपने प्रलिबादी, सािी िा अन्य व्यजिको
नाििा म्याद जािी गने;

(ङ)

यििादका पििाइय िािे ख िा पेशी िािे ख िोक्ने;

(च)

सलिलि सिि पेश हुनपु ने लनिेदन दिाय गिी आदे शको िालग सलिलि
सिि पेश गने;

(छ)

कानून बिोजजि िािे स लिने िथा गुज्रक
े ो िािे ख थाम्ने लनिेदन लिइय
आिश्यक काििाही गने;

(ज)
(झ)

सलिलिबाट भएको आदे श कायायन्ियनगने गिाउने;
सलिलििा पेश िा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपायइय गने िगायिका
काययहरु गने;

(ञ)

आिश्यकिानुसाि सलिलिको िफयबाट पत्राचाि गने;

(ट)

सलिलिको आदे शिे िािेि गनुप
य ने म्याद िािेि गनेगिाउने, िािेि
भएको म्यादको िािेिी जााँची िीिपूिक
य को नभए पुनिः जािी गने िथा
अन्य अदािि िा लनकायबाट प्राप्त भएको गाउाँपालिका/नगिपालिकािे
िािेि गरिददनुपने म्याद िािेि गने गिाउने;

(ठ)

लनर्यय यकिाब ि उजुिीको लिलसि जजम्िा लिने;

(ि)

सलिलििा दिाय भएका यििाद िथा लनिेदन िगायिका कागजािको
अलभिेख ियाि गने ि िालसक िा िायषयक प्रलििेदन पेश गनुप
य ने
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लनकाय सिि प्रलििेदन ियाि गिी सं योजकबाट प्रिाजर्ि गिाइय
सम्बजन्धि लनकायिा पठाउने;
(ढ)

आफ्नो जजम्िा िहे का उजुिीका लिलसििा िहे का कागजािको
िीिपूिक
य नक्कि ददने;

(र्)

जजलिा अदािििा पुनिािेदन िाग्ने गिी लनर्यय भएका यििादिा
पुनिािेदन म्याद जािी गिी िािेि गनेगिाउने;

(ि)

अदािि िा अन्य कुनै लनकायिा यििादको लिलसि िा कुनै कागजाि
पठाउनुपने भएिा सलिलििाइय जानकािी गिाइय लिलसि िा कागजाि
पठाउने िथा यफिाय प्राप्त भएपलछ कानून बिोजजि सुिजिि िाख्ने
व्यिस्था लििाउने;

(ि)

लनर्यय यकिाब जजम्िा लिने; िथा

(थ)

पेश भएका लनिेदन िगायिका कागजाििा सलिलिबाट आदे श
हुनपु ने िा लनकासा लिनुपनेिा सलिलि सिि पेश गने ।

५१.

अलभिेख प्रशासकको काि, कियव्य ि अलधकाििः यस ऐनिा अन्यत्र उलिे ख भए बाहे क

अलभिेख प्रशासकको काि, कियव्य ि अलधकाि दे हाय बिोजजि हुनेछिः

(क )

लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्धीिः

(२)

लनर्यय बिोजजि चिन चिाउनुपने, कुनै कुिा ददिाइयभिाइय
ददनुपने िगायिका लनर्यय कायायन्ियनका िालग गनुप
य ने
काययहरु गने िथा लनर्यय कायायन्ियनको अलभिेख िाखी कानून
बिोजजि यिििर् पठाउनुपने लनकायहरुिा यिििर् पठाउने;

(३)

लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा लनिेदन ददएका पिहरुको
िािे स लिने, सकाि गिाउने, गुज्रक
े ो िािे ख थिाउने िगायिका
काययहरु गने;
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(४)

सलिलिको आदे शिे िोक्का भएको िा अरु कुनै अदािि िा
लनकायबाट िोक्का भै आएको जायजेथा अन्य अड्डा अदािििा
दाजखि चिान गनुप
य ने भए सो गने;

(५)

लनर्यय बिोजजि लििाि गने िगायिका अन्य कुनै काि
गनुप
य ने भए सो सिेि गने; िथा

(६)

िेजखए दे जख बाहे कको कुनै कायय लनर्यय कायायन्ियनको
क्रििा गनुप
य ने भएिा सलिलि सिि पेश गिी आदे श बिोजजि
गने ।

(ख)

अलभिेख सं ििर् सम्बन्धीिः
(१)

अलभिेखशाखाको िे खदे ख गिी लनर्यय भएका लिलसि सुिजिि
िाख्ने ि कानून बिोजजि सिाउनेपने कागजहरु सिाउने;

(२)

लनर्यय भएका लिलसिहरुिा कागजाि जााँच गिी दुरुस्ि
िहे निहे को हेने ि लिलसि कानून बिोजजि गिी दुरुस्ि
अिस्थािा िाख्ने;

(३)

कानून बिोजजि सिाउने कागजको यिििर् ियािगिी सो
यिििर् सुिजिि िहने व्यिस्था गने;

(४)

अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी
अलभिेख िाख्ने ि आिश्यकिानुसाि यिििर् ियाि गने; िथा

(५)

कुनै अदािि िा लनकायबाट अलभिेखिा िहेको लिलसि िा
कुनै कागजाि िाग भै आएिा िीिपूिक
य पठाउने ि यफिाय
प्राप्त भएपलछ िीिपूिक
य गिी सुिजिि िाख्ने ।

५२.

उजुिी प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकको आदे श उपिको लनिेदनिः(१) यस ऐन बिोजजि

उजुिी प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकिे गिे को आदे श िा काििाही उपि जचि नबुझ्ने पििे
सो आदे श िा काििाही भएको पााँच ददनलभत्र सलिलि सिि लनिेदन ददन सक्नेछ ।
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ु ाइय गिी
(२) सलिलििे उपदफा (१) बिोजजि पेश भएको लनिेदन उपि सुनि
लनिेदन

पेश

भएको

बयढिा

साि

ददन

लभत्र लनिेदन

उपिको

काििायह

टु ङ्गग्याउनुपनेछ ।
(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन उपदफा (१)
बिोजजिको लनिेदन उपि आदे श िा लनर्यय गनुप
य ूि य केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेि
िात्र लनर्यय िा आदे श गनुप
य नेछ ।
परिच्छे द-८
िेिलििाप सम्बन्धी व्यिस्था
५३.

लििापत्र गिाउनेिः )१( सलिलििे प्रचलिि कानून बिोजजि लििापत्र हुन सक्ने जुनसुकै

उजुिीिा लििापत्र गिाउनसक्नेछ ।

यििादका पिहरूिे लििापत्रको िालग )२(अनुसूची-९ बिोजजिको ढााँचािा
लनिेदन ददएिा सलिलििे उजुिीिा लििापत्र गिाउन उपयुि दे खेिा लििापत्र
गिाइददनेछ ।
बिोजजि पिहरूिे ददएको लनिेदनको व्यहोिा सलिलििे )२( उपदफा )३(
दुिै पििाइय सुनाइय त्यसको परिर्ाि सम्झाइय पिहरूको लििापत्र गने सम्बन्धिा
सहिलि िहे निहे को सोध्नुपनेछ ।
बिोजजि सुनाउाँदा पिहरूिे लििापत्र गनय िञ्जुि गिे िा )३( उपदफा )४(
सलिलििे पिहरूको लनिेदनिा उलिेख भएको व्यहोिा बिोजजिको लििापत्र िीन
प्रलि ियाि गिाउनुपनेछ ।
बिोजजिको लििापत्रको व्यहोिा पिहरूिाइय पढीबााँची )४( उपदफा )५(
सुनाइयलििापत्र गनय िञ्जुि भएिा पिहरूको सयहछाप गिाइय सलिलिका सदस्यहरूिे
लििापत्र कागज अनुसूची-१० बिोजजिको ढााँचािा प्रिाजर्ि गिी एक प्रलि सलिलििे
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अलभिेखको िालग लिलसििा िाख्नुपनेछ िथा एक-एक प्रलि बादी िथा प्रलिबादीिाइय
ददनुपनेछ ।
५४.

िेिलििाप गिाउन सक्नेिः )१( सलिलििे प्रचलिि कानून बिोजजि लििापत्र गनय लिलने

उजुिीिा पिहरूबीच िेिलििाप गिाउन सक्नेछ ।

पिहरूिे जुनसुकै िहिा यिचािाधीन िहे को प्रचलिि कानूनिे

)२(

ु
िेिलििापको िाध्यिबाट सिाधान गनय सयकने यििादिा यििादका पििे सं यि
रूपिा सलिलि सिि लनिेदन ददन सक्नेछन ।
बिोजजि लनिेदन ददएकोिा िेिलििापबाट उजुिीको

)२( उपदफा )३(

लनिोपर् हुन उपयुि दे जखएिा सलिलििे त्यस्िो उजुिी िेिलििापको िाध्यिबाट
लनिोपर् गनय िेजख पठाउनु पनेछ ।
बिोजजिको आदे शपलछ िेिलििाप सम्बन्धी काििायह )३( उपदफा )४(
प्रािम्भ गिी पिहरूबीचिेिलििाप गिाइयददनुपनेछ ।
िेिलििाप सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोयकए बिोजजि हुनेछ । )५(
५५.

उजुिी लनर्यय गनेिः )१( सलिलििे यस ऐन बिोजजि िेिलििापको िाध्यिबाट उजुिीको

लनिोपर् गनय प्रयक्रया बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उजुिीको लनिोपर् हुन नसकेिा
पिहरूिाइय उजुिीको पेशी िािे ख िोयक कानून बिोजजि काििाही गिी सुनिाइय िथा लनर्यय
गने प्रयक्रया बढाउनुपनेछ ।

िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन स्थानीय ऐनको )१( उपदफा )२(
बिोजजिको उजुिीिा िेिलििाप िा लििापत्र हुन

)२( दफा ४७ को उपदफा

नसकेिा सलिलििे अलधकाि िेत्र िहेकोअदािििा जाने भलन सुनाइयददनुपनेछ ।
५६.

िेिलििाप िा लििापत्र हुन नसक्नेिः यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा िे जखएको भए

िापलन कुनै उजुिीिा लििापत्र गिाउाँदा उजुिीको प्रकृलि िा लििापत्रको व्यहोिाबाट नेपाि
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सिकाि बादी भइय चिेको कुनै यििाद िा साियजलनक िथा सिकािी सम्पजि िा यहििा असि
पने दे जखएिा सलिलििे त्यस्िो यििादिा लििापत्र गिाउने छै न ।

िि त्यस्िो असि पने व्यहोिा हटाइय अन्य व्यहोिाबाट िात्र लििापत्र गनय
चाहे िा भने लििापत्र गिाइयददनुपनेछ ।
५७.

िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेिः )१( सलिलििे सलिलि सिि सुनिाइयको िालग पेश

भएको उजुिीिा िेिलििाप हुनसक्ने सम्भािना िहे को दे खेिा पिहरूिाइय िेिलििापको िालग
िािे ख िोक्न सक्नेछ ।

बिोजजिको िािे खको ददन सलिलििे यििादका पि

)१( उपदफा )२(

िथा यिपि, उपजस्थि भएसम्ि पििे पत्याइय साथै लिइआएका अन्य व्यजि सिेि
उपजस्थि गिाइय िेिलििापको िालग छिफि गिाइय पिहरूको बीचिा सहिलि
भएिा सहिलि भए बिोजजि लििापत्र कागज ियाि गनय िगाइय लििापत्र
गिाइयददनुपनेछ ।
उजुिीिा िोयकएको म्यादिा सलिलि सिि उपजस्थि नभएको िा

)३(

उपजस्थि भएि पलन िािे ख गुजािी यििादिा िािे खिा निहे को पि अथिा
यििादिा पि कायि नभएको भए िापलन यििादको पेटबोिीबाट उजुिीको पि
कायि हुने दे जखएको व्यजि सिेि िेिलििापको िालग उपजस्थि भएिा सलिलििे
िेिलििाप गिाइय लििापत्रको कागज गिाइयददनुपनेछ ।
५८.

प्रािजम्भक सुनिाइय पूि य िेिलििापिः )१( उजुिी प्रशासकिे प्रािजम्भक सुनिाइयको िालग

सलिलि सिि उजुिी पेश हुनपु ूि य उजुिीिा िेिलििाप हुनसक्ने अिस्था दे जखएिा िा पिहरूिे
सो व्यहोिाको लनिेदन लिइय आएिा लििापत्रको व्यहोिा खुिेको कागज ियाि गिी सलिलि
सिि पेश गनयसक्नेछ ।

बिोजजि गदाय लििापत्रिा अजन्िि सहिलि नजुटेक )१( उपदफा )२(्ो
भए िापलन पिहरू िेिलििापको िालग प्रयक्रयािा जान सहिि भएिा उजुिी
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प्रशासकिे पिहरूको लनिेदन लिइय उजुिीिा िेिलििापको िालग िेिलििापकिाय
सिि पठाउने आदे शको िालग सलिलि सिि पेश गनयसक्नेछ ।
५९.

िेिलििापकिायको सूची ियाि गनेिः)१( सलिलििे िेिलििापको कायय गिाउनको िालग

दे हाय बिोजजिको योग्यिा पुगेको व्यजिहरूको यिििर् खुिाइय सम्भायिि िेिलििापकिायको
सूची ियाि गनेछिः

(क) कजम्ििा िाध्यलिक िह उजिर्य गिे को;
(ख) कुनै िाजनीलिक दि प्रलि आस्था िाखी िाजनीलििा सयक्रय
निहे को; िथा
(ग)

स्थानीय स्िििा सिाजसेिीको रुपिा पयहचान बनाएको ।

)घ( िेिलििापकिायको ४८ घण्टा िालिि लिइ िेिलििापकिायको
कायय गदै आएको
(ङ ) २५ बषय उिेि पुिा भएको ।
(च ) िाथी योग्यिािा जुन सुकै कुिा िेजखएको भएिा पलन िालिि
लिइ हाि काि

गरििहे काको हकिा लनजिाइ लनिन्िििा ददन

सयकने ।
)२(िेिलििापकिायको सूची ियाि गिे पलछ सलिलििे सूची सभा सिि पेश
गिी अनुिोदन गिाउनुपनेछ ।
बिोजजि सूची अनुिोदन भएपलछ सलिलििे साियजलनक )२( उपदफा )३(
जानकािीको िालग सूचना प्रकाशन गनुप
य नेछ िथा िेिलििापको िालग पठाउाँदा
प्रत्येक पििाइय सो सूची उपिब्ध गिाउनुपनेछ ।
६०.

िेिलििापकिायको सूची अद्यािलधक गनेिः )१( सलिलििे दफा ५९ बिोजजि ियाि भएको

सूची प्रत्येक िषय अद्यािलधक गनुप
य नेछ ।

प्रत्येक िषय अद्यािलधक गिे को िेिलििापकिायको सूची सलिलििे

)२(

सभाबाट अनुिोदन गिाउनुपनेछ ।
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यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजजि िेिलििापकिायको सूचीिा

)३(

सूचीकृि हुन योग्यिा पुगेको व्यजििे सलिलि सिि सूचीकृि गरिपाउनको िालग
अनुसूची-११ बिोजजिको ढााँचािा लनिेदन ददनसक्नेछ ।
६१.

िेिलििापकिायको

सूचीबाट

हटाउनेिः

)१(

सलिलििे

दफा

६०

बिोजजि

िेिलििापकिायको सूची अद्यािलधक गदाय दे हायको अिस्थाका िेिलििापकिायको नाि सूचीबाट
हटाउनेछिः-

)क( लनजको िृत्यु भएिा;
)ख( लनजिे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउाँ भन्ने लनिेदन ददएिा;
)ग(

लनजिे नैलिक पिन दे जखने फौजदािी अलभयोगिा सजाय
पाएिा;

)घ(

लनज कुनै सं स्थासाँग सम्बध्द िहे कोिा सो सं स्था खािे ज िा
यिघटन भएिा; ि

)ङ(

सलिलििे दफा ६७ को उपदफा (२) बिोजजि लनजिाइय
सूचीबाट हटाउने लनर्यय गिे िा ।

बसइ सिाइ गिे िा । )च(
बिोजजि

सूचीबाट

नाि

हटाइएका

)१ (

उपदफा

)२(

िेिलििापकिायहरूको नािाििी सलिलििे साियजलनक सूचनाको िालग प्रकाशन
गनुप
य नेछ ।
६२.

िेिलििापको िालग सियािलध िोक्नेिः )१( सलिलििे यस ऐन बिोजजि िेिलििाको

िालग िेिलििापकिाय पठाउाँदा बयढिा लिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ ।

िेिलििापको िालग पठाउाँदा सािान्यियािः ियढिा िीनजना बाट

)२(

िेिलििाप गिाउने गिी िोक्नुपनेछ ।
६३.

िेिलििापकिायको छनौटिः )१( सलिलििे िेिलििाप गिाउने काययको िालग यििादका

पिहरूिाइय एक जना िेिलििापकिायको छनौट गनेछ ।
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बिोजजि

गदाय

पिहरूबीचिा

एकजना

)१(

उपदफा

)२(

िेिलििापकिायको िालग सहिलि नभएिा सलिलििे पिहरूको सहिलििा लिन
जना िेिलििापकिायको छनौट गनुप
य नेछ ।
पिहरूको ब )३(्ीचिा िेिलििापकिायको नाििा सहिलि हुन नसकेिा
सलिलििे िेिलििापकिायको सूचीिा िहे का िेिलििापकिायहरू िध्येबाट दुिै
पिबाट एक-एक जना िेिलििापकिाय छनौट गनय िगाइय िेस्रो िेिलििापकिाय
छनौट गरिददनुपनेछ ।
उजुिीका सबै पिको सहिलििा िेिलििापकिायको सूची )४(िा निहे को
यस ऐन बिोजजि िेिलििापकिाय हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यजि िा सं स्थाबाट
िेिलििाप प्रयक्रया अगािी बढाउन सहिि भै लिजखि लनिेदन ददएिा सलिलििे
त्यस्िो व्यजि िा सं स्थािाइय िेिलििापकिाय िोयकददनुपनेछ ।
६४.

िेिलििापकिायको परििियनिः )१( सलिलििे दे हायको अिस्था परि पिहरूिे लनिेदन

ददएको अिस्थािा िेिलििापकिाय परििियन गरिददनुपनेछिः-

)क( दफा ६१ बिोजजि िेिलििापकिायको सूचीबाट हटाउने
अिस्था भएिा;
)ख( पिहरूिे पािस्परिक सहिलििा िेिलििापकिाय हे िफेि गनय
िञ्जुि भएिा;
)ग(

यििादको कुनै पििे िेिलििापकिाय प्रलि अयिश्वास िहे को
लिजखि जानकािी गिाएिा;

)घ(

कुनै कािर्िे िेिलििापकिायिे िेिलििापिा सहभागी भैिहन
नसक्ने जनाएिा;

)ङ(

यििादको यिषयिस्िुिा िेिलििापकिायको कुनै स्िाथय िहे को
िेिलििापकिायिे जानकािी गिाएिा िा कुनै स्रोिबाट सलिलि
सिि जानकािी भएिा; िथा
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)च(

िेिलििापकिायिे िेिलििापकिायको है लसयििे काययगदाय दफा
६६ िथा अन्य प्रचलिि कानून बिोजजि पािन गनुप
य ने
आचिर् पािन नगिे िा ।

िेिलििापकिाय

परििियनको

कािर्िे

िोयकएको

सियिा

) २(

िेिलििापको कायय सम्पन्न हुन नसक्ने भएिा सलिलििे बयढिा एक ियहना
सम्िको सिय थपगनय सक्नेछ ।
६५.

िेिलििापको िालग पठाउाँदा गने प्रयक्रयािः )१( सलिलििे कुनै उजुिी

िेिलििापको िालग िेिलििापकिाय सिि पठाउाँदा पिहरूिाइय िेिलििापकिायको
सम्पकय उपिब्ध गिाइय िेिलििापकिाय सिि उपजस्थि हुने िािे ख िोयक दे हाय
बिोजजिको कागज साथै िाजख िेजखपठाउनुपनेछिः
)क( उजुिीको सािसं िेप िा िुख्य िुख्य कागजािको प्रलिलिपी;
)ख( उजुिीको पि िा िािे स भए िािे सको नाि, थि, ििन ि
उपिब्ध भएसम्ि टे लिफोन नम्बि, इयिेि, फ्याक्स िथा अन्य
सम्पकय यिििर्; िथा
)ग(

िेिलििाप सम्बन्धी प्रयक्रया सम्पन्न गनुप
य ने स्थान ि सिय ।

िेिलििापकिायिे सलिलि सिि िाग गिे िा उजुिीका कागजािहरूको )२(
नक्कि उपिब्ध गिाउनुपनेछ ।
िेिलििापको िालग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि ददन लभत्र

)३(

उजुिीको पिहरू सलिलि सिि उपजस्थि हुने गिी िािे ख िोक्नुपनेछ ।
िा जुनसुकै कुिा िेजख )३( उपदफा )४(एको भए िापलन िेिलििापकिायिे
िोयकएको सिय अगािै उजुिी सलिलि सिि यफिाय पठाउने लनर्यय गिे िा सो
लनर्ययको जानकािी भएको साि ददन लभत्र पिहरूिाइय सलिलि सिि उपजस्थि
हुनेगिी पठाउनुपनेछ ।
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६६.

िेिलििापिा

अििम्बन

गनुप
य ने

प्रयक्रयािः)१(

सलिलििे

पिहरूको

सहिलििा

िेिलििापको िालग छिफि गने िथा अन्य कायय गने स्थानको छनौट गिी पि िथा
िेिलििापकिायिाइय सोको जानकािी उपिब्ध गिाउनुपनेछ ।

िि पिहरूको सहिलििा िेिलििापकिायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय
बाधा पनेछैन ।
बिोजजि िेिलििाप )१( पिहरूिाइय उपदफा )२(किायिे िोकेको स्थानिा
िोयकएको सियिा उपजस्थि हुने दाययत्ि िहनेछ ।
बिोजजिको

दाययत्ि

पिहरूिे

पुिा

नगिे िा

)२(

उपदफा

)३(

िेिलििापकिायिे िेिलििापको प्रयक्रया बन्द गिी सलिलििाइय सोको लिजखि
जानकािी गिाइय उजुिीको कागजाि यफिाय पठाउनसक्नेछ ।
िेिलििापको )४( क्रििा िेिलििापकिायिे पिहरूबीचिा सहजकिायको
भूलिका गनेछ ि उि भूलिका लनिायह गने क्रििा लनजिे पिहरू बाहे क दे हायका
व्यजिहरूसाँग सिेि एकि िा सािूयहक िािाय गनयसक्नेछिः
)क( यििादको यिषयिा जानकािी िहे को उजुिीका पििे िोजेको
व्यजि; िथा
)ख( यििादको यिषयिस्िुको बािे िा जानकािी िहे को स्थानीय
भद्रभिादिी ।
िेिलििापकिायिे पिहरूको सहिलििा पिहरूसाँग दे हाय बिोजजि

)५(

िािाय गनयसक्नेछिः
)क( पिहरूसाँग एकि एकान्ििािाय; िथा
)ख( टे लिफोन

िािाय, लभिीयो

कन्रेन्स

िा

सञ्चािको

अन्य

िाध्यिबाट िािायिाप ।
(६प्रचलििकानून िथा यस ऐनको िान्यिा यिपिीि नहुनेगिी पिहरूको )
सहिलििा िेिलििापकिायिे िेिलििापको कायययिलध लनधायिर् गनयसक्नेछ ।
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६७.

िेिलििापकिायको आचिर्िः(१)िेिलििापकिायिे दे हाय बिोजजिको आचिर् पािन

गनुप
य नेछिः-

(क)

िेिलििाप सम्बन्धी काििाही लनष्पि ढङ्गिे सि्पादन
गनुप
य ने;

(ख)

कुनै पिप्रलि झुकाि, आग्रह, पूिायग्रह निाख्ने िा िाखेको दे जखने
कुनै आचिर् िा व्यिहाि नगने;

(ग)

कुनै पििाइय िि, त्रास, झुक्यान िा प्रिोभनिा पािी
िेिलििाप गिाउन नहुने;

(घ)

यििाद कायि िहे को अिस्थािा यििादको कुनै पिसाँग
ाँ ग्न नहुने;
आलथयककािोबाििा सि

(ङ)

िेिलििाप सम्बन्धिा बनेको प्रचलिि कानून िथा अन्य
स्थायपि िान्यिा यिपिीि आचिर् गनय नहुने;

(च)

िेिलििापको क्रििा पिहरुसाँग सम्िानजनक, सदभािपूर्य ि
सबै पिप्रलि सिान व्यिहाि कायि गने;

(छ)

िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गिे को यिषयिस्िुको
गोपनीयिा कायि िाख्ने; िथा

(ज)

िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि िा
िस्िु प्रयक्रया सम्पन्न भएपलछ िा लनज प्रयक्रयाबाट अिग
भएपलछ सम्बजन्धि पििाइय सुिजिि यफिाय गने ।

(२) सलिलििे कुनै िेिलििापकिायिे उपदफा (१) बिोजजिको आचिर्
पािना नगिे को उजुिी पिी िा सो यिषयिा स्ियं जानकािी प्राप्त गिी छानयिन
गदाय व्यहोिा दठक दे जखए त्यस्िो िेिलििापकिायिाइय िेिलििापकिायको सूचीबाट
हटाउनेछ ।
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६८.

लिखि ियािी ि लििापत्रिः(१) िेिलििापकिायिे पिहरुसाँगको छिफि

पश्चाि िेिलििापको िालग दुिै पि सहिि भएकोिा लििापत्र गिाइय सहिलि
भएको यिषयिस्िु बिोजजिको लििापत्रको लिखि ियाि गरि सलिलि सिि
पठाउनुपनेछ ।
६९.

िेिलििाप नभएको उजुिीिा गनुप
य ने काििाहीिः(१) िेिलििापकिायिे पिहरु

बीचिा िेिलििाप हुन नसकेिा सो व्यहोिा खुिाइय प्रलििेदन ियाि गिी यििादका
सबै कागजाि सयहि सलिलििा यफिाय पठाउनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि गदाय िेिलििापकिायिे पिहरुिाइय सलिलि सिि

हाजीि हुन जाने बयढिा साि ददनको म्याद िोयक पठाउनुपनेछ ।
७०.

िेिलििाप नभएको उजुिीिा लनर्यय गनुप
य नेिः (१)स्थानीय ऐनको दफा ४७ )१( को

यिबादिासलिलििे िेिलििापको िालग पठाएको उजुिीिा पिहरुबीच िेिलििाप हुन नसयक
िेिलििापकिायको प्रलििेदन सयहि प्राप्त हुन आएिा कानून बिोजजि काििाही गिी लनर्यय
गनुप
य छय ।

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन दे हाय बिोजजिको

उजुिीिा अलधकाििेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्धि अदािि िा लनकायिा उजुिी गनय
जानु भलन सुनाइय पठाइयददनुपछयिः(क)

स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा(२) बिोजजिको

यििादिा; िथा
(ख)

कुनै अदािि िा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रेयषि
भएको यििादिा ।

(३) उपदफा (२) को दे हाय (ख) बिोजजिको यििादिा सम्बजन्धि अदािि

िा लनकायिा पठाउाँदा हाजजि हुन जाने िािे ख िोकी पठाउने िथा लिलसि सिेि
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नक्कि खिा गिी अलभिेख िाजख सक्कि लिलसि सम्बजन्धि अदािि िा लनकायिा
पठाउनुपनेछ ।
७१.

िेिलििाप

दस्िुििःिेिलििापिा

जाने

यििादको

हकिा

िेिलििापकिायिे पिहरुिे सहिलििा ददन िञ्जुि भएदे जख बाहे क कुनै प्रकािको
दस्िुि िाग्नेछैन ।िि पिहरूको सहिलििा िेिलििापकिायिे पिहरुबाट बढीिा
रु ५००।-/५००।- लिन पाउनेछन ।
७२.

सिुदाय स्िििा हुने सािुदाययक िेिलििाप प्रिधयन गनय कियचािी

िोक्न सक्नेिः)१(सलिलििे स्थानीय स्िििा िेिलििाप प्रिध्दयन गनयको िालग
काययपालिकािा अनुिोध गिे िा कियचािी खटाइय सिुदाय स्िििा िेिलििापको
प्रिध्दयनात्िक काययक्रि गनयसयकनेछ ।
)२( सिुदाय स्िििा हुने सािुदाययक िेिलििापको हकिा दफा ५९ )१(
अनुसािको योग्यिा िथा अनुभि नभएका िेिलििापकिायिाट िेिलििाप गिाउन
िाधा पने छै न ।
)२( सलिलििे सिुदायस्िििा हुने सािुदाययक िेिलििापको कायययिलध िोके
ििोजजि हुनेछ ।

परिच्छे द-९
लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्धी व्यिस्था
७३.

सजचिाियको जजम्िेिािीिःकाययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् ि लनदे शनिा ियह सलिलिको

लनर्यय कायायन्ियन गने गिाउने सम्बन्धी सम्पूर् य काययको िे खदे ख गने जजम्िेिािी िहन गनुप
य नेछ
।
७४.

सहयोग गनुप
य नेिः)१(गाउाँपालिका/नगिपालिका कायायिय िथा सो अन्िगयिका सबै ििा

कायायिय िथा अन्य कायायियिे यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजजि सलिलििे गिे को लनर्यय
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ाँ असुि गनुप
बिोजजि व्यजि िा सं स्था िा अन्य कसैसग
य ने जिीिाना िा अन्य
िकि असुिउपि गनय सहयोग गनुप
य नेछ ।
(२)यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजजि सलिलििे असूि गनयपने जिीिाना,

लबगो िा अन्य कुनै प्रकािको िकि असुिउपि नभइय उपदफा (१) िा उलिेख
भए बिोजजिका कायायियहरुिे कुनै लसफारिश िा कुनै कायय गरिददनेछैनन ।
७५.

असुिउपि गनेिः(१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलिको लनर्यय बिोजजि कुनै

पिसाँग जिीिाना िा लबगो िा अन्य कुनै प्रकािको असुि उपि गनुप
य ने भएिा सो
पििे जिीिाना लिनय बुझाउन लयाएिा बुजझ सदिस्याहा गिी जिीिानाको िगि
किा गनुप
य नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि असुिउपि नभएिा िगि िाखी सम्बजन्धि

पिको नाि नािेसी िथा जिीिाना िकि सिेिको यिििर् नगिपालिकाको

कायायियका साथै सबै ििा कायायियिा सिेि अलभिेखको िालग पठाउनुपनेछ ।

(३) सम्बजन्धि कायायियहरुिे उपदफा (२) बिोजजि िेजख आएिा त्यस्िो

पिसाँग जिीिाना िकि असुिउपि गिी अलभिेख शाखािा सदिस्याहा गनय
पठाउनुपनेछ ।
७६.

भिीभिाउ गनेिः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजजि गिे को कुनै लनर्यय बिोजजि

कुनै पििे िाखेको दस्िुि, िा अन्य कुनै प्रकािको िकि कुनै पिबाट भिाइयपाउने
भएिा भिाइयपाउने पििे भिीददनुपने पिको त्यस्िो िकि भिाइयददनुपने स्रोि
खुिाइय अनुसूची-१२ बिोजजिको ढााँचािा लनिेदन ददनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि लनिेदन ददाँदा यथासम्भि नगद िहे को बैँक खािा

िा कुनै सहकािी िा बचि सं स्थािा िहेको िकि ि सो नभएिा लििाि लबक्री
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गिी असुिउपि गनुप
य ने अिस्था भएिा कुनै अचि सम्पजिको व्यहोिा खुिाइय
लनिेदन ददनुपनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोजजिको लनिेदनिा दफा ७८ बिोजजिको यिििर्

खुिाइय लनिेदन ददनुपनेछ
७७.

चिन चिाइयददनेिः(१) सलिलििे यस ऐन बिोजजि गिे को कुनै लनर्यय बिोजजि

कुनै सम्पजि िा अलधकाि िा कुनै यिषयिस्िु िा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको
चिन पाउने ठहिे को पििे त्यस्िो चिन पाउने यिषयको यिििर् खुिाइय अलभिेख
प्रशासक सिि अनुसूची-१३ को ढााँचािा लनिेदन ददनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि लनिेदन पिे िा अलभिेख प्रशासकिे लनर्यय

बिोजजिको यिषयको चिन चिाइयददनुपनेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोजजिको लनिेदन ददाँदा चिन चिाउनुपने सम्पजिको

दफा ७८बिोजजिको यिििर् खुिाउनुपनेछ ।
७८.

सम्पजिको यिििर् खुिाउनुपनेिः भरिभिाउ गनय िा चिनचिाइ पाउनको िालग लनिेदन

ददने यििादको पििे लनिेदनिा सम्पजिको यिििर् उलिे ख गदाय दे हाय बिोजजिको यिििर्
खुिाउनुपनेछिः-

(क)

अचि सम्पजिको यिििर्
(१)
(२)
(३)

घिजग्गा भए िहे को स्थानको ठे गाना िथा चाि यकलिा;
घि जग्गाको यकिा नम्बि िथा िेत्रफि;;

घि िहे को भए घिको ििा िथा किि ि सम्भि भएसम्ि
िगययफट;

(४)

घि जग्गाको अिजस्थिी आिास िा औद्योलगक िा व्यापारिक
िेत्रिा िहे को व्यहोिा;

(५)

कच्ची िा पदक्क सिकसाँग जोलिएको व्यहोिा;

हरिपुि नगिपालिका न्याययक सलिलि कायययिधी ऐन, २०७६

42

(६)

घिजग्गाको स्िालित्ि िहे को व्यजिको नाि थि साथै

स्िालित्ि भन्दा फिक व्यजिको भोगचिन िहेको भए
भोगचिन गनेको नाि थिका साथै अन्य यिििर्; िथा
(७)

घििा भएको िगापाि िथा खरिदलबयक्र हुन सक्ने न्यूनिि
िूलय ।

(ख)

चि सम्पजिको यिििर्िः
(१)

चिसम्पजि िहे को ठाउाँ िथा भोग िा लनयन्त्रर् िाख्नेको नाि
थि;

(२)

बैँ क खािािा िहेको नगद भए खािािािको साथै बैँ क िथा
शाखाको नाि;

(३)

चि सम्पजिको प्रकाि िथा नगद बाहे कको भए सम्भायिि
लबयक्र िूलय; िथा

(४)

नगद बाहेकको चि सम्पजि भए अिस्था, प्रकृलि िथा
बनोटका साथै प्रत्येकको साइज ि साँख्या ।

७९.

सम्पजि िोक्का िाख्नेिः(१)अलभिे ख प्रशासकिे दफा ७५ िा ७६ बिोजजि लनर्यय

कायायन्ियनको िालग लनिेदन पिे पलछ दे खाइएको सम्पजिको हकिाआिश्यक पने जलि जेथा
िोक्का िाख्ने सम्बन्धिा लनर्ययको िालग कायायपालिका सिि पेश गने ि काययपालिकाबाट िोक्का
िाख्ने लनर्यय गिे पछी लनर्यय बिोजजि जेथा िोक्का िाख्नको िालग सो जेथा दिाय िहे को कायायिय
िा िजजष्ट्रेशन गने कायायियिा िे जख पठाउनुपनेछ ।

(२)बािी, ब्याज,बहाि िगायिको सम्पजिको हकिा लनिेदन पिे को बयढिा

दुइय ददन लभत्र सम्पजि िायदाि गनय िगाइय िायदाि गदायको सियिा नै आिश्यक
पने जलि सम्पजि िा सोबाट प्राप्त हुने बािी, बहाि, ब्याज, िुनाफा आदद आय
लनयन्त्रर् गनुय िा िोक्का िाख्नुपछय ि त्यसको भपायइय सम्बजन्धि पििाइय ददनुपछय ।
(३) दफा ७८ को दे हाय (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिा भरिभिाउको

िालग आिश्यक पने जलि सम्पजि िोक्का िाखी िोक्काको सूचना आिश्यकिाअनुसाि
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िेखा शाखा िा सम्बजन्धि बैँ क िा सम्बजन्धि लनकायिा िुरुन्ि िेजख पठाउनुपनेछ
।

८०.

सम्पलि िोक्का सम्िजन्ध आदे श )४(अनुसूची १४ बिोजजि हुनेछ ।
सम्पजि लििाि गदाय अपनाउनुपने कायययिलधिः(१) काययपालिकािे यस ऐन

बिोजजि भिीभिाउ गनुप
य ने लबगो िा कोटय फी िा त्यस्िै कुनै िकि असुिउपि
गनय दफा ७८ को दे हाय (क) बिोजजि सम्पजिको यिििर् खुिाइय दखायस्ि पिे िा
त्यस्िो िकि भिीददनुपने व्यजििाइय बुझाउनुपने िकि बुझाउनसाि ददनको म्याद
ददइय सूचना जािी गनुप
य छय ।
(२)उपदफा (२)बिोजजिको म्यादिा िकि बुझाउन नलयाएिा त्यस्िो

भिीददनुपने व्यजिको भिीपाउने व्यजििे दे खाएको दफा ७८ को दे हाय (क)
बिोजजिको सम्पजि िायदाि गिीलयाउनुपछय ।

(३) दण्ि, जिीिाना, सिकािी लबगो िा कुनै अदािि िा लनकाय िा

गाउाँपालिका/नगिपालिका िा सलिलिको लनर्ययिे असुि उपि गनुप
य ने कुनै िकिको
हकिा त्यस्िो असुिउपि हुनपु ने व्यजििे बुझाउन नलयाएिा लनजको जुनसुकै
अचि सम्पजि फेिा पिे िा िायदाि गिी िोक्का िाख्नुपछय ।

(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन जेथा जिानि िा

कुनै प्रकािको नगद धिौट दाजखि गिे को हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने जलि
िकिको िालग उपदफा (३)बिोजजि गरििहनुपदै न ।

(५) उपदफा (४) बिोजजि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पजिको

लििािको सूचना सम्बजन्धि पििाइय ददइय सियसाधािर्को जानकािीको िालग
लििाि

हुने

लिलि

ि

सम्पजिको

यिििर्

सयहिको

साियजलनक

सूचना

गाउाँपालिका/नगिपालिका, जजलिा प्रशासन कायायिय, जजलिा अदािि, जजलिा
सिन्िय सलिलिको कायायिय िथा कोष िथा िेखा लनयन्त्रकको कायायियिा टााँस्न
िगाउनुपनेछ ।
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(६) उपदफा (५) बिोजजिको सूचनािा िोयकएको ददनिा उि सूचनािा

िोयकएको सम्पजि पञ्चयकिे िोिबाट िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजजि लििाि
गनुप
य नेछ ।

(७) लििाि प्रयक्रयािा सम्भि भएसम्ि जजलिा अदािि, जजलिा प्रशासन

कायायिय िा स्थानीय प्रशासन कायायिय, स्थानीय प्रहिी कायायिय िथा
गाउाँपालिका/नगिपालिका

िेत्र

लभत्र

प्रलिलनलधिाइय िोहिििा िाख्नुपनेछ ।

िहे का

अन्य

सिकािी

कायायियका

(८) उपदफा (६) बिोजजि गदाय उि सम्पजि कसै िे पलन लििाि सकाि

नगिे िा सोयह प्रयक्रयाबाट पुनिः दोस्रोपटक लििाि गनुप
य नेछ िथा दोस्रोपटक गदाय

पलन कसै िे लििाि सकाि नगिे िा भिाइयपाउने पि लनिेदकिाइय नै उि सम्पजि
पञ्चयकिे िोििा सकाि गनय िगाउनुपनेछ ।

(९) उपदफा (८) बिोजजि गदाय लनिेदकिे सम्पजि सकाि गनय नचाहे िा

पलछ अको जेथा खुलन आएका बखि कानून बिोजजि गनेगिी लनजको लनिेदन
िािेिीिा िाखी लििाििा चढाइयएको सम्पजि फुकुिा गिीददनुपछय ।
(१०)

यस

दफािा

अन्यत्र

जुनसुकै

कुिा

िेजखएको

भए

िापलन

नगिपालिकाको कुनै िकि असुि उपि गने क्रििा लििाि गदाय कसै िे सकाि
नगिे िा जलििा सकाि हुन्छ त्यलििा नै सो सम्पजि लििाि गिी प्राप्त िकि

सदिस्याहा गिी नपुग िकिको हकिा कानून बिोजजि अन्य सम्पजि िा
प्रयक्रयाबाट असुिउपि गनुप
य नेछ ।
८१.

िायदाि गने प्रयक्रयािः(१)अलभिेख प्रशासकिे दफा ७९ बिोजजि सम्पजि

िायदाि गनुप
य दाय कजम्ििा ििा सजचि स्ििको कियचािी खटाइय त्यस्िो अचि
सम्पजिको चिनचलिीको िूलय स्पष्ट खुलने गिी िायदाि गनयिगाउनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि िायदाि गने कियचािीिे िायदाि गनुप
य ने

सम्पजिको चिनचलिीको िूलय कायि गने प्रयोजनिे पञ्चयकिे िोि कायि गिी
िुच ुलका खिा गिी अलभिेख प्रशासक सिि प्रलििेदन सयहि पेश गनुप
य नेछ ।
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(३) उपदफा (२) बिोजजि पञ्चयकिे िोि कायि गदाय दे हाय बिोजजिक

कुिािाइय आधाि लिइय कायि गनुप
य नेछिः
(क)
(ख)
(ग)

लनिेदकिे लनिेदनिा खुिाएको िूलय;

लनर्ययिा उलिेख भएको भएसो िूलय;

पििे जिानि िा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका
सिि लनिेदन ददाँदा खुिाएको िूलय;

(घ)
(ङ)
(च)

िायदाि गदाय भै आएको स्थानीय िूलयााँकन अनुसािको िूलय;
िािपोि कायायियिे कायि गिे को न्यूनिि िूलय;

अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सिकािी लनकायिे कुनै िूलय

कायि गिे को भए सो िूलय;
(छ)

पञ्चयकिे

िोि कायि गनुभ
य न्दा ित्काि अगािै

खरिदलबयक्र भएको भए सो िूलय ।

कुनै

स्पयष्टकिर्िः “पञ्चयकिे िोि” भन्नािे अचि सम्पजि लबयक्र गनुप
य दाय
लबयक्रहुने न्युनिि िूलयिाइय सम्झनुपछय ।

(४) उपदफा (३) बिोजजि गदाय दे हाय बिोजजिको कुिािाइय सिेि ध्यानिा

िाख्नुपनेछिः

(क)

औद्योलगक िा व्यापारिक िा आिास िेत्र िगायि सिक
सञ्जािसाँग जोलिएको छ िा छै न; िथा

(ख)

नगििेत्रलभत्र पने घिको हकिा घिको िियिान अिस्था
सम्बन्धिा प्रायिलधक िुलयााँकन प्रलििेदन ।

८२.

खाम्नेजलि िात्र लििाि गनुप
य नेिः(१)काययपालिकािे दफा ८० बिोजजि

लििाि गदाय असुिगनुप
य ने बााँयक खाम्ने जलि सम्पजििात्र लििाि गनुप
य नेछ ।
(२) सम्पजि लििाि गदाय सकाि भएको िकि असुिउपि गनुप
य ने भन्दा

बयढ भएिा सो बयढ भएको जलि िकि सम्पजििाि पििाइय यफिाय गिीददनुपछय
।
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(३) उपदफा (२) बिोजजि िकि यफिाय पाउने पि लििाि गदायको बखि

उपजस्थि नभएको भए िकि यफिाय लिन आउनुभनी लनजको नाििा साि ददनको
सूचना जािी गिीजझकाइय िकि यफिाय गनुप
य छय ।

(४) उपदफा (३) बिोजजि गदाय सम्बजन्धि पि िकि यफिायलिन नआएिा

उि िकि सजञ्चिकोषिा दाजखि गिी आम्दानीबााँलध सदिस्याहा गनुप
य छय ।

(५) अलभिेख प्रशासकिे दफा ८० बिोजजि लििाि गिे को सम्पजि सकाि

गने पिको नाििा सम्पजि दिाय नािसािीको िालग सम्बजन्धि कायायिय िा

लनकायिा पत्राचाि गिी लनजिाइय सम्पजिको चिनपूजी उपिब्ध गिाइय आिश्यक
पिे सो सम्पजिको चिन चिाइयददनुपछय ।

(६) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन दफा ८०

बिोजजिको लििाि प्रयक्रया अगािी बयढसकेपलछ भिाउनुपने िकि बुझाउन लयाए
पलन सो िकि नबुजझ सम्पजि लििाि गनुप
य नेछ ।
८३.

लििाि उपिको उजुिीिः यस ऐन बिोजजि भएको लििािको प्रयक्रयािा जचि

नबुझ्ने पििे जुन प्रयक्रया उपि जचि नबुझेको हो सो भएको पन्र ददन लभत्र
सलिलि सिि उजुिी पेश गिी भएको आदे श बिोजजि गनुप
य नेछ ।
८४.

लबगो भिाउाँदा िा चिनचिाउाँदा िागेको खचयिः यस ऐन बिोजजि लबगो

भिाउाँदा िा चिनचिाउाँदा िागेको खचय लबगो भिीददनुपने िा चिनददनुपने
सम्बजन्धि पििे व्यहोनुप
य नेछ ।
८५.

यथाजस्थलििा िाख्नेिः काययपालिकािे यस ऐन बिोजजि चिनचिाइय िाग्न िा

लबगो भिाइयपाउन कुनै सम्पजि दे खाइय लनिेदन पिे पलछ लबगो भिाउने िा
चिनचिाउने कायय सम्पन्न नभएसम्िको िालग उि सम्पजि हकहस्िान्ििर् गनय,
भत्काउन, लबगानय िथा कुनै प्रकािको लनिायर् कायय गिी उि सम्पजिको स्िरुप
परििियन गनय नपाउने गिी िोक्का िाख्न सम्बजन्धि पिको नाििा आदे श जािी गिी
उि सम्पजि यथाजस्थलििा िाख्नुपनेछ ।
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८६.

लनिेदनबाट काििाही गनेिः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे दफा ८५

बिोजजि भएको आदे श यिपरिि कुनै सम्पजिको हक हस्िान्ििर् िा स्िरुप
परििियन आदद गिे को लनिेदन पिे िा उि लनिेदन दिाय गिी त्यस्िो गने पिको
नाििा लिन ददनको म्याद

जािी गिी लनजिाइय हाजजि गिाइय सो लनिेदन सलिलि

सिि पेश गनुप
य नेछ ।
(२) सलिलििे उपदफा (१) बिोजजिको लनिेदन पेश हुन आएिा पििाइय

नयााँ उजुिी दिाय गनय निगाइय उि लनिेदनबाट नै आिश्यक काििाही गिी लनर्यय
गनुप
य नेछ ।

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन उपदफा (१)

बिोजजिको लनिेदनको व्यहोिाबाट लनिेदन सलिलिको िेत्रालधकाि लभत्र नपने

यिषयिा पिे को दे जखएिा सलिलििे उि यिषयिा िेत्रालधकाि ग्रहर् गने अदािि
िा लनकाय सिि जान सुनाइयददनुपनेछ ।
८७.

चिनचिाउने सूचनािः(१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलिको लनर्यय बिोजजि

चिन चिाइय पाउन लनिेदन पिे िा चिन चिाउने लिलि खुिाइय फिानो लिलििा
फिानो घि जग्गाको चिन चिाउन कियचािी खयटइय आउने हुाँदा सो लिलि अगािै
घि जग्गा खालि गिीददनु भलन चिन ददनुपने पिको नाििा सूचना जािी गनुप
य नेछ
।
(२) चिनददनुपने सम्पजि उजुिीको पिबाहेक अन्य कसै को भोगचिनिा

िहे को भएिा अलभिेख प्रशासकिे सोयह पिको नाििा उपदफा (१) बिोजजिको
सूचना जािीगनुप
य नेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोजजि िोयकएको लिलििा खयटइयजााँदा घिजग्गा खािी

गिे को भए सम्बजन्धि कियचािीिे चिन चिाइय ददएको िुच ुलका खिागिी िथा

घिजग्गा खािी नगिे को भए खािी गिाइय चिन चिाइय चिन चिाएको िुच ुलका
खिा गिी प्रलििेदन साथ अलभिेख शाखािा पेश गनुप
य नेछ ।
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परिच्छे द-१०
यियिध
८८.

नक्कि लनिेदनिः(१) सलिलि सिि दिाय िहे को उजुिीको कुनै सिोकाििािा

पििे यििादको लिलसििा िहे को कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनिेदन
ददएिा सलिलििे उि पििाइय सो कागजको नक्कि उपिब्ध गिाउनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको लनिेदन ददाँदा सम्बजन्धि पििे उजुिी शाखािा
िहे को लिलसिको नक्कि लिनुपदाय उजुिी प्रशासक िथा अलभिेख शाखािा िहे को
लिलसिको नक्कि लिनुपने भएिा अलभिेख प्रशासक सिि लनिेदन पेश गनुप
य नेछ
।
(३) उपदफा (१) बिोजजिको लनिेदन ददनको एघाि बजे अगािै पेश भएिा
सम्बजन्धि कियचािीिे सोयह ददन ि सो भन्दा पछी पेश भएिा सम्भि भएसम्ि
सोयह ददन नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ध गिाउनेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोजजि लनिेदन ददाँदा फिक फिक उजुिीको िालग
फिक फिक लनिेदन ददनुपनेछ ।
(५)यििादको कुनै पििे उपदफा (१) बिोजजिको लनिेदन ददाँदा नक्किको
सिािा कागजपत्रको फोटो जखच्ने अनुिलि िागेिा सो ददनुपनेछ ।
(६) नक्कि लनिेदन ददाँदा अनुसूची-१५ बिोजजिको ढााँचािा ददनुपनेछ ।
८९.

नक्कि दस्िुििः (१) सम्बजन्धि प्रशासकिे दफा ८८ बिोजजि नक्कि िा फोटो जखच्नको

िालग लनिेदन ददनेपिसाँग दे हाय बिोजजिको दस्िुि लिइय नक्कि उपिब्ध गिाउनुपनेछिः

(क)

नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलि पृष्ठको रू ५।–रुपैयााँको दििे;

(ख)

सिज्लिको लनर्यय कागजको हकिा प्रलि सक्कि पानाको प्रलि पृष्ठको
रू ५।–रुपैयााँको दििे; िथा
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(ग)

लिखि कागजपत्रको नक्कि नलिइय फोटो जखच्न चाहे िा प्रलि पानाको
रू ५।–

रुपैयााँको दििे ।

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानून
बिोजजि नक्कि दस्िुि निाग्ने पििाइय यस दफा बिोजजिको दस्िुि िाग्नेछैन
।
(३) यस दफा बिोजजि नक्कि उिाि गिी िै जाने पििे नक्कि उिाि गदाय
िागेको खचयको व्यिस्था आफै गनुप
य नेछ ।
९०.

दस्िुि उलिेख गनेिः(१)नक्कि प्रिाजर्ि गने सम्बजन्धि प्रशासकिे नक्कि प्रिाजर्ि
गदाय नक्कि िै जाने पिको नाि थि िथा उजुिीिा है लसयिका साथै नक्कि उिाि
गिे िापि दाजखि गिे को दस्िुि ि नक्कि पाना सिेि उलिेख गिी नक्कि ददएको
व्यहोिा जनाइय नक्कि प्रिाजर्ि गनुप
य नेछ ।

९१.

दस्िुि च ुिा नभइय नक्कि नददइनेिः सम्बजन्धि प्रशासकिे यस ऐन बिोजजि

नक्कि िाग्ने पििे नक्कि उिाि गदाय दफा ८९ बिोजजि िाग्ने दस्िुि दाजखि
नगदायसम्ि नक्कि ददनेछैन ि सो नक्किको आलधकारिकिा प्रिाजर्ि गनय पाउनेछैन
।
९२.

प्रचलिि कानून बिोजजि हुनिःे यस ऐनिा जुनसुकै कुिा िेजखएको भए िापलन

उजुिीसाँग सम्बजन्धि प्रचलिि कानूनिा कुनै कुिा िेजखएको भए सोिा िेजखए
जलिको हकिा सोयह बिोजजि हुनेछ ।
९३.

लनयि बनाउने अलधकाििः सलिलििे यस ऐनको प्रभािकािी कायायन्ियनको

िालग आिश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ ।
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अनुसूची-१
(दफा ८को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्याययक सयियि सिक्षपेश गरेको
यिवेदि-पत्र

.............. यिल्ला ............. .गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं .
...............
.........वस्िे
.................................................................................................को
छोरा/छोरी/श्रीियि
वर्ष ..................को.......................................................................... यिवेदक( प्रथि पक्ष)
यवरुद्ध
.............. यिल्ला ............. .गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं .
...............
.........वस्िे
वर्ष
..................
को
..................................................................................यवपक्षी( दोस्रो पक्ष)
यवर्यः सम्वन्ध यवच्छे द
ि यिम्ि वदुँ ाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदष छु :
१.
ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिुसार यववाह गररएको
हो । यववाह भएपश्चाि २ वर्ष सम्ि अथाष ि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिु धरु दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट
२०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्िे स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायष िा
छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या देयिँदै िाि थाल्यो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् ।
पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरु ोध गरे ँ । २ पटकसम्ि यलि गएँ । िर यििले यििीसँग िेरो िीवि चल्ि सक्दैि,
ि घर िाि सयिि, यििी िे गिष पु छष गर भयि ठाडो िवाफ यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव
यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छै ि आफुिस
ु ी गर र िलाई सम्पकष िगर,गरेिा राम्रो हुदँ ैि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि
। लािो सियसम्ि िि फके ला र घर आउयलि भयि पिी वसे ँ िर आईिि । कररव ३ वर्ष पछी अथाष ि २०७४ साल
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भाद्र ियहिािा पिु ः यलि गएँ िर यवपक्षी िसँग वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण
गिे सम्िको कायष गरी िलाई िथािाि गायल गलौच गरे । ियु ककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकषएँ र अव
दोस्रो पक्षश्रीििी िसँग पिु ः फयकष आउिे र दाम्पत्य िीवि सिु धरु हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद
यिरुपणका लायग यो यिवेदि यदि आएको छु ।
२.

यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझ्ु िुपछष वि
ु ी यववाद यिरुपण गराईपाउँ ।

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

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

६.

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

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

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

यिवेदक
िािः .............................
इलि सं िि िोज शुभि ।.....................गिे ......................ियहना...................साि .............
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अनस
ु चू ी-२
(दफा ९को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
उजुिी दिाय गिे को लनस्साको ढााँचा
श्री ....................
........................ ।
यिषय:

उजुिी दिायको लनस्सापत्र सम्बन्धिा ।

.................... बस्ने िपाइ ........................िे .................... बस्ने
.......................यिरुद्धिा ....................................... भनी उजुिी दिाय गनय
लयाएकोिा आजको लिलििा दिाय गिी दिाय नं ................ .कायि भएकोिे यो
लनस्सा जािी गरिददएको छ ।
अलधकृि कियचािी
दस्िखि:........
लिलि:...........
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अनस
ु चू ी-३
(दफा ९को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
ताररख भपाार्ा
न्याययक सलिलि
हरिपुि नगिपालिकािा खिा गरिएको िािे ख भिपाई
िादी

प्रलििादी

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

...................
िुद्दा

लिलि काि भएकोिे सोही

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

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

/बजे यस न्याययक सलिलि ........... ददनकायायियिा उपजस्थि हुनेछु भनी
सही गने ......
िादी

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

प्रलििादी

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

इलि सं िि

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

िोज .....................गिे ......................ियहना...................साि
शुभि ।
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अनुसूची-४
(दफा ९को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)
ताररख पचाा
न्याययक सलिलि
हरिपुि नगिपालिका
बाट जािी भएको िािे खको पचाय

िादी

प्रलििादी

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

.................
िुद्दािः ......................

लिलि बजे हाजजि हुन

........ काि गनय .................... िा ...............

आउनुहोिा ।

फााँटिािाको दस्िखि
लिलि .................

हरिपुि नगिपालिका न्याययक सलिलि कायययिधी ऐन, २०७६

55

अनुसूची-५
(दफा १५को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)
प्रन्तवादको ढाँचा
लिजखि जिाफको निूना
न्याययक सलिलि सिि पेश गिे को
लिजखि जिाफ
प्रथि पि
सिायही जजलिा हरिपुि नगिपालिका ििा नं ...........................िस्ने.................. को....................... (नािा
सम्बन्ध उलिेख गने )िषय

.............को.....................................................................लिजखि जिाफ

प्रस्िुिकिाय
दोस्रो पि
.............. जजलिा ............. .गाउाँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा
...............िस्ने...................................................................

को

छोिा

िषय

.........

नं .
को

....................................................................................................यिपिी( लनिेदक)
यिषय सम्िन्ध यिच्छे द ।
ाँ ाहरुिा िे जखए ििोजजि लनिेदन गदयछु :
ि लनम्न िुद
१.

ि लिजखि जिाफ प्रस्िुिकिाय ि यिपिी लनिेदकयिच सं िि २०६९ साििा सािाजजक पिम्पिा

अनुसाि यििाह भएको व्यहोिा दठक हो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोिाको सिेि जायजन्ि
भएको दठक हो । २०७१ सािको लिहाििा िाइि गएपछी ि घि नफकेको, पटक पटक घि आउन
फोनबाट अनुिोध गिे को, २ पटकसम्ि लिन आएको िि ि घि नगएको,िैिे यिपिी लनिेदकिाई
दाम्पत्य जीिन चलन नसक्ने भनेको ि िेिा दाईभाईिे शािीरिक आक्रिर् गने सम्िको कायय गिे कोभलन
कपोिकजलपि झुठा ि हुाँदै नभएका लनिाधाि व्यहोिा उलिे ख गिी यििाद गिे को कुिा उलिे ख गनय
चाहान्छु ।
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२.

ििाई यिपिी लनिेदक सिेि लििी गालि गिौच, िि, धाक, धम्की दे खाई हािपाि गिी घिबाट

लनकािा गिे पछी ि िाइिीिा आई िसेकी हुाँ । यििाह भएको केही िषयपछी यिना कािर् ििाथी
यिलभन्न यकलसिका आिोप िगाई अपिान गने , गािी गिौच गने िगायिका कािहरु हुाँदैगए । परििािका
अन्य सदस्यहरुिे ि िाथी घृर्ा गने, िोिचाि नगने जस्िा कायय गिे पलन यिपिीबाट केही सिय ििाई
नै सिथयन ि सहयोग गदै आएका लथए िि पछी यिपिी लनिेदक सिेि उलनहरुसाँगै लििे ि ििाई
जििजस्ि गिबाट लनकालने काययिा सहभागी भए । के कुन कािर्िे िा िेिो के गलिीिे यसो गिे का
हुन भलन िुझ्दा िेिािेिा दाइजो नलयाएको भलन िाइिी पिसिेिको

आिोचना गने गिे का लथए ।

सायद उलनहरुिाई दाइजोकै िोभका कािर् ििाई घिबाट लनकािीददएका हुनपु दयछ । िैिे कुनै गलिी
नगिे को ि यिपिी िोग्नेसाँग पूिि
य ि िाया, सद्भाि ि सम्िान यथािि िहे कोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध
यथािि कायि गिीपाउाँ ।
३.

घिबाट जििजस्ि लनकािेपछी ४ ियहनाको नािािक छोिा काखी च्यापेि िाइिी आएको झण्िै

३ िषयसम्ि िेखिि, सम्पकययियहन िसी अयहिे एक्कासी सम्िन्ध यिच्छे दको िाग गिी लनिेदन ददनु आफैँिा
आश्चययजनक िागेको छ, सत्य िथ्य िुजझ कानून ििोजजि गरिपाउाँ ।
४.

.........................बाट जािी भएको स्थानीय न्याययक कायययिधीको दफा.... ििोजजि लिजखि

जिाफ िापि दस्िुि रु...... यसै लनिेदनसाथ दाजखि गिे को छु ।
५.

यो लिजखि जिाफ म्यादलभत्रै लिई ि आफैं उपजस्थि भएको छु ।

६.

यस यिषयिा अन्यत्र कही ीँ किै कुनै लनकायिा कुनै प्रकािको लनिेदन ददएको छै न ।

७.

यसिा िेजखएका व्यहोिा दठक सााँचो सत्य हुन, झुठा ठहिे कानून ििोजजि सं जाय भोग्न ियाि

छु ।
लनिेदक
नाििः ...................................
इलि सं िि .................साि ..................... ियहना .............. गिे ....................िोज शुभि ।

हरिपुि नगिपालिका न्याययक सलिलि कायययिधी ऐन, २०७६

57

अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६)सँग सम्बन्धित)
न्याययक सलिलिबाट जािी भएको

म्यादसूचना
.............................................................िस्ने

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

नाउाँिा

...............................हरिपुि नगिपालिका कायाांियबाट जािी भएको १५ (पन्र )ददने
सूचना
...............................................िस्ने ....................................................................िे िपाईंको
यिरुद्ध................................... यििाद पिे को भलन लनिेदन दिाय गिे को हुाँदा सो को प्रलिलिपी
यसै साथ पठाईएको छ । अििः िपाईिे यो म्याद िुझेको िा रिि पूिक
य िािेि भएको
लिलििे १५(पन्र )ददन लभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहि आफैं िा कानून ििोजजिको िािे श
िाफयि यस कायायियिा हाजजि हुन आउनुहोिा । अन्यथा कानून ििोजजि हुने व्यहोिा
जानकािी गिाईन्छ ।
इलि

सम्बि...................साि.......................ियहना......................गिे

िोज.............शुभि .........।
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अनस
ु ूची-७
(दफा ४२को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित)
न्नर्ायको ढाँचा
....................................... न्याययक सलिलि
सं योजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
लनर्यय
सं िि ........सािको लनिेदन नं ...............
यिषयिः ििेसीबाट पानी झािे को ।

सिायही जजलिा हरिपुि नगिपालिका ििा नं िस्ने............................... ............
प्रथि पि..................................................................................
यिरुद्ध
सिायही जजलिा हरिपुि नगिपालिका ििा नं िस्ने............................... ............
दोस्रो पि..................................................................................
स्थानीय सिकाि सं चािन ऐन २०७४ को दफा ४७ञ ििोजजि लनिेदन दिाय भई )१(
सोही ऐनको दफा ४६ ििोजजि गठन भएको न्याययक सलिलि सिि प्रस्िुि हुन आएको
िुद्दाको सं जिप्त िथ्य ि लनर्यय यस प्रकाि छिः
(१)

हरिपुि

नगिपालिका

ििा

नं ....नक्सा

लसट

नं

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

.

का सं लधयाि ..........नं.को घिजग्गािा पजश्चि िफयका यक...........फ.िे........नं.यक
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िे घि िनाउाँदा आफ्नो घिजग्गािा लसिानासम्ि आई जोलि ................... यिपिी
िनाएको िि छि िथा ििेसीको पानी आफ्नो घि कम्पाउण्िलभत्र झानेगिी िनाएको
हुाँदा सो ििेसी िन्द गिाइपाउाँ भन्ने लनिेदकको लनिेदन व्यहोिा ।
(२)

हरिपुि नगिपालिकाबाट प्रचलिि भिन लनिायर् सम्िन्धी िापदण्ि ििोजजि इजाजि

प्राप्त गिी भिनको नक्सा सिेि स्िीकृि गिाई सो नक्सा ििोजजि भिन लनिायर् गिे को
हुाँ । यिपिी लनिेदकिे भने ििोजजि आफ्नो घिको छि िथा ििेसीको पानी लनजको
घि कम्पाउण्िलभत्र झाने नगिे को आफ्नै घिजग्गािा झाने गिे को हुाँदा झुठा लनिेदन
खािे ज गरिपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको लिजखि जिाफ ।
(३)

हरिपुिनगिपालिकाबाट स्थिगि लनरििर् िथा सिेंिर् गनय गएका प्रायिलधक

टोलििे स्थिगि लनरििर् गिी लिलििा पेश गिे को स्केच सयहिको प्रलििेदनबाट .........
प्रत्यथीको घििफयबाट छि िथा ििेसीको पानी खस्दा लनिेदकको घि कम्पाउण्िलभत्र
पने गिे को दे जखन्छ भन्ने व्यहोिा उलिेजखि भएको ।
(४)

यििादका दुिै पििाईिेिलििाप गिाउने प्रयोजनका िालग हरिपुि नगिपालिका

ििा नं........,................. िा िहे को िेिलििाप केन्द्रिा पठाउाँदा िेिलििाप हुन नसकी
फयकय आएको ।
लनर्यय
ु ाईको िालग आज पेशी िोयकएकोिा यििादका सम्िजन्धि पिहरु
दुिै पििाई सुनि
स्ियिं िथा लनजहरुबाट लनयुि गिे का कानून व्यिसायीहरु सिेिको भनाई सुनी पुनिः
लििापत्र गनुह
य ोस भलन सम्झाउाँदा िुझाउाँदा पलन लििापत्र गनय िञ्जुि नगनुय भएकोिे
फाइििा सं िग्न प्रिार् कागजहरुको सिेि िूलयाङ्कन गिी स्थानीय सिकाि सं चािन
ऐन २०७४ को दफा ४९ििोजजिलनर्यय ददनुपने हुन आई लनर्ययिफय यिचाि गदाय )२(
को घिजग्गा जोलिएि ....नं.को

पजश्चििफय प्रत्यथीको यक....नं

.लनिेदकको यक

िहे कोिा यििाद दे जखएन । लनिेदकको भनाई अनुसाि आफ्नो घि कम्पाउण्िलभिि
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प्रत्यथीको छि िथा ििेसीको पानी झािे को हो होइन भलन स्थिगि रुपिै जााँचिुझ गिी
प्रायिलधक

प्रलििेदन

पेश

गनय कायायियबाट

खयट

गएका

प्रायिलधक

कियचािीिे

लिलििा पेश गिे को स्केच सयहिको प्रायिलधक प्रलििेदन सिेिबाट लनिेदकको .............
िाग दािी ििोजजि आफ्नो घि कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा ििेसीबाट पानी
झने गिे को भन्ने पुयष्ट हुने दे जखन्छ । प्रत्यथीिे यस कायायियबाट पारिि गिे को नक्सािा
सिेि छि िथा ििेसीको पानी आफ्नै घिजग्गािा झाने भलन दे खाईएको ि लनिेदकको
घि कम्पाउण्िलभत्र पानी झानय पाउनुपछय भलन प्रत्यथीिे दािी यििोध गनय सिेि नसकेको
ि प्रचलिि कानून ि प्रचिनबाट सिेि अकायको घि कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथा
ििेसीको पानी झानय पाउने नदे जखएको हुाँदा लनिेदकको िाग ििोजजि प्रत्यथीिे आफ्नो
छि िथा ििेसीबाट आफ्नै घि जग्गािा पानी झाने प्रिन्ध गनुप
य ने दे जखन्छ । लनिेदकको
घि कम्पाउण्ििा पानी झानय नपाउने ठहछय

। सो ठहनायिे िपजशि बिोजजि गनुय ।

िपजशि
१.

सिोकाििािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनयिानुसाि दस्िुि लिई नक्कि ददनु ।

२.

यो लनर्ययिा जचि निुझे ३५ ददनलभत्र जजलिा अदािििा पुनिािेदन ..............

गनय जानुभलन
३.

प्रत्यथीिाई सुनाईददनु ।

म्यादलभत्र पुनिािेदन नपिे िा कानून ििोजजि लनर्यय कायायन्ियन गनुगिाउनु
य
/

।
इलि सं िि .............
िोज शुभि ।.....................गिे......................ियहना...................साि
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अनुसूची-८
ाँ सम्बजन्धि)
(दफा ४८को सग
अन्िरिि सं ििर्ात्िक आदे शको निूना
........................................................... न्याययक सलिलि
सं योजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदे श
सं िि

सािको लनिेदन ............................नं........
यिषयिः यपलिििाई उपचाि गिाउने सम्िन्धिा ।

................. जजलिा /गाउाँपालिका ................नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका
ििा नं िस्ने............................... ............
प्रथि पि..................................................................................
यिरुद्ध
................. जजलिा /गाउाँपालिका ................नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका
ििा नं िस्ने............................... ............
दोस्रो पि..................................................................................
यसिा लनिेदकको िाग ििोजजि िस्ने ................................जजलिा ििा नं..........................
/को छोिा.......................... को नालि...............छोिी िषय िे ................ को ................
आफुिाई असाध्य िोगिालग लनयलिि रुपिा हप्ताको २ पटक िृगौिा िायिोलसस गनय जचयकत्सकिे
जशफारिस गिे कोिा एकाघिका छोिा िषय िे लनयलिि रुपिा ........................... को ..................
िायिोलसस गनय अटे ि गिे को, घरि घरि रुपैँ या नभएको िहाना गने गिे को, कयहिे कयहिे कायायियको
कािको व्यस्ििािे फुसयद नलििे को आदद कािर् जनाई आफुिे लनयलिि प्राप्त गनुप
य ने स्िाथ्य सेिा प्राप्त
गनय नसकेको हुाँदा आफ्नो जीिन झनझन खििायुि िन्दै गएको भलन अस्पिािको जचयकत्सकको पुजाय
ि जशफारिस सयहि पेश हुन आएको लनिेदन उपि प्रािजम्भक रुपिा जााँचिुझ गदाय व्यहोिा िनालसि
दे जखएको हुाँदा हाििाई लनिेदकको िालग जचयकत्सकिे जशफारिस गिे ििोजजि हिे क हप्ता २ पटक
िायिोलसस गनुय गिाउनु िथा लनजको स्िाथ्यिाभका िालग आिश्यक अन्य प्रिन्ध सिेि लििाउनु भलन
हरिपुि नगिपालिका न्याययक सलिलि कायययिधी ऐन, २०७६

62

स्थानीय सिकाि सं चािन ऐन २०७४ को दफा ४९को ........................ ििोजजि यिपिी )८(
नाििा यो अन्िरिि सं ििर्ात्िक आदे श जािी गरिददएका छौं । यो आदे श लिलसि सािेि िाखी
यिपिीिाई िे खी पठाईददनु । यो आदे श अनुसाि उपचाि भएको जानकािी प्राप्त गिी लिलसि सािेि
िाख्नु ि लनयिानुसाि पेश गनुय ।
ईलि सं िि ियहन.......... साि ...................्ाशुभि ।..गिे िोज....
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अनुसूची-९
(दफा ५३को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
न्िलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा
ु लनिेदनपत्र
सिायही जजलिा हरिपुि नगिपालिका न्याययक सलिलिसिि पेश गिे को लििापत्रको सं यि
सिायही जजलिा .हरिपुिनगननगिपालिका, ििा नं ............... ......... .िस्ने
.................................................................................................को छोिा/छोिी/श्रीिलि
िषय ..................को............................................................................... लनिेदक( प्रथि पि)
यिरुद्ध
.............. जजलिा ............. .गाउाँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं .
............... .........िस्ने िषय .................. को............................................ लिजखि जिाफकिा्ृ( दोस्रो
पि)
यिषयिः सम्िन्ध यिच्छे द ।
हािी लनिेदक
१.

लनम्न लिजखि लनिेदन गदयछौिः

हािीयिच सं िि २०६९ साििा सािाजजक पिम्पिा अनुसाि यििाह गरिएकोिा करिि

२

िषयसम्ि सुिधुि दाम्पत्य जीिन िहे को लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोिाको सिेि
जायजन्ि भएको, सोयह िषय २०७१ सािको लिहाििा िाइि गएपछी घि नआएको, पटक पटक घि
आउन फोनबाट अनुिोध गिे को, लिन गएको िि उलटै कुटयपट गिी पठाएको भलन लनिेदकको
लनिेदन पिे को ।
२.

आफुिाई दाइजो नलयाएको लनउाँबाट घििा हे िा गिे को, अपिान गिी जििजस्ि घिबाट

लनकािा गिे को हो । आफु खुशीिे िाइि गई िसे को होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथािि
िाया, सद्भाि ि सम्िान िहे कोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध यथािि कायि गिाईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको
लिजखि जिाफ िहेको ।
३.

हािी झगिा गरि आयौं, केहीिषय िोग्ने स्िास्नी छु यटएि िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको

जायजन्ि सिेिभैसकेको छ । घििा सािान्य घिायसी यिषयिे िनिुटाि भई िोग्ने स्िास्नी अिग
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अिग िसेकोिा .....................गाउाँपालिकानगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिकाको
न्याययक सलिलि िाफयि ििा नं ................. .अन्िगयिको ............................ िेिलििाप केन्द्रिा
िेिलििापकिाय................. को पहििा एक आपसिा छिफि गिी लििी आएको व्यहोिा यो छ की
यिगििा जे जस्िा यिषयिा असिझदािी िथा िेिेि भएको भएिापनी हािीयिच एक अकायप्रलि यिश्वास,
सदभाि ि प्रेि कायिै िहे कोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध यिच्छे द गिी पाउाँ भन्ने लनिेदन दािी छोलि
पुनिः सुिधुि सम्िन्धका साथ दाम्पत्य जीिनिाई व्यिजस्थि ढं गिे अगालि िढाउने छौं । लनिेदकको
घििा ित्काि िोग्ने स्िास्नी लिलि िस्ने िािाििर् नहुने भएकोिे छु िै ठाउिा िे िा लिई िस्न हािी
दुिै पि सहिि भएकािे स्थानीय सिकाि सं चािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२ )ििोजजि यो
ु लनिेदन पेश गिे का छौं , िे जखए ििोजजि लििापत्र गिी पाउाँ ।
लििापत्रको सं यि
४.

..................गाउाँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका स्थानीय न्याययक

ु लनिेदन दस्िुि बापि रु ...........यसै साथ सं िग्न छ ।
कायययिधी ििोजजि यो लििापत्रको सं यि
५.

यसिा िेजखएका व्यहोिा दठक सााँचो हुन, झुठा ठहिे कानून ििोजजि सहुाँिा िुझाउाँिा ।

लनिेदकहरु
...................................... प्रथि पि
.................................... दोस्रो पि

इलि सं िि .............
साििोज शुभि ।.....................गिे......................ियहना...................
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अनुसूची-१०
(दफा ५३को उपदफा (५)सँग सम्बन्धित)
न्िलापत्रको ढाँचा
हररपरु िगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको संयि
ु यिवेदिपत्र
सलाष ही यिल्ला ............. .हररपरु िगरपायलका वडा िं ............... ......... .वस्िे
.................................................................................................को
छोरा/छोरी/श्रीियि
वर्ष
..................को
...............................................................................यिवेदक( प्रथि पक्ष)
यवरुद्ध
.............. यिल्ला ...........गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं
यलयिि िवाफकिाष दोस्रो( ........................वस्िे वर्ष ....................... को........................पक्ष)
यवर्यःसम्वन्ध यवच्छे द ।
हािी यिवेदक यिम्ि यलयिि यिवेदि गदष छौं :
१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिस
ु ार यववाह गररएकोिा कररव २ वर्ष सम्ि
सिु धरु दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,
सोयह वर्ष २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट
अिरु ोध गरेको, यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि परेको ।
२. आफुलाई दाइिो िल्याएको यिउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट
यिकाला गरेको हो । आफु िशु ीले िाइि गई वसेको होइि अिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यथावि िाया,
सद्भाव र सम्िाि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यथावि कायि गराईपाउँ भन्िे प्रत्यथीको यलयिि
िवाफ रहेको ।
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३. हािी िगडा गरर आयौं, के हीवर्ष लोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको िायिन्ि
सिेिभैसके को छ । घरिा सािान्य घरायसी यवर्यले िििटु ाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा
.....................गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाको न्याययक
सयियि िाफषि वडा िं ................. .अन्िगष िको ............................ िेलयिलाप के न्द्रिा
िेलयिलापकिाष ................. को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ
की यवगििा िे िस्िा यवर्यिा असििदारी िथा वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक अकाष प्रयि
यवश्वास, सदभाव र प्रेि कायिै रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छे द गरी पाउँ भन्िे यिवेदि दावी
छोयड पिु ः सिु धरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीविलाई व्यवयस्थि ढंगले अगायड वढाउिे छौं ।
यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे भएकोले छुट्टै ठाउिा डेरा यलई
वस्ि हािी दवु ै पक्ष सहिि भएकाले स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ (२ )विोयिि
यो यिलापत्रको संयि
ु यिवेदि पेश गरेका छौं , लेयिए विोयिि यिलापत्र गरी पाउँ ।
४. ..................गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलक स्थािीय
न्याययक कायष यवधी विोयिि यो यिलापत्रको संयि
ु यिवेदि दस्िरु बापि रु ...........यसैसाथ संलग्ि
छ।
५.

यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साँचो हुि,् िठु ा ठहरे कािूि विोयिि सहुल
ँ ा वि
ु ाउँला ।

यिवेदकहरु
...................................... प्रथि पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष
इलि सं िि .............
िोज शुभि ।.....................गिे......................ियहना...................साि
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अनुसूची-११
(दफा ६०को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)
िेलन्िलापकताािा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा
न्याययक सलिलि
हरिपुि नगिपालिका सिि पेश गिे को लनिेदन

फोटो

यिषयिः िेिलििापकिायिा सूचीकृि हुन पाउाँ ।

प्रस्िुि

यिषयिा

िपलसििा

उलिे जखि

कागजािहरुको

प्रलिलिपी

साथै

िाखी

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

/गाउाँपालिकानगिपालिकाको न्याययक सलिलि अन्िगयिका िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृि भई ............
िेिलििाप गिाउन अनुििी पाउाँ भनी लनिेदन गदयछु ।
िपलसि
१)

नागरिकिा प्रिार्पत्रको छााँयाकपी,

२)

स्नािक िहसम्ि उलिर्य गिे को शैजिक प्रिार्पत्रको छााँयाकपी,

३)

िेिलििापकिायको िालििप्राप्त गिे को प्रिार्पत्रको छायााँकपी,

४)

िेिलििाप सम्बन्धी अनुभि ि

५)

व्यजिगि यिििर् (Bio- data)
लनिेदक
नाि थििः ..........
दस्िखििः ...........
लिलििः .............
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अनुसूची-१२
(दफा ७६को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित)
........हरिपुिनगिपालिकाको न्याययक सलिलि सिि पेश गिे को
भरिभिाउको लनिेदन पत्र

यिषयिः भरिभिाई पाउाँ भन्ने िािे ।
......िस्ने................................लनिेदक÷िादी÷प्रलििादी
यिरुद्ध
.......िस्ने.............यिपिी÷िादी÷प्रलििादी
िुद्धा
ि लनिेदक लनिेदन िापि रु १०।– दस्िुि साथै िाखी लनम्न व्यहोिा लनिेदन गदयछु ।
१ .उपिोि यिपिी सं गको उलिे जखि िुद्धा यस गाउाँपालिका÷नगिपालिकाको न्याययक सलिलिको
लिलि..............को लनर्यय बिोजजि िैिे यस कायायियिा िाखेको दस्िुि÷िकि लिलि..............को
श्री...................जजलिा अदाििको फैसिा बिोजजि िैिे भिी भिाई पाउने ठहि भएको हुाँदा उि
िकि भिी भिाई पाउन यो लनिेदन पेश गिे को छु ।
२ .िैिे यस कायायियिा जम्िा गिे को दस्िुि÷िकिको भिपाई÷िलसद÷भौचिको सक्किै प्रलि ि सम्िानीि
श्री.......................जजलिा अदाििको अजन्िि फैसिाको छायाकपी यसै साथ सं िग्न छ ।
३ .यसिा िेजखएको व्यहोिा दठक हो, झुठा ठहिे सहुाँिा बुझाउिा ।
लनिेदक
लनज..............
ईलि सं िि..................साि...................ियहना.............गिे ........िोज शुभि ।
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अनुसूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
चिन चिाउने लनिेदन
.........गाउाँपालिका÷नगिपालिकािा पेश गिे को
लनिेदन पत्र
यिषयिः चिन चिाई पाउाँ भन्ने िािे ।
.......िस्ने.....................लनिेदक÷िादी÷प्रलििादी
यिरुद्ध
.......िस्ने..................यिपिी÷िादी÷प्रलििादी
िुद्धा
ि लनिेदक लनिेदन िापि रु १०।– दस्िुि साथै िाखी लनम्न व्यहोिा लनिेदन गदयछु ।
१ .उपिोि यिपिीसं गको उलिे जखि िुद्धा यस गाउाँपालिका÷नगिपालिकाको न्याययक सलिलिबाट
लिलि........िा लनर्यय भई उि घि जग्गा( िा जुन सम्पजि भोग गनय पाउने गिी लनर्यय भएको छ
सो सम्पजि िा िस्िु उलिेख गने )िेिो हक भोग ि स्िालित्िको हुने ठहि भएकोिा श्री ......जजलिा
अदािििा यिपिीिे पुनिाििोकन गिे कोिा सम्िानीि अदाििबाट सिेि लिलि ..............िा लनर्यय
हुाँदा न्याययक सलिलिकै लनर्ययिाई सदि गिी िेिै हक भोग कायि गिे को हुाँदा सो िेिो हक भोगको
कायि भएको सम्पजि िहेको हुाँदा जशघ्रालिजशघ्र ििाई उि सम्पजि चिन चिाई पाउन यो लनिेदन
पेश गिे को छु ।
२ .यसै लनिेदन साथ दे हायका कागजािहरु सं िग्न गिे को छु ।
क .न्याययक सलिलििे लिलि............िा गिे को लनर्ययको छााँयााँकपी
ख .श्री...........जजलिा अदािििे गिे को लिलि.............को सदि फैसिाको छााँयााँकपी
ग .यस यििाद सम्िद्ध लिलसि यसै कायायियिा िहेको छ ।
घ .िेजखएको व्यहोिा दठक सााँचो छ, झुठा ठहिे कानून बिोजजि सहुाँिा बुझाउाँिा ।
लनिेदक
लनज...............
ईलि सं िि..................साि...................ियहना.............गिे ........िोज शुभि ।
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अनुसूची-१४
ाँ सम्बजन्धि)
(दफा ७९ को उपदफा (४) सग

सम्पन्त रोक्काको अदेश
.............................................. न्याययक सयियि
संयोिक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
संवि .................सालको यिवेदि िं........
यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का
.............. जजलिा ............. .गाउाँपालिक/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं ............... ......... .
िस्ने................................................................................................. को

छोिा/छोिी/श्रीिलििषय

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

को.........................................................लनिेदक( प्रथि पि)
यिरुद्ध
......जजलिागाउाँ...........पालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा
को

यसिा

लनिेदकको

नंदोश्रो (

यिपिी....

िाग .....िषय....िस्ने..........)पि

गाउाँपालिका..............जजलिा......बिोजजि/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका,

ििा

नं ....

जग्गािा ........नं.यक.........फ.िेबनेकोिगययफटको चाि ..................को नाििा िहेको अिण्िाको.........
सम्पजि लनज यिपिीबाट अन्य अंजशयािहरुको िन्जुिी यिना हक ....िलिे घि ि लिग िगापाि सिेि यिपिी
हस्िान्ििर् हुन सक्ने आशंका गिी लनिेदकिे ददएको लनिेदन उपि प्रािजम्भक रुपिा जााँचिुझ गदाय व्यहोिा
िनालसि दे जखएको हुाँदा हाििाई प्रत्यिीको नाििा िहेको उजलिजखि घिजग्गाको हक हस्िान्ििर् गनय लसफारिस
नददन ििािाई ि अको आदे श नभएसम्िका िालग उि घिजग्गाको हक हस्िान्ििर् नगनुगनय
य
नददनु भनी /
िािपोि कायायियको नाििा सिेि स्थानीय सिकाि सं चािन ऐन २०७४ क्ो दफा ४९ बिोजजि यो )६(
िोक्काको आदे श जािी गरिददएका छौं । यो आदे श लिलसि सािेि िाखी सम्िजन्धि कायायियहरुिा पठाईददनु
। यो आदे श अनुसाि िोक्का भएको जानकािी प्राप्त गिी लिलसि सािेि िाख्नु ि लनयिानुसाि पेश गनुय ।
ईलि सं ििगिे...........िायहना.............साि................‘..........िोज शुभि ।
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अनुसूची-१५
(दफा ८८को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
नक्कलको लान्ग न्नवेदन
न्याययक सलिलि
/गाउाँपालिका ..........नगिपालिकािा पेश गिे को
लनिेदन पत्र
यिषयिः नक्कि पाउाँ भन्ने बािे ।

................... बस्ने /लनिेदक ........................................................................... िादी/प्रलििादी
यिरुद्ध

............... बस्ने /यिपिी ................................................................................ िादी/प्रलििादी
िुद्दािः ..................................

...................................... ।
ि लनिेदक लनिेदन दस्िुि िापि रु१०। .– साथै िाखी लनम्न व्यहोिा लनिेदन गदयछुिः

(१)

उपिोि यिपिीसाँगको उलिे जखि िुद्दािा अध्ययनको िालग दे हायका कागजािहरु आिश्यक पिे को

हुाँदा प्रिाजर्ि प्रलिलिपी पाउाँ भनी यो लनिेदन साथ उपजस्थि भएको छु । अििः नक्किको प्रिाजर्ि प्रलिलिपी
पाउाँ ।
दे हाय
क.................................................................................)
ख.................................................................................)
ग.................................................................................)
ाँ ा बुझाउाँिा ।
२िे जखएको व्यहोिा दठक सााँचो छ ), झुिा ठहिे कानून बिोजजि सहुि
लनिेदक
लनज
..........................
हरिपु
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