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शिवयाज नगयऩालरका न्मायमक सलभलत (कामययवलधसम्फन्धी) ऐन, २०७४
प्रस्तावना् न्मायमक सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोशजभ उजुयीको कायवाही य यकनाया गदाय
अऩनाउनुऩने कामययवलध तम गयी स्ऩष्टता, एकरूऩता एवॊ ऩायदशियता कामभ गयी कानूनको िासन
तथा न्माम प्रलतको जनयवश्वास कामभ याखीयहनको रालग प्रचरनभा यहे को सॊ घीम कानूनभा बए
दे शख

फाहेक थऩ कानूनी व्मवस्था गनय वाञ्छनीम बएकोरे ,
नेऩारको सॊ यवधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोशजभ शिवयाज नगयसबारे मो ऐन

फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द -१
प्रायशम्बक
१. सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब्
(१) मस ऐनको नाभ शिवयाज नगयऩालरका न्मायमक सलभलत (कामययवलध
२०७४

सम्फन्धी) ऐन,

यहेको छ ।

(२) मो ऐन तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् यवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा;
(क)

“उजुयी” बन्नारे सलभलत सभऺ ऩये को उजुयीफाट िुरु बएको प्रचलरत कानून फभोशजभ
सलभलतरे कायवाही य यकनाया गने उजुयी सम्झनुऩछय ।

(ख)

“खाम्ने” बन्नारे तोयकएको सम्ऩशिको भूलमाॊकन गरयदा भ्माउने हदराई सम्झनु ऩदयछ ।

(ग)

“चरन चराईददने ” बन्नारे लनणयम ऩश्चात हक अलधकाय प्राप्त बएको

व्मशिराई कुनै

वस्तु वा सम्ऩशि बोग गनय ददने कामयराई सम्झनु ऩदयछ ।
(घ)

“जभानत” बन्नारे कुनै व्मशि वा सम्ऩशिराई न्मायमक सलभलतरे चाहे को

वखतभा

उऩशस्थत वा हाशजय गयाउन लरएको शजम्भा वा उियदायमत्वराई सम्झनु ऩदयछ ।
(ङ)

“ताभेरी” बन्नारे न्मायमक सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रका यववादहरुभा
ऩऺराई वुझाईने म्माद , सुचना, आदे ि, ऩूजॉ वा जानकायी ऩत्र

सम्वशन्धत

रयतऩूवक
य वुझाउने

कामयराई सम्झनुऩछय ।
(च)

“तामदात” बन्नारे सम्ऩशिको यववयण वा गन्ती गये को सॊ ख्मा जलनने व्महोया

वा

सम्ऩशिको पाॉटवायी वा रगतराई सम्झनु ऩदयछ ।
(छ) “तोयकएको” वा “तोयकए फभोशजभ ” बन्नारे मस ऐन अन्तगयत फनेको लनमभभा
फभोशजभ सम्झनु ऩछय ।

तोयकए

(ज)

“दयऩीठ” बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेि हुन आएका कुनै कागजऩत्रको सम्फन्धभा
रयत नऩुगे वा कानूनरे दताय नहुने वा नराग्ने बएभा त्मसको ऩछालड ऩयि सोको कायण
य अवस्था जनाइ अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे रे शख ददने लनदे िन वा व्महोयाराई सम्झनु
ऩदयछ ।

(झ)

“नाभेसी” बन्नारे कुनै व्मशिको नाभ, थय य वतन सभेतको यवस्तृत यववयण खुराइएको
व्महोयाराई सम्झनु ऩदयछ ।

(ञ)

“नालरि” बन्नारे कुनै यववादको यवषमभा दपा ८ फभोशजभ ददएको उजुयी, लनवेदन वा
यपयाद सम्झनु ऩछय ।

(ट)

“लनणयम यकताफ ” बन्नारे सलभलतरे उजुयीभा गये को लनणयमको अलबरे ख याख्नको रालग
खडा गये को उजुयीभा लनणयम गये को व्महोया य त्मसको आधाय तथा कायणको

सॊ शऺप्त

उलरेख बएको यकताफ सम्झनु ऩछय ।
(ठ)

“ऩन्चकृलत भोर ” बन्नारे ऩञ्च बराद्मीरे सम्ऩशिको स्थरगत तथा स्थानीम
भूलमाॊकन गयी यवक्री यवतयण हुन

अवरोकन

सक्ने उशचत ठहयाएय लनशश्चत गये को

भुलमराई

सम्झनु ऩदयछ।
(ड)

“ऩेिी” बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ लनणयमाथय ऩेि हुने यववादहरुभा ऩऺहरुराई
ु ाइ गने काभराई सम्झनु ऩदयछ ।
उऩशस्थत गयाइ सुनव

(ढ)

“प्रलतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजुयी दताय गदयछ सो व्मशि वा सॊ स्था सम्झनु
ऩछय ।

(ण)

“वकऩत्र” बन्नारे यववाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मि

गये का कुया

रेशखने वा रेशखएको कागजराई सम्झनु ऩछय ।
(त)

“फन्द ईजरास ” बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत लनरुऩण हुने यववादहरु भध्मे

गोप्म

प्रकुलतको यववाद बएको य सम्वद्ध ऩऺहरु

यवच गोऩलनमता कामभ गनय

दे शखएभा सम्वद्ध ऩऺहरु भात्र सहबागी हुने

ु ाई कऺराई
गयी प्रवन्ध गयीएको सुनव

आवश्मक

सम्झनु ऩछय ।
(थ)

“फादी” बन्नारे कसै उऩय सलभलत सभऺ उजुयी दताय गने व्मशि वा सॊ स्था सम्झनु
ऩछय।

(द)

“भूलतवी” बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत यवचायाधीन भुद्धा अन्म अड्डा

अदारतभा

सभेत यवचायालधन बईयहे को अवस्थाभा न्मायमक सलभलतरे लनणयम गदाय अन्म यवचायालधन
भुद्दाभा प्रबायवत हुने दे शखएभा प्रबाव ऩाने भुद्दाको पैसरा नबएसम्भ प्रबायवत हुने
भुद्दा स्थलगत गने कामयराई सम्झनु ऩछय ।

(ध)

“रगाऩात” बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तयलनयहत टहया ,फोट यवरुवा,खुलरा जलभन य
त्मसभा यहे का सफैखारे सॊ यचना वा

चचे को जग्गा , छे उछाउ, सेयोपेयो य

सम्ऩूण य

अवमवराई सम्झनु ऩदयछ ।
(न)

“सदयस्माहा” बन्नारे धयौटीभा यहे को यकभको रगत किा गयी आम्दानीभा वाध्ने
कामयराई सम्झनु ऩछय।

(ऩ)

“सबा” बन्नारे नगयसबा सम्झनु ऩछय ।

(ऩ)

“सलभलत” बन्नारे न्मायमक सलभलत सम्झनु ऩछय य सो िव्दरे स्थानीम ऐनको दपा ४८
को उऩदपा (६) फभोशजभको सलभलतराइय सभेत जनाउनेछ ।

(प)

“सार वसारी” बन्नारे हये क वषयको रालग छु िाछु िै हुने गयी प्रलतवषयको लनलभि स्थामी
रुऩभा तम गरयएको ितय सम्झनु ऩछय ।

(फ)

“स्थानीम ऐन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनु ऩछय ।

(ब)

"सॊ यवधान" बन्नारे नेऩारको सॊ यवधान सम्झनु ऩछय ।
ऩरयच्छे द-२
सलभलतको अलधकाय

३. उजुयीभा लनणयम सम्फन्धी काभ्
(क) सलभलतभा दताय बएका उजुयी वा उजुयीको लनणयम गने वा दताय बएको नालरि वा
उजुयीको कुनै व्महोयारे रगत किा गने अलधकाय सलभलतराइय भात्र हुनेछ ।
(ख)

दपा ३ भा उलरेख बएको वा प्रचलरत कानूनरे सलभलत वा सलभलतको सदस्मरे नै
गने बन्ने व्मवस्था गये को वा कामयको प्रकृलतरे सलभलत वा सलभलतको सदस्मरे नै गनुय
ऩने स्ऩष्ट बैयहे को दे शख फाहे कको अन्म कामयहरू मस ऐनभा तोयकएको कभयचायी य
त्मसयी नतोयकएकोभा सलभलतरे लनणयम गयी तोकेको वा अलधकाय प्रदान गये को
कभयचायीरे गनुय ऩनेछ ।

(ग) तोयकएको िाखा प्रभुख वा तोयकएका अन्म कभयचायीरे मस ऐन य प्रचलरत कानून
फभोशजभ तोयकएको काभ गदाय सलभलतको सॊ मोजक वा सलभलतरे तोकेको सदस्मको
प्रत्मऺ लनदे िन, दे खदे ख य लनमन्त्रणभा यही गनुय ऩनेछ ।
४. मस ऐन फभोशजभ कामययवलध अवरम्फन गनुऩ
य ने्

सलभलतरे उजुयी वा उजुयीको कायवाही य

यकनाया गदाय प्रचलरत सम्फशन्धत सॊ घीम कानूनभा स्ऩष्ट उलरे ख बए दे शख फाहे क मस ऐन
फभोशजभको कामययवलध अवरम्फन गनुय ऩनेछ ।
५. सलभलतरे हे ने् सलभलतराइय दे हाम फभोशजभको उजुयीहरूभा कायवाही य यकनाया गने अलधकाय
यहनेछ्

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगयतको उजुयी,
(ख) भेरलभराऩ ऐन, २०६८ अनुसाय भेरलभराऩको रालग नगयऩालरकाभा प्रेयषत उजुयी,
(ग)

सॊ यवधानको अनुसूची - ८ अन्तगयतको एकर अलधकाय अन्तगयत सबारे फनाएको कानून
फभोशजभ लनरूऩण हुने गयी लसशजयत उजुयी, तथा

(घ)

प्रचलरत कानूनरे नगयऩालरकारे हे ने बलन तोकेका उजुयीहरू

६. सलभलतको ऺेत्रालधकाय् सलभलतरे दपा ६ अन्तगयतका भध्मे दे हाम फभोशजभका उजुयीहरूभा
भात्र ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने तथा कायवाही यकनाया गनेछ्
(क) व्मशिको हकभा उजुयीका सफै ऩऺ नगयऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्रालधकाय लबत्र
फसोफास गयीयहेको,
(ख) प्रचलरत कानून य सॊ यवधानको बाग ११ अन्तगयतको कुनै अदारत वा
न्मामाधीकयण वा लनकामको ऺेत्रालधकाय लबत्र नयहे को,
(ग)

नगयऩालरकाको ऺेत्रालधकाय लबत्र ऩये का कुनै अदारत वा लनकामफाट भेरलभराऩ
वा लभराऩत्रको रालग प्रेयषत गयीएको,

(घ)

अचर सम्ऩशि सभावेि यहे को यवषमभा सो अचर सम्ऩशि नगयऩालरकाको
बौगोलरक ऺेत्रालधकाय लबत्र ययहयहे को, तथा

(ङ)

कुनै घटनासॉग सम्फशन्धत यवषमवस्तु यहे कोभा सो घटना नगयऩालरकाको
बौगोलरक ऺेत्र लबत्र घटे को ।
ऩरयच्छे द-३
उजुयी तथा प्रलतवाद दताय

७. लफवाद दताय गने्
(१) कसै उऩय लफवाद दताय गदाय वा उजुयी चराउॉदा प्रचलरत कानून फभोशजभ हकदै मा
ऩुगेको व्मशिरे सलभलतको तोयकएको िाखा सभऺ उजुयी दताय गनय सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोशजभ उजुयी ददॊ दा मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोशजभ खुराउनु
ऩने कुया सफै खुराइय तथा ऩुमायउनु ऩने प्रयक्रमा सफै ऩुयागयी अनुसूची

-१ फभोशजभको

ढाॉचाभा ददनु ऩनेछ ।
(३)

उऩदपा (२) भा रे शखए दे शख फाहेक उजुयीभा दे हाम फभोशजभको व्महोया सभेत
खुराउनु ऩनेछ्
(क) फादीको नाभ, थय, वतन य लनजको फाफू य आभा, तथा थाहा बएसम्भ फाजे
फज्मैको नाभ;

य

(ख) प्रलतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ लनजको फाफु य आभाको नाभ, थय य
स्थान ऩिा राग्नेगयी स्ऩष्ट खुरेको वतन;
(ग)

नगयऩालरकाको नाभ सयहत सलभलतको नाभ;

(घ)

उजुयी गनुऩ
य ये को व्महोया य सम्ऩूण य यववयण;

(ङ)

नगयऩालरकारे तोके अनुसायको दस्तुय फुझाएको यलसद वा लनस्सा;

(च)

सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजुयी यहे को व्महोया य सम्फशन्धत कानून;

(छ) फादीरे दावी गये को यवषम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभाणहरू;
(ज)

हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहे को तथा हकदै मा ऩुगेको सम्फन्धी व्महोया।

(झ)

कुनै सम्ऩशिसॉग सम्फशन्धत यवषम बएकोभा सो सम्ऩशि चर बए यहे को स्थान,
अवस्था तथा अचर बए चाययकलरा सयहतको सफै यववयण ।

(४) प्रचलरत कानूनभा कुनै यविेष प्रयक्रमा वा ढाॉचा वा अन्म केयह उलरे ख बएको यहे छ बने
सो सन्दबयभा आवश्मक यववयण सभेत खुरेको हुन ु ऩनेछ ।
(५) कुनै यकलसभको ऺलतऩूलतय बयाउनु ऩने अथवा फण्डा रगाउनु ऩने अवस्थाको उजुयीको
हकभा त्मस्तो ऺलतऩूलतय वा फण्डा वा चरनको रालग सम्फशन्धत अचर सम्ऩशिको
यववयण खुरेको हुन ु ऩनेछ ।
८. लफवाद दताय गयी लनस्सा ददने्
(१) उजुयी प्रिासकरे दपा ८ फभोशजभ प्राप्त उजुयी दताय गयी फादीराइय ताये ख तोयक
अनुसूची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा लफवाद दतायको लनस्सा ददनु ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोशजभ ताये ख ददनु ऩने अवस्थाभा ताये ख तोक्दा अनुसूची-३ फभोशजभको
ढाॉचाभा ताये ख बऩायइय खडा गयी सम्फशन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइय लभलसर साभेर याख्नु
ऩछय ।

(३)

उऩदपा

(२) फभोशजभ ताये ख बऩायइयभा तोयकएको ताये ख तथा उि लभलतभा हुने कामय

सभेत उलरे ख गयी सम्फशन्धत ऩऺराइय अनुसूची-४ फभोशजभको ढाॉचाभा ताये ख ऩचाय ददनु
ऩनेछ ।
९. उजुयी दयऩीठ गने्
(१) उजुयी प्रिासकरे दपा ८ फभोशजभ ऩेि बएको उजुयीभा प्रयक्रमा नऩुगेको दे शखएऩुया
गनुऩ
य ने दे हामको प्रयक्रमा ऩुया गयी अथवा खुराउनुऩने दे हामको व्महोया खुराइ लमाउनु
बन्ने व्महोया रेशख ऩाच ददनको सभम तोयक तथा लफवाद दताय गनय नलभलने बए सो को
कायण सयहतको व्महोया जनाइय दयऩीठ गये भा फादीराइय उजुयी यपताय ददनु ऩनेछ ।

(२)

उऩदपा (१) फभोशजभ प्रयक्रमा नऩुगेको बलन दयऩीठ गयी यपताय गये को उजुयीभा
दयऩीठभा उलरे ख बए फभोशजभको प्रयक्रमा ऩुया गयी ऩाच ददन लबत्र लमाएभा दताय
गरयददनु ऩछय ।

(३)

उऩदपा (१) फभोशजभको दयऩीठ आदे ि उऩय शचि नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे ि बएको
लभलतरे लतन ददन लबत्र उि आदे िको यवरूध्दभा सलभलत सभऺ लनवेदन ददन सक्नेछ।

(४)

उऩदपा (३) फभोशजभ ददएको लनवेदन व्महोया भनालसफ दे शखए सलभलतरे उऩदपा (१)
फभोशजभको दयऩीठ फदय गयी लफवाद दताय गनय आदे ि ददन सक्नेछ ।

(५)

उऩदपा (४) फभोशजभ आदे ि बएभा उजुयी प्रिासकरे त्मस्तो लफवाद दताय गयी अरू
प्रयक्रमा ऩुया गनुऩ
य नेछ ।

१०. दताय गनय नहुने् उजुयी प्रिासकरे दपा ८ फभोशजभ ऩेि बएको उजुयीभा दे हाम फभोशजभको
व्महोया दठक बए नबएको जाॉच गयी दताय गनय नलभलने दे शखएभा दपा १० फभोशजभको प्रयक्रमा
ऩुया गयी दयऩीठ गनुय ऩनेछ्
(क)

प्रचलरत कानूनभा हदम्माद तोयकएकोभा हदम्माद वा म्माद लबत्र उजुयी ऩये
नऩये को;

(ख)

प्रचलरत कानून फभोशजभ सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजुयी यहे नयहे को;

(ग)

कानुन फभोशजभ राग्ने दस्तुय दाशखर बए नबएको;

(घ)

कुनै सम्ऩशि वा अलधकायसॉग सम्फशन्धत यवषमभा यववाद लनरूऩण गनुऩ
य ने यवषम
उजुयीभा सभावेि यहेकोभा त्मस्तो सम्ऩशि वा अलधकाय यवषमभा उजुयी गनय
फादीकोहक स्थायऩत बएको प्रभाण आवश्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहे नयहे को;

(ङ)

उि यवषमभा उजुयी गने हकदै मा फादीराइय यहे नयहे को;

(च)

लरखतभा ऩुया गनुऩ
य ने अन्म रयत ऩुगे नऩुगेको; तथा

११. दोहोयो दताय गनय नहुने्
(१) मस ऐनभा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन प्रचलरत कानून फभोशजभ सलभलत वा
अन्म कुनै अदारत वा लनकामभा कुनै ऩऺरे उजुयीगयी सलभलत वा उि अदारत वा
लनकामफाट उजुयीभा उलरे ख बएको यवषमभा प्रभाण फुशझ वा नफुशझ यववाद लनयोऩण
बैसकेको यवषम यहे को छ बने सो उजुयीभा यहे का ऩऺ यवऩऺको फीचभा सोयह
यवषमभा सलभलतरे उजुयी दताय गनय य कायवाही गनय हुॉदैन ।
(२)

ु वि दताय बएकोभा सो व्महोया
उऩदपा (१) फभोशजभ दताय गनय नलभलने उजुयी बर
जानकायी बएऩलछ उजुयी जुनसुकै अवस्थाभा यहे को बए ऩलन सलभलतरे उजुयी खाये ज
गनुय ऩनेछ ।

१२. उजुयीसाथ लरखत प्रभाणको सक्कर ऩेि गनुऩ
य ने् उजुयी साथ ऩेि गनुय ऩने प्रत्मेक लरखत
प्रभाणको सक्कर य कशम्तभा एक प्रलत नक्कर उजुयी साथै ऩेि गनुय ऩनेछ य उजुयी प्रिासकरे
त्मस्तो लरखतभा कुनै कैयपमत जनाउनु ऩने बए सो जनाइ सो प्रभाण सम्फशन्धत लभलसरभा
याख्नेछ।
१३. उजुयी तथा प्रलतवाद दताय दस्तुय्
(१)

प्रचलरत कानूनभा लफवाद दताय दस्तुय तोयकएकोभा सोयह फभोशजभ तथा दस्तुय
नतोयकएकोभा एक सम रूऩैमाॉ फुझाउनु ऩनेछ ।

(२)

प्रचलरत कानूनभा प्रलतवाद दताय दस्तुय नराग्ने बनेकोभा फाहे क एक सम रूऩैमाॉ
प्रलतवाद दताय दस्तुय राग्नेछ ।

१४. प्रलतवाद ऩेि गनुऩ
य ने्
(१) प्रलतफादीरे दपा २० फभोशजभ म्माद वा सूचना प्राप्त बए ऩलछ म्माद वा सूचनाभा
तोयकएको सभमावलध लबत्र उजुयी प्रिासक सभऺ आपै वा वाये स भापयत लरशखत
प्रलतवाद दताय गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रलतवाद ऩेि गदाय प्रलतफादीरे बएको प्रभाण तथा कागजातका
प्रलतलरयऩ साथै सॊ रग्न गयी ऩेि गनुय ऩनेछ ।
(३)

प्रलतवादीरे लरशखत ब्महोया ददॉदा अनुसूची - ५ फभोशजभको ढाॉचाभा ददनु ऩनेछ ।

१५. प्रलतवादजाॉच गने्
(१)

उजुयी प्रिासकरे दपा १५ फभोशजभ ऩेि बएको प्रलतवाद जाॉच गयी कानून
फभोशजभको रयत ऩुगेको तथा म्माद लबत्र ऩेि बएको दे शखए दताय गयी सलभलत सभऺ
ऩेि हुने गयी लभलसर साभेर गनुय ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रलतवाद दताय हुने बएभा उजुयी प्रिासकरे प्रलतफादीराइय फादी
लभरानको ताये ख तोक्नु ऩनेछ।
१६. लरखतभा ऩुयागनुऩ
य ने साभान्म रयत्
(१)

प्रचलरत कानून तथा मस ऐनभा अन्मत्र रे शखए दे शख फाहे क सलभलत सभऺ दताय गनय
लमाएका उजुयी तथा प्रलतवादभा दे हाम फभोशजभको रयत सभेत ऩुया गनुऩ
य नेछ्
(क)

एपोय साइज को नेऩारी कागजभा फामाॉ तपय ऩाॉच सेशन्टलभटय, ऩयहरो ऩृष्ठभा
िीयतपय दि सेशन्ट लभटय य त्मस ऩलछको ऩृष्ठभा ऩाॉच सेशन्ट लभटय छोडे को तथा
प्रत्मेक ऩृष्ठभा फशिस हयपभा नफढाइय कागजको एका तपय भात्र रे शखएको;

(ख)

लरखत दताय गनय लमाउने प्रत्मेक व्मशिरे लरखतको प्रत्मेक ऩृष्ठको िीय ऩुछायभा
छोटकयी दस्तखत गयी अशन्तभ ऩृष्ठको अन्त्मभा रे खात्भक तथा लमाप्चे सयहछाऩ
गये को;

(ग)

कुनै कानून व्मवसामीरे लरखत तमाय गये को बए लनजरे ऩयहरो ऩृष्ठको फामाॉ तपय
लनजको कानून व्मवसामी दताय प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य कानून व्मवसामीको
यकलसभ खुराइय दस्तखत गये को तथा

(घ)

लरखतको अशन्तभ प्रकयणभा मस लरखतभा रे शखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुट्ठा
ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फुझाउॉरा बन्ने उलरे ख गयी सो भुलन लरखत दताय
गनय लमाएको वषय, भयहना य गते तथा वाय खुराइय लरखत दताय गनय लमाउने
व्मशिरे दस्तखत गये को

,तय ब्महोया ऩुयाइ ऩेि बएको लरखत लरनराइ मो

उऩदपारे फाधा ऩाये को भालनने छै न ।
(२)

लरखतभा यवषमहरू क्रभ फद्ध रूऩभा प्रकयण प्रकयण छु ट्याइय सॊ मलभत य भमायददत
बाषाभा रेशखएको हुन ु ऩनेछ

(३)

लरखतभा ऩेट फोलरभा ऩये को स्थानको ऩयहचान हुने स्ऩष्ट यववयण य व्मशिको नाभ,
थय ,ठे गाना तथा अन्म यववयण स्ऩष्ट खुरेको हुन ु ऩनेछ ।

(४) लरखत दताय गनय लमाउने वा सलभलतभा कुनै कागज गनय आउनेरे लनजको नाभ, थय
य वतन खुरेको नागरयकता वा अन्म कुनै प्रभाण ऩेि गनुय ऩछय ।
१७. नक्कर ऩेि गनुऩ
य ने्

उजुयी वा प्रलतवाद दताय गनय लमाउनेरे यवऩऺीको रालग उजुयी तथा

प्रलतवादको नक्कर तथा सॊ रग्न लरखत प्रभाणहरूको नक्कर साथै ऩेि गनुय ऩछय ।
१८. उजुयी वा प्रलतवाद सॊ िोधन्
(१)

लरखत दताय गनय लमाउने ऩऺरे सलभलतभा दताय बइसकेको लरखतभा रे खाइ वा टाइऩ
वा भुद्रणको साभान्म त्रुटी सच्माउन लनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२)

उऩदपा (१) फभोशजभको लनवेदनभा भाग फभोशजभ सच्माउॉदा दावी तथा प्रलतवादभा
ु ऩऺभा पयक नऩने य लनकै साभान्म प्रकायको
गयीएको भाग वा दावीभा भुरबत
सॊ िोधन भाग गये को दे खेभा उजुयी प्रिासकरे सो फभोशजभ सच्माउन ददन सक्नेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सॊ िोधन बएभा सो को जानकायी उजुयीको अको ऩऺराइय ददनु
ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-४
म्माद ताभेरी तथा ताये ख
१९. म्माद सूचना ताभेर गने्
(१) उजुयी प्रिासकरे दपा ९ फभोशजभ लफवाद दताय बएऩलछ फयढभा दुइय ददन लबत्र
प्रलतफादीका नाभभा प्रचलरत कानूनभा म्माद तोयकएको बए सोयह फभोशजभ य

नतोयकएको बए ऩन्र ददनको म्माद ददइय सम्फशन्धत वडा कामायरम भापयत उि म्माद
वा सूचना ताभेर गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ म्माद वा सूचना ताभेर गदाय दपा ९ फभोशजभको उजुयी तथा
उि उजुयी साथ ऩेि बएको प्रभाण कागजको प्रलतलरऩी सभेत सॊ रग्न गयी ऩठाउनु
ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुन सुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन एक बन्दा फयढ प्रलतफादीराइय
म्माद ददनु ऩदाय प्रभाण कागजको नक्कर कुनै एक जना भुर प्रलतफादीराइय ऩठाइय
फाॉयकको म्मादभा प्रभाण कागजको नक्कर परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ बन्ने
व्महोया रेशख ऩठाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त बएको म्माद वडा कामायरमरे फयढभा लतन ददन लबत्र ताभेर
गयी ताभेरीको व्महोया खुराइय सलभलतभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
(५)

उऩदपा (१) फभोशजभ म्माद ताभेर हुन नसकेभा दे हाम फभोशजभको यवद्युतीम भाध्मभ
वा ऩलत्रकाभा सूचना प्रकािन गये य म्माद ताभेर गनुय ऩनेछ्
(क)

म्माद ताभेर गरयनुऩने व्मशिको कुनै फ्माक्स वा इयभेर वा अन्म कुनै अलबरे ख
हुन सक्ने यवद्युतीम भाध्मभको ठे गाना बए सो भाध्मभफाट;

(ख)

प्रलतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्ने भनालसफ आधाय छ बन्ने
दे शखएभा सलभलतको लनणयमफाट कुनै स्थानीम दै लनक ऩलत्रकाभा सूचना प्रकािन गये य
वा स्थानीम एप.एभ. ये लडमो वा स्थानीम टे लरलबजनफाट सूचना प्रसायण गये य; वा

(ग)

अन्म कुनै सयकायी लनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद ताभेर हुन सक्ने
भनालसफ कायण दे शखएभा सलभलतको आदे िफाट त्मस्तो सयकायी लनकाम भापयत ।

(६)

मस ऐन फभोशजभ म्माद जायी गनुऩ
य दाय अनुसूची-६ फभोशजभको ढाॉचाभा जायी गनुय ऩनेछ।

२०. योहवयभा याख्नुट ऩने् मस ऐन फभोशजभ वडा कामायरम भापयत ताभेर गरयएको म्मादभा
सम्फशन्धत वडाको अध्मऺ वा सदस्म तथा कशम्तभा दुइयजना स्थानीम बरादलभ योहवयभा
याख्नुध ऩनेछ।
२१. यीत फेयीत जाॉच गने्
(१) उजुयी प्रिासकरे म्माद ताभेरीको प्रलतवेदन प्राप्त बएऩलछ यीतऩूवक
य को ताभेर बएको
छ वा छै न जाॉच गयी आवश्मक बए सम्फशन्धत वडा सशचवको प्रलतवेदन सभेत लरइय
यीतऩूवक
य को दे शखए लभलसर साभेर याशख तथा फेयीतको दे शखए फदय गयी ऩुन् म्माद
ताभेर गनय रगाइय ताभेरी प्रलत लभलसर साभेर याख्नु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा

(१) फभोशजभ जाॉच गदाय सम्फशन्धत कभयचायीरे फदलनमत याशख कामय गये को

दे शखए उजुयी प्रिासकरे सो व्महोया खुराइय सलभलत सभऺ प्रलतवेदन ऩेि गनुय ऩनेछ।
(३)

उऩदपा

(२) फभोशजभको प्रलतवेदनको व्महोया उऩमुि दे शखए सलभलतरे सम्फशन्धत

कभयचायी उऩय कायवाहीको रालग कामयऩालरका सभऺ रे शख ऩठाउन सक्नेछ ।
२२. ताये खभा याख्नू ऩने्
(१) उजुयी प्रिासकरे दपा ९ फभोशजभ लफवाद दताय गये ऩलछ उजुयीकतायराइय य दपा १६
फभोशजभ प्रलतवाद दताय गये ऩलछ प्रलतफादीराइय ताये ख तोयक ताये खभा याख्नुऩछय ।
(२) उजुयीका ऩऺहरूराइय ताये ख तोक्दा ताये ख तोयकएको ददन गरयने काभको व्महोया
ताये ख बऩायइय तथा ताये ख ऩचायभा खुराइय उजुयीका सफै ऩऺराइय एकै लभरानको लभलत
तथा सभम उलरे ख गयी एकै लभरानको ताये ख तोक्नुऩछय ।
(३)

उऩदपा (२) फभोशजभ ताये ख तोयकएको सभमभा कुनै ऩऺ हाशजय नबए ऩलन
तोयकएको कामय सम्ऩन्न गयी अको ताये ख तोक्नु ऩने बएभा हाशजय बएको ऩऺराइय
ताये ख तोयक सभमभा हाशजय नबइय ऩलछ हाशजय हुने ऩऺराइय अशघ हाशजय बइय ताये ख
राने ऩऺ सॉग एकै लभरान हुनेगयी ताये ख तोक्नु ऩछय ।

(४)

मस दपा फभोशजभ तोयकएको ताये खभा उऩशस्थत बएका ऩऺहरूराइय साथै याशख
सलभलतरे उजुयीको कायवायह गनुय ऩछय ।

(५)

उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन तोयकएको ताये खभा कुनै ऩऺ
उऩशस्थत नबए ऩलन सलभलतरे लफवादको यवषमभा कायवाही गनय फाधा ऩने छै न ।

२३. सलभलतको लनणयम फभोशजभ हुने् सलभलतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचलरत कानून तथा मस
ऐनभा रे शखए दे शख फाहे कको यवषमभा आवश्मक प्रयक्रमा लनधाययण गनय सक्नेछ ।
ऩरयच्छे द-५
सुनवाइय तथा प्रभाण फुझ्ने सम्फन्धभा
२४. प्रायशम्बक सुनवाइय्
(१)

भेरलभराऩफाट लफवाद लनरुऩण हुन नसकी सलभलतभा आएका लफवाद प्रलतवाद

दताय वा

फमान वा सो सयहको कुनै कामय बएऩलछ सुनवाइयको रालग ऩेि बएको लफवादभा
उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा तत्कार लनणयम गनय सयकने बएभा सलभलतरे लफवाद ऩेि
बएको ऩयहरो सुनवाइयभा नै लनणयम गनय सक्नेछ ।
(२)

सलभलत सभऺ ऩेि बएको लफवादभा उऩदपा (१) फभोशजभ तत्कार लनणयम गनय सयकने
नदे शखएभा सलभलतरे दे हाम फभोशजभको आदे ि गनय सक्नेछ्-

(क)

लफवादभा भुख नलभरेको कुयाभा मकीन गनय प्रभाण फुझ्ने वा अन्म कुनै कामय गने;

(ख)

लफवादभा फुझ्नुऩने प्रभाण मयकन गयी ऩऺफाट ऩेि गनय रगाउने वा सम्फशन्धत
लनकामफाट भाग गने आदे ि गने;

(ग)

भेरलभराऩका सम्फन्धभा लफवादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने; तथा

(घ)

ु ाइको रालग ताये ख तथा ऩेशिको सभम
लफवादका ऩऺ उऩशस्थत बएभा सुनव
तालरका लनधाययण गने ।

(३)

उऩदपा (१) य (२) भा जुन सुकै कुया रेशखएको बए ताऩलन सलभलतरे स्थानीम ऐनको
दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोशजभको उजुयीभा भेरलभराऩको रालग ऩठाउने

आदे ि

गनुऩ
य नेछ ।
२५. प्रभाण दाशखर गने्

फादी वा प्रलतफादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेि गनय अनुभलत भाग गयी

लनवेदन ऩेि गये भा उजुयी प्रिासकरे सोयह ददन लरन सक्नेछ ।
२६. लरखत जाॉच गने्
(१)

सलभलतरे उजुयीभा ऩेि बएको कुनै लरखतको सत्मता ऩयीऺण गनय ये खा वा हस्ताऺय
यविेषऻराइय जाॉच गयाउन जरूयी दे खेभा सो लरखतराइय असत्म बन्ने ऩऺफाट ऩयीऺण
दस्तुय दाशखर गनय रगाइय ये खा वा हस्ताऺय यविेषऻफाट लरखत जाॉच गयाउन
सक्नेछ।

(२)

उऩदपा (१) फभोशजभ जाॉच गदाय भनालसफ भायपकको सभम तोयक

आदे ि गनुय ऩनेछ

य सभम लबत्र जाॉच सम्ऩन्न हुनको रालग मथा सम्बव व्मवस्था गनुय ऩनेछ ।
(३)

उऩदपा (१) फभोशजभ जाॉच गदाय लरखत असत्म ठहयीएभा लरखत सत्म यहे को बन्ने
ऩऺफाट रागेको दस्तुय असुर गयी उऩदपा (१) फभोशजभ दस्तुय दाशखर गने ऩऺराइय
बयाइय ददनु ऩछय ।

२७. साऺी फुझ्ने्
(१) सलभलतफाट साऺी फुझ्ने आदे ि गदाय साऺी फुझ्ने ददन तोयक आदे ि गनुय ऩनेछ । साछी
याख्दा फढीभा ५ जना याख्नु ऩने ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ

आदे ि बएऩलछ उजुयी प्रिासकरे उजुयीको ऩऺराइय

आदे िभा

उलरेख बएको लभलतभा साऺी फुझ्ने ताये ख तोक्नु ऩनेछ ।
(३) साऺी फुझ्ने ताये ख तोयकएको ददनभा
सम्फशन्धत ऩऺको दायमत्व हुनेछ ।
२८. सलभलतको तपयफाट फकऩत्र गयाउने्

आफ्नो साऺी सलभलत सभऺ उऩशस्थत गयाउनु

(१) मस

ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन नाफारक वा अिि वा

वृध्दवृध्दा ऩऺ यहेको उजुयीभा साशऺ फकऩत्रको रालग तोयकएको ताये खको ददन
उऩशस्थत नबएको वा उऩशस्थत नगयाइएको साऺीराइय सलभलतरे म्माद तोयक सलभलतको
तपयफाट शझकाइय फकऩत्र गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ साऺी शझकाउॉदा फकऩत्र हुने ताये ख तोयक म्माद जायी गनुय ऩनेछ
य उजुयीका ऩऺहरूराइय सभेत सोयह लभरानको ताये ख तोक्नु ऩनेछ ।
२९. साऺी फकऩत्र गयाउने्
(१)

उजुयी प्रिासकरे साऺी फकऩत्रको रालग तोयकएको ददन ऩऺहरूसॉग लनजहरूरे
उऩशस्थत गयाउन लमाएका साशऺको नाभावरी लरइय सलभलत सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ ।

(२)

साऺी फकऩत्रको रालग तोयकएको ताये खको ददन उजुयीका सफै ऩऺरे साऺी उऩशस्थत
गयाउन लमाएको बए कामायरम खुलनासाथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी उऩशस्थत गयाउन
नलमाएको बए ददनको फाह्र फजेऩलछ सलभलतरे उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र
गयाउनु ऩनेछ ।

३०. फन्दे ज गनय सक्ने्
(१)

साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा उजुयीको यवषमवस्तु बन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी वा
उजुयीको ऩऺराइय अऩभालनत गने वा शझझ्माउने वा अनुशचत प्रकायको प्रश्न सोलधएभा
सलभलतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट ऩऺराइय फन्दे ज गनय सक्नेछ ।

(२)

नाफारक वा वृध्द वा असि वालफयाभीरे साऺी फक्नुऩने बइय त्मस्तो उजुयीभा कुनै
ऩऺको उऩशस्थलत वा अन्म कुनै भनालसफ कायणरे साऺीराइय फकऩत्र गनय अनुशचत
दफाव ऩये को वा ऩने प्रफर सम्बावना यहे को छ बन्ने सलभलतराइय रागेभा सलभलतरे
त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩशस्थलतराइय फन्दे ज गयी लनजरे साऺीरे नदे ख्ने गयी भात्र
उऩशस्थत हुन आदे ि गनय सक्नेछ ।

(३)

उऩदपा (२) फभोशजभ आदे ि गये भा साऺीरे नदे ख्ने गयी ऩऺ उऩशस्थत हुने व्मवस्था
लभराउने दायमत्व सलभलतको हुनेछ ।

(४)

उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभ गदाय सलभलतरे उजुयीसॉग सम्फशन्धत

आवश्मक प्रश्न

तमाय गयी सलभलतको तपयफाट फकऩत्र गयाउन सक्नेछ ।
३१. ऩेिी सूची प्रकािन गनुऩ
य ने्
(१)

उजुयी प्रिासकरे प्रत्मेक हप्ता िुक्रवाय अगाभी हप्ताको रालग ऩेिी तोयकएको
लफवादहरूको साप्तायहक ऩेिी सूची तथा तोयकएको ददन उि ददनको रालग ऩेिी
तोयकएका लफवादहरूको ऩेिी सूची प्रकािन गनेछ ।

(२)

उऩदपा (१) फभोशजभको सूची सॊ मोजकरे य लनजको अनुऩशस्थलतभा लनजरे शजम्भेवायी
तोकेको सलभलतको सदस्मरे प्रभाशणत गनुय ऩनेछ ।

३२. दै लनक ऩेिी सूची्
(१) उजुयी प्रिासकरे दपा ३२ फभोशजभको साप्तायहक ऩेिी सूचीभा चढे का लफवादहरूको
तोयकएको ददनको ऩेिी सूची तमाय गयी एक प्रलत सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनु ऩनेछ
तथा एक प्रलत सलभलतका सदस्महरूराइय उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोशजभको सूचीभा लफवादहरू उलरे ख गदाय लफवाद दतायको

आधायभा

दे हामको क्रभभा तमाय गयी प्रकािन गयाउनु ऩनेछ्-

(३)

(क)

नाफारक ऩऺ बएको लफवाद;

(ख)

िारययीक असिता वा अऩाङ्गता बएको व्मशि ऩऺ बएको लफवाद;

(ग)

सियी वषय उभेय ऩुया बएको वृध्द वा वृध्दा ऩऺ बएको लफवाद; तथा

(घ)

लफवाद दतायको क्रभानुसाय ऩयहरे दताय बएको लफवाद ।

उऩदपा (२) फभोशजभ ऩेिी सूची तमाय गदाय भुलतवीफाट जागेका तथा सवोच्च
अदारत, उच्च अदारत तथा शजलरा अदारतफाट ऩुन् इन्सापको रालग प्राप्त बइय दताय
बएको लफवादको हकभा िुरूभा सलभलतभा दताय बएको लभलतराइय नै दताय लभलत भालन
क्रभ लनधाययण गनुऩ
य नेछ ।

(४)

उऩदपा (१) वा (२) भा यहेको क्रभानुसाय नै सलभलतरे लफवादको सुनवाइय य कायवाही
तथा यकनाया गनुऩ
य नेछ।

३३. उजुयी प्रिासकको शजम्भेवायी हुने् ऩेिी सूचीभा चढे का लफवादहरू कामायरम खुरेको एक
घण्टा लबत्र सलभलत सभऺ

सुनवाइयको रालग ऩेि गने तथा उि ददनको तोयकएको कामय

सयकए ऩलछ सलभलतफाट यपताय फुशझलरइय सुयशऺत याख्ने शजम्भेवायी उजुयी प्रिासकको हुनेछ ।
३४. प्रभाण सुनाउन सक्ने् सलभलतरे दपा २५ फभोशजभ तोयकएको ताये खको ददन उऩशस्थत सफै
ऩऺराइय अको ऩऺरे ऩेि गये को प्रभाण एवभ् कागजात दे खाइय ऩयढफाॉची सुनाइय सो फाये भा अको
ऩऺको कुनै कथन यहेको बए लरशखत फमान गयाइय लभलसर साभेर गयाउन सक्नेछ।
३५. लफवादको सुनवाइय गने्
(१) सलभलतरे दुवै ऩऺको कुया सुनी लनजहरूको लफवादको सुनवाइय तथा लनणयम गनुय ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सुनवाइय तथा लनणयम गदाय ऩऺहरूको योहवयभा गनुय ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोशजभ लफवादको सुनवाइय गदाय इजरास कामभ गयी सुनवाइय गनय
भनालसव दे शखएभा सोही अनुसाय गनय सक्नेछ ।

तय दुफै ऩऺको बनाइ तथा शजयकय सुन्नराइ उऩदपा ३ अनुसायको इजरास कामभ
गनय फाधा हुने छै न ।

३६. फन्द इजरासको गठन गनयसक्ने
(१)

सलभलतरे भयहरा तथा फारफालरका सभावेि यहे को तथा

आवश्मक दे खेको अन्म

लफवादको सुनवाइयको रालग फन्द इजरास कामभ गयी सुनवाइय गनय सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोशजभको फन्द इजरासभा लफवादका ऩऺ तथा अन्म सयोकायवारा
फाहे क अन्म व्मशिराइय इजरासभा प्रवेि गनय नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन गनुय
ऩनेछ ।

(३)

फन्द इजरासफाट हे रयने लफवादको काभ कायवाही, यऩडीतको नाभ थय ठे गाना
रगामतका यवषम गोप्म याख्नु ऩनेछ ।

३७. फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मवस्था्
(१)

फन्द इजरासफाट हे रयएका लफवादहरूको कागजातको प्रलतलरयऩ फादी, प्रलतवादद य
लनजको यहतभा असय ऩये को कुनै सयोकायवारा फाहे क अरू कसै राइय उऩरब्ध गयाउनु
हुॉदैन ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको लफवादको तथ्म खुराइय कुनै सभाचाय कुनै ऩत्रऩलत्रकाभा
सॊ प्रष
े ण हुन ददनु हुॉदैन ।
(३)

उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन सलभलतरे ऩऺको गोऩलनमता तथा
यहतभा प्रलतकुर प्रबाव नऩने गयी सभाचाय सॊ प्रष
े ण गनय बने कुनै फाधा ऩने छै न।

३८. थऩ प्रभाण फुझ्ने् लफवादको सुनवाइयको क्रभभा लफवादको कुनै ऩऺको अनुयोधभा वा लफवाद
सुनवाइयको क्रभभा सलभलत आपैरे थऩ प्रभाण फुझ्नुऩने दे खेभा उजुयीका ऩऺहरूराइय थऩ
प्रभाण ऩेि गनय ऩेि गने ताये ख तोयक आदे ि गनय सक्नेछ ।
३९. स्वाथय फाशझएको लफवाद हे न य नहुने्

सलभलतको सदस्मरे दे हामका लफवादको कायवाही य

ु ॉद
यकनायाभा सॊ रग्न हुनह
ु ै न्(क) आफ्नो वा नशजकको नातेदायको हक यहत वा सयोकाय यहे को लफवाद स्ऩष्टीकयण्
मस उऩदपाको प्रमोजनको रालग "नशजकको नातेदाय" बन्नारे अऩुतारी ऩदाय कानून
फभोशजभ अऩुतारी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलभकता क्रभभा यहे को व्मशि, भाभा,
भाइजु, सानी आभा, ठू री आभा, सानोफाफु, ठू रोफाफू, ऩलत वा ऩत्नी तपयका सासू,
ससुया, पूऩु, पूऩाजु, सारा, जेठान, सारी, दददी, फयहनी, लबनाजु, फयहनी ज्वाइँ,

बाञ्जा, बाञ्जी, बाञ्जी ज्वाइँ, बाञ्जी फुहायी तथा त्मस्तो नाताका व्मशिको
एकासगोरभा यहेको ऩरयवायको सदस्म सम्झनु ऩछय।
(ख) लनजरे अन्म कुनै है लसमतभा गये को कुनै कामय वा लनज सॊ रग्न यहे को कुनै यवषम
सभावेि यहेको कुनै लफवाद;
(ग) कुनै यवषमभा लनजरे लफवाद चलने वा नचलने यवषमको छरपरभा सहबालग बइय
कुनै याम ददएको बए सो यवषम सभावेि यहे को लफवाद; वा
(घ) अन्म कुनै कायणरे

आधायबूत रूऩभा लनज य लनजको एकाघय सॊ गोरका

ऩरयवायका सदस्मको कुनै स्वाथय फाशझएको लफवाद ।
(२)

उऩदपा (१) फभोशजभको कुनै अवस्था दे शखएभा जुन सदस्मको त्मस्तो अवस्था ऩछय
उि सदस्मरे लफवाद हे न य नहुने कायण खुराइय आदे ि गनुय ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) को प्रलतकुर हुने गयी कुनै सदस्मरे कुनै लफवादको कायवायह य यकनायाभा
सहबालग हुन रागेभा लफवादको कुनै ऩऺरे आवश्मक प्रभाण सयहत लफवादको कायवायह
यकनाया नगनय लनवेदन ददन सक्नेछ य सो सम्फन्धभा काभ कायफाही स्थानीम ऐनको
दपा ४८ (५) अनुसाय हुनेछ ।
(४) उऩदपा (३) अनुसाय लफवाद लनरुऩण हुन नसक्ने अवस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा
४८(६) य (७) को ब्मफस्था अनुसायको सबारे तोकेको सलभलतरे काभ कायवायह य
यकनायाभा गनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोशजभ गदाय सबारे लफवादका ऩऺहरूराइय सोयह उऩदपा फभोशजभ गदठत
सलभलतफाट लफवादको कायवायह यकनाया हुने कुयाको जानकायी गयाइय उि सलभलत
सभऺ उऩशस्थत हुन ऩठाउनु ऩनेछ
ऩरयच्छे द-६
लनणयम य अन्म आदे ि
४०. लनणयम गनुऩ
य ने्
(१)

सलभलतरे सुनवाइयको रालग ऩेि बएको लफवाद हे दाय कुनै प्रभाण फुझ्नु ऩने फाॉयक नययह
लफवाद यकनाया गने अवस्था यहे को दे शखएभा सोयह ऩेिीभा लफवादभा लनणयम गनुय ऩनेछ।

(२)

उऩदपा (१) फभोशजभ लनणयम गये ऩलछ लनणयमको व्महोया लनणयम यकताफभा रे शख
सलभलतभा उऩशस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत गनुय ऩनेछ ।

(३)

उऩदपा (१) फभोशजभ गयीएको लनणयमको दपा ४२ य अन्म प्रचलरत कानून फभोशजभ
खुराउनुऩने यववयण खुरेको ऩूण य ऩाठ लनणयम बएको लभलतरे फयढभा सात ददन लबत्र
तमाय गयी लभलसर साभेर याख्नु ऩछय ।

(४) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन सभमाबाव अथवा अन्म कुनै
भनालसफ कायणरे गदाय सोयह ददन लफवाद लनणयम गनय नसक्ने बएभा आगालभ हप्ताको
कुनै ददनको रालग अको ऩेिी ताये ख तोक्नु ऩनेछ।
४१. लनणयमभा खुराउनुऩने्
(१) सलभलतरे दपा ४१ फभोशजभ गये को लनणयमको ऩूण य ऩाठभा मस दपा फभोशजभका
कुयाहरू खुराइय अनुसूची-७ फभोशजभको ढाॉचाभा तमाय गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩूण य ऩाठ तमाय गदाय फादी तथा प्रलतफादीको शजयकय, लनणयम
गनुऩ
य ने दे शखएको यवषम, दुवै ऩऺफाट ऩेि बएको प्रभाणका कुयाहरू सभेतको यवषम
खुराउनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा उलरेख बए दे शख फाहे क ऩूण य ऩाठभा दे हामका कुयाहरू सभेत
खुराउनु ऩनेछ्(क) तथ्मको ब्महोया;
(ख) लफवादको कुनै ऩऺरे कानून व्मवसामी याखेको बएभा लनजरे ऩेि गये को फहस
नोट तथा फहसभा उठाइएका भुर यवषमहरु;
(ग) लनणयम गनयको रालग आधाय लरइएको प्रभाणका साथै दुवै ऩऺफाट ऩेि बएको
प्रभाण तथा त्मसको यवश्लेषण;
(घ) लनणयम कामायन्वमन गनयको रालग गनुय ऩने यवषमहरूको लसरलसरे वाय उलरे खन
सयहतको तऩलसर खण्ड; तथा
(ङ) लनणयम उऩय ऩुनयावेदन राग्ने बएभा ऩुनयावेदन राग्ने शजलरा अदारतको नाभ य
के कलत ददनलबत्र ऩुनयावेदन गनुऩ
य ने हो सो सभेत ।
(४)

उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदे शख फाहे क दे हामका कुयाहरु सभेत लनणयमभा
खुराउन सक्नेछ्(क) साऺी वा सजयलभनको फकऩत्रको सायाॊि ;
(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा वा अवरम्फन गये को बए सो नजीयको यववयण य लफवादभा
उि नजीयको लसध्दान्त के कुन आधायभा रागु बएको हो अथवा रागु नबएको
हो बन्ने कायण सयहतको यवश्लेषण;

(ग) लनणयमफाट कसै राइय कुनै कुया ददनु बयाउनु ऩने बएको बए कसराइय के कलत
बयाइय ददनुऩने हो सोको यववयण; तथा
(घ) लफवादको क्रभभा कुनै भारसाभान वा प्रभाणको रुऩभा केयह वस्तु सलभलत सभऺ
ऩेि बएको बए सो भारसाभान वा वस्तुको हकभा के गने हो बन्ने यवषम ।
४२. प्रायशम्बक सुनवाइयभा लनणयम हुनसक्ने्
(१)

सलभलतरे ऩयहरो सुनवाइयको रालग ऩेि बएको अवस्थाभा नै लफवादभा थऩ प्रभाण
फुशझयहनुऩने अवस्था नयहेको दे खेभा अथवा हदम्माद वा हकदै मा वा सलभलतको
ऺेत्रालधकाय नयहेको कायणरे लफवाद लनणयम गनय नलभलने दे खेभा ऩयहरो सुनवाइयभा नै
लनणयम गनय सक्नेछ ।

(२)

उऩदपा (१) फभोशजभको लनणयम ऺेत्रालधकायको अबाव यहे को कायणरे बएको
अवस्थाभा ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने अदारत वा स्थानीम तह वा अन्म लनकामभा उजुयी
गनय जानु बलन सम्फशन्धत ऩऺराइय जानकायी ददनु ऩनेछ।

४३. लनणयम सॊ िोधन्
(१)

सलभलत सभऺ लफवादको ऩऺ वा कुनै सयोकायवारारे लफवादको लनणयमभा बएको कुनै
रेखाइयको त्रुटी सॊ िोधन गयीऩाउन शजयकय लरइय लनणयमको जानकायी बएको ऩैं लतस ददन
लबत्र लनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको लनवेदन ऩयी सलभलतरे हे दाय साभान्म त्रुटी बएको य सॊ िोधनफाट
लनणयमको भूर आिमभा कुनै हे यपेय नहुने दे खेभा छु िै ऩचाय खडा गयी लनवेदन फभोशजभ
लनणयम सॊ िोधन गने आदे ि ददन सक्नेछ ।
(३)

उऩदपा (२) फभोशजभको आदे ि भूर लनणयमको अलबन्न अङ्गको रुऩभा लरइनेछ ।

४४. लनणयमभा हेयपेय गनय नहुने्
(१) सलभलतका सदस्म अथवा अरु कसै रे ऩलन सलभलतका सदस्महरुको दस्तखत बै सके ऩलछ
लनणयमभा कुनै प्रकायको थऩघट वा केयभेट गनय हुॉदैन ।
(२)

कसैरे उऩदपा

(१)फभोशजभ को कसुय गने कभयचायीराइय आवश्मक कायवाहीको रालग

सम्फशन्धत लनकामभा रेशख ऩठाउनु ऩनेछ ।
४५. लनणयम बएऩलछ गनुऩ
य ने कायवायह्
(१)

उजुयी प्रिासकरे सलभलतफाट लनणयम बएऩश्चात लनणयम यकताफभा सलभलतका सदस्महरु
सफैको दस्तखत बएको मयकन गयी लनणयम यकताफ य लभलसर शजम्भा लरनु ऩछय ।

(२)

मस ऐन फभोशजभ लनणयमको ऩूण य ऩाठ तमाय बएऩलछ सफै सदस्मको दस्तखत बै सके
ऩलछ उजुयी प्रिासकरे लनणयमको कामायन्मवम गनयका रालग तत्कार गनुऩ
य ने केयह कामय
बए सो सम्ऩन्न गयी लभलसर अलबरे खको रागी ऩठाउनु ऩछय ।

४६. लनणयम गनयऩने अवलध्
(१)

सलभलतरे प्रलतवाद दाशखर बएको वा फमान गनुऩ
य नेभा प्रलतफादीको फमान बएको लभलतरे
ु ान बएको
तथा प्रलतवाद दाशखर नबएको वा फमान नबएकोभा सो हुनऩु ने म्माद बि
लभलतरे नब्फे ददनलबत्र लफवादको अशन्तभ लनणयम गनुऩ
य नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सभमावलध गणना गदाय भेरलभराऩको रालग ऩठाइयएको
लफवादको हकभा भेरलभराऩको प्रयक्रमाभा रागेको सभम कटाइय अवलध गणना गनुय
ऩनेछ ।
(३)

उऩदपा

(१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩलन लफवादभा फुझ्नु ऩने प्रभाण तथा

ऩुया गनुय ऩने प्रयक्रमा फाॉयक नयही लफवाद लनणयम गनय अङ्ग ऩुलग सकेको बए सो ऩुगेको
ऩन्र ददन लबत्र अशन्तभ लनणयम गनुय ऩनेछ ।
४७. अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे ि जायी गनय सयकने् स्थानीम ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८
को खण्ड (क) दे शख सम्भ )ङ( उलरेशखत यवषमभा तत्रकार अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे ि
जायी गनय सयकनेछ।मस्तो आदे ि जायी गदाय लनवेदकरे ऩेि गये को कागजात
अवस्था य वस्तुगत ऩरयशस्थलतको प्रायशम्बक

लनजको

छानयवन गयी तत्कार आदे ि नगये

लनवेदकराई ऩनय सक्ने नकायात्भक प्रबावको भुलमाॊकन गनुय ऩदयछ। न्मायमक सलभलतरे जायी
गने अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे ि अनुसूची ८ भा उलरे ख गये फभोशजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द-७
सलभलतको सशचवारम
४८. सलभलतको सशचवारम्
(१)

सलभलतको कामयसम्ऩादनराइय सहशजकयणा गनय एक सशचवारम यहने छ ।

(२)

उऩदपा (१) वभोशजभको सशचवारमभा कामयऩालरकारे

आवश्मता अनुसाय उजुयी

प्रिासक, अलबरे ख प्रिासक तथा अन्म कभयचायीहरुको व्मवस्था गनय सक्नेछ।
सशचवारमको कामय सम्ऩादनराइय व्मवशस्थत गनय सशचवारम अन्तगयत उजुयी
िाखा/पाॉट तथा अलबरेख िाखा/पाॉट यहन सक्नेछ ।
४९. उजुयी प्रिासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरे ख बए दे शख फाहे क
उजुयी प्रिासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्

(क)

ऩेि बएका उजुयी , प्रलतवाद य अन्म लरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩुगेको बए कानून
फभोशजभ राग्ने दस्तुय लरइय दताय गने य दताय गनय नलभलने बए कायण जनाइय
दयऩीठ गने;

(ख)

यववादभा प्रभाणको रालग ऩेि बएका नक्कर कागजराइय सक्कर सॉग लबडाइय दठक
दे शखएभा प्रभाशणत गने य लभलसर साभेर याख्ने तथा सक्करभा केयह कैयपमत
दे शखएभा सो जनाइय सम्फशन्धत ऩऺको सयह छाऩ गयाइय याख्ने;

(ग)

ऩेि बएका लरखत साथ सॊ रग्न हुन ु ऩने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ वा छै न
बए ठीक छ वा छै न जाॉच्ने;

(घ)

सलभलतको आदे िरे शझकाउनु ऩने प्रलतफादी , साऺी वा अन्म व्मशिको नाभभा
म्माद जायी गने ;

(ङ)

यववादका ऩऺराइय ताये ख वा ऩेिी ताये ख तोक्ने;

(च)

सलभलत सभऺ ऩेि हुन ु ऩने लनवेदन दताय गयी आदे िको रालग सलभलत सभऺ ऩेि
गने;

(छ)

कानून फभोशजभ वाये स लरने तथा गुज्रक
े ो ताये ख थाम्ने लनवेदन लरइय आवश्मक
कायवाही गने ;

(ज)

सलभलतफाट बएको आदे ि कामायन्वमन गने गयाउने;

(झ)

सलभलतभा ऩेि वा प्राप्त बएका कागजऩत्र फुझ्ने, बऩायइय गने रगामतका कामयहरु
गने;

(ञ)

आवश्मकतानुसाय सलभलतको तपयफाट ऩत्राचाय गने;

(ट)

सलभलतको आदे िरे ताभेर गनुऩ
य ने म्माद ताभेर गने गयाउने

, ताभेर बएको

म्मादको ताभेरी जाॉची यीतऩूवक
य को नबए ऩुन् जायी गने तथा अन्म अदारत वा
लनकामफाट प्राप्त बएको नगयऩालरकारे ताभेर गरय ददनु ऩने म्माद ताभेर गने
गयाउने;
(ठ)

लनणयम यकताफ य उजुयीको लभलसर शजम्भा लरने;

(ड)

सलभलतभा दताय बएका यववाद तथा लनवेदन रगामतका कागजातको अलबरे ख तमाय
गने य भालसक वा वायषयक प्रलतवेदन ऩेि गनुय ऩने लनकाम सभऺ प्रलतवेदन तमाय
गयी सॊ मोजकफाट प्रभाशणत गयाइय सम्फशन्धत लनकामभा

(ढ)

ऩठाउने;

आफ्नो शजम्भा यहे का उजुयीका लभलसरभा यहे का कागजातको यीतऩूवक
य नक्कर
ददने;

(ण)

शजलरा अदारतभा ऩुनयावेदन राग्ने गयी लनणयम बएका यववादभा ऩुनयावेदन म्माद
जायी गयी ताभेर गने गयाउने;

(त)

अदारत वा अन्म कुनै लनकामभा यववादको लभलसर वा कुनै कागजात ऩठाउनुऩने
बएभा सलभलतराइय जानकायी गयाइय लभलसर वा कागजात ऩठाउने तथा यपताय प्राप्त
बए ऩलछ कानून फभोशजभ सुयशऺत याख्ने व्मवस्था लभराउने;

(थ)

लनणयम यकताफ शजम्भा लरने; तथा

(द)

ऩेि बएका लनवेदन रगामतका कागजातभा सलभलतफाट आदे ि हुनऩु ने वा लनकासा
लरनु ऩनेभा सलभलत सभऺ ऩेि गने ।

५०. अलबरेख प्रिासकको काभ , कतयव्म य अलधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरे ख बए फाहे क
अलबरेख प्रिासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्
(क) लनणयम कामायन्वमन सम्फन्धी्
(१) लनणयम फभोशजभ चरन चराउनु

ऩने, कुनै कुया ददराइय

रगामतका लनणयम कामायन्वमनका रालग गनुय

बयाइय ददनु

ऩने

ऩने कामयहरु गने तथा लनणयम

कामायन्वमनको अलबरेख याखी कानून फभोशजभ यववयण ऩठाउनु

ऩने

लनकामहरुभा यववयण ऩठाउने;
(२) लनणयम कामायन्वमनको क्रभभा लनवेदन ददएका ऩऺहरुको वाये स लरने

, सकाय

गयाउने, गुज्रक
े ो ताये ख थभाउने रगामतका कामयहरु गने;
(३) सलभलतको आदे िरे योक्का बएको वा अरु कुनै अदारत वा लनकामफाट योक्का
बै आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दाशखर चरान गनुय

ऩने बए सो

गने;
(४) लनणयम फभोशजभ लरराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनुय ऩने बए सो
सभेत गने; तथा
(५) रे शखए दे शख फाहेकको कुनै कामय लनणयम कामायन्वमनको क्रभभा गनुय ऩने बएभा
सलभलत सभऺ ऩेि गयी आदे ि फभोशजभ गने ।
(ख) अलबरेख सॊ यऺण सम्फन्धी्
(१) अलबरेख िाखाको ये खदे ख गयी लनणयम बएका लभलसर सुयशऺत याख्ने य कानून
फभोशजभ सडाउने ऩने कागजहरु सडाउने;
(२) लनणयम बएका लभलसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दुरुस्त यहे

नयहे को हे ने य

लभलसर कानून फभोशजभ गयी दुरुस्त अवस्थाभा याख्ने;
(३) कानून फभोशजभ सडाउने कागजको यववयण तमाय गयी सो यववयण सुयशऺत
यहने व्मवस्था गने ;

(४) अलबरेख िाखाभा प्राप्त बएको लभलसरहरुको सारफसारी अलबरे ख याख्ने य
आवश्मकतानुसाय यववयण तमाय गने; तथा
(५) कुनै अदारत वा लनकामफाट अलबरे खभा यहे को लभलसर वा कुनै कागजात
भाग बै आएभा यीतऩूवक
य ऩठाउने य यपताय प्राप्त बएऩलछ यीतऩूवक
य गयी
सुयशऺत याख्ने ।
५१. उजुयी प्रिासक वा अलबरे ख प्रिासकको आदे ि उऩयको लनवेदन्
(१)

मस ऐन फभोशजभ उजुयी प्रिासक वा अलबरे ख प्रिासकरे गये को आदे ि वा कायवाही
उऩय शचि नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे ि वा कायवाही बएको ऩाॉच ददन

लबत्र सलभलत सभऺ

लनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२)

ु ाइय गयी लनवेदन ऩेि
सलभलतरे उऩदपा (१) फभोशजभ ऩेि बएको लनवेदन उऩय सुनव
बएको फयढभा सात ददन लबत्र लनवेदन उऩयको कायवायह टु ङ्गग्माउनु ऩनेछ ।

(३)

उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन उऩदपा (१) फभोशजभको लनवेदन
उऩय आदे ि वा लनणयम गनुय ऩूव य केयह फुझ्नु ऩने बए सो फुझेय भात्र लनणयम वा आदे ि
गनुय ऩनेछ ।

ऩरयच्छे द-८
भेरलभराऩ सम्फन्धी व्मवस्था
५२. लभराऩत्र गयाउने्
(१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोशजभ लभराऩत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुयीभा लभराऩत्र
गयाउन सक्नेछ ।
(२) यववादका ऩऺहरूरे लभराऩत्रको रालग

अनुसूची-९ फभोशजभको ढाॉचाभा लनवेदन ददएभा

सलभलतरे उजुयीभा लभराऩत्र गयाउन उऩमुि दे खेभा लभराऩत्र गयाइ ददनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩऺहरूरे ददएको लनवेदनको व्महोया सलभलतरे दुवै ऩऺराइय
सुनाइय त्मसको ऩरयणाभ सम्झाइय ऩऺहरूको लभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभलत यहे
नयहेको सोध्नु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ सुनाउॉदा ऩऺहरूरे लभराऩत्र गनय भञ्जुय गये भा सलभलतरे
ऩऺहरूको लनवेदनभा उलरे ख बएको व्महोया फभोशजभको लभराऩत्र तीन प्रलत तमाय
गयाउनु ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोशजभको लभराऩत्रको व्महोया ऩऺहरूराइय ऩढीफाॉची सुनाइय लभराऩत्र
गनय भञ्जुय बएभा ऩऺहरूको सयहछाऩ गयाइय सलभलतका सदस्महरूरे लभराऩत्र कागज
अनुसूची-१० फभोशजभको ढाॉचाभा प्रभाशणत गयी एक प्रलत सलभलतरे अलबरे खको रालग
लभलसरभा याख्नुऩनेछ तथा एक-एक प्रलत फादी तथा प्रलतफादीराइय ददनु ऩनेछ।
५३. भेरलभराऩ गयाउन सक्ने्
(१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोशजभ लभराऩत्र गनय लभलने उजुयीभा ऩऺहरूफीच
भेरलभराऩ गयाउन सक्नेछ ।
(२) ऩऺहरूरे जुन सुकै तहभा यवचायाधीन यहे को प्रचलरत कानूनरे भेरलभराऩको भाध्मभफाट
ु रूऩभा सलभलत सभऺ
सभाधान गनय सयकने यववादभा यववादका ऩऺरे सॊ मि

लनवेदन

ददन सक्ने छन् ।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ लनवेदन ददएकोभा भेरलभराऩफाट उजुयीको लनयोऩण हुन उऩमुि
दे शखएभा सलभलतरे त्मस्तो उजुयी भेरलभराऩको भाध्मभफाट लनयोऩण गनय रे शख ऩठाउनु
ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभको

आदे िऩलछ भेरलभराऩ सम्फन्धी कायवायह प्रायम्ब गयी

ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाइय ददनु ऩनेछ ।
(५) भेरलभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोयकए फभोशजभ हुनेछ ।
५४. उजुयी लनणयम गने्
(१)

सलभलतरे मस ऐन फभोशजभ भेरलभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको लनयोऩण गनय प्रयक्रमा
फढाएकोभा भेरलभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको लनयोऩण हुन नसकेभा ऩऺहरूराइय
उजुयीको ऩेिी ताये ख तोयक कानून फभोशजभ कायवाही गयी सुनवाइय तथा लनणयम गने
प्रयक्रमा फढाउनु ऩनेछ ।

(२)

उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन स्थानीम

ऐनको दपा ४७ को

उऩदपा (२) फभोशजभको उजुयीभा भेरलभराऩ वा लभराऩत्र हुन नसकेभा सलभलतरे
अलधकाय ऺेत्र यहेको अदारतभा जाने बलन सुनाइय ददनु ऩनेछ ।
५५. भेरलभराऩ वा लभराऩत्र हुन नसक्ने् मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन
कुनै उजुयीभा लभराऩत्र गयाउॉदा उजुयीको प्रकृलत वा लभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार
सयकाय फादी बइय चरे को कुनै यववाद वा सावयजलनक तथा सयकायी सम्ऩशि वा यहतभा
असय ऩने दे शखएभा सलभलतरे त्मस्तो यववादभा लभराऩत्र गयाउनेछैन । तय त्मस्तो असय ऩने
व्महोया हटाइय अन्म व्महोयाफाट भात्र लभराऩत्र गनय चाहे भा बने लभराऩत्र गयाइय ददनु ऩनेछ।

५६. भेरलभराऩको रालग प्रोत्साहन गने्
(१)

सलभलतरे सलभलत सभऺ सुनवाइयको रालग ऩेि बएको उजुयीभा भेरलभराऩ हुन सक्ने
सम्बावना यहे को दे खेभा ऩऺहरूराइय भेरलभराऩको रालग ताये ख तोक्न सक्नेछ ।

(२)

उऩदपा (१) फभोशजभको ताये खको ददन सलभलतरे यववादका ऩऺ तथा यवऩऺ,
उऩशस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइय साथै लरइ

आएका अन्म व्मशि सभेत उऩशस्थत

गयाइय भेरलभराऩको रालग छरपर गयाइय ऩऺहरूको फीचभा सहभलत बएभा सहभलत
बए फभोशजभ लभराऩत्र कागज तमाय गनय रगाइय लभराऩत्र गयाइय ददनु ऩनेछ ।
(३)

उजुयीभा तोयकएको म्मादभा सलभलत सभऺ उऩशस्थत नबएको वा उऩशस्थत बएय ऩलन
ताये ख गुजायी यववादभा ताये खभा नयहे को ऩऺ अथवा यववादभा ऩऺ कामभ नबएको
बए ताऩलन यववादको ऩेटफोरीफाट उजुयीको ऩऺ कामभ हुने दे शखएको व्मशि सभेत
भेरलभराऩको रालग उऩशस्थत बएभा सलभलतरे भेरलभराऩ गयाइय लभराऩत्रको कागज
गयाइय ददनु ऩनेछ ।

५७. प्रायशम्बक सुनवाइय ऩूव य भेरलभराऩ्
(१)

उजुयी प्रिासकरे प्रायशम्बक सुनवाइयको रालग सलभलत सभऺ उजुयी ऩेि हुनऩु ूव य
उजुयीभा भेरलभराऩ हुनसक्ने अवस्था दे शखएभा वा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको लनवेदन
लरइय आएभा लभराऩत्रको व्महोया खुरेको कागज तमाय गयी सलभलत सभऺ ऩेि गनय
सक्नेछ ।

(२)

उऩदपा (१) फभोशजभ गदाय लभराऩत्रभा अशन्तभ सहभलत नजुटेको बए ताऩलन ऩऺहरू
भेरलभराऩको रालग प्रयक्रमाभा जान सहभत बएभा उजुयी प्रिासकरे ऩऺहरूको
लनवेदन लरइय उजुयीभा भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩ कताय सभऺ ऩठाउने

आदे िको

रालग सलभलत सभऺ ऩेि गनय सक्नेछ ।
५८. भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गने्
(१)

सलभलतरे भेरलभराऩको कामय गयाउनको रालग दे हाम फभोशजभको मोग्मता ऩुगेको
व्मशिहरूको यववयण खुराइय सम्बायवत भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गनेछ्
(क) कशम्तभा भाध्मलभक तह उशिणय गये को;
(ख) कुनै याजनीलतक दर प्रलत आस्था याखी याजनीलतभा सयक्रम नयहे को; तथा
(ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेवीको रुऩभा ऩयहचान फनाएको ।
(घ) भेरलभराऩकतायको ४८ घण्टा तालरभ लरइ भेरलभराऩकतायको कामय गदै
आएको
(ङ) २५ फषय उभेय ऩुया बएको ।

(च) भाथी मोग्मताभा जुन सुकै कुया रे शखएको बएता ऩलन तालरभ लरइ हार काभ
गरययहे काको हकभा लनजराइ लनयन्तयता ददन सयकने ।
(२)

भेरलभराऩ कतायको सूची तमाय गये ऩलछ सलभलतरे सूची सबा सभऺ ऩेि गयी अनुभोदन
गयाउनु ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सूची अनुभोदन बएऩलछ सलभलतरे सावयजलनक जानकायीको रालग
सूचना प्रकािन गनुऩ
य नेछ तथा भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा प्रत्मेक ऩऺराइय सो सूची
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
५९. भेरलभराऩकतायको सूची अद्यावलधक गने्
(१)

सलभलतरे दपा ५९ फभोशजभ तमाय बएको सूची प्रत्मेक वषय अद्यावलधक गनुय ऩनेछ।

(२)

प्रत्मेक वषय अद्यावलधक गये को भेरलभराऩ कतायको सूची सलभलतरे सबाफाट अनुभोदन
गयाउनु ऩनेछ ।

(३)

मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोशजभ भेरलभराऩ कतायको सूचीभा सूचीकृत हुन
मोग्मता ऩुगेको व्मशिरे सलभलत सभऺ सूचीकृत गरयऩाउनको रालग

अनुसूची-११

फभोशजभको ढाॉचाभा लनवेदन ददन सक्नेछ ।
६०. भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने्
(१) सलभलतरे दपा ६० फभोशजभ भेरलभराऩकतायको सूची अद्यावलधक गदाय दे हामको
अवस्थाका भेरलभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्(क) लनजको भृत्मु बएभा;
(ख) लनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइयऩाउॉ बन्ने लनवेदन ददएभा;
(ग) लनजरे नैलतक ऩतन दे शखने पौजदायी अलबमोगभा सजाम ऩाएभा;
(घ) लनज कुनै सॊ स्थासॉग सम्फध्द यहे कोभा सो सॊ स्था खाये ज वा यवघटन बएभा; य
(ङ) सलभलतरे दपा ६७ को उऩदपा

(२) फभोशजभ लनजराइय सूचीफाट हटाउने

लनणयम गये भा।
(च) फसाइ सयाइ गये भा ।
(२)

उऩदपा (१) फभोशजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका भेरलभराऩ कतायहरूको नाभावरी
सलभलतरे सावयजलनक सूचनाको रालग प्रकािन गनुय ऩनेछ ।

६१. भेरलभराऩको रालग सभमावलध तोक्ने्
(१)

सलभलतरे मस ऐन फभोशजभ भेरलभराको रालग भेरलभराऩ कताय ऩठाउॉदा फयढभा लतन
भयहना सम्भको सभम तोयक ऩठाउनेछ ।

(२) भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् वयढभा तीनजना फाट भेरलभराऩ गयाउने
गयी तोक्नु ऩनेछ ।
६२. भेरलभराऩकतायको छनौट्
(१) सलभलतरे भेरलभराऩ गयाउने कामयको रालग यववादका ऩऺहरूराइय एक जना
भेरलभराऩ कतायको छनौट गनेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोशजभ गदाय ऩऺहरू फीचभा एकजना भेरलभराऩ कतायको रालग
सहभलत नबएभा सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभा लतन जना भेरलभराऩ कतायको छनौट
गनुय ऩनेछ ।

(३) ऩऺहरूको फीचभा भेरलभराऩ कतायको नाभभा सहभलत हुन नसकेभा सलभलतरे
भेरलभराऩकतायको सूचीभा यहे का भेरलभराऩ कतायहरू भध्मेफाट दुवै ऩऺफाट एक -एक
जना भेरलभराऩ कताय छनौट गनय रगाइय ते स्रो भेरलभराऩ कताय छनौट गरय ददनु
ऩनेछ।
(४) उजुयीका सफै ऩऺको सहभलतभा भेरलभराऩ कतायको सूचीभा नयहे को मस

ऐन

फभोशजभ भेरलभराऩ कताय हुन अमोग्म नबएको कुनै व्मशि वा सॊ स्थाफाट भेरलभराऩ
प्रयक्रमा अगाडी फढाउन सहभत बै लरशखत लनवेदन ददएभा सलभलतरे त्मस्तो व्मशि वा
सॊ स्थाराइय भेरलभराऩ कताय तोयक ददनु ऩनेछ ।
६३. भेरलभराऩकतायको ऩरयवतयन्
(१) सलभलतरे दे हामको अवस्था ऩरय ऩऺहरूरे लनवेदन ददएको अवस्थाभा भेरलभराऩ कताय
ऩरयवतयन गरय ददनु ऩनेछ्(क)

दपा ६१ फभोशजभ भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने अवस्था बएभा;

(ख)

ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभलतभा भेरलभराऩकताय हे यपेय गनय भञ्जुय बएभा;

(ग)

यववादको कुनै ऩऺरे भेरलभराऩकताय प्रलत अयवश्वास यहे को लरशखत जानकायी
गयाएभा ।

(घ)

कुनै कायणरे भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩभा सहबागी बै यहन नसक्ने जनाएभा ।

(ङ)

यववादको यवषमवस्तुभा भेरलभराऩकतायको कुनै स्वाथय यहे को भेरलभराऩ कतायरे
जानकायी गयाएभा वा कुनै स्रोतफाट सलभलत सभऺ जानकायी बएभा; तथा

(च)

भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩकतायको है लसमतरे कामयगदाय दपा ६६ तथा अन्म
प्रचलरत कानून फभोशजभ ऩारन गनुऩ
य ने आचयण ऩारन नगये भा ।

(२) भेरलभराऩकताय ऩरयवतयनको कायणरे तोयकएको सभमभा भेरलभराऩको कामय सम्ऩन्न
हुन नसक्ने बएभा सलभलतरे फयढभा एक भयहना सम्भको सभम थऩ गनय सक्नेछ ।

६४. भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा गने प्रयक्रमा्
(१) सलभलतरे कुनै उजुयी भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩ कताय सभऺ ऩठाउॉदा
ऩऺहरूराइय भेरलभराऩ कतायको सम्ऩकय उऩरब्ध गयाइय भेरलभराऩ कताय सभऺ
उऩशस्थत हुने ताये ख तोयक दे हाम फभोशजभको कागज साथै याशख रे शख ऩठाउनु
ऩनेछ्
(क)

उजुयीको सायसॊ ऺेऩ वा भुख्म भुख्म कागजातको प्रलतलरऩी;

(ख)

उजुयीको ऩऺ वा वाये स बए वाये सको नाभ, थय, वतन य उऩरब्ध
बएसम्भ टे लरपोन नम्फय, इयभेर, फ्माक्स तथा अन्म सम्ऩकय यववयण; तथा

(ग)

भेरलभराऩ सम्फन्धी प्रयक्रमा सम्ऩन्न गनुय ऩने स्थान य सभम ।

(२) भेरलभराऩकतायरे सलभलत सभऺ भाग गये भा उजुयीका कागजातहरूको नक्कर
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(३) भेरलभराऩको रालग तोयकएको सभम सम्ऩन्न बएको सात ददन लबत्र उजुयीको ऩऺहरू
सलभलत सभऺ उऩशस्थत हुने गयी ताये ख तोक्नु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन भेरलभराऩ कतायरे तोयकएको
सभम अगावै उजुयी सलभलत सभऺ यपताय ऩठाउने लनणयम गये भा सो लनणयमको
जानकायी बएको सात ददन लबत्र ऩऺहरूराइय सलभलत सभऺ उऩशस्थत हुने गयी
ऩठाउनु ऩनेछ ।
६५. भेरलभराऩभा अवरम्फन गनुऩ
य ने प्रयक्रमा्
(१)

सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩको रालग छरपर गने तथा अन्म कामय
गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरलभराऩ कतायराइय सोको जानकायी उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ ।तय ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩ कतायरे अन्म कुनै स्थानको
छनौट गनय फाधा ऩने छै न ।

(२)

ऩऺहरूराइय उऩदपा (१) फभोशजभ भेरलभराऩ कतायरे तोकेको स्थानभा तोयकएको
सभमभा उऩशस्थत हुने दायमत्व यहनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको दायमत्व ऩऺहरूरे ऩुया नगये भा भेरलभराऩ कतायरे
भेरलभराऩको प्रयक्रमा फन्द गयी सलभलतराइय सोको लरशखत जानकायी गयाइय उजुयीको
कागजात यपताय ऩठाउन सक्नेछ ।
(४)

भेरलभराऩको क्रभभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूफीचभा सहजकतायको बूलभका गनेछ य
उि बूलभका लनवायह गने क्रभभा लनजरे ऩऺहरू फाहे क दे हामका व्मशिहरूसॉग सभेत
एकर वा साभूयहक वाताय गनय सक्नेछ्

(क) यववादको यवषमभा जानकायी यहे को उजुयीका ऩऺरे योजेको व्मशि ; तथा
(ख) यववादको यवषमवस्तुको फाये भा जानकायी यहे को स्थानीम बद्र बरादभी।
(५)

भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूको सहभलतभा ऩऺहरूसॉग दे हाम फभोशजभ वाताय गनय
सक्नेछ्
(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तवाताय ; तथा
(ख) टे लरपोन वाताय , लबडीमो कन्रेन्स वा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट वातायराऩ ।

(६)

प्रचलरतकानून तथा मस

ऐनको भान्मता यवऩयीत नहुनेगयी ऩऺहरूको सहभलतभा

भेरलभराऩ कतायरे भेरलभराऩको कामययवलध लनधाययण गनय सक्नेछ ।
६६. भेरलभराऩकतायको आचयण्
(१) भेरलभराऩकतायरे दे हाम फभोशजभको आचयण ऩारन गनुऩ
य नेछ्

-

(क)

भेरलभराऩ सम्फन्धी कायवाही लनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनुऩ
य ने;

(ख)

कुनै ऩऺप्रलत झुकाव , आग्रह, ऩूवायग्रह नयाख्ने वा याखेको दे शखने कुनै आचयण
वा व्मवहाय नगने ;

(ग)

कुनै ऩऺराइय डय , त्रास , झुक्मान वा प्ररोबनभा ऩायी भेरलभराऩ गयाउन
नहुन;े

(घ)

यववाद कामभ यहेको अवस्थाभा यववादको कुनै ऩऺसॉग आलथयक कायोफायभा
सॉरग्न नहुन;े

(ङ)

भेरलभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचलरत कानून तथा अन्म स्थायऩत भान्मता
यवऩयीत आचयण गनय नहुन;े

(च)

भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक , सदबावऩूण य य सफै ऩऺप्रलत
सभान व्मवहाय कामभ गने ;

(छ)

भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मि गये को यवषमवस्तुको गोऩनीमता कामभ
याख्ने; तथा

(ज)

भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रयक्रमा
सम्ऩन्न बएऩलछ वा लनज प्रयक्रमाफाट अरग बएऩलछ सम्फशन्धत

ऩऺराइय

सुयशऺत यपताय गने ।
(२)

सलभलतरे कुनै भेरलभराऩ कतायरे उऩदपा

(१) फभोशजभको आचयण ऩारना नगये को

उजुयी ऩयी वा सो यवषमभा स्वमॊ जानकायी प्राप्त गयी छानयवन गदाय व्महोया दठक
दे शखए त्मस्तो भेरलभराऩ कतायराइय भेरलभराऩ कतायको सूचीफाट हटाउनेछ ।
६७. लरखत तमायी य लभराऩत्र्

(१) भेरलभराऩ कतायरे ऩऺहरु सॉगको छरपर ऩश्चात भेरलभराऩको रालग दुवै ऩऺ
सहभत बएकोभा लभराऩत्र गयाइय सहभलत बएको यवषमवस्तु फभोशजभको लभराऩत्रको
लरखत तमाय गरय सलभलत सभऺ ऩठाउनु ऩनेछ ।
६८. भेरलभराऩ नबएको उजुयीभा गनुऩ
य ने कायवाही्
(१)

भेरलभराऩ कतायरे ऩऺहरु फीचभा भेरलभराऩ हुन नसकेभा सो व्महोया खुराइय

प्रलतवेदन तमाय गयी यववादका सफै कागजात सयहत सलभलतभा यपताय ऩठाउनु ऩनेछ।

(२)

उऩदपा

(१) फभोशजभ गदाय भेरलभराऩ कतायरे ऩऺहरुराइय सलभलत सभऺ हाजीय हुन

जाने फयढभा सात ददनको म्माद तोयक ऩठाउनु ऩनेछ ।
६९. भेरलभराऩ नबएको उजुयीभा लनणयम गनुऩ
य ने्

(१) स्थानीम ऐनको दपा ४७ (१) को यवफादभा सलभलतरे भेरलभराऩको रालग ऩठाएको
उजुयीभा ऩऺहरु फीच भेरलभराऩ हुन नसयक भेरलभराऩ कतायको प्रलतवेदन सयहत
प्राप्त हुन आएभा कानून फभोशजभ कायवाही गयी लनणयम गनुऩ
य छय ।
(२)

उऩदपा

(१) भा जुन सुकै कुया रेशखएको बए ताऩलन दे हाम फभोशजभको उजुयीभा

अलधकाय ऺेत्र ग्रहण गने सम्फशन्धत अदारत वा लनकामभा उजुयी गनय जानु बलन
सुनाइय ऩठाइय ददनु ऩछय्(क)
(ख)

स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोशजभको यववादभा; तथा

कुनै अदारत वा लनकामफाट भेरलभराऩको रालग प्रेयषत बएको यववादभा ।

(३) उऩदपा

(२) को दे हाम (ख) फभोशजभको यववादभा सम्फशन्धत अदारत वा लनकामभा

ऩठाउॉदा हाशजय हुन जाने ताये ख तोकी ऩठाउने तथा लभलसर सभेत नक्कर खडा गयी
अलबरे ख याशख सक्कर लभलसर सम्फशन्धत अदारत वा लनकामभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

७०. भेरलभराऩ दस्तुय्

भेरलभराऩभा जाने यववादको हकभा भेरलभराऩ कतायरे ऩऺहरुरे

सहभलतभा ददन भञ्जुय बएदे शख फाहे क कुनै प्रकायको दस्तुय राग्ने छै न ।तय ऩऺहरूको
सहभलतभा भेरलभराऩ कतायरे ऩऺहरुफाट फढीभा रु ५००।-/५००।- लरन ऩाउने छन।

७१. सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩ प्रवधयन गनय कभयचायी तोक्न सक्ने्
(१)

सलभलतरे स्थानीम स्तयभा भेरलभराऩ प्रवध्दयन गनयको रालग कामयऩालरकाभा अनुयोध
गये भा कभयचायी खटाइय सभुदाम स्तयभा भेरलभराऩको प्रवध्दयनात्भक कामयक्रभ गनय
सयकनेछ ।

(२)

सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩको हकभा दपा ५९ ( १) अनुसायको
मोग्मता तथा अनुबव नबएका भेरलभराऩ कतायवाट भेरलभराऩ गयाउन वाधा ऩने छै न

(३)

सलभलतरे सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩको कामययवलध तोके वभोशजभ
हुनेछ ।
ऩरयच्छे द-९
लनणयम कामायन्वमन सम्फन्धी व्मवस्था

७२. सशचवारमको शजम्भेवायी्

कामयऩालरकाको प्रत्मऺ लनमन्त्रण य लनदे िनभा ययह सलभलतको

लनणयम कामायन्वमन गने गयाउने सम्फन्धी सम्ऩूण य कामयको ये खदे ख गने शजम्भेवायी वहन गनुय
ऩनेछ।
७३. सहमोग गनुऩ
य ने्
(१) नगयऩालरका कामायरम तथा सो अन्तगयतका सफै वडा कामायरम तथा अन्म
कामायरमरे मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोशजभ सलभलतरे गये को लनणयम फभोशजभ
व्मशि वा सॊ स्था वा अन्म कसै सॉग असुर गनुऩ
य ने जयीवाना वा अन्म यकभ असुर
उऩय गनय सहमोग गनुय ऩनेछ ।
(२) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोशजभ सलभलतरे असूर गनुय ऩने जयीवाना
अन्म कुनै प्रकायको यकभ असुरउऩय नबइय उऩदपा

, लफगो वा

(१) भा उलरे ख बए

फभोशजभका कामायरमहरुरे कुनै लसपारयि वा कुनै कामय गरय ददने छै नन ।
७४. असुरउऩय गने्
(१)

अलबरेख प्रिासकरे सलभलतको लनणयम फभोशजभ कुनै ऩऺसॉग जयीवाना वा लफगो वा
अन्म कुनै प्रकायको असुर उऩय गनुय ऩने बएभा सो ऩऺरे जयीवाना लतनय फुझाउन
लमाएभा फुशझ सदयस्माहा गयी जयीवानाको रगत किा गनुय ऩनेछ ।

(२)

उऩदपा (१) फभोशजभ असुरउऩय नबएभा रगत याखी सम्फशन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी
तथा जयीवाना यकभ सभेतको यववयण नगयऩालरकाको कामायरमका साथै सफै वडा
कामायरमभा सभेत अलबरे खको रालग ऩठाउनु ऩनेछ ।

(३)

सम्फशन्धत कामायरमहरुरे उऩदपा (२) फभोशजभ रे शख आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जयीवाना
यकभ असुरउऩय गयी अलबरे ख िाखाभा सदय स्माहा गनय ऩठाउनु ऩनेछ

७५. बयीबयाउ गने्
(१) सलभलतरे मस ऐन फभोशजभ गये को कुनै लनणयम फभोशजभ कुनै ऩऺरे याखेको दस्तुय

,

वा अन्म कुनै प्रकायको यकभ कुनै ऩऺफाट बयाइय ऩाउने बएभा बयाइय ऩाउने ऩऺरे
बयी ददनु ऩने ऩऺको त्मस्तो यकभ बयाइय ददनु ऩने स्रोत खुराइय

अनुसूची-१२

फभोशजभको ढाॉचाभा लनवेदन ददनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा

(१) फभोशजभ लनवेदन ददॉदा मथा सम्बव नगद यहे को फैँ क खाता वा कुनै

सहकायी वा फचत सॊ स्थाभा यहे को यकभ य सो नबएभा लरराभ लफक्री गयी

असुरउऩय गनुय ऩने अवस्था बएभा कुनै अचर सम्ऩशिको व्महोया खुराइय लनवेदन

ददनु ऩनेछ ।
(३)

उऩदपा

(२) फभोशजभको लनवेदनभा दपा ७८ फभोशजभको यववयण खुराइय लनवेदन

ददनु ऩनेछ ।

७६. चरन चराइयददने्
(१)

सलभलतरे मस ऐन फभोशजभ गये को कुनै लनणयम फभोशजभ कुनै सम्ऩशि वा अलधकाय वा
कुनै यवषमवस्तु वा सेवा वा अन्म कुनै यवषमको चरन ऩाउने ठहये को ऩऺरे त्मस्तो
चरन ऩाउने यवषमको यववयण खुराइय अलबरे ख प्रिासक सभऺ

अनुसूची-१३ को

ढाॉचाभा लनवेदन ददनु ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा

(१) फभोशजभ लनवेदन ऩये भा अलबरे ख प्रिासकरे लनणयम फभोशजभको

यवषमको चरन चराइय ददनु ऩनेछ ।
(३)

उऩदपा

(१) फभोशजभको लनवेदन ददॉदा चरन चराउनु ऩने सम्ऩशिको दपा ७८

फभोशजभको यववयण खुराउनु ऩनेछ ।
७७. सम्ऩशिको यववयण खुराउनुऩने् बरय बयाउ गनय वा चरन चराइ ऩाउनको रालग लनवेदन
ददने यववादको ऩऺरे लनवेदनभा सम्ऩशिको यववयण उलरे ख गदाय दे हाम फभोशजभको यववयण
खुराउनु ऩनेछ्(क) अचर सम्ऩशिको यववयण
(१) घय जग्गा बए यहे को स्थानको ठे गाना तथा चाय यकलरा;
(२) घय जग्गाको यकिा नम्फय तथा ऺेत्रपर ;
(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा कवर य सम्बव बएसम्भ वगययपट;
(४) घय जग्गाको अवशस्थती आवास वा औद्योलगक वा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहे को
व्महोया;
(५) कच्ची वा ऩदक्क सडकसॉग जोलडएको व्महोया;
(६) घयजग्गाको स्वालभत्व यहे को व्मशिको नाभ थय साथै स्वालभत्व बन्दा पयक
व्मशिको बोगचरन यहे को बए बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म
यववयण; तथा
(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदलफयक्र हुन सक्ने न्मू नतभ भूलम ।
(ख) चर सम्ऩशिको यववयण्
(१) चरसम्ऩशि यहेको ठाउॉ तथा बोग वा लनमन्त्रण याख्नेको नाभ थय;
(२) फैँक खाताभा यहेको नगद बए खातावारको साथै फैँ क तथा िाखाको नाभ;
(३) चर सम्ऩशिको प्रकाय तथा नगद फाहे कको बए सम्बायवत लफयक्र भूलम; तथा
(४) नगद फाहे कको चर सम्ऩशि बए अवस्था , प्रकृलत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको
साइज य सॉख्मा ।
७८. सम्ऩशि योक्का याख्ने्

(१) अलबरे ख प्रिासकरे दपा ७५ वा ७६ फभोशजभ लनणयम कामायन्वमनको रालग लनवेदन
ऩये ऩलछ दे खाइएको सम्ऩशिको हकभाआवश्मक ऩने जलत जेथा योक्का याख्ने सम्फन्धभा
लनणयमको रालग कामायऩालरका सभऺ ऩेि गने य कामयऩालरकाफाट योक्का याख्ने लनणयम
गये ऩछी लनणयम फभोशजभ जेथा योक्का याख्नको रालग सो जेथा दताय यहे को कामायरम वा
यशजष्डेिन गने कामायरमभा रे शख ऩठाउनु ऩनेछ ।
(२)

फारी, ब्माज , फहार रगामतको सम्ऩशिको हकभा लनवेदन ऩये को फयढभा दुइय ददन
लबत्र सम्ऩशि तामदात गनय रगाइय तामदात गदायको सभमभा नै आवश्मक ऩने जलत
सम्ऩशि वा सोफाट प्राप्त हुने फारी , फहार, ब्माज, भुनापा आ दद आम लनमन्त्रण गनुय
वा योक्का याख्नु ऩछय य त्मसको बऩायइय सम्फशन्धत ऩऺराइय ददनु ऩछय ।

(३)

दपा ७८ को दे हाम

(ख) फभोशजभको सम्ऩशिको हकभा बरय बयाउको रालग

आवश्मक ऩने जलत सम्ऩशि योक्का याखी योक्काको सूचना आवश्मकता अनुसाय रे खा
िाखा वा सम्फशन्धत फैँ क वा सम्फशन्धत लनकामभा तुरुन्त रे शख ऩठाउनु ऩनेछ ।
(४)

सम्ऩलत योक्का सम्वशन्ध आदे ि

अनुसूची १४ फभोशजभ हुनेछ ।

७९. सम्ऩशि लरराभ गदाय अऩनाउनुऩने कामययवलध्
(१)

कामयऩालरकारे मस ऐन फभोशजभ बयीबयाउ गनुऩ
य ने लफगो वा कोटय पी वा त्मस्तै कुनै
यकभ असुरउऩय गनय दपा ७८ को दे हाम (क) फभोशजभ सम्ऩशिको यववयण खुराइय
दखायस्त ऩये भा त्मस्तो यकभ बयी ददनु ऩने व्मशिराइय फुझाउनु ऩने यकभ फुझाउन
सात ददनको म्माद ददइय सूचना जायी गनुय ऩछय ।

(२)

उऩदपा (२) फभोशजभको म्मादभा यकभ फुझाउन नलमाएभा त्मस्तो बयी ददनु ऩने
व्मशिको बयी ऩाउने व्मशिरे दे खाएको

दपा ७८ को दे हाम

(क) फभोशजभको

सम्ऩशि तामदात गयी लमाउनु ऩछय ।
(३)

दण्ड

, जयीवाना , सयकायी लफगो वा कुनै अदारत वा लनकाम वा नगयऩालरका वा

सलभलतको लनणयमरे असुर उऩय गनुय ऩने कुनै यकभको हकभा त्मस्तो असुर उऩय
हुनऩु ने व्मशिरे फुझाउन नलमाएभा लनजको जुनसुकै अचर सम्ऩशि पेरा ऩये भा
तामदात गयी योक्का याख्नु ऩछय ।

(४) उऩदपा

(३) भा जुन सुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन जेथा जभानत वा कुनै

प्रकायको नगद धयौट दाशखर गये को हकभा सो सम्ऩशिफाट खाम्ने जलत यकभको
रालग उऩ दपा (३) फभोशजभ गरय यहनु ऩदै न ।
(५)

उऩदपा

(४) फभोशजभ भोर कामभ बएऩ लछ उि अचर सम्ऩशिको लरराभको

सूचना सम्फशन्धत ऩऺराइय ददइय सवय साधायणको जानकायीको रालग लरराभ हुने लभलत
य सम्ऩशिको यववयण सयहतको सावयजलनक सूचना नगयऩालरका

, शजलरा प्रिासन

कामायरम, शजलरा अदारत , शजलरा सभन्वम सलभलतको कामायरम तथा कोष तथा
रे खा लनमन्त्रकको कामायरमभा टाॉस्न रगाउनु ऩनेछ ।

(६)

उऩदपा

(५) फभोशजभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा उि सूचनाभा तोयकएको

सम्ऩशि ऩञ्चयकते भोरफाट भालथ फढाफढ प्रयक्रमा फभोशजभ लरराभ गनुय ऩनेछ ।
(७) लरराभ प्रयक्रमाभा सम्बव बएसम्भ शजलरा अदारत

, शजलरा प्रिासन कामायरम वा

स्थानीम प्रिासन कामायरम , स्थानीम प्रहयी कामायरम तथा नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र
यहेका अन्म सयकायी कामायरमका प्रलतलनलधराइय योहवयभा याख्नु ऩनेछ ।
(८)

उऩदपा

(६) फभोशजभ गदाय उि सम्ऩशि कसै रे ऩलन लरराभ सकाय नगये भा सोयह

प्रयक्रमाफाट ऩुन् दोस्रो ऩटक लरराभ गनुय ऩनेछ

तथा दोस्रो ऩटक गदाय ऩलन कसै रे

लरराभ सकाय नगये भा बयाइय ऩाउने ऩऺ लनवेदकराइय नै उि सम्ऩशि ऩञ्चयकते
भोरभा सकाय गनय रगाउनु ऩनेछ ।
(९)

उऩदपा

(८) फभोशजभ गदाय लनवेदकरे सम्ऩशि सकाय गनय नचाहे भा ऩलछ अको जेथा

खुलन आएका फखत कानून फभोशजभ गनेगयी लनजको लनवेदन ताभेरीभा याखी
लरराभभा चढाइयएको सम्ऩशि पुकुवा गयी ददनु ऩछय ।

(१०)

मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन नगयऩालरकाको कुनै यकभ
असुर उऩय गने क्रभभा लरराभ गदाय कसै रे सकाय नगये भा जलतभा सकाय हुन्छ
त्मलतभा नै सो सम्ऩशि लरराभ गयी प्राप्त यकभ सदय स्माहा गयी नऩुग यकभको
हकभा कानून फभोशजभ अन्म सम्ऩशि वा प्रयक्रमाफाट असुर उऩय गनुय ऩनेछ ।

८०. तामदात गने प्रयक्रमा्
(१) अलबरे ख प्रिासकरे दपा ७९ फभोशजभ सम्ऩशि तामदात गनुय ऩदाय कशम्तभा वडा
सशचव स्तयको कभयचायी खटाइय त्मस्तो अचर सम्ऩशिको चरन चलतीको भूलम स्ऩष्ट
खुलने गयी तामदात गनय रगाउनु ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा

(१) फभोशजभ तामदात गने कभयचायीरे तामदात गनुऩ
य ने सम्ऩशिको चरन

चलतीको भूलम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चयकते भोर कामभ गयी भुच ुलका खडा गयी
अलबरे ख प्रिासक सभऺ प्रलतवेदन सयहत ऩेि गनुय ऩनेछ ।

(३)

उऩदपा

(२) फभोशजभ ऩञ्चयकते भोर कामभ गदाय दे हाम फभोशजभक कुयाराइय आधाय

लरइय कामभ गनुय ऩनेछ्
(क) लनवेदकरे लनवेदनभा खुराएको भूलम;
(ख) लनणयमभा उलरेख बएको बए सो भूलम;
(ग)

ऩऺरे जभानत वा कुनै अन्म प्रमोजनको रालग कामयऩालरका सभऺ लनवेदन
ददॉदा खुराएको भूलम;

(घ)

तामदात गदाय बै आएको स्थानीम भूलमाॉकन अनुसायको भूलम;

(ङ)

भारऩोत कामायरमरे कामभ गये को न्मू नतभ भूलम;

(च)

अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी लनकामरे कुनै भूलम कामभ गये को बए
सो भूलम;

(छ) ऩञ्चयकते भोर कामभ गनुय बन्दा तत्कार अगावै कुनै खरयद लफयक्र बएको
बए सो भूलम ।
स्ऩयष्टकयण “ऩञ्चयकते भोर ” बन्नारे अचर सम्ऩशि लफयक्र गनुऩ
य दाय लफयक्रहुने न्मुनतभ
भूलमराइय सम्झनु ऩछय ।
(४)

उऩदपा

(३) फभोशजभ गदाय दे हाम फभोशजभको कुयाराइय सभेत ध्मानभा याख्नुऩनेछ्

(क) औद्योलगक वा व्माऩारयक वा आवास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग
जोलडएको छ वा छै न; तथा
(ख) नगय ऺेत्र लबत्र ऩने घयको हकभा घयको वतयभान अवस्था सम्फन्धभा
प्रायवलधक भुलमाॉकन प्रलतवेदन ।
८१. खाम्नेजलत भात्र लरराभ गनुऩ
य ने्
(१)

कामयऩालरकारे दपा ८० फभोशजभ लरराभ गदाय असुर गनुय ऩने फाॉयक खाम्ने जलत
सम्ऩशि भात्र लरराभ गनुय ऩनेछ ।

(२)

सम्ऩशि लरराभ गदाय सकाय बएको यकभ असुर उऩय गनुऩ
य ने बन्दा फयढ बएभा सो
फयढ बएको जलत यकभ सम्ऩशिवार ऩऺराइय यपताय गयी ददनु ऩछय ।

(३)

उऩदपा

(२) फभोशजभ यकभ यपताय ऩाउने ऩऺ लरराभ गदायको फखत उऩशस्थत

नबएको बए यकभ यपताय लरन आउनु बनी लनजको नाभभा सात ददनको सूचना जायी
गयी शझकाइय यकभ यपताय गनुय ऩछय ।
(४)

उऩदपा

(३) फभोशजभ गदाय सम्फशन्धत ऩऺ यकभ यपताय लरन नआएभा उि यकभ

सशञ्चतकोषभा दाशखर गयी आम्दानी फाॉलध सदय स्माहा गनुय ऩछय ।
(५)

अलबरे ख प्रिासकरे दपा ८० फभोशजभ लरराभ गये को सम्ऩशि सकाय गने ऩऺको
नाभभा सम्ऩशि दताय नाभसायीको रालग सम्फशन्धत कामायरम वा लनकामभा ऩत्राचाय
गयी लनजराइय सम्ऩशिको चरन ऩूजॉ उऩरब्ध गयाइय आवश्मक ऩये सो सम्ऩशिको
चरन चराइय ददनु ऩछय ।

(६) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन दपा ८० फभोशजभको लरराभ

प्रयक्रमा अगाडी फयढसके ऩलछ बयाउनुऩने यकभ फुझाउन लमाए ऩलन सो यकभ नफुशझ
सम्ऩशि लरराभ गनुय ऩनेछ ।

८२. लरराभ उऩयको उजुयी् मस ऐन फभोशजभ बएको लरराभको प्रयक्रमाभा शचि नफुझ्ने ऩऺरे
जुन प्रयक्रमा उऩय शचि नफुझेको हो सो बएको ऩन्र ददन लबत्र सलभलत सभऺ उजुयी ऩेि
गयी बएको आदे ि फभोशजभ गनुय ऩनेछ ।
८३. लफगो बयाउॉदा वा चरनचराउॉदा रागेको खचय् मस ऐन फभोशजभ लफगो बयाउॉदा वा चरन
चराउॉदा रागेको खचय लफगो बयी ददनु ऩने वा चरन ददनु ऩने सम्फशन्धत ऩऺरे व्महोनुय
ऩनेछ ।

८४. मथाशस्थलतभा याख्ने् कामयऩालरकारे मस ऐन फभोशजभ चरनचराइय भाग्न वा लफगो बयाइयऩाउन
कुनै सम्ऩशि दे खाइय लनवेदन ऩये ऩलछ लफगो बयाउने वा चरनचराउने कामय सम्ऩन्न
नबएसम्भको रालग उि सम्ऩशि हकहस्तान्तयण गनय , बत्काउन,लफगानय तथा कुनै प्रकायको
लनभायण कामय गयी उि सम्ऩशिको स्वरुऩ ऩरयवतयन गनय नऩाउने गयी योक्का याख्न सम्फशन्धत
ऩऺको नाभभा आदे ि जायी गयी उि सम्ऩशि मथाशस्थलतभा याख्नुऩनेछ ।
८५. लनवेदनफाट कायवाही गने्
(१)

अलबरे ख प्रिासकरे कुनै ऩऺरे दपा ८५ फभोशजभ बएको आदे ि यवऩरयत कुनै
सम्ऩशिको हक हस्तान्तयण वा स्वरुऩ ऩरयवतयन आदद गये को लनवेदन ऩये भा उि
लनवेदन दताय गयी त्मस्तो गने ऩऺको नाभभा लतन ददनको म्माद जायी गयी लनजराइय
हाशजय गयाइय सो लनवेदन सलभलत सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ ।

(२)

सलभलतरे उऩदपा

(१) फभोशजभको लनवेदन ऩेि हुन आएभा ऩऺराइय नमाॉ उजुयी दताय

गनय नरगाइय उि लनवेदनफाट नै आवश्मक कायवाही गयी लनणयम गनुय ऩनेछ ।
(३)

उऩदपा

(२) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन उऩदपा

(१) फभोशजभको

लनवेदनको व्महोयाफाट लनवेदन सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्र नऩने यवषमभा ऩये को
दे शखएभा सलभलतरे उि यवषमभा ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने अदारत वा लनकाम सभऺ
जान सुनाइय ददनु ऩनेछ ।
८६. चरन चराउने सूचना्
(१)

अलबरे ख प्रिासकरे सलभलतको लनणयम फभोशजभ चरन चराइय ऩाउन लनवेदन ऩये भा
चरन चराउने लभलत खुराइय परानो लभलतभा परानो घय जग्गाको चरन चराउन
कभयचायी खयटइय आउने हुॉदा सो लभलत अगावै घय जग्गा खालर गयी ददनु बलन चरन
ददनुऩने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनुय ऩनेछ ।

(२)

चरन ददनु ऩने सम्ऩशि उजुयीको ऩऺ फाहे क अन्म कसै को बोग चरनभा यहे को
बएभा अलबरे ख प्रिासकरे सोयह ऩऺको नाभभा उऩदपा

(१) फभोशजभको सूचना

जायी गनुय ऩनेछ ।
(३)

उऩदपा

(१) फभोशजभ तोयकएको लभलतभा खयटइय जाॉदा घयजग्गा खारी गये को बए

सम्फशन्धत कभयचायीरे चरन चराइय ददएको भुच ुलका खडागयी तथा घय जग्गा खारी

नगये को बए खारी गयाइय चरन चराइय चरन चराएको भुच ुलका खडा गयी प्रलतवेदन
साथ अलबरेख िाखाभा ऩेि गनुय ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-१०
यवयवध
८७. नक्कर लनवेदन्

(१)

सलभलत सभऺ दताय यहेको उजुयीको कुनै सयोकायवारा ऩऺरे यववादको लभलसरभा
यहेको कुनै कागजऩत्रको नक्कर लरनको रालग लनवेदन ददएभा सलभलतरे उि ऩऺराइय
सो कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा

(१) फभोशजभको लनवेदन ददॉदा सम्फशन्धत ऩऺरे उजुयी िाखाभा यहे को

लभलसरको नक्कर लरनु ऩदाय उजुयी प्रिासक तथा अलबरे ख िाखाभा यहे को लभलसरको
नक्कर लरनु ऩने बएभा अलबरे ख प्रिासक सभऺ लनवेदन ऩेि गनुय ऩनेछ ।
(३)

उऩदपा

(१) फभोशजभको लनवेदन ददनको एघाय फजे अगावै ऩेि बएभा सम्फशन्धत

कभयचायीरे सोयह ददन य सो बन्दा ऩछी ऩेि बएभा सम्बव बएसम्भ सोयह ददन नबए
सोको बोलर ऩलट नक्कर उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(४)

उऩदपा

(१) फभोशजभ लनवेदन ददॉदा पयक पयक उजुयीको रालग पयक पयक

लनवेदन ददनु ऩनेछ ।
(५) यववादको कुनै ऩऺरे उऩदपा

(१) फभोशजभको लनवेदन ददॉदा नक्करको सिाभा

कागजऩत्रको पोटो शखच्ने अनुभलत भागेभा सो ददनु ऩनेछ ।
(६)

नक्कर लनवेदन ददॉदा

अनुसूची-१५ फभोशजभको ढाॉचाभा ददनु ऩनेछ ।

८८. नक्कर दस्तुय्
(१)

सम्फशन्धत प्रिासकरे दपा ८८ फभोशजभ नक्कर वा पोटो शखच्नको रालग लनवेदन
ददनेऩऺसॉग दे हाम फभोशजभको दस्तुय लरइय नक्कर उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ्
(क)

नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रलत ऩृष्ठको रू ५।–रुऩैमाॉको दयरे;

(ख)

सलभलतको लनणयम कागजको हकभा प्रलत सक्कर ऩानाको प्रलत ऩृष्ठको रू
५।–रुऩैमाॉको दयरे; तथा

(ग)

लरखत कागजऩत्रको नक्कर नलरइय पोटो शखच्न चाहे भा प्रलत ऩानाको रू
५।–रुऩैमाॉको दयरे ।

(२) उऩदपा

(१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन प्रचलरत कानून फभोशजभ नक्कर

दस्तुय नराग्ने ऩऺराइय मस दपा फभोशजभको दस्तुय राग्ने छै न ।
(३) मस दपा फभोशजभ नक्कर उताय गयी रै जाने ऩऺरे नक्कर उताय गदाय रागेको
खचयको व्मवस्था आपै गनुय ऩनेछ ।
८९. दस्तुय उलरेख गने्
(१) नक्कर प्रभाशणत गने सम्फशन्धत प्रिासकरे नक्कर प्रभाशणत गदाय नक्कर रै जाने ऩऺको
नाभ थय तथा उजुयीभा है लसमतका साथै नक्कर उताय गये वाऩत दाशखर गये को

दस्तुय य नक्कर ऩाना सभेत उलरे ख गयी नक्कर ददएको व्महोया जनाइय नक्कर
प्रभाशणत गनुय ऩनेछ ।
९०. दस्तुय च ुिा नबइय नक्कर नददइने्
ऩऺरे नक्कर उताय गदाय दपा ८९

सम्फशन्धत प्रिासकरे मस ऐन फभोशजभ नक्कर भाग्ने
फभोशजभ राग्ने दस्तुय दाशखर नगदाय सम्भ नक्कर ददने

छै न य सो नक्करको आलधकारयकता प्रभाशणत गनय ऩाउने छै न ।
९१. प्रचलरत कानून फभोशजभ हुने् मस ऐनभा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩलन उजुयीसॉग
सम्फशन्धत प्रचलरत कानूनभा कुनै कुया रे शखएको बए सोभा रे शखए जलतको हकभा सोयह
फभोशजभ हुनेछ ।
९२. लनमभ फनाउने अलधकाय् सलभलतरे मस ऐनको प्रबावकायी कामायन्वमनको रालग आवश्मक
लनमभ फनाउन सक्नेछ ।

