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न्मायमक सलभलत(कामययिलध सम्फन्धी) ऐन,2075 

wgs'6f gu/kflnsf न्मायमक सलभलतरे उजयुीको कायिाही यकनाया गदाय  
अऩनाउनऩुने कामययिलधका सम्फन्धभा व्मिस्था गनय फनकेो ऐन 

 

प्रभाणीकयण लभलत :2075/02/24 

स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशित लभलत :2075/   / 

 

2075 सारको ऐन नॊ @ 

 

प्रस्तािना् न्मायमक सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोशजभ उजयुीको कायिाही य 
यकनाया गदाय अऩनाउनऩुने कामययिलध फनाई स्ऩष्टता, एकरूऩता एिॊ ऩायदशियता 
कामभ गयी कानूनको िासन तथा न्माम प्रलतको जनयिश्वास कामभ याखीयहनको 
nflu कानूनी व्मिस्था गनय िाञ्छनीम बएकोरे नेऩारको सॊयिधानको धाया 
२२१ को उऩधाया (१) फभोशजभ wgs'6f नगयसबारे मो ऐन,फनाएको छ । 

 

 

 

ऩरयच्छेद -१ 

प्रायशम्बक 

 

१.सशऺप्त नाभ यिस्ताय य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “wgs'6f नगयऩालरका 
न्मायमक सलभलत (कामययिलध सम्फन्धी) ऐन, २०७५” यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ । 

2.ऩरयबाषा् यिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा, 
(क)“उजयुी” बन्नारे सलभलत सभऺ ऩयेको उजयुीफाट िरुु बएको प्रचलरत कानून 

फभोशजभ सलभलतरे कायिाही य यकनाया गने उजयुी सम्झनऩुछय । 

(ख)“खाम्ने”बन्नारे तोयकएको सम्ऩशिको भूलमाॊकन गरयदा भ्माउने हदराई 
सम्झनऩुदयछ । 
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(ग)“चरन चराईददने”बन्नारे लनणयम ऩश्चात हक अलधकाय प्राप्त बएको 
व्मशिराई कुनै िस्त ुिा सम्ऩशि बोग गनय ददने कामयराई सम्झनऩुदयछ । 

(घ)“जभानत”बन्नारे कुनै व्मशि िा सम्ऩशिराई न्मायमक सलभलतरे चाहेको 
िखतभाउऩशस्थत िा हाशजय गयाउन लरएको शजम्भा िा उियदायमत्िराई 
सम्झनऩुदयछ । 

(ङ)“ताभेरी”बन्नारे न्मायमक सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रका यििादहरुभा 
सम्िशन्धत ऩऺराई िझुाईने म्माद, सचुना, आदेि, ऩूजॉ िा जानकायी ऩत्र 
रयतऩूियक िझुाउने कामयराईसम्झनऩुछय ।  

(च)“तामदात”बन्नारे सम्ऩशिको यिियण िा गन्ती गयेको सॊख्मा जलनने व्महोया 
िा सम्ऩशिको पाॉटिायी िा रगतराई सम्झनऩुदयछ ।  

(छ)“तोयकएको” िा “तोयकए फभोशजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगयत फनेको 
लनमभभा तोयकए फभोशजभ सम्झनऩुछय । 

(ज)“दयऩीठ”बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेि हनु आएका कुनै भस्मौदा 
लरखतको सम्फन्धभा रयत नऩगुे िा कानूनरे दताय नहनुे िा नराग्ने बएभा 
त्मसको ऩछालडऩयि सोको कायण य अिस्था जनाइ अलधकायप्राप्त 
अलधकायीरे रेशखददने आदेि िा व्महोयाराई सम्झनऩुदयछ । 

(झ)“नाभेzL”बन्नारे कुनै व्मशिको नाभ, थय य ितन सभेतको यिस्ततृ यिियण 
खरुाइएको व्महोयाराई सम्झनऩुदयछ । 

(ञ)“नालरि”  बन्नारे कुनै यििादको यिषमभा दपा ८ फभोशजभ ददएको उजयुी, 
लनिेदन िा यपयाद सम्झनऩुछय  

(ट)“लनणयम यकताफ”  बन्नारे सलभलतरे उजयुीभा गयेको लनणयमको अलबरेख 
याख्नको रालग खडा गयेको उजयुीभा लनणयम गयेको व्महोया य त्मसको 
आधाय तथा कायणको सॊशऺप्त उलरेख बएको यकताफ सम्झनऩुछय । 

(ठ)“ऩन्चकृलत भोर”बन्नारे ऩञ्च बराद्मीरे सम्ऩशिको स्थरगत तथा स्थानीम 
अिरोकन भूलमाॊकन गयी यिक्री यितयण हनुसक्ने उशचत ठहयाएय लनशश्चत 
गयेको भलुमराई सम्झनऩुदयछ ।    

(ड)“ऩेिी”बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ लनणयमाथय ऩेि हनुे यििादहरुभा 
ऩऺहरुराई उऩशस्थत गयाइसनुिुाइ गने काभराई सम्झनऩुदयछ । 

(ढ)“प्रलतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजयुी दताय गदयछ सो व्मशि िा 
सॊस्था सम्झनऩुछय । 
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(ण)“िकऩत्र”बन्नारे यििाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मि 
गयेका कुया रेशखने िा रेशखएको कागजराई सम्झनऩुछय । 

(त)“फन्द ईजरास”बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत लनरुऩण हनुे यििादहरु 
भध्मेगोप्म प्रकृलतको लफिाद बएको य सम्िद्ध ऩऺहरुयिच गोऩलनमता कामभ 
गनय आिश्मक देशखएभा सम्िद्ध ऩऺहरु भात्र सहबागी हनुेगयी प्रिन्ध 
गयीएको सनुिुाई कऺराई सम्झनऩुछय ।  

(थ)“फादी” बन्नारे कसै उऩय सलभलत सभऺ उजयुी दताय गने व्मशि िा सॊस्था 
सम्झनऩुछय । 

(द)“भूलतिी”बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत यिचायाधीन भदु्दा अन्म अड्डा 
अदारतभा सभेतयिचायालधन बईयहेको अिस्थाभा न्मायमक सलभलतरे लनणयम 
गदाय अन्म यिचायालधन भदु्दाभाप्रबायित हनुेदेशखएभा प्रबाि ऩाने भदु्दाको 
पैसरा नबएसम्भ प्रबायित हनुे भदु्दाको काभकामय फाहीस्थलगत गने कामयराई 
सम्झनऩुछय 

(ध)“रगाऩात”बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तयलनयहत टहया,फोट यिरुिा,खलुरा 
जलभन य त्मसभा यहेका सफैखारे सॊयचना िा चचेको 
जग्गा,छेउछाउ,सेयोपेयो य सम्ऩूणय अिमिराई सम्झनऩुदयछ ।  

(न)“सदयस्माहा”बन्नारे धयौटीभा यहेको यकभको रगत किा गयी आम्दानीभा 
िाध्नेकामयराई सम्झनऩुछय ।   

(ऩ)“सबा” बन्नारे नगयसबा सम्झनऩुछय । 
(प)“सलभलत” बन्नारे न्मायमक सलभलत सम्झनऩुछय य सो िव्दरे स्थानीम ऐनको 

दपा ४८ को उऩदपा (६) फभोशजभको सलभलतराइय सभेत जनाउनेछ ।
     

(फ)“सार िसारी”बन्नारे हयेक िषयको रालग छुिाछुिै हनुे गयी प्रलतिषयको 
लनलभि स्थामी रुऩभा तम गरयएको ितय सम्झनऩुछय । 

(ब)“स्थानीम ऐन”बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७५ सम्झनऩुछय। 

(भ)सॊयिधान बन्नारे नेऩारको सॊयिधान सम्झनऩुछय । 

(म)प्रचलरत कानून बन्नारे सॊशघम य प्रदेिरे फनाएको कानून सॊम्झन ुऩदयछ। 
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ऩरयच्छेद-२ 

सलभलतको अलधकाय  
 

3. उजयुी jf लनणयम सम्फन्धी काभ् सलभलतभा दताय बएका उजयुी िा उजयुीको 
लनणयम गने िा दताय बएको नालरि िा उजयुीको कुनै व्महोयारे रगत किा 
गने अलधकाय सलभलतराइय भात्र हनुेछ । 

 

4.लनणयम सम्फन्धी फाहेक अन्म काभ् (१) दपा ३ भा उलरेख बएको िा 
प्रचलरत कानूनरे सलभलत िा सलभलतको सदस्मरे नै गने बन्ने व्मिस्था गयेको 
िा कामयको प्रकृलतरे सलभलत िा सलभलतको सदस्मरे नै गनुयऩने स्ऩष्ट बैयहेको 
देशख फाहेकको अन्म कामयहरू मस ऐनभा तोयकएको कभयचायी य त्मसयी 
नतोयकएकोभा सलभलतरे लनणयम गयी तोकेको िा अलधकाय प्रदान गयेको 
कभयचायीरे गनुयऩनेछ । 

(२) तोयकएको िाखा प्रभखु िा तोयकएका अन्म कभयचायीरे मस ऐन 
य प्रचलरत कानून फभोशजभ तोयकएको काभ गदाय सलभलतको सॊमोजक िा 
सलभलतरे तोकेको सदस्मको प्रत्मऺ लनदेिनय लनमन्त्रणभा यही गनुयऩनेछ । 

 

5.मस ऐन फभोशजभ कामययिलध अिरम्फन गनुयऩने् सलभलतरे उजयुी िा उजयुीको 
कायिाही य यकनाया गदाय k|rlnt कानूनभा स्ऩष्ट उलरेख बएकोभा 
k|rlnt ऐन फभोशजभ य k|rlnt ऐनभा उलरेख नबएकोभा o; कानून 
फभोशजभको कामयलफलध अिरम्फन गनुयऩनेछ । 

 

6.सलभलतरे हेने् सलभलतराइय देहाम फभोशजभको उजयुीहरूभा कायिाही य यकनाया 
गने अलधकाय यहनेछ् 
(क) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ४७ अन्तगयतको उजयुी, 
(ख) भेरलभराऩ ऐन, २०६८ अनसुाय भेरलभराऩको रालग नगयऩालरकाभा 

प्रयेषत उजयुी, 
(ग) सॊयिधानको अनसूुची (८) अन्तगयतको एकर अलधकाय अन्तगयत सबारे 

फनाएको कानून फभोशजभ लनरूऩण हनुे गयी लसशजयत उजयुी, तथा 
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(घ) प्रचलरत कानूनरे नगयऩालरकारे हेने बलन तोकेका उजयुीहरू । 

 

7.सलभलतको ऺते्रालधकाय् सलभलतरे दपा ६ अन्तगयतका भध्मे देहाम फभोशजभका 
उजयुीहरूभा भात्र ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने तथा कायिाही यकनाया गनेछ् 
(क) व्मशिको हकभा उजयुीका सफै ऩऺ धनकुटा नगयऩालरकाको बैगोलरक 
ऺेत्रालधकाय लबत्र फसोफास गयीयहेको, 
(ख) प्रचलरत कानून िभोशजभ स्थानीम लनकारमरे हेने बलन स्ऩष्ट रुऩभा 
तोकीएका भदु्दाहरु  
(ग) नगयऩालरकाको ऺेत्रालधकाय लबत्र ऩयेऩका कुनै अदारत िा लनकामफाट 

भेरलभराऩ िा लभराऩत्रको रालग प्रयेषत गयीएको, 
(घ)अचर सम्ऩशि सभािेि यहेको यिषमभा सो अचर सम्ऩशि नगयऩालरकाको 
बैगोलरक ऺेत्रालधकाय लबत्र ययहयहेको, तथा 
(ङ) कुनै घटनासॉग सम्फशन्धत यिषमिस्त ु यहेकोभा सो घटना नगयऩालरकाको 
बैगोलरक ऺेत्र लबत्र घटेको । 
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ऩरयच्छेद-३ 

उजयुी तथा प्रलतिाद दताय 
 

 

8.लफिाद दताय गने् (१) कसै उऩय लफिाद दताय गदाय िा उजयुी चराउॉदा 
प्रचलरत कानून फभोशजभ हकदैमा ऩगुेको व्मशिरे सलभलतको तोयकएको 
िाखासभऺ उजयुी दताय गनयसक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ उजयुी ददॊदा मस ऐन तथा 
प्रचलरत कानून फभोशजभ खरुाउनऩुने कुया सफै खरुाइय तथा ऩमुायउनऩुने प्रयक्रमा 
सफै ऩयुागयी अनसूुची(१) फभोशजभको ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा रेशखए देशख फाहेकउजयुीभा देहाम 
फभोशजभको व्महोया सभेत खरुाउनऩुनेछ् 
 (क) फादीको नाभ, थय, ितन य लनजको फाफू य आभा, तथा थाहा बएसम्भ 
फाजे य फज्मै को नाभ, 
 (ख) प्रलतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ लनजको फाफ ु य आभाको नाभ, 

थय य स्थान ऩिा, राग्नेगयी स्ऩष्ट खरेुको ितन, 
 (ग) नगयऩालरकाको नाभ सयहत सलभलतको नाभ, 
 (घ) उजयुी गनुयऩयेको व्महोया य सम्ऩूणय यिियण, 
 (ङ) नगयऩालरकारे तोके अनसुायको दस्तयु फझुाएको यलसद िा लनस्सा, 
 (च) सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजयुी यहेको व्महोया य सम्फशन्धत कानून, 
 (छ) फादीरे दािी गयेको यिषम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभाणहरू, 
 (ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहेको तथा हकदैमा ऩगुेको सम्फन्धी 
व्महोया, 
 (झ) कुनै सम्ऩशिसॉग सम्फशन्धत यिषम बएकोभा सो सम्ऩशि चर बए यहेको 

स्थान, अिस्था तथा अचर बए चाययकलरा सयहतको सफै यिियण, 
  (४) प्रचलरत कानूनभा कुनै यििेष प्रयक्रमा िा ढाॉचा िा 
अन्म केयह उलरेख बएको यहेछ बने सो सन्दबयभा आिश्मक यिियण सभेत 
खरेुको हनुऩुनेछ । 

  (५) कुनै यकलसभको ऺलतऩूलतय बयाउनऩुने अथिा फण्डा 
रगाउनऩुने अिस्थाको उजयुीको हकभा त्मस्तो  
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ऺलतऩूलतय िा फण्डा िा चरनको रालग सम्फशन्धत अचर सम्ऩशिको यिियण 
खरेुको हनुऩुनेछ  
 

9.लफिाद दताय गयी लनस्सा ददने्  (१)उजयुी प्रिासकरे दपा ८ फभोशजभ प्राप्त 
उजयुी दताय गयी फादीराइय तायेख तोयक अनसूुची(२) फभोशजभको ढाॉचाभा लफिाद 
दतायको लनस्सा ददनऩुनेछ । 

  (२)उऩदपा (१) फभोशजभ तायेख ददन ुऩने अिस्थाभा तायेख 
तोक्दा अनसूुची(३) फभोशजभको ढाॉचाभा तायेख बऩायइय खडा गयी सम्फशन्धत 
ऩऺको दस्तखत गयाइय लभलसर साभेर याख्नऩुछय । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ तायेख बऩायइयभा तोयकएको तायेख तथा उि 
लभलतभा हनुे कामय सभेत उलरेख गयी सम्फशन्धत ऩऺराइय 
अनसूुची(४)फभोशजभको ढाॉचाभा तायेख ऩचाय ददनऩुनेछ । 

 
10.उजयुी दयऩीठ गने् (१)उजयुी प्रिासकरे दपा ८ फभोशजभ ऩेि बएको 
उजयुीभा प्रयक्रमा नऩगुेको देशखएऩयुा गनुयऩने देहामको प्रयक्रमा ऩयुा गयी अथिा 
खरुाउनऩुने देहामको व्महोया खरुाइ लमाउन ुबन्ने व्महोया रेशख ऩाच ददनको 
सभम तोयक तथा लफिाद दताय गनय नलभलने बए सो को कायण सयहतको व्महोया 
जनाइय दयऩीठ गयेभाफादीराइय उजयुी यपताय ददनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रयक्रमा नऩगुेको बलन दयऩीठ 
गयी यपताय गयेको उजयुीभा दयऩीठभा उलरेख बए फभोशजभको प्रयक्रमा ऩयुा गयी 
ऩाच ददनलबत्र लमाएभा दतायगरयददनऩुछय । 

  (३) उऩदपा (१) फभोशजभको दयऩीठ आदेि उऩय शचि 
नफझु्ने ऩऺरे सो आदेि बएको लभलतरे लतन ददन लबत्र उि आदेिको 
यिरूध्दभा सलभलत सभऺ लनिेदन ददनसक्नेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभ ददएको लनिेदन व्महोया 
भनालसफ देशखए सलभलतरे उऩदपा (१) फभोशजभको दयऩीठ फदय गयी लफिाद 
दताय गनय आदेि ददनसक्नेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोशजभ आदेि बएभा उजयुी प्रिासकरे 
त्मस्तो लफिाद दताय गयी अरू प्रयक्रमा ऩयुा गनुयऩनेछ । 
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11.दताय गनय नहनुे्  उजयुी प्रिासकरे दपा ८ फभोशजभ ऩेि बएको उजयुीभा 
देहाम फभोशजभको व्महोया दठक बएनबएको जाॉच गयी दताय गनय नलभलने 
देशखएभा दपा १० फभोशजभको प्रयक्रमा ऩयुा गयी दयऩीठ गनुयऩनेछ् 
 (क) प्रचलरत कानूनभा हदम्माद तोयकएकोभा हदम्माद िा म्माद लबत्र उजयुी 
ऩयेनऩयेको, 
 (ख) प्रचलरत कानून फभोशजभ सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजयुी 
यहेनयहेको, 
 (ग) काननु फभोशजभ राग्ने दस्तयु दाशखर बएनबएको, 
 (घ) कुनै सम्ऩशि िा अलधकायसॉग सम्फशन्धत यिषमभा यििाद लनरूऩण गनुयऩने 

यिषम उजयुीभा सभािेि यहेकोभा त्मस्तो सम्ऩशि िा अलधकाय यिषमभा 
उजयुी गनय फादीको हक स्थायऩत बएको प्रभाण आिश्मक ऩनेभा सो 
प्रभाण यहेनयहेको, 

 (ङ) उि यिषमभा उजयुी गने हकदैमा फादीराइय यहेनयहेको, 
  (च)लरखतभा ऩयुागनुयऩने अन्म रयत ऩगुेनऩगुेको तथा 
 

12.दोहोयो दताय गनय नहनुे्  (१)मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन 
प्रचलरत कानून फभोशजभ सलभलत िा अन्म कुनै अदारत िा लनकामभा कुनै 
ऩऺरे उजयुी गयी सलभलत िा उि अदारत िा लनकाम फाट उजयुीभा उलरेख 
बएको यिषमभा प्रभाण फशुझ िा नफशुझ यििाद लनयोऩण बैसकेको यिषम यहेको 
छ बने सो उजयुीभा यहेका ऩऺ यिऩऺको फीचभा सोयह यिषमभा सलभलतरे 
उजयुी दताय गनय य कायिाही गनय हुॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ दताय गनय नलभलने उजयुी बरुिि 
दताय बएकोभा सो व्महोया जानकायी बएऩलछ उजयुी जनुसकैु अिस्थाभा यहेको 
बए ऩलन सलभलतरे उजयुी खायेज गनुयऩनेछ ।  
 

  (३) उजयुीकतायको उजयुी दताय हनुको रालग उजयुकतायरे मस 
सम्फन्धभा अन्मत्र उजयु नगयेको बलन  उजयुभा खरुाउन ुऩनेछ । 

 

13.उजयुीसाथ लरखत प्रभाणको सक्कर ऩेि गनुयऩने्उजयुीसाथ ऩेि गनुय ऩने 
प्रत्मेक लरखत प्रभाणको सक्कर य कशम्तभा एक प्रलत नक्कर उजयुीसाथै ऩेि 
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गनुयऩनेछ य उजयुी प्रिासकरे त्मस्तो लरखतभा कुनै कैयपमत जनाउनऩुने बए 
सो जनाइ सो प्रभाण सम्फशन्धत लभलसरभा याख्नछे । 

 

14.उजयुीतथा प्रलतिाद दताय दस्तयु्उजयुी दताय िा प्रलतिाद दताय दस्तयु एक सम 
रूऩैमाॉ राग्नेछ। 

 

15.प्रलतिाद ऩेि गनुयऩने् (१) प्रलतफादीरे दपा २० फभोशजभ म्माद िा सूचना 
प्राप्त बएऩलछ म्माद िा सूचनाभा तोयकएको सभमािलध लबत्र उजयुी प्रिासक 
सभऺ आपै िा िायेस भापय त लरशखत प्रलतिाद दताय गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रलतिाद ऩेि गदाय प्रलतफादीरे 
बएको प्रभाण तथा कागजातका प्रलतलरयऩ साथै सॊरग्न गयी ऩेि गनुयऩनेछ । 

  (३) प्रलतिादीरेलरशखत ब्महोयाददॉदा अनसूुची(५)फभोशजभको 
ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

 

16.प्रलतिाद  जाॉच गने् (१) उजयुी प्रिासकरे दपा १५ फभोशजभ ऩेि बएको 
प्रलतिाद जाॉच गयी कानून फभोशजभको रयत ऩगुेको तथा म्माद लबत्र ऩेि बएको 
देशखए दताय गयी सलभलत सभऺ ऩेि हनुे गयी लभलसर साभेर गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रलतिाद दताय हनुे बएभा उजयुी 
प्रिासकरे प्रलतफादीराइय फादी लभरानकोतायेख तोक्नऩुनेछ । 

 

17.लरखतभा ऩयुागनुयऩने साभान्म रयत् (१) प्रचलरत कानून तथा मस ऐनभा 
अन्मत्र रेशखए देशख फाहेक सलभलत सभऺ दताय गनय लमाएका उजयुी तथा 
प्रलतिादभा देहाम फभोशजभको रयत सभेत ऩयुा गनुयऩनेछ् 
 (क) एपोय साइज को नेऩारी कागजभा फामाॉ तपय  ऩाॉच सेशन्टलभटय, ऩयहरो 

ऩषृ्ठभा िीयतपय  दि सेशन्टलभटय य त्मसऩलछको ऩषृ्ठभा ऩाॉच सेशन्टलभटय 
छोडेको तथा प्रत्मेक ऩषृ्ठभा फशिस हयपभा नफढाइय कागजको एकातपय  
भात्र रेशखएको, 

 (ख) लरखत दताय गनय लमाउने प्रत्मेक व्मशिरे लरखतको प्रत्मेक ऩषृ्ठको िीय 
ऩछुायभा छोटकयी दस्तखत गयी अशन्तभ ऩषृ्ठको अन्त्मभा रेखात्भक 
तथा लमाप्चे सयहछाऩ गयेको, 
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 (ग) कुनै कानून व्मिसामीरे लरखत तमाय गयेको बए लनजरे ऩयहरो ऩषृ्ठको 
फामाॉ तपय  लनजको कानून व्मिसामी दताय प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य कानून 
व्मिसामीको यकलसभ खरुाइय दस्तखत गयेको तथा 

 (घ) लरखतको अशन्तभ प्रकयणभा मस लरखतभा रेशखएको व्महोया दठक साॉचो 
छ, झटु्ठा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा बन्ने उलरेख गयी सो 
भलुन लरखत दताय गनय लमाएको िषय, भयहना य गते तथा िाय खरुाइय 
लरखत दताय गनय लमाउने व्मशिरे दस्तखत गयेको, तय ब्महोया ऩयुाइ ऩेि 
बएको लरखत लरनराइ मो उऩदपारे फाधा ऩायेको भालनने छैन ।  

 

  (२) लरखतभा यिषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण 
छुट्याइय सॊमलभत य भमायददत बाषाभा रेशखएको हनुऩुनेछ ।  

  (३) लरखतभा ऩेटफोलरभा ऩयेको स्थानको ऩयहचान हनुे स्ऩष्ट 
यिियण य व्मशिको नाभ, थय , ठेगाना तथा अन्म यिियण स्ऩष्ट खरेुको 
हनुऩुनेछ । 

  (४) लरखत दताय गनय लमाउने िा सलभलतभा कुनै कागज गनय 
आउनेरे लनजको नाभ, थय य ितन खरेुको नागरयकता िा अन्म कुनै प्रभाण 
ऩेि गनुयऩछय । 

 

18.नक्कर ऩेि गनुयऩने्उजयुी िा प्रलतिाद दताय गनय लमाउनेरे यिऩऺीको रालग 
उजयुी तथा प्रलतिादको नक्कर तथा सॊरग्न लरखत प्रभाणहरूको नक्कर साथै ऩेि 
गनुयऩछय । 

 

19.उजयुी िा प्रलतिाद सॊिोधन्(१) लरखत दताय गनय लमाउने ऩऺरे सलभलतभा 
दताय बइसकेको लरखतभा रेखाइ िा टाइऩ िा भदु्रणकोसाभान्म त्रटुी सच्माउन 
लनिेदन ददन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको लनिेदनभा भाग फभोशजभ 
सच्माउॉदा दािी तथा प्रलतिादभा गयीएको भाग िा दािीभा भरुबतु ऩऺभा 
पयक नऩने य लनकै साभान्म प्रकायको सॊिोधन भाग गयेको देखेभा उजयुी 
प्रिासकरे सो फभोशजभ सच्माउन ददन सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोशजभ सॊिोधन बएभा  सो को 
जानकायी उजयुीको अको ऩऺराइय ददनऩुनेछ । 
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ऩरयच्छेद-४ 

म्माद ताभेरी तथा तायेख  
 

 

 20.म्माद सूचना ताभेर गने् (१) उजयुी प्रिासकरे दपा ९ फभोशजभ लफिाद 
दताय बएऩलछ साभान्मत b'ई ददन लबत्र प्रलतफादीका नाभभा प्रचलरत कानूनभा 
म्माद तोयकएको बए सोयह फभोशजभ य नतोयकएको बए ऩन्र ददनको म्माद ददइय 
सम्फशन्धत िडा कामायरम भापय त उि म्माद िा सूचना ताभेर गनय सक्नछे । 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ म्माद िा सूचना ताभेर गदाय दपा ९ 
फभोशजभको उजयुी तथा उि उजयुी साथ ऩेि बएको प्रभाण कागजको 
प्रलतलरऩी सभेत सॊरग्न गयी ऩठाउनऩुनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन एक बन्दा 
फयढ प्रलतफादीराइय म्माद ददनऩुदाय प्रभाणकागजको नक्कर कुनै एकजना भरु 
प्रलतफादीराइय ऩठाइय फाॉयकको म्मादभा प्रभाणकागजको नक्करपरानाको म्माद 
साथ ऩठाइएको छ बन्ने व्महोया रेशख ऩठाउनऩुनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त बएको म्माद िडा कामायरमरे फयढभा लतन 
ददन लबत्र ताभेर गयी ताभेरीको व्महोया खरुाइय सलभलतभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(५) उऩदपा (१) फभोशजभ म्माद ताभेर हनु नसकेभा देहाम 
फभोशजभको यिद्यतुीम भाध्मभ िा ऩलत्रकाभा सूचना प्रकािन गयेय म्माद ताभेर 
गनुयऩनेछ् 
 (क)म्माद ताभेर गरयनऩुने व्मशिको कुनै फ्माक्स िा इयभेर िा अन्म कुनै 

अलबरेख हनु सक्ने यिद्यतुीम भाध्मभको ठेगाना बए सो भाध्मभफाट 

 (ख) प्रलतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्ने भनालसफ आधाय 
छ बन्ने देशखएभा सलभलतको लनणयमफाट कुनै स्थानीम दैलनक ऩलत्रकाभा 
सूचना प्रकािन गयेय िा स्थानीम एप.एभ. येलडमो िा स्थानीम 
टेलरलबजनफाट सूचना प्रसायण गयेय िा 

 (ग) अन्म कुनै सयकायी लनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद ताभेर हनु 
सक्ने भनालसफ कायण देशखएभा सलभलतको आदेिफाट त्मस्तो सयकायी 
लनकाम भापय त । 
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  (६) मस ऐन फभोशजभ म्माद जायी गनुयऩदाय अनसूुची(६) 
फभोशजभको ढाॉचाभा जायी गनुयऩनेछ । 

 
21.योहियभा याख्नऩुने् मस ऐन फभोशजभ िडा कामायरम भापय त ताभेर गरयएको 
म्मादभा सम्फशन्धत िडाको अध्मऺ िा सदस्म dWo] कशम्तभा दइुयजना स्थानीम 
बरादलभ योहियभा याख्नऩुनेछ । 

 

22.यीत फेयीत जाॉच गने्(१ )उजयुी प्रिासकरे म्माद ताभेरीको प्रलतिेदन प्राप्त 
बएऩलछ यीतऩूियकको ताभेर बएको छ िा छैन जाॉच गयी आिश्मक बए 
सम्फशन्धत िडा सशचिको प्रलतिेदन सभेत लरइय यीतऩूियकको देशखए लभलसर 
साभेर याशख तथा फेयीतको देशखए फदय गयी ऩनु् म्माद ताभेर गनय रगाइय 
ताभेरी प्रलत लभलसर साभेर याख्नऩुनेछ । 

 (२)उऩदपा (१) फभोशजभ जाॉच गदाय सम्फशन्धत कभयचायीरे फदलनमत 
याशख कामयगयेको देशखए उजयुी प्रिासकरे सो व्महोया खरुाइय सलभलत सभऺ 
प्रलतिेदन ऩेि गनुयऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोशजभको प्रलतिेदनको व्महोया उऩमिु देशखए 
सलभलतरे सम्फशन्धत कभयचायी उऩय  कायिाहीको रालग कामयऩालरका सभऺ 
रेशख ऩठाउनसक्नेछ । 

 

23.तायेखभा याखू्नऩने्(१)उजयुी प्रिासकरे दपा ९ फभोशजभ लफिाद दताय 
गयेऩलछ उजयुीकतायराइय य दपा १६ फभोशजभ प्रलतिाद दताय गयेऩलछ 
प्रलतफादीराइय तायेख तोयक तायेखभा याख्नऩुछय । 

 (२)उजयुीका ऩऺहरूराइय तायेख तोक्दा तायेख तोयकएको ददन गरयन े
काभको व्महोया तायेख बऩायइय तथा तायेख ऩचायभा खरुाइय उजयुीका सफै ऩऺराइय 
एकै लभरानको लभलत तथा सभम उलरेख गयी एकै लभरानको तायेख 
तोक्नऩुछय। 

 (३) उऩदपा (२) फभोशजभ तायेख तोयकएको सभमभा कुनै ऩऺ 
हाशजय नबए ऩलन तोयकएको कामय सम्ऩन्न गयी अको तायेख तोक्नऩुने बएभा 
हाशजय बएको ऩऺराइय तायेख तोयक सभमभा हाशजय नबइय ऩलछ हाशजय हनुे 
ऩऺराइय अशघ हाशजय बइय तायेख राने ऩऺसॉग एकै लभरान हनुेगयी तायेख 
तोक्नऩुछय । 
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 (४) मस दपा फभोशजभ तोयकएको तायेखभा उऩशस्थत बएका 
ऩऺहरूराइय साथै याशख सलभलतरे उजयुीको कायिायह गनुयऩछय । 

 (५) उऩदपा (४) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन तोयकएको 
तायेखभा कुनै ऩऺ उऩशस्थत नबए ऩलन सलभलतरे लफिादको यिषमभा कायिाही 
गनय फाधा ऩनेछैन । 

24.सलभलतको लनणयम फभोशजभ हनुे् सलभलतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचलरत 
कानून तथा मस ऐनभा रेशखए देशख फाहेकको यिषमभा आिश्मक प्रयक्रमा 
लनधाययण गनय सक्नेछ । 
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ऩरयच्छेद-५ 

सनुिाइय तथा प्रभाण फझु्न ेसम्फन्धभा 
 

 

25.प्रायशम्बक सनुिाइय्  (१) भेरलभराऩफाट लफिाद लनरुऩण हनु नसकी 
सलभलतभा आएका लफिाद प्रलतिाद दताय िा फमान िा सो सयहको कुनै कामय 
बएऩलछ सनुिाइयको रालग ऩेि बएको लफिादभा उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा 
तत्कार लनणयम गनय सयकने बएभा सलभलतरे लफिाद ऩेि बएको ऩयहरो 
सनुिाइयभा नै लनणयम गनय सक्नछे । 

  (२) सलभलत सभऺ ऩेि बएको लफिादभा उऩदपा (१) 
फभोशजभ तत्कार लनणयम गनय सयकने नदेशखएभा सलभलतरे देहाम फभोशजभको 
आदेि गनय सक्नेछ । 

(क) लफिादभा भखु नलभरेको कुयाभा मकीन गनय प्रभाण फझु्ने िा अन्म 
कुनै कामय गने, 

(ख) लफिादभा फझु्नऩुने प्रभाण मयकन गयी ऩऺफाट ऩेि गनय रगाउने िा 
सम्फशन्धत लनकामफाट भाग गने आदेि गनय, 
(ग) भेरलभराऩका सम्फन्धभा लफिादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने तथा, 
(घ) लफिादका ऩऺ उऩशस्थत बएभा सनुिुाइको रालग तायेख तथा ऩेशिको 
सभम तालरका लनधाययण गने, 

  (३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩलन सलभलतरे स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोशजभको 
उजयुीभा भेरलभराऩको रालग ऩठाउने आदेि गनुयऩनेछ । 

 

26.प्रभाण दाशखर गने्फादी िा प्रलतफादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेि गनय अनभुलत 
भाग गयी लनिेदन ऩेि गयेभा उजयुी प्रिासकरे सोयह ददन लरन सक्नेछ । 

 

27.लरखत जाॉच गने् (१) सलभलतरे उजयुीभा ऩेि बएको कुनै लरखतको 
सत्मता ऩयीऺण गनय येखा िा हस्ताऺय यििेषऻराइय जाॉच गयाउन जरूयी देखेभा 
सो लरखतराइय असत्म बन्ने ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तयु दाशखर गनय रगाइय येखा िा 
हस्ताऺय यििेषऻफाट लरखत जाॉच गयाउन सक्नेछ । 
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  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ जाॉच गदाय भनालसफ भायपकको 
सभम तोयक आदेि गनुयऩनेछ य सभम लबत्र जाॉच सम्ऩन्न हनुको रालग 
मथासम्बि व्मिस्था गनुयऩनेछ ।  
  (३) उऩदपा (१) फभोशजभ जाॉच गदाय लरखत असत्म 
ठहयीएभा लरखत सत्म यहेको बन्ने ऩऺफाट रागेको दस्तयु असरु गयी उऩदपा 
(१) फभोशजभ दस्तयु दाशखर गने ऩऺराइय बयाइयददनऩुछय । 

 

28.साऺी फझु्ने्  (१) सलभलतफाट साऺी फझु्ने आदेि गदाय साऺी फझु्ने ददन 
तोयक आदेि गनुयऩनेछ । साछी याख्दा फढीभा ५ जना याख्न ुऩने ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ आदेि बएऩलछ उजयुी 
प्रिासकरे उजयुीको ऩऺराइय आदेिभा उलरेख बएको लभलतभा साऺी फझु्न े
तायेख तोक्नऩुनेछ । 

  (३) साऺी फझु्ने तायेख तोयकएको ददनभा आफ्नो साऺी 
सलभलत सभऺ उऩशस्थत गयाउन ुसम्फशन्धत ऩऺको दायमत्ि हनुेछ । 

 

29.सलभलतको तपय फाट फकऩत्र गयाउने्  (१) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩलन नाफारक िा अिि िा िधृ्दिृध्दा ऩऺ यहेको उजयुीभा 
साशऺ फकऩत्रको रालग तोयकएको तायेखको ददन उऩशस्थत नबएको िा उऩशस्थत 
नगयाइएको साऺीराइय सलभलतरे म्माद तोयक सलभलतको तपय फाट शझकाइय 
फकऩत्र गयाउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ साऺी शझकाउॉदा फकऩत्र हनुे 
तायेख तोयक म्माद जायी गनुयऩनेछ य उजयुीका ऩऺहरूराइय सभेत सोयह 
लभरानको तायेख तोक्नऩुनेछ । 

 

30.साऺी फकऩत्र गयाउने्  (१) उजयुी प्रिासकरे साऺी फकऩत्रको रालग 
तोयकएको ददन ऩऺहरूसॉग लनजहरूरे उऩशस्थत गयाउन लमाएका साशऺको 
नाभािरी लरइय सलभलत सभऺ ऩेि गनुयऩनेछ । 

  (२) साऺी फकऩत्रको रालग तोयकएको तायेखको ददन 
उजयुीका सफै ऩऺरे साऺी उऩशस्थत गयाउन लमाएको बए कामायरम खलुनासाथ 
तथा कुनै ऩऺरे साऺी उऩशस्थत गयाउन नलमाएको बए ददनको फाह्र फजेऩलछ 
सलभलतरे उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र गयाउनऩुनेछ । 
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31.फन्देज गनय सक्ने्  (१) साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा उजयुीको यिषमिस्त ु
बन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी िा उजयुीको ऩऺराइय अऩभालनत गने िा 
शझझ्माउने िा अनशुचत प्रकायको प्रश्न सोलधएभा सलभलतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट 
ऩऺराइय फन्देज गनय सक्नेछ । 

  (२) नाफारक िा िधृ्द िा असि िालफयाभीरे साऺी 
फक्नऩुने बइय त्मस्तो उजयुीभा कुनै ऩऺको उऩशस्थलत िा अन्म कुनै भनालसफ 
कायणरे साऺीराइय फकऩत्र गनय अनशुचत दफाि ऩयेको िा ऩने प्रफर सम्बािना 
यहेको छ बन्ने सलभलतराइय रागेभा सलभलतरे त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ 
उऩशस्थलतराइय फन्देज गयी लनजरे साऺीरे नदेख्न ेगयी भात्र उऩशस्थत हनु आदेि 
गनय सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोशजभ आदेि गयेभा साऺीरे नदेख्न े
गयी ऩऺ उऩशस्थत हनुे व्मिस्था लभराउने दायमत्ि सलभलतको हनुेछ । 

  (४) उऩदपा (१) िा (२) फभोशजभ गदाय सलभलतरे 
उजयुीसॉग सम्फशन्धत आिश्मक प्रश्न तमाय गयी सलभलतको तपय फाट फकऩत्र 
गयाउन  सक्नेछ । 

 

32.ऩेिी सूची प्रकािन गनुयऩने्(१) उजयुी प्रिासकरे प्रत्मेक हप्ता िकु्रिाय 
अगाभी हप्ताको रालग ऩेिी तोयकएको लफिादहरूको साप्तायहक ऩेिी सूची तथा 
तोयकएको ददन उि ददनको रालग ऩेिी तोयकएका लफिादहरूको ऩेिी सूची 
प्रकािन गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको सूची सॊमोजकरे य लनजको 
अनऩुशस्थलतभा लनजरे शजम्भेिायी तोकेको सलभलतको सदस्मरे प्रभाशणत 
गनुयऩनेछ। 

 

33.दैलनक ऩेिी सूची् (१) उजयुी प्रिासकरे दपा ३२ फभोशजभको साप्तायहक 
ऩेिी सूचीभा चढेका लफिाद हरूको  तोयकएको ददनको ऩेिी सूची तमाय गयी 
एक प्रलत सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनऩुनेछ तथा एक प्रलत सलभलतका 
सदस्महरूराइय उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको सूचीभा लफिादहरू उलरेख 
गदाय लफिाद दतायको आधायभा देहामको क्रभभा तमाय गयी प्रकािन 
गयाउनऩुनेछ । 
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 (क) नाफारक ऩऺ बएको लफिाद, 

 (ख) िारययीक असिता िा अऩाङ्गता बएको व्मशि ऩऺ बएको  
लफिाद, 

 (ग) सियी िषय उभेय ऩयुा बएको िधृ्द िा िधृ्दा ऩऺ बएको  
लफिाद तथा 

 (घ) लफिाद दतायको क्रभानसुाय ऩयहरे दताय बएको लफिाद । 

  (३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩेिी सूची तमाय गदाय 
भलुतिीफाट जागेका तथा सिोच्च अदारत, उच्च अदारत तथा शजलरा 
अदारतफाट ऩनु् इन्सापको रालग प्राप्त बइय दताय बएको लफिादको हकभा 
िरुूभा सलभलतभा दताय बएको लभलतराइय नै दताय लभलत भालन क्रभ लनधाययण 
गनुयऩनेछ। 

  (४) उऩदपा (१) िा (२) भा यहेको क्रभानसुाय नै 
सलभलतरे लफिादको सनुिाइय य कायिाही तथा यकनाया गनुयऩनेछ । 

34.उजयुी प्रिासकको शजम्भेिायी हनुे्  ऩेिी सूचीभा चढेका लफिादहरू कामायरम 
खरेुको एक घण्टा लबत्र सलभलत सभऺ सनुिाइयको रालग ऩेि गने तथा उि 
ददनको तोयकएको कामय सयकए ऩलछ सलभलतफाट यपताय फशुझलरइय सयुशऺत याख्न े
शजम्भेिायी उजयुी प्रिासकको हनुेछ । 

 

35.प्रभाण सनुाउन सक्ने्  सलभलतरे दपा २५ फभोशजभ तोयकएको तायेखको 
ददन उऩशस्थत सफै ऩऺराइय अको ऩऺरे ऩेि गयेको प्रभाण एिभ ् कागजात 
देखाइय ऩयढफाॉची सनुाइय सो फायेभा अको ऩऺको कुनै कथन यहेको बए लरशखत 
फमान गयाइय लभलसर साभेर गयाउन सक्नेछ । 

36.लफिादकोसनुिाइय गने् (१) सलभलतरे दिैु ऩऺको कुया सनुी लनजहरूको 
लफिादको सनुिाइय तथा लनणयम गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको सनुिाइय तथा लनणयम गदाय 
ऩऺहरूको योहियभा गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोशजभ लफिादको सनुिाइय गदाय इजरास 
कामभ गयी सनुिाइय गनय भनालसि देशखएभा सोही अनसुाय गनय सक्नेछ ।तय 
दफैु ऩऺको बनाइ तथा शजयकय सनु्नराइ उऩदपा ३ अनसुायको इजरास कामभ 
गनय फाधा हनुे छैन । 
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37.फन्द इजरासको गठन गनयसक्न े (१) सलभलतरे भयहरा तथा फारफालरका 
सभािेि यहेको तथा आिश्मक देखेको अन्म लफिादको सनुिाइयको रालग फन्द 
इजरास कामभ गयी सनुिाइय गनय सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको फन्द इजरासभा लफिादका 
ऩऺ तथा अन्म सयोकायिारा फाहेक अन्म व्मशिराइय इजरासभा प्रिेि गनय 
नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन गनुयऩनेछ । 

  (३) फन्द इजरासफाट हेरयने लफिादको काभ कायिाही, 
यऩडीतको नाभ थय ठेगाना रगामतका यिषम गोप्म याख्नऩुनेछ । 

 

38.फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मिस्था् (१) फन्द इजरासफाट हेरयएका 
लफिादहरूको कागजातको प्रलतलरयऩ फादी, प्रलतिादद य लनजको यहतभा असय 
ऩयेको कुनै सयोकायिारा फाहेक अरू कसैराइय उऩरब्ध गयाउनहुुॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको लफिादको तथ्म खरुाइय कुनै 
सभाचाय कुनै ऩत्रऩलत्रकाभा सॊप्रषेण हनुददनहुुॉदैन । 

  (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन 
सलभलतरे ऩऺको गोऩलनमता तथा यहतभा प्रलतकुर प्रबाि नऩने गयी सभाचाय 
सॊप्रषेण गनय बने कुनै फाधा ऩनेछैन । 

39.थऩ प्रभाण फझु्ने् लफिादको सनुिाइयको क्रभभा लफिादको कुनै ऩऺको 
अनयुोधभा िा लफिाद सनुिाइयको क्रभभा सलभलत आपैरे थऩ प्रभाण फझु्नऩुने 
देखेभा उजयुीका ऩऺहरूराइय थऩ प्रभाण ऩेि गनय तायेख तोयक आदेि 
गनयसक्नेछ । 

40.स्िाथय फाशझएको लफिाद हेनय नहनुे्  सलभलतको सदस्मरे देहामका लफिादको 
कायिाही य यकनायाभा सॊरग्न हनुहुुॉदैन् 
(क) आफ्नो िा नशजकको नातेदायको हक यहत िा सयोकाय यहेको लफिाद, 

 स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको रालग "नशजकको नातेदाय " 
बन्नारे अऩतुारी ऩदाय कानून फभोशजभ अऩतुारी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलभकता 
क्रभभा यहेको व्मशि, भाभा, भाइज,ु सानीआभा, ठूरीआभा, सानोफाफ,ु 
ठूरोफाफू, ऩलत िा ऩत्नी तपय का सासू, ससयुा, पूऩ,ु पूऩाज,ु सारा, जेठान, 
सारी, दददी, फयहनी, लबनाज,ु फयहनी ज्िाइँ, बाञ्जा, बाञ्जी, बाञ्जी ज्िाइँ, बाञ्जी 
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फहुायी तथा त्मस्तो नाताका व्मशिको एकासगोरभा यहेको ऩरयिायको सदस्म 
सम्झनऩुछय । 

(ख) लनजरे अन्म कुनै हैलसमतभा गयेको कुनै कामय िा लनज सॊरग्न यहेको 
कुनै यिषम सभािेि यहेको कुनै लफिाद, 
(ग) कुनै यिषमभा लनजरे लफिाद चलने िा नचलने यिषमको छरपरभा 
सहबालग बइय कुनैयाम ददएको ठोस प्रभाण बए सो यिषम सभािेि यहेको लफिाद, 
िा 
(घ) अन्म कुनै कायणरे आधायबतू रूऩभा लनज य लनजको एकाघयसॊगोरका 
ऩरयिायका सदस्मको कुनै स्िाथय फाशझएको लफिाद । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको कुनै अिस्था देशखएभा जनु 
सदस्मको त्मस्तो अिस्था ऩछय उि सदस्मरे लफिाद हेनय नहनुे कायण खरुाइय 
आदेि गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) को प्रलतकुर हनुे गयी कुनै सदस्मरे कुनै 
लफिादको कायिायह य यकनायाभा सहबालग हनु रागेभा लफिादको कुनै ऩऺरे 
आिश्मक प्रभाण सयहत लफिादको कायिाहीयकनाया नगनय लनिेदन ददन सक्नेछ  
य सो सम्फन्धभा  काभ कायफाही स्थानीम ऐनको दपा ४८(५) अनसुाय 
हनुेछ। 

  (४) उऩदपा (३) अनसुाय लफिाद लनरुऩण हनु नसक्ने 
अिस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा ४८(६) य (७) को ब्मफस्था अनसुायको 
सबारे तोकेको सलभलतरे काभ कायिाही य यकनायाभा गनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोशजभ गदाय सबारे लफिादका 
ऩऺहरूराइय सोयह उऩदपा फभोशजभ गदठत सलभलतफाट लफिादको कायिाही 
यकनाया हनुे कुयाको जानकायी गयाइय उि सलभलत सभऺ उऩशस्थत हनु 
ऩठाउनऩुनेछ । 
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ऩरयच्छेद-६ 

लनणयम य अन्म आदेि 

 

41.लनणयम गनुयऩने् (१) सलभलतरे सनुिाइयको रालग ऩेि बएको लफिाद हेदाय कुनै 
प्रभाण फझु्नऩुने फाॉयक नययह लफिाद यकनाया गने अिस्था यहेको देशखएभा सोयह 
ऩेिीभा लफिादभा लनणयम गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनणयम गयेऩलछ लनणयमको व्महोया 
लनणयम यकताफभा रेखी सलभलतभा उऩशस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत 
गनुयऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोशजभ गयीएको लनणयमको दपा ४२ य 
अन्म प्रचलरत कानून फभोशजभ खरुाउनऩुने यिियण खरेुको ऩूणय ऩाठ लनणयम 
बएको लभलतरे फयढभा सात ददन लबत्र तमाय गयी लभलसर साभेर याख्नऩुछय ।
   

(४) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सभमाबाि अथिा 
अन्म कुनै भनालसफ कायणरे गदाय सोही ददन लफिाद लनणयम गनय नसक्ने बएभा 
आगाभी हप्ताको कुनै ददनको रालग अको ऩेिी तायेख तोक्नऩुनेछ । 

 

42.लनणयमभा खरुाउनऩुने्(१) सलभलतरे दपा ४१ फभोशजभ गयेको लनणयमको 
ऩूणयऩाठभा मस दपा फभोशजभका कुयाहरू खरुाइय अनसूुची(४) फभोशजभको 
ढाॉचाभा तमाय गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩूणयऩाठ तमाय गदाय फादी तथा 
प्रलतफादीको शजयकय, लनणयम गनुयऩने देशखएको यिषम, दिैु ऩऺफाट ऩेि बएको 
प्रभाणका कुयाहरू सभेतको यिषम खरुाउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा उलरेख बए देशख फाहेक ऩूणयऩाठभा 
देहामका कुयाहरू सभेत खरुाउनऩुनेछ् 
(क) तथ्मको ब्महोया, 
(ख) लफिादको कुनै ऩऺरे कानून व्मिसामी याखेको बएभा लनजरे ऩेि 
गयेको फहस नोट तथा फहसभा उठाइएका भरु यिषमहरु, 

(ग) लनणयम गनयको रालग आधाय लरइएको प्रभाणका साथै दिैु ऩऺफाट ऩेि 
बएको प्रभाण तथा त्मसको यिश्लषेण, 
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(घ) लनणयम कामायन्िमन गनयको रालग गनुयऩने यिषमहरूको लसरलसरेिाय 
उलरेखन सयहतको तऩलसर खण्ड, तथा 
(ङ) लनणयम उऩय ऩनुयािेदन राग्ने बएभा ऩनुयािेदन राग्ने शजलरा 
अदारतको नाभ य के कलत ददनलबत्र ऩनुयािेदन गनुयऩने हो सो सभेत ।  
 (४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदेशख फाहेक देहामका 
कुयाहरु सभेत लनणयमभा खरुाउन सक्नेछ्- 
(क) साऺी िा सजयलभनको फकऩत्रको सायाॊि, 

(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा िा अिरम्फन गयेको बए सो नजीयको यिियण 
य लफिादभा उि नजीयको लसध्दान्त के कुन आधायभा राग ुबएको हो अथिा 
राग ुनबएको हो बन्ने कायण सयहतको यिश्लषेण, 

(ग) लनणयमफाट कसैराइय कुनै कुया ददनबुयाउनऩुने बएको बए कसराइय के 
कलत बयाइयददनऩुने हो सोको यिियण, तथा 
(घ) लफिादको क्रभभा कुनै भारसाभान िा प्रभाणको रुऩभा केयह िस्त ु
सलभलत सभऺ ऩेि बएको बए सो भारसाभान िा िस्तकुो हकभा के गने हो 
बन्ने यिषम । 

 
43.प्रायशम्बक सनुिाइयभा लनणयम हनुसक्ने्  (१) सलभलतरे ऩयहरो सनुिाइयको 
रालग ऩेि बएको अिस्थाभा नै लफिादभा थऩ प्रभाण फशुझयहनऩुने अिस्था 
नयहेको देखेभा अथिा हदम्माद िा हकदैमा िा सलभलतको ऺेत्रालधकाय नयहेको 
कायणरे लफिाद लनणयम गनय नलभलने देखेभा ऩयहरो सनुिाइयभा नै लनणयम गनय 
सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको लनणयम ऺेत्रालधकायको अबाि 
यहेको कायणरे बएको अिस्थाभा ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने अदारत िा स्थानीम 
तह िा अन्म लनकामभा जान ु बलन सम्फशन्धत ऩऺराइय जानकायी ददन ु
ऩनेछ।मसयी अलधकाय ऺेत्र फायहयका उजयुी सम्फन्धी सक्कर लभलसर सम्फशन्धत 
अड्डाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 

44.लनणयम सॊिोधन्(१)सलभलत सभऺ लफिादको ऩऺ िा कुनै सयोकायिारारे 
लफिादको लनणयमभा बएको कुनै रेखाइयको त्रटुी सॊिोधन गयीऩाउन शजयकय लरइय 
लनणयमको जानकायी बएको ऩैंलतस ददन लबत्र लनिेदन ददन सक्नछे । 
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  (१) उऩदपा (१) फभोशजभको लनिेदन ऩयी सलभलतरे हेदाय 
साभान्म त्रटुी बएको य सॊिोधनफाट लनणयमको भूर आिमभा कुनै हेयपेय नहनुे 
देखेभा छुिै ऩचाय खडा गयी लनिेदन फभोशजभ लनणयम सॊिोधन गने आदेि 
ददनसक्नेछ । 

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

 

45.लनणयमभा हेयपेय गनय नहनुे् (१) सलभलतका सदस्म अथिा अरु कसैरे ऩलन 
सलभलतका सदस्महरुको दस्तखत बैसकेऩलछ लनणयमभा कुनै प्रकायको थऩघट िा 
केयभेट गनय हुॉदैन । 

  (२) कसैरे उऩदपा (१)फभोशजभ को कसयु गने 
कभयचायीराइय आिश्मक कायिाहीको रालग सम्फशन्धत लनकामभा रेशख 
ऩठाउनऩुनेछ ।  

 

46.लनणयम बएऩलछ गनुयऩने कायिाही्(१)उजयुी प्रिासकरे सलभलतफाट लनणयम 
बएऩश्चात लनणयम यकताफभा सलभलतका सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मयकन 
गयी लनणयम यकताफ य लभलसर शजम्भा लरनऩुछय । 

  (२)मस ऐन फभोशजभ लनणयमको ऩूणयऩाठ तमाय बएऩलछ सफै 
सदस्मको दस्तखत बैसकेऩलछ उजयुी प्रिासकरे लनणयमको कामायन्िमन गनयका 
रालग तत्कार गनुयऩने केही कामय बए सो सम्ऩन्न गयी लभलसर अलबरेखको रागी 
ऩठाउन ुऩछय । 

 

47.लनणयम गनयऩने अिलध्(१) सलभलतरे प्रलतिाद दाशखर बएको िा फमान 
गनुयऩनेभा प्रलतफादीको फमान बएको लभलतरे तथा प्रलतिाद दाशखर नबएको िा 
फमान नबएकोभा सो हनुऩुने म्माद बिुान बएको लभलतरे साभान्मत ् नब्फे 
ददनलबत्र लफिादको अशन्तभ लनणयम गनुयऩनेछ ।  
  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको सभमािलध गणना गदाय 
भेरलभराऩको रालग ऩठाइयएको लफिादको हकभा भेरलभराऩको प्रयक्रमाभा 
रागेको सभम कटाइय अिलध गणना गनुयऩनेछ । 
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  (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन 
लफिादभा फझु्नऩुने प्रभाण तथा ऩयुा गनुयऩने प्रयक्रमा फाॉयक नयही लफिाद लनणयम 
गनय अङ्ग ऩलुगसकेको बए सो ऩगुेको ऩन्र ददनलबत्र अशन्तभ लनणयम गनुयऩनेछ । 

  

48.अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेि जायी गनय सयकने्  
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड 
(क) देशख (ङ)सम्भ उशलरशखत आदेि जायी गनय लनम्न फभोशजभको गनय 
सयकने छ। मस्तो आदेि जायी गदाय लनिेदकरे ऩेि गयेको लनजको 
अिस्था य िस्तगुत ऩरयशस्थलतको प्रायशम्बक छानयिन गयी तत्कार 
आदेि नगयी लनिेदकराइय ऩनय सक्ने नकायात्भक प्रबािको भलुमाॊकन 
गनुय ऩदयछ।न्मायमक सलभलतरे जायी गने अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेि 
अनसूुची ८ भा उलरेख गये फभोशजभ।  

क) ऩीलडतराइय लनज फसी आएको घयभा फसोफास गनय ददन,खाना 
रगाउन ददन, कुटयऩट नगनय तथा लसष्ट य सभ्म व्मिहाय गनय, 

ख)  ऩीलडतराइय िायीरयक िा भानलसक चोट ऩगेुको बएभा उऩचाय 
गयाउन, 

ग) ऩीलडतराइय अरग रुऩभा फसोफासको प्रिन्ध गनुय ऩने देशखएभा 
सोको व्मिस्था गने य त्मसयी अरग िस्दा लनजको बयण 
ऩोषणको रालग उशचत व्मिस्था गने, 

घ) ऩीलडतराइय गारी गरौज गने , धम्की ददने िा असभ्म व्मिहाय 
गने कामय नगनय िा नगयाउन, 

ङ)  ऩीलडतको यहत य सयुऺाको रालग अन्म आिश्मक य उऩमिु 
कुया गनय िा गयाउन। 
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ऩरयच्छेद-७ 

सलभलतको सशचिारम 

 

49.सलभलतको सशचिारम् (१)सलभलतको कामयसम्ऩादनराइय सहशजकयणा गनय 
एक सशचिारम यहने छ  
  (२) उऩदपा (१) िभोशजभको सशचिारमभा कामयऩालरकारे 
आिश्मताअनसुाय उजयुी प्रिासक, अलबरेख प्रिासक तथा अन्म कभयचायीहरुको 
व्मिस्था गनय सक्नेछ । सशचिारमको कामयसम्ऩादनराइय व्मिशस्थत गनय 
सशचिारम अन्तगयत उजयुी िाखा/ पाॉट तथा अलबरेख िाखा/पाॉट यहन 
सक्नेछ । 

 

50.उजयुी प्रिासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख 
बए देशख फाहेक उजयुी प्रिासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ् 
(क) ऩेि बएका उजयुी, प्रलतिाद य अन्म लरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩगुेको 
बए कानून फभोशजभ राग्ने दस्तयु लरइय दताय गने य दताय गनय नलभलने बए 
कायण जनाइय दयऩीठ गने, 

(ख) यििादभा प्रभाणको रालग ऩेि बएका नक्कर कागजराइय सक्करसॉग 
लबडाइय दठक देशखएभा प्रभाशणत गने य लभलसर साभेर याख्न ेतथा सक्करभा केयह 
कैयपमत देशखएभा सो जनाइय सम्फशन्धत ऩऺको सयहछाऩ गयाइय याख्न,े 

(ग) ऩेि बएका लरखत साथ सॊरग्न हनुऩुने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ 
िा छैन बए ठीक छ िा छैन जाॉच्ने 
(घ)सलभलतको आदेिरे शझकाउनऩुने प्रलतफादी, साऺी िा अन्म व्मशिको नाभभा 
म्माद जायी गने, 

(ङ) यििादका ऩऺराइय तायेख िा ऩेिी तायेख तोक्ने, 
(च) सलभलत सभऺ ऩेि हनुऩुने लनिेदन दताय गयी आदेिको रालग सलभलत 
सभऺ ऩेि गने, 

(छ) कानून फभोशजभ िायेस लरने तथा गजु्रकेो तायेख थाम्ने लनिेदन लरइय 
आिश्मक कायिाही गने, 

(ज) सलभलतफाट बएको आदेि कामायन्िमन गने गयाउन,े 
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(झ) सलभलतभा ऩेि िा प्राप्त बएका कागजऩत्र फझु्ने, बऩायइय गने रगामतका 
कामयहरु गने, 

(ञ) आिश्मकतानसुाय सलभलतको तपय फाट ऩत्राचाय गने, 

(ट) सलभलतको आदेिरे ताभेर गनुयऩने म्माद ताभेर गनेगयाउने, ताभेर 
बएको म्मादको ताभेरी जाॉची यीतऩूियकको नबए ऩनु् जायी गने तथा अन्म 
अदारत िा लनकामफाट प्राप्त बएको गाउॉऩालरका/नगयऩालरकारे ताभेर 
गरयददनऩुने म्माद ताभेर गने गयाउने, 
(ठ) लनणयम यकताफ य उजयुीको लभलसर शजम्भा लरने, 
(ड) सलभलतभा दताय बएका यििाद तथा लनिेदन रगामतका कागजातको 
अलबरेख तमाय गने य भालसक िा िायषयक प्रलतिेदन ऩेि गनुयऩने लनकाम सभऺ 
प्रलतिेदन तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभाशणत गयाइय सम्फशन्धत लनकामभा ऩठाउने 
(ढ)     आफ्नो शजम्भा यहेका उजयुीका लभलसरभा यहेका कागजातको यीतऩूियक 
नक्कर ददन,े 

(ण) शजलरा अदारतभा ऩनुयािेदन राग्ने गयी लनणयम बएका यििादभा 
ऩनुयािेदन म्माद जायी गयी ताभेर गनेगयाउन,े 

(त) अदारत िा अन्म कुनै लनकामभा यििादको लभलसर िा कुनै कागजात 
ऩठाउनऩुने बएभा सलभलतराइय जानकायी गयाइय लभलसर िा कागजात ऩठाउने 
तथा यपताय प्राप्त बएऩलछ कानून फभोशजभ सयुशऺत याख्न ेव्मिस्था लभराउने, 
(थ)     लनणयम यकताफ शजम्भा लरने तथा, 
(द)    ऩेि बएका लनिेदन रगामतका कागजातभा सलभलतफाट आदेि हनुऩुने 
िा लनकासा लरनऩुनेभा सलभलत सभऺ ऩेि     गने । 

 

51.अलबरेख प्रिासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख 
बए फाहेक अलबरेख प्रिासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ् 
 (क) लनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी् 
1. लनणयम फभोशजभ चरन चराउनऩुने, कुनै कुया ददराइयबयाइय ददनऩुने 
रगामतका लनणयम कामायन्िमनका रालग गनुयऩने कामयहरु गने तथा लनणयम 
कामायन्िमनको अलबरेख याखी कानून फभोशजभ यिियण ऩठाउनऩुने लनकामहरुभा 
यिियण ऩठाउन।े 
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2.    लनणयम कामायन्िमनको क्रभभा लनिेदन ददएका ऩऺहरुको िायेस लरने, 
सकाय गयाउन,े गजु्रकेो तायेख थभाउने रगामतका कामयहरु गने 

3. सलभलतको आदेिरे योक्का बएको िा अरु कुनै अदारत िा लनकामफाट 
योक्का बै आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दाशखर चरान गनुयऩने बए सो 
गने 

5. लनणयम फभोशजभ लरराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनुयऩने बए 
सो सभेत गने तथा 
6.रेशखए देशख फाहेकको कुनै कामय लनणयम कामायन्िमनको क्रभभा गनुयऩने बएभा 
सलभलत सभऺ ऩेि गयी आदेि फभोशजभ गने । 

 (ख)अलबरेख सॊयऺण सम्फन्धी् 
1. अलबरेख िाखाको येखदेख गयी लनणयम बएका लभलसर सयुशऺत याख्न ेय 
कानून फभोशजभ सडाउनेऩने कागजहरु सडाउने 
2. लनणयम बएका लभलसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दरुुस्त यहेनयहेको हेने 
य लभलसर कानून फभोशजभ गयी दरुुस्त अिस्थाभा याख्न े

3. कानून फभोशजभ सडाउने कागजको यिियण तमाय गयी सो यिियण 
सयुशऺत यहने व्मिस्था गने 

4. अलबरेख िाखाभा प्राप्त बएको लभलसरहरुको सारफसारी अलबरेख 
याख्न ेय आिश्मकतानसुाय यिियण तमाय गने तथा 
5.कुनै अदारत िा लनकामफाट अलबरेखभा यहेको लभलसर िा कुनै कागजात 
भाग बै आएभा यीतऩूियक ऩठाउने य यपताय प्राप्त बएऩलछ यीतऩूियक गयी सयुशऺत 
याख्न े। 

 

52.उजयुी प्रिासक िा अलबरेख प्रिासकको आदेि उऩयको लनिेदन् 
1. मस ऐन फभोशजभ उजयुी प्रिासक िा अलबरेख प्रिासकरे गयेको आदेि िा 
कायिाही उऩय शचि नफझु्ने ऩऺरे सो आदेि िा कायिाही बएको ऩाॉच 
ददनलबत्र सलभलत सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछ । 

 2. सलभलतरे उऩदपा 1 फभोशजभ ऩेि बएको लनिेदन उऩय सनुिुाइय 
गयी लनिेदन ऩेि बएको फयढभा सात ददन लबत्र लनिेदन उऩयको कायिायह 
टुङ्गग्माउनऩुनेछ । 
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 3. उऩदपा 2 भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन उऩदपा १) 
फभोशजभको लनिेदन उऩय आदेि िा लनणयम गनुयऩूिय केयह फझु्नऩुने बए सो फझेुय 
भात्र लनणयम िा आदेि गनुयऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद-८ 

भेरलभराऩ सम्फन्धी व्मिस्था 
53.लभराऩत्र गयाउने्  (१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोशजभ लभराऩत्र हनु 
सक्ने जनुसकैु उजयुीभा लभराऩत्र गयाउनसक्नेछ । 

  (२) यििादका ऩऺहरूरे लभराऩत्रको रालग अनसूुची-९ 
फभोशजभको ढाॉचाभा लनिेदन ददएभा सलभलतरे उजयुीभा लभराऩत्र गयाउन 
उऩमिु देखेभा लभराऩत्र गयाइददनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩऺहरूरे ददएको लनिेदनको 
व्महोया सलभलतरे दिैु ऩऺराइय सनुाइय त्मसको ऩरयणाभ सम्झाइय ऩऺहरूको 
लभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभलत यहेनयहेको सोध्नऩुनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभ सनुाउॉदा ऩऺहरूरे लभराऩत्र 
गनय भञ्जुय गयेभा सलभलतरे ऩऺहरूको लनिेदनभा उलरेख बएको व्महोया 
फभोशजभको लभराऩत्र तीन प्रलत तमाय गयाउनऩुनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोशजभको लभराऩत्रको व्महोया 
ऩऺहरूराइय ऩढीफाॉची सनुाइय लभराऩत्र गनय भञ्जुय बएभा ऩऺहरूको सयहछाऩ 
गयाइय सलभलतका सदस्महरूरे लभराऩत्र कागज अनसूुची-१० फभोशजभको 
ढाॉचाभा प्रभाशणत गयी एक प्रलत सलभलतरे अलबरेखको रालग लभलसरभा याख्नऩुनेछ 
तथा एक-एक प्रलत फादी तथा प्रलतफादीराइय ददनऩुनेछ । 

   

54.भेरलभराऩ गयाउन सक्ने्  (१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोशजभ लभराऩत्र 
गनय लभलने उजयुीभा ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाउन सक्नेछ । 

  (२) ऩऺहरूरे जनुसकैु तहभा यिचायाधीन यहेको प्रचलरत 
कानूनरे भेरलभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनय सयकने यििादभा यििादका 
ऩऺरे सॊमिु रूऩभा सलभलत सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछन ्। 

  (३) उऩदपा (२) फभोशजभ लनिेदन ददएकोभा 
भेरलभराऩफाट उजयुीको लनयोऩण हनु उऩमिु देशखएभा सलभलतरे त्मस्तो उजयुी 
भेरलभराऩको भाध्मभफाट लनयोऩण गनय रेशख ऩठाउन ुऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभको आदेिऩलछ भेरलभराऩ 
सम्फन्धी कायिायह प्रायम्ब गयी ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाइयददनऩुनेछ । 
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  (५) भेरलभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोयकए फभोशजभ 
हनुेछ । 

55.उजयुी लनणयम गने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोशजभ भेरलभराऩको 
भाध्मभफाट उजयुीको लनयोऩण गनय प्रयक्रमा फढाएकोभा भेरलभराऩको 
भाध्मभफाट उजयुीको लनयोऩण हनु नसकेभा ऩऺहरूराइय उजयुीको ऩेिी तायेख 
तोयक कानून फभोशजभ कायिाही गयी सनुिाइय तथा लनणयम गने प्रयक्रमा 
फढाउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन 
स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोशजभको उजयुीभा भेरलभराऩ 
िा लभराऩत्र हनु नसकेभा सलभलतरे अलधकाय ऺेत्र यहेको अदारतभा जाने बलन 
सनुाइयददनऩुनेछ । 

56.भेरलभराऩ िा लभराऩत्र हनु नसक्ने्  मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩलन कुनै उजयुीभा लभराऩत्र गयाउॉदा उजयुीको प्रकृलत िा 
लभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय फादी बइय चरेको कुनै यििाद िा 
साियजलनक तथा सयकायी सम्ऩशि िा यहतभा असय ऩने देशखएभा सलभलतरे 
त्मस्तो यििादभा लभराऩत्र गयाउनेछैन । 

  तय त्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइय अन्म व्महोयाफाट भात्र 
लभराऩत्र गनय चाहेभा बने लभराऩत्र गयाइयददनऩुनेछ । 

57.भेरलभराऩको रालग प्रोत्साहन गने् (१) सलभलतरे सलभलत सभऺ सनुिाइयको 
रालग ऩेि बएको उजयुीभा भेरलभराऩ हनुसक्ने सम्बािना यहेको देखेभा 
ऩऺहरूराइय भेरलभराऩको रालग तायेख तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको तायेखको ददन सलभलतरे 
यििादका ऩऺ तथा यिऩऺ, उऩशस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइय साथै लरइआएका 
अन्म व्मशि सभेत उऩशस्थत गयाइय भेरलभराऩको रालग छरपर गयाइय 
ऩऺहरूको फीचभा सहभलत बएभा सहभलत बए फभोशजभ लभराऩत्र कागज तमाय 
गनय रगाइय लभराऩत्र गयाइयददनऩुनेछ । 

  (३) उजयुीभा तोयकएको म्मादभा सलभलत सभऺ उऩशस्थत 
नबएको िा उऩशस्थत बएय ऩलन तायेख गजुायी यििादभा तायेखभा नयहेको ऩऺ 
अथिा यििादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩलन यििादको ऩेटफोरीफाट 
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उजयुीको ऩऺ कामभ हनुे देशखएको व्मशि सभेत भेरलभराऩको रालग उऩशस्थत 
बएभा सलभलतरे भेरलभराऩ गयाइय लभराऩत्रको कागज गयाइयददनऩुनेछ । 

 

58.प्रायशम्बक सनुिाइय ऩूिय भेरलभराऩ् (१) उजयुी प्रिासकरे प्रायशम्बक 
सनुिाइयको रालग सलभलत सभऺ उजयुी ऩेि हनुऩूुिय उजयुीभा भेरलभराऩ हनुसक्ने 
अिस्था देशखएभा िा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको लनिेदन लरइय आएभा लभराऩत्रको 
व्महोया खरेुको कागज तमाय गयी सलभलत सभऺ ऩेि गनयसक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ गदाय लभराऩत्रभा अशन्तभ 
सहभलत नजटेुको बए ताऩलन ऩऺहरू भेरलभराऩको रालग प्रयक्रमाभा जान 
सहभत बएभा उजयुी प्रिासकरे ऩऺहरूको लनिेदन लरइय उजयुीभा भेरलभराऩको 
रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउने आदेिको रालग सलभलत सभऺ ऩेि 
गनयसक्नेछ । 

 

59.भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गने्(१) सलभलतरे भेरलभराऩको कामय 
गयाउनको रालग देहाम फभोशजभको मोग्मता ऩगुेको व्मशिहरूको यिियण 
खरुाइय सम्बायित भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गनेछ् 
 (क) कशम्तभा भाध्मलभक तह उशिणय गयेको 
 (ख) कुनै याजनीलतक दर प्रलत आस्था याखी याजनीलतभा सयक्रम  

नयहेको तथा 
 (ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेिीको रुऩभा ऩयहचान फनाएको । 

 (घ)  भेरलभराऩकतायको ४८ घण्टा तालरभ लरइ भेरलभराऩकतायको  
कामय गदै आएको  

 (ङ)  २५ फषय उभेय ऩयुा बएको । 

 (च)  भाथी मोग्मताभा जनु सकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन तालरभ  
लरइ हार काभ  गरययहेकाको हकभा लनजराइ लनयन्तयता 
ददन सयकने । 

 (२) भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गयेऩलछ सलभलतरे सूची सबा सभऺ  
ऩेि गयी अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोशजभ सूची अनभुोदन बएऩलछ सलभलतरे 
साियजलनक जानकायीको रालग सूचना प्रकािन गनुयऩनेछ तथा भेरलभराऩको 
रालग ऩठाउॉदा प्रत्मेक ऩऺराइय सो सूची उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 
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60.भेरलभराऩकतायको सूची अद्यािलधक गने् (१) सलभलतरे दपा ५९ फभोशजभ 
तमाय बएको सूची प्रत्मेक िषय अद्यािलधक गनुयऩनेछ । 

 (२) प्रत्मेक िषय अद्यािलधक गयेको भेरलभराऩकतायको सूची सलभलतरे  
सबाफाट अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 

 (३) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोशजभ भेरलभराऩकतायको सूचीभा 
सूचीकृत हनु मोग्मता ऩगुेको व्मशिरे सलभलत सभऺ सूचीकृत गरयऩाउनको 
रालग अनसूुची-११ फभोशजभको ढाॉचाभा लनिेदन ददनसक्नेछ । 

 

61.भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने्  (१) सलभलतरे दपा ६० फभोशजभ 
भेरलभराऩकतायको सूची अद्यािलधक गदाय देहामको अिस्थाका भेरलभराऩकतायको 
नाभ सूचीफाट हटाउनेछ। 

(क) लनजको भतृ्म ुबएभा 
(ख) लनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइयऩाउॉ बन्ने लनिेदन ददएभा 
(ग) लनजरे नैलतक ऩतन देशखने पौजदायी अलबमोगभा सजाम ऩाएभा 
(घ) लनज कुनै सॊस्थासॉग सम्फध्द यहेकोभा सो सॊस्था खायेज िा यिघटन  

बएभा य 
(ङ) सलभलतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोशजभ लनजराइय सूचीफाट  

हटाउने लनणयम गयेभा । 

(च)  फसइ सयाइ गयेभा । 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका 
भेरलभराऩकतायहरूको नाभािरी सलभलतरे साियजलनक सूचनाको रालग प्रकािन 
गनुयऩनेछ । 

 

62.भेरलभराऩको रालग सभमािलध तोक्ने्  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोशजभ 
भेरलभराको रालग भेरलभराऩकताय ऩठाउॉदा फयढभा लतन भयहना सम्भको सभम 
तोयक ऩठाउनेछ । 

 (२) भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् ियढभा तीनजना फाट 
भेरलभराऩ गयाउने गयी तोक्नऩुनेछ । 

   

63.भेरलभराऩकतायको छनौट् (१) सलभलतरे भेरलभराऩ गयाउने कामयको रालग 
यििादका ऩऺहरूराइय एक जना भेरलभराऩकतायको छनौट गनेछ । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ गदाय ऩऺहरूफीचभा एकजना 
भेरलभराऩकतायको रालग सहभलत नबएभा सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभा लतन 
जना भेरलभराऩकतायको छनौट गनुयऩनेछ । 

 (३) ऩऺहरूको फीचभा भेरलभराऩकतायको नाभभा सहभलत हनु 
नसकेभा सलभलतरे भेरलभराऩकतायको सूचीभा यहेका भेरलभराऩकतायहरू 
भध्मेफाट दिैु ऩऺफाट एक-एक जना भेरलभराऩकताय छनौट गनय रगाइय तेस्रो 
भेरलभराऩकताय छनौट गरयददनऩुनेछ । 

 (४) उजयुीका सफै ऩऺको सहभलतभा भेरलभराऩकतायको सूचीभा 
नयहेको मस ऐन फभोशजभ भेरलभराऩकताय हनु अमोग्म नबएको कुनै व्मशि िा 
सॊस्थाफाट भेरलभराऩ प्रयक्रमा अगाडी फढाउन सहभत बै लरशखत लनिेदन ददएभा 
सलभलतरे त्मस्तो व्मशि िा सॊस्थाराइय भेरलभराऩकताय तोयकददनऩुनेछ । 

 

64.भेरलभराऩकतायको ऩरयितयन् (१) सलभलतरे देहामको अिस्था ऩरय ऩऺहरूरे 
लनिेदन ददएको अिस्थाभा भेरलभराऩकताय ऩरयितयन गरयददनऩुनेछ । 

(क) दपा ६१ फभोशजभ भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने अिस्था बएभा 
(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभलतभा भेरलभराऩकताय हेयपेय गनय भञ्जुय बएभा 
(ग) यििादको कुनै ऩऺरे भेरलभराऩकताय प्रलत अयिश्वास यहेको लरशखत  

जानकायी गयाएभा; 

(घ) कुनै कायणरे भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने 
जनाएभा 

(ङ) यििादको यिषमिस्तभुा भेरलभराऩकतायको कुनै स्िाथय यहेको 
भेरलभराऩकतायरे जानकायी गयाएभा िा कुनै स्रोतफाट सलभलत सभऺ 
जानकायी बएभा तथा 

(च) भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩकतायको हैलसमतरे कामयगदाय दपा ६६ तथा 
अन्म प्रचलरत कानून फभोशजभ ऩारन गनुयऩने आचयण ऩारन नगयेभा । 

 (२) भेरलभराऩकताय ऩरयितयनको कायणरे तोयकएको सभमभा 
भेरलभराऩको कामय सम्ऩन्न हनु नसक्न े बएभा सलभलतरे फयढभा एक भयहना 
सम्भको सभम थऩ गनय सक्नेछ । 

  

65.भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा गने प्रयक्रमा् (१) सलभलतरे कुनै उजयुी 
भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइय 
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भेरलभराऩकतायको सम्ऩकय  उऩरब्ध गयाइय भेरलभराऩकताय सभऺ उऩशस्थत हनुे 
तायेख तोयक देहाम फभोशजभको कागज साथै याशख रेशखऩठाउनऩुनेछ् 
(क) उजयुीको सायसॊऺेऩ िा भखु्म भखु्म कागजातको प्रलतलरऩी, 
(ख) उजयुीको ऩऺ िा िायेस बए िायेसको नाभ, थय, ितन य उऩरब्ध 

बएसम्भ टेलरपोन नम्फय, इयभेर, फ्माक्स तथा अन्म सम्ऩकय  यिियण तथा, 
(ग) भेरलभराऩ सम्फन्धी प्रयक्रमा सम्ऩन्न गनुयऩने स्थान य सभम । 

 (२) भेरलभराऩकतायरे सलभलत सभऺ भाग गयेभा उजयुीका 
कागजातहरूको नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

 (३) भेरलभराऩको रालग तोयकएको सभम सम्ऩन्न बएको सात ददन 
लबत्र उजयुीको ऩऺहरू सलभलत सभऺ उऩशस्थत हनुे गयी तायेख तोक्नऩुनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन 
भेरलभराऩकतायरे तोयकएको सभम अगािै उजयुी सलभलत सभऺ यपताय ऩठाउने 
लनणयम गयेभा सो लनणयमको जानकायी बएको सात ददन लबत्र ऩऺहरूराइय सलभलत 
सभऺ उऩशस्थत हनुेगयी ऩठाउनऩुनेछ । 

 

66.भेरलभराऩभा अिरम्फन गनुयऩने प्रयक्रमा्(१) सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभा 
भेरलभराऩको रालग छरपर गने तथा अन्म कामय गने स्थानको छनौट गयी 
ऩऺ तथा भेरलभराऩकतायराइय सोको जानकायी उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

  तय ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे अन्म कुनै 
स्थानको छनौट गनय फाधा ऩनेछैन । 

 (२) ऩऺहरूराइय उऩदपा (१) फभोशजभ भेरलभराऩकतायरे तोकेको 
स्थानभा तोयकएको सभमभा उऩशस्थत हनुे दायमत्ि यहनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोशजभको दायमत्ि ऩऺहरूरे ऩयुा नगयेभा 
भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको प्रयक्रमा फन्द गयी सलभलतराइय सोको लरशखत 
जानकायी गयाइय उजयुीको कागजात यपताय ऩठाउनसक्नेछ । 

 (४) भेरलभराऩको क्रभभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूफीचभा 
सहजकतायको बलूभका गनेछ य उि बलूभका लनिायह गने क्रभभा लनजरे ऩऺहरू 
फाहेक देहामका व्मशिहरूसॉग सभेत एकर िा साभूयहक िाताय गनयसक्नेछ् 
(क) यििादको यिषमभा जानकायी यहेको उजयुीका ऩऺरे योजेको व्मशि 
तथा 
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(ख) यििादको यिषमिस्तकुो फायेभा जानकायी यहेको स्थानीम बद्रबरादभी। 

 (५) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूको सहभलतभा ऩऺहरूसॉग देहाम 
फभोशजभ िाताय गनयसक्नेछ् 
(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तिाताय तथा 
(ख) टेलरपोन िाताय, लबडीमो कन्रेन्स िा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट 

िातायराऩ। 
 (६) प्रचलरतकानून तथा मस ऐनको भान्मता यिऩयीत नहनुेगयी 
ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको कामययिलध लनधाययण 
गनयसक्नेछ । 

 

६७.भेरलभराऩकतायको आचयण्(1)भेरलभराऩकतायरे देहाम फभोशजभको आचयण 
ऩारन गनुयऩनेछ। 

क. भेरलभराऩ सम्फन्धी कायिाही लनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनुयऩने, 

ख. कुनै ऩऺप्रलत झकुाि, आग्रह, ऩूिायग्रह नयाख्न े िा याखेको देशखने कुनै 
आचयण िा व्मिहाय नगने, 

ग. कुनै ऩऺराइय डय, त्रास, झकु्मान िा प्ररोबनभा ऩायी भेरलभराऩ 
गयाउन नहनु,े 

घ. यििाद कामभ यहेको अिस्थाभा यििादको कुनै ऩऺसॉग आलथयक 
कायोफायभा सॉरग्न नहनुे, 

ङ. भेरलभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचलरत कानून तथा अन्म स्थायऩत 
भान्मता यिऩयीत आचयण गनय नहनुे, 

च. भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक, सदबािऩूणय य सफै 
ऩऺप्रलत सभान व्मिहाय कामभ गने, 

छ. भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मि गयेको यिषमिस्तकुो गोऩनीमता 
कामभ याख्न ेतथा, 

ज. भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुनै कागजात िा िस्त ु
प्रयक्रमा सम्ऩन्न बएऩलछ िा लनज प्रयक्रमाफाट अरग बएऩलछ सम्फशन्धत 
ऩऺराइय सयुशऺत यपताय गने । 

 2. सलभलतरे कुनै भेरलभराऩकतायरे उऩदपा (१) फभोशजभको 
आचयण ऩारना नगयेको उजयुी ऩयी िा सो यिषमभा स्िमॊ जानकायी प्राप्त गयी 
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छानयिन गदाय व्महोया दठक देशखए त्मस्तो भेरलभराऩकतायराइय 
भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउनेछ । 

 

68.लरखत तमायी य लभराऩत्र् भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩश्चात 
भेरलभराऩको रालग दिैु ऩऺ सहभत बएकोभा लभराऩत्र गयाइय सहभलत बएको 
यिषमिस्त ु फभोशजभको लभराऩत्रको लरखत तमाय गरय सलभलत सभऺ 
ऩठाउनऩुनेछ ।    

 

69.भेरलभराऩ नबएको उजयुीभा गनुयऩने कायिाही् 
1. भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरु फीचभा भेरलभराऩ हनु नसकेभा सो 

व्महोया खरुाइय प्रलतिेदन तमाय गयी यििादका सफै कागजात सयहत सलभलतभा 
यपताय ऩठाउनऩुनेछ । 

 2.उऩदपा 1 फभोशजभ गदाय भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुराइय सलभलत 
सभऺ हाजीय हनु जाने फयढभा सात ददनको म्माद तोयक ऩठाउनऩुनेछ । 

 

70.भेरलभराऩ नबएको उजयुीभा लनणयम गनुयऩने्  
1.स्थानीम ऐनको दपा ४७ (१) को यिफादभासलभलतरे भेरलभराऩको रालग 
ऩठाएको उजयुीभा ऩऺहरुफीच भेरलभराऩ हनु नसयक भेरलभराऩकतायको 
प्रलतिेदन सयहत प्राप्त हनु आएभा कानून फभोशजभ कायिाही गयी लनणयम 
गनुयऩछय। 

 2. उऩदपा 1 भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन देहाम 
फभोशजभको उजयुीभा अलधकायऺेत्र ग्रहण गने सम्फशन्धत अदारत िा लनकामभा 
उजयुी गनय जान ुबलन सनुाइय ऩठाइयददनऩुछय । 

(क)स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा 2 फभोशजभको यििादभा तथा 
(ख)कुनै अदारत िा लनकामफाट भेरलभराऩको रालग प्रयेषत बएको यििादभा । 

 3. उऩदपा 2 को देहाम ख फभोशजभको यििादभा सम्फशन्धत 
अदारत िा लनकामभा ऩठाउॉदा हाशजय हनु जाने तायेख तोकी ऩठाउने तथा 
लभलसर सभेत नक्कर खडा गयी अलबरेख याशख सक्कर लभलसर सम्फशन्धत 
अदारत िा लनकामभा ऩठाउनऩुनेछ । 
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71.भेरलभराऩ दस्तयु्भेरलभराऩभा जाने यििादको हकभा भेरलभराऩकतायरे 
ऩऺहरुरे सहभलतभा ददन भञ्जुय बएदेशख फाहेक कुनै प्रकायको दस्तयु 
राग्नेछैन।तय ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुफाट फढीभा रु 
५००।-/५००।- लरन ऩाउनछेन । 

  

72.सभदुाम स्तयभा हनु े साभदुायमक भेरलभराऩ प्रिधयन गनय कभयचायी तोक्न 
सक्ने् (१)सलभलतरे स्थानीम स्तयभा भेरलभराऩ प्रिध्दयन गनयको रालग 
कामयऩालरकाभा अनयुोध गयेभा कभयचायी खटाइय सभदुाम स्तयभा भेरलभराऩको 
प्रिध्दयनात्भक कामयक्रभ गनयसयकनेछ । 

(२) सभदुाम स्तयभा हनुे साभदुायमक भेरलभराऩको हकभा दपा ५९ 
(१) अनसुायको मोग्मता तथा अनबुि नबएका भेरलभराऩकतायिाट भेरलभराऩ 
गयाउन िाधा ऩने छैन । 

(3) सलभलतरे सभदुामस्तयभा हनुे साभदुायमक भेरलभराऩको कामययिलध 
तोके िभोशजभ हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद-९ 

लनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी व्मिस्था 
73.सशचिारमको शजम्भेिायी्कामयऩालरकाको प्रत्मऺ लनमन्त्रण य लनदेिनभा ययह 
सलभलतको लनणयम कामायन्िमन गने गयाउने सम्फन्धी सम्ऩूणय कामयको येखदेख गने 
शजम्भेिायी िहन गनुयऩनेछ । 

 

74.सहमोग गनुयऩने्(१)गाउॉऩालरका / नगयऩालरका कामायरम तथा सो 
अन्तगयतका सफै िडा कामायरम तथा अन्म कामायरमरे मस ऐन तथा प्रचलरत 
कानून फभोशजभ सलभलतरे गयेको लनणयम फभोशजभ व्मशि िा सॊस्था िा अन्म 
कसैसॉग असरु गनुयऩने जयीिाना िा अन्म यकभ असरुउऩय गनय सहमोग 
गनुयऩनेछ । 

 2.मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोशजभ सलभलतरे असूर गनयऩने 
जयीिाना, लफगो िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ असरुउऩय नबइय उऩदपा 1 भा 
उलरेख बए फभोशजभका कामायरमहरुरे कुनै लसपारयि िा कुनै कामय 
गरयददनेछैन । 

 
75.असरुउऩय गने् 
1. अलबरेख प्रिासकरे सलभलतको लनणयम फभोशजभ कुनै ऩऺसॉग जयीिाना िा 
लफगो िा अन्म कुनै प्रकायको असरु उऩय गनुयऩने बएभा सो ऩऺरे जयीिाना 
लतनय फझुाउन लमाएभा फशुझ सदयस्माहा गयी जयीिानाको रगत किा गनुयऩनेछ। 

 2. उऩदपा 1 फभोशजभ असरुउऩय नबएभा रगत याखी सम्फशन्धत 
ऩऺको नाभ नाभेसी तथा जयीिाना यकभ सभेतको यिियण 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको कामायरमका साथै सफै िडा कामायरमभा सभेत 
अलबरेखको रालग ऩठाउनऩुनेछ । 

 3. सम्फशन्धत कामायरमहरुरे उऩदपा 2 फभोशजभ रेशख आएभा 
त्मस्तो ऩऺसॉग जयीिाना यकभ असरुउऩय गयी अलबरेख िाखाभा सदयस्माहा 
गनय ऩठाउनऩुनेछ । 

   

76.बयीबयाउ गने्  
1. सलभलतरे मस ऐन फभोशजभ गयेको कुनै लनणयम फभोशजभ कुनै ऩऺरे याखेको 
दस्तयु, िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ कुनै ऩऺफाट बयाइयऩाउने बएभा 
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बयाइयऩाउने ऩऺरे बयीददनऩुने ऩऺको त्मस्तो यकभ बयाइयददनऩुने स्रोत खरुाइय 
अनसूुची-१२ फभोशजभको ढाॉचाभा लनिेदन ददनऩुनेछ । 

 2. उऩदपा 1 फभोशजभ लनिेदन ददॉदा मथासम्बि नगद यहेको फैँक 
खाता िा कुनै सहकायी िा फचत सॊस्थाभा यहेको यकभ य सो नबएभा लरराभ 
लफक्री गयी असरुउऩय गनुयऩने अिस्था बएभा कुनै अचर सम्ऩशिको व्महोया 
खरुाइय लनिेदन ददनऩुनेछ । 

3. उऩदपा 2 फभोशजभको लनिेदनभा दपा ७८ फभोशजभको यिियण खरुाइय 
लनिेदन ददनऩुनेछ  
 

77.चरन चराई ददन े। 

1. सलभलतरे मस ऐन फभोशजभ गयेको कुनै लनणयम फभोशजभ कुनै सम्ऩशि िा 
अलधकाय िा कुनै यिषमिस्त ु िा सेिा िा अन्म कुनै यिषमको चरन ऩाउने 
ठहयेको ऩऺरे त्मस्तो चरन ऩाउने यिषमको यिियण खरुाइय अलबरेख प्रिासक 
सभऺ अनसूुची-१३ को ढाॉचाभा लनिेदन ददनऩुनेछ । 

2.उऩदपा 1 फभोशजभ लनिेदन ऩयेभा अलबरेख प्रिासकरे लनणयम फभोशजभको 
यिषमको चरन चराइयददनऩुनेछ । 

3. उऩदपा १) फभोशजभको लनिेदन ददॉदा चरन चराउनऩुने सम्ऩशिको दपा 
७८फभोशजभको यिियण खरुाउनऩुनेछ । 

 

78.सम्ऩशिको यिियण खरुाउनऩुने् बरयबयाउ गनय िा चरनचराइ ऩाउनको 
रालग लनिेदन ददने यििादको ऩऺरे लनिेदनभा सम्ऩशिको यिियण उलरेख गदाय 
देहाम फभोशजभको यिियण खरुाउनऩुनेछ् 
क.अचर सम्ऩशिको यिियण 

1.घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठेगाना तथा चाय यकलरा 
2.घय जग्गाको यकिा नम्फय तथा ऺेत्रपर    

3.घय यहेको बए घयको तरा तथा किर य सम्बि बएसम्भ िगययपट 

4घय जग्गाको अिशस्थती आिास िा  औद्योलगक िा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहेको 
व्महोया 
5कच्ची िा ऩदक्क सडकसॉग जोलडएको व्महोया 
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6.घयजग्गाको स्िालभत्ि यहेको व्मशिको नाभ थय साथै स्िालभत्ि बन्दा पयक 
व्मशिको बोगचरन यहेको बए बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म 
यिियण तथा 
7.घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदलफयक्र हनु सक्ने न्मूनतभ भूलम । 

ख.चर सम्ऩशिको यिियण् 
1.चरसम्ऩशि यहेको ठाउॉ तथा बोग िा लनमन्त्रण याख्नकेो नाभ थय 
2.फैँक खाताभा यहेको नगद बए खातािारको साथै फैँक तथा िाखाको नाभ 

3.चर सम्ऩशिको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सम्बायित लफयक्र भूलम तथा 
4.नगद फाहेकको चर सम्ऩशि बए अिस्था, प्रकृलत तथा फनोटका साथै 
प्रत्मेकको साइज य सॉख्मा । 

 

79.सम्ऩशि योक्का याख्ने्  
1.अलबरेख प्रिासकरे दपा ७५ िा ७६ फभोशजभ लनणयम कामायन्िमनको रालग 
लनिेदन ऩयेऩलछ देखाइएको सम्ऩशिको हकभाआिश्मक ऩने जलत जेथा योक्का 
याख्न े सम्फन्धभा लनणयमको रालग कामायऩालरका सभऺ ऩेि गने य 
कामयऩालरकाफाट योक्का याख्न ेलनणयम गयेऩछी लनणयम फभोशजभ जेथा योक्का याख्नको 
रालग सो जेथा दताय यहेको कामायरम िा यशजषे्डिन गने कामायरमभा रेशख 
ऩठाउनऩुनेछ । 

2.फारी, ब्माज,फहार रगामतको सम्ऩशिको हकभा लनिेदन ऩयेको फयढभा दइुय 
ददन लबत्र सम्ऩशि तामदात गनय रगाइय तामदात गदायको सभमभा नै आिश्मक 
ऩने जलत सम्ऩशि िा सोफाट प्राप्त हनुे फारी, फहार, ब्माज, भनुापा आदद आम 
लनमन्त्रण गनुय िा योक्का याख्नऩुछय य त्मसको बऩायइय सम्फशन्धत ऩऺराइय ददनऩुछय। 

3. दपा ७८ को देहाम (ख) फभोशजभको सम्ऩशिको हकभा बरयबयाउको रालग 
आिश्मक ऩने जलत सम्ऩशि योक्का याखी योक्काको सूचना आिश्मकताअनसुाय 
रेखा िाखा िा सम्फशन्धत फैँक िा सम्फशन्धत लनकामभा तरुुन्त रेशख ऩठाउन ु   

ऩनेछ । 

(४) सम्ऩलत योक्का सम्िशन्ध आदेि अनसूुची-१४ फभोशजभ हनुेछ । 
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80.सम्ऩशि लरराभ गदाय अऩनाउनऩुने कामययिलध् 
1. कामयऩालरकारे मस ऐन फभोशजभ बयीबयाउ गनुयऩने लफगो िा कोटय पी िा 
त्मस्तै कुनै यकभ असरुउऩय गनय दपा ७८ को देहाम (क) फभोशजभ 
सम्ऩशिको यिियण खरुाइय दखायस्त ऩयेभा त्मस्तो यकभ बयीददनऩुने व्मशिराइय 
फझुाउनऩुने यकभ फझुाउनसात ददनको म्माद ददइय सूचना जायी गनुयऩछय । 

२.उऩदपा (२)फभोशजभको म्मादभा यकभ फझुाउन नलमाएभा त्मस्तो 
बयीददनऩुने व्मशिको बयीऩाउने व्मशिरे देखाएको दपा ७८ को देहाम (क) 
फभोशजभको सम्ऩशि तामदात गयीलमाउनऩुछय ।  
3. दण्ड, जयीिाना, सयकायी लफगो िा कुनै अदारत िा लनकाम िा 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरका िा सलभलतको लनणयमरे असरु उऩय गनुयऩने कुनै 
यकभको हकभा त्मस्तो असरुउऩय हनुऩुने व्मशिरे फझुाउन नलमाएभा लनजको 
जनुसकैु अचर सम्ऩशि पेरा ऩयेभा तामदात गयी योक्का याख्नऩुछय । 

4. उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन जेथा जभानत िा कुनै 
प्रकायको नगद धयौट दाशखर गयेको हकभा सो सम्ऩशिफाट खाम्ने जलत 
यकभको रालग उऩदपा (३)फभोशजभ गरययहनऩुदैन । 

5.उऩदपा (४) फभोशजभ भोर कामभ बएऩलछ उि अचर सम्ऩशिको 
लरराभको सूचना सम्फशन्धत ऩऺराइय ददइय सियसाधायणको जानकायीको रालग 
लरराभ हनुे लभलत य सम्ऩशिको यिियण सयहतको साियजलनक सूचना 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरका, शजलरा प्रिासन कामायरम, शजलरा अदारत, शजलरा 
सभन्िम सलभलतको कामायरम तथा कोष तथा रेखा लनमन्त्रकको कामायरमभा 
टाॉस्न रगाउनऩुनेछ । 

६. उऩदपा (५) फभोशजभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा उि सूचनाभा 
तोयकएको सम्ऩशि ऩञ्चयकते भोरफाट भालथ फढाफढ प्रयक्रमा फभोशजभ लरराभ 
गनुयऩनेछ । 

७. लरराभ प्रयक्रमाभा सम्बि बएसम्भ शजलरा अदारत, शजलरा प्रिासन 
कामायरम िा स्थानीम प्रिासन कामायरम, स्थानीम प्रहयी कामायरम तथा 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका अन्म सयकायी कामायरमका 
प्रलतलनलधराइय योहियभा याख्नऩुनेछ ।  
८. उऩदपा (६) फभोशजभ गदाय उि सम्ऩशि कसैरे ऩलन लरराभ सकाय 
नगयेभा सोयह प्रयक्रमाफाट ऩनु् दोस्रोऩटक लरराभ गनुयऩनेछ तथा दोस्रोऩटक 
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गदाय ऩलन कसैरे लरराभ सकाय नगयेभा बयाइयऩाउने ऩऺ लनिेदकराइय नै उि 
सम्ऩशि ऩञ्चयकते भोरभा सकाय गनय रगाउनऩुनेछ । 

९. उऩदपा (८) फभोशजभ गदाय लनिेदकरे सम्ऩशि सकाय गनय नचाहेभा ऩलछ 
अको जेथा खलुन आएका फखत कानून फभोशजभ गनेगयी लनजको लनिेदन 
ताभेरीभा याखी लरराभभा चढाइयएको सम्ऩशि पुकुिा गयीददनऩुछय ।  
१०. मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको कुनै यकभ असरु उऩय गने क्रभभा लरराभ गदाय 
कसैरे सकाय नगयेभा जलतभा सकाय हनु्छ त्मलतभा नै सो सम्ऩशि लरराभ गयी 
प्राप्त यकभ सदयस्माहा गयी नऩगु यकभको हकभा कानून फभोशजभ अन्म 
सम्ऩशि िा प्रयक्रमाफाट असरुउऩय गनुयऩनेछ । 

 

81.तामदात गने प्रयक्रमा् 
१.अलबरेख प्रिासकरे दपा ७९ फभोशजभ सम्ऩशि तामदात गनुयऩदाय कशम्तभा 
िडा सशचि स्तयको कभयचायी खटाइय त्मस्तो अचर सम्ऩशिको चरनचलतीको 
भूलम स्ऩष्ट खलुने गयी तामदात गनयरगाउनऩुनेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोशजभ तामदात गने कभयचायीरे तामदात गनुयऩने सम्ऩशिको 
चरनचलतीको भूलम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चयकते भोर कामभ गयी भचुलुका 
खडा गयी अलबरेख प्रिासक सभऺ प्रलतिेदन सयहत ऩेि गनुयऩनेछ । 

३. उऩदपा (2) फभोशजभ ऩञ्चयकते भोर कामभ गदाय देहाम फभोशजभक 
कुयाराइय आधाय लरइय कामभ गनुयऩनेछ् 
क.लनिेदकरे लनिेदनभा खरुाएको भूलम 

ख.लनणयमभा उलरेख बएको बए सो भूलम 

ग.ऩऺरे जभानत िा कुनै अन्म प्रमोजनको रालग कामयऩालरका सभऺ लनिेदन 
ददॉदा खरुाएको भूलम 

घ.तामदात गदाय बै आएको स्थानीम भूलमाॉकन अनसुायको भूलम 

ङ.भारऩोत कामायरमरे कामभ गयेको न्मूनतभ भूलम 

च. अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी लनकामरे कुनै भूलम कामभ गयेको बए 
सो भूलम 

छ.ऩञ्चयकते भोर कामभ गनुयबन्दा तत्कार अगािै कुनै खरयदलफयक्र बएको बए 
सो भूलम । 
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स्ऩयष्टकयण्“ऩञ्चयकते भोर” बन्नारे अचर सम्ऩशि लफयक्र गनुयऩदाय लफयक्रहनुे 
न्मनुतभ भूलमराइय सम्झनऩुछय । 
4. उऩदपा 3 फभोशजभ गदाय देहाम फभोशजभको कुयाराइय सभेत ध्मानभा 
याख्नऩुनेछ् 
क. औद्योलगक िा व्माऩारयक िा आिास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग  
जोलडएको छ िा छैन तथा 
ख.नगयऺेत्रलबत्र ऩने घयको हकभा घयको ितयभान अिस्था सम्फन्धभा प्रायिलधक 
भलुमाॉकन प्रलतिेदन । 

 

82.खाम्नजेलत भात्र लरराभ गनुयऩने् 
1.कामयऩालरकारे दपा ८० फभोशजभ लरराभ गदाय असरुगनुयऩने फाॉयक खाम्ने 
जलत सम्ऩशिभात्र लरराभ गनुयऩनेछ । 

2. सम्ऩशि लरराभ गदाय सकाय बएको यकभ असरुउऩय गनुयऩने बन्दा फयढ 
बएभा सो फयढ बएको जलत यकभ सम्ऩशििार ऩऺराइय यपताय गयीददनऩुछय । 

3. उऩदपा २) फभोशजभ यकभ यपताय ऩाउने ऩऺ लरराभ गदायको फखत 
उऩशस्थत नबएको बए यकभ यपताय लरन आउनबुनी लनजको नाभभा सात 
ददनको सूचना जायी गयीशझकाइय यकभ यपताय गनुयऩछय । 

4. उऩदपा ३) फभोशजभ गदाय सम्फशन्धत ऩऺ यकभ यपतायलरन नआएभा उि 
यकभ सशञ्चतकोषभा दाशखर गयी आम्दानीफाॉलध सदयस्माहा गनुयऩछय । 

5. अलबरेख प्रिासकरे दपा ८० फभोशजभ लरराभ गयेको सम्ऩशि सकाय गने 
ऩऺको नाभभा सम्ऩशि दताय नाभसायीको रालग सम्फशन्धत कामायरम िा 
लनकामभा ऩत्राचाय गयी लनजराइय सम्ऩशिको चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइय 
आिश्मक ऩये सो सम्ऩशिको चरन चराइयददनऩुछय । 

6. मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन दपा ८० 
फभोशजभको लरराभ प्रयक्रमा अगाडी फयढसकेऩलछ बयाउनऩुने यकभ फझुाउन 
लमाए ऩलन सो यकभ नफशुझ सम्ऩशि लरराभ गनुयऩनेछ । 

 

83.लरराभ उऩयको उजयुी् मस ऐन फभोशजभ बएको लरराभको प्रयक्रमाभा 
शचि नफझु्ने ऩऺरे जनु प्रयक्रमा उऩय शचि नफझेुको हो सो बएको ऩन्र ददन 
लबत्र सलभलत सभऺ उजयुी ऩेि गयी बएको आदेि फभोशजभ गनुयऩनेछ । 

 



 

44 
 

84.लफगो बयाउॉदा िा चरनचराउॉदा रागकेो खचय्  मस ऐन फभोशजभ लफगो 
बयाउॉदा िा चरनचराउॉदा रागेको खचय लफगो बयीददनऩुने िा चरनददनऩुने 
सम्फशन्धत ऩऺरे व्महोनुयऩनेछ । 

 

85.मथाशस्थलतभा याख्ने् न्मायमक सलभलतको लसपारयसभा कामयऩालरकारे मस ऐन 
फभोशजभ चरनचराइय भाग्न िा लफगो बयाइयऩाउन कुनै सम्ऩशि देखाइय लनिेदन 
ऩयेऩलछ लफगो बयाउने िा चरनचराउने कामय सम्ऩन्न नबएसम्भको रालग उि 
सम्ऩशि हकहस्तान्तयण गनय, बत्काउन, लफगानय तथा कुनै प्रकायको लनभायण कामय 
गयी उि सम्ऩशिको स्िरुऩ ऩरयितयन गनय नऩाउने गयी योक्का याख्न सम्फशन्धत 
ऩऺको नाभभा आदेि जायी गयी उि सम्ऩशि मथाशस्थलतभा याख्नऩुनेछ । 

 

86.लनिेदनफाट कायिाही गने् (१) अलबरेख प्रिासकरे कुनै ऩऺरे दपा ८५ 
फभोशजभ बएको आदेि यिऩरयत कुनै सम्ऩशिको हक हस्तान्तयण िा स्िरुऩ 
ऩरयितयन आदद गयेको लनिेदन ऩयेभा उि लनिेदन दताय गयी त्मस्तो गने ऩऺको 
नाभभा लतन ददनको म्माद  जायी गयी लनजराइय हाशजय गयाइय सो लनिेदन सलभलत 
सभऺ ऩेि गनुयऩनेछ । 

(२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोशजभको लनिेदन ऩेि हनु आएभा ऩऺराइय नमाॉ 
उजयुी दताय गनय नरगाइय उि लनिेदनफाट नै आिश्मक कायिाही गयी लनणयम 
गनुयऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन उऩदपा (१) 
फभोशजभको लनिेदनको व्महोयाफाट लनिेदन सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्र नऩने 
यिषमभा ऩयेको देशखएभा सलभलतरे उि यिषमभा ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने 
अदारत िा लनकाम सभऺ जान सनुाइयददनऩुनेछ । 

 

87.चरनचराउन ेसूचना् 
1. अलबरेख प्रिासकरे सलभलतको लनणयम फभोशजभ चरन चराइय ऩाउन लनिेदन 
ऩयेभा चरन चराउन ेलभलत खरुाइय परानो लभलतभा परानो घय जग्गाको चरन 
चराउन कभयचायी खयटइय आउने हुॉदा सो लभलत अगािै घय जग्गा खालर गयीददन ु
बलन चरन ददनऩुने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनुयऩनेछ । 
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2.चरनददनऩुने सम्ऩशि उजयुीको ऩऺफाहेक अन्म कसैको बोगचरनभा यहेको 
बएभा अलबरेख प्रिासकरे सोयह ऩऺको नाभभा उऩदपा (1) फभोशजभको 
सूचना जायीगनुयऩनेछ । 

3. उऩदपा (१) फभोशजभ तोयकएको लभलतभा खयटइयजाॉदा घयजग्गा खारी 
गयेको बए सम्फशन्धत कभयचायीरे चरन चराइय ददएको भचुलुका खडागयी तथा 
घयजग्गा खारी नगयेको बए खारी गयाइय चरन चराइय चरन चराएको 
भचुलुका खडा गयी प्रलतिेदन साथ अलबरेख िाखाभा ऩेि गनुयऩनेछ ।  
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ऩरयच्छेद-१० 

यियिध 

88.नक्कर लनिेदन् 
1. सलभलत सभऺ दताय यहेको उजयुीको कुनै सयोकायिारा ऩऺरे यििादको 
लभलसरभा यहेको कुनै कागजऩत्रको नक्कर लरनको रालग लनिेदन ददएभा 
सलभलतरे उि ऩऺराइय सो कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

2. उऩदपा (1) फभोशजभको लनिेदन ददॉदा सम्फशन्धत ऩऺरे उजयुी िाखाभा 
यहेको लभलसरको नक्कर लरनऩुदाय उजयुी प्रिासक तथा अलबरेख िाखाभा यहेको 
लभलसरको नक्कर लरनऩुने बएभा अलबरेख प्रिासक सभऺ लनिेदन ऩेि 
गनुयऩनेछ। 

3.उऩदपा (1)फभोशजभको लनिेदन ददनको एघाय फजे अगािै ऩेि बएभा 
सम्फशन्धत कभयचायीरे सोयह ददन य सो बन्दा ऩछी ऩेि बएभा सम्बि बएसम्भ 
सोयह ददन नबए सोको बोलरऩलट नक्कर उऩरब्ध गयाउनेछ । 

4. उऩदपा (1)फभोशजभ लनिेदन ददॉदा पयक पयक उजयुीको रालग पयक 
पयक लनिेदन ददनऩुनेछ । 

5.यििादको कुनै ऩऺरे उऩदपा (1)फभोशजभको लनिेदन ददॉदा नक्करको सिाभा 
कागजऩत्रको पोटो शखच्ने अनभुलत भागेभा सो ददनऩुनेछ । 

6. नक्कर लनिेदन ददॉदा अनसूुची-१५ फभोशजभको ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

 
89.नक्कर दस्तयु्  
१. सम्फशन्धत प्रिासकरे दपा ८८ फभोशजभ नक्कर िा पोटो शखच्नको रालग 
लनिेदन ददनेऩऺसॉग देहाम फभोशजभको दस्तयु लरइय नक्कर उऩरब्ध 
गयाउनऩुनेछ् 
क.नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रलत ऩषृ्ठको रू ५।–रुऩैमाॉको दयरे 
ख.सलभलतको लनणयम कागजको हकभा प्रलत सक्कर ऩानाको प्रलत ऩषृ्ठको रू ५।–

रुऩैमाॉको दयरे; तथा 
ग.लरखत कागजऩत्रको नक्कर नलरइय पोटो शखच्न चाहेभा प्रलत ऩानाको रू 
५।–रुऩैमाॉको दयरे । 
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2. उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन प्रचलरत कानून 
फभोशजभ नक्कर दस्तयु नराग्ने ऩऺराइय मस दपा फभोशजभको दस्तयु 
राग्नेछैन। 

3. मस दपा फभोशजभ नक्कर उताय गयी रैजाने ऩऺरे नक्कर उताय गदाय 
रागेको खचयको व्मिस्था आपै गनुयऩनेछ । 

 

90.दस्तयु उलरेख गने्(१)नक्कर प्रभाशणत गने सम्फशन्धत प्रिासकरे नक्कर 
प्रभाशणत गदाय नक्कर रैजाने ऩऺको नाभ थय तथा उजयुीभा हैलसमतका साथै 
नक्कर उताय गयेिाऩत दाशखर गयेको दस्तयु य नक्कर ऩाना सभेत उलरेख गयी 
नक्कर ददएको व्महोया जनाइय नक्कर प्रभाशणत गनुयऩनेछ । 

  
91.दस्तयु चिुा नबइय नक्कर नददइने्  सम्फशन्धत प्रिासकरे मस ऐन फभोशजभ 
नक्कर भाग्ने ऩऺरे नक्कर उताय गदाय दपा ८९ फभोशजभ राग्ने दस्तयु दाशखर 
नगदायसम्भ नक्कर ददनेछैन य सो नक्करको आलधकारयकता प्रभाशणत गनय 
ऩाउनेछैन ।  
 

92.प्रचलरत कानून फभोशजभ हनुे्  मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩलन उजयुीसॉग सम्फशन्धत प्रचलरत कानूनभा कुनै कुया रेशखएको बए सोभा 
रेशखए जलतको हकभा सोयह फभोशजभ हनुेछ । 

 

93.लनमभ फनाउन े अलधकाय् सलभलतरे मस ऐनको प्रबािकायी कामायन्िमनको 
रालग आिश्मक लनमभ फनाउन सक्नेछ । 

94.मस ऐनभा अन्मन्त्र जे सकैु रेशखएको बएता ऩलन कामययिलधगत त्रटुीरे 
लनणयमभा असय ऩने छैन य गयेको कामय फदय हनुे छैन। 

95. रेख िा टाइऩको बरूरे कानूनको व्माख्मभा  असय गने छैन य 
गरयसकेको कामय िा लनणयम फदय हनुे छैन। 

  



 

48 
 

अनसूुची-१ 

दपा ८ को उऩदपा २सॉग सम्फशन्धत 
उजयुीको ढाॉचा 

धनकुटा नगयऩालरका न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेि गयेको 
लनिेदन-ऩत्र 

 

धनकुटा शजलरा धनकुटा नगयऩालरका िडा नॊ..........फस्न े
....................................को नालत/....................................को 
छोया/छोयी/फहुायी िषय ............को .............उजयुकताय 
 

यिरुद्ध 

धनकुटा शजलरा धनकुटा नगयऩालरका िडा नॊ..........फस्न े
.............................को नालत/..........को छोया/छोयी/फहुायी िषय 
............को ............................यिऩऺी                                                                    
 

 

यिषम् सम्िन्ध यिच्छेद 

भ लनम्न िुॉदाहरुभा रेशखए िभोशजभ लनिेदन गदयछु : 
१. भ लनिेदक य मस यििादको दोस्रो ऩऺयिच सॊित २०६९ 
सारभा साभाशजक ऩयम्ऩया अनसुाय यििाह गरयएको हो । यििाह 
बएऩश्चात २ िषयसम्भ अथायत २०७१ सारसम्भ हाभीयिच सभुधयु 
दाम्ऩत्म जीिन यहेको लथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ 
छोयाको सभेत जामजन्भ बएको छ । एक आऩसभा रोग्न े
स्िास्नीयिचको सहभलत य सहकामयभा छोया जन्भेऩछी क्रभि् 
सभस्मा देशखॉदै जान थालमो । २०७१ सारको लतहायभा भाइत 
गएऩछी उनी घय आइनन ्। ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट 
अनयुोध गयेँ  । २ ऩटकसम्भ लरन गएॉ । तय लनजरे लतभीसॉग 

िादी 

प्रलतिादी 
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भेयो जीिन चलन सक्दैन, भ घय जान सशिन, लतभी जे गनुयऩछय गय 
बलन ठाडो जिाप ददन थालरन । के कायणरे मस्तो हनु गमो 
बलन सोध्दा अि लतम्रो य भेयो सम्िन्ध छैन आपुखसुी गय य  
भराई सम्ऩकय  नगय,गयेभा याम्रो हुॉदैन बलन धाक धम्की य त्रास 
भसेत ददइन । राभो सभमसम्भ भन पकेरा य घय आउलरन 
बलन ऩखॉ िसेँ तय आईनन । करयि ३ िषयऩछी अथायत २०७४ 
सार बाद्र भयहनाभा ऩनु् लरन गएॉ तय यिऩऺी भसॉग िोलदै निोरी 
घयलबत्र लछरयन य सारा जेठान ऩठाईिायीरयक आक्रभण गने 
सम्भको कामय गयी भराई तथानाभ गालर गरौच गये । 
भशुश्कररे ज्मान जोगाई लनयाि बएय घय पयकय एॉ य अि दोस्रो 
ऩऺश्रीभती भसॉग ऩनु् पयकय  आउने य दाम्ऩत्म जीिन सभुधयु हनुे 
सम्बािना नबएकोरे ऩारयिारयक यििाद लनरुऩणका रालग मो 
लनिेदन ददन आएको छु ।  
२. मस सलभलतफाट दोस्रो ऩऺ शझकाई जे जो िझु्नऩुछय िझुी 
यििाद लनरुऩण गयाईऩाउॉ ।  
३. मस 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरका/उऩभहानगयऩालरका/भहानगयऩालरकाफाट 
जायी बएको स्थानीम न्मायमक कामययिलधको दपा ....िभोशजभ 

लनिेदन दस्तयु रु ...... , दोस्रो ऩऺ १ जनाराई म्माद सूचना 
दस्तयु रु ........., ऩाना २ को लनिेदनको प्रलतलरऩी दस्तयु रु 

 .............सभेत गयी जम्भा रु ......मसै लनिेदनसाथ दाशखर 
गयेको छु ।  

४. मो लनिेदन स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को 
दपा ४७ )२ (अनसुाय मसै सलभलतको अलधकायऺेत्रलबत्र ऩदयछ ।  
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५. मो लनिेदन हदम्मादलबतै्र छ य भ लनिेदकराई मस 
यिषमभा लनिेदन ददने हकदैमा प्राप्त छ ।  
६. मस यिषमभा अन्मत्र कहीीँ कतै कुनै लनकामभा कुनै 
प्रकायको लनिेदन ददएको छैन ।  
७. मसभा दोस्रो ऩऺको भाइती तपय का य भेयो घय तपय का 
ऩरयिायका सदस्महरु शझकाई थऩ व्महोया िझु्न सयकनेछ ।  
८. मसभा रेशखएका व्महोया दठक साॉचो सत्म हनु,् झठुा ठहये 
कानून िभोशजभ सॊजाम बोग्न तमाय छु ।  
 

 

उजयुकताय 
................ 

 

इलत सॊित ्............. सार.......भयहना.........गते......योज िबुभ ्। 
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अनसूुची-२ 

दपा ९को उऩदपा १सॉग सम्फशन्धत 

उजयुी दताय गयेको लनस्साको ढाॉचा 
 

श्री .................... 
............................. 
 

 

 

 

यिषम :-उजयुी दतायको लनस्साऩत्र सम्फन्धभा । 

.............................िस्ने तऩाई यिरुद्धभा .................फस्ने 

........................................रे .............बलन उजयु दताय गनय 
लमाएकोभा आजकोि लभलतभा दताय गयी दताय 
नॊ....................कामभ बएकोरे मो लनस्सा जायी गरयददएको छ। 

 

 

 

 

          अलधकृत कभयचायी 
   दस्तखत   ........  

   लभलत   ...........  
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अनसूुची-3 

दपा ९को उऩदपा २)सॉग सम्फशन्धत 

तारयख बऩायइय 
न्मायमक सलभलत  

धनकुटा नगयऩालरकाभा खडा गरयएको तायेख बयऩाई 

 

     िादी               प्रलतिादी 
.....................      

   

भदु्दा  .................... 
 

 

 

लभलत ........... भा ......................................... काभ 
बएकोरे सोही ददन ........... फजे मस न्मायमक 
सलभलत/कामायरमभा उऩशस्थत हनुेछु बनी सही गने ...... 
 

 

 

 

 

  िादी ................       प्रलतिादी ................ 
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अनसूुची  ४ 

दपा ९ को उऩदपा ३सॉग सम्फशन्धत 

तारयख ऩचाय 
न्मायमक सलभलत 

धनकुटा नगयऩालरकाफाट जायी बएको तायेखको ऩचाय 
 

 

    िादी          प्रलतिादी 
.................         ............. 

भदु्दा् ...................... 
 

लभलत ............... भा .................... काभ गनय ........ फजे 
हाशजय हनु आउनहुोरा । 

 

 

 

 

 

 

                 पाॉटिाराको दस्तखत  
                लभलत ................. 
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अनसूुची-५ 

दपा १५को उऩदपा ३ सॉग सम्फशन्धत 

प्रलतिादको ढाॉचा 
 

धनकुटा नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेि गयेको 
 

 

...........................शजलरा धनकुटा नगयऩालरकािडा नॊ.....फस्ने 
िषय ......को नालत,........को छोया/छोयी/फहुायी िषय .....को 
......................................................प्रलतउियकताय  
प्रलतिादी  

लफरुद्ध 

 

......................................को नालत,..................को छोया 

.................शजलरा धनकुटा नगयऩालरका िडा नॊ............फस्ने 
िषय ..............को ..................................................यिऩऺी 
उजयुकताय  

यिषम सम्िन्ध यिच्छेद । 

 

भ लनम्न िुॉदाहरुभा रेशखए िभोशजभ लनिेदन गदयछु : 
१. भ लरशखत जिाप प्रस्ततुकताय य यिऩऺी लनिेदकयिच सॊित 
२०६९ सारभा साभाशजक ऩयम्ऩया अनसुाय यििाह बएको व्महोया 
दठक हो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत 
जामजन्भ बएको दठक हो । २०७१ सारको लतहायभा भाइत 
गएऩछी भ घय नपकेको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट 
अनयुोध गयेको, २ ऩटकसम्भ लरन आएको तय भ घय 
नगएको,भैरे यिऩऺी लनिेदकराई दाम्ऩत्म जीिन चलन नसक्न े
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बनेको य भेया दाईबाईरे िायीरयक आक्रभण गने सम्भको कामय 
गयेकोबलन कऩोरकशलऩत झठुा य हुॉदै नबएका लनयाधाय व्महोया 
उलरेख गयी यििाद गयेको कुया उलरेख गनय चाहान्छु ।  
२. भराई यिऩऺी लनिेदक सभेत लभरी गालर गरौच , डय, 
धाक, धम्की देखाई हातऩात गयी घयफाट लनकारा गयेऩछी भ 
भाइतीभा आई िसेकी हुॉ । यििाह बएको केही िषयऩछी यिना 
कायण भभाथी यिलबन्न यकलसभका आयोऩ रगाई अऩभान गने, गारी 
गरौच गने रगामतका काभहरु हुॉदैगए । ऩरयिायका अन्म 
सदस्महरुरे भ भाथी घृणा गने, िोरचार नगने जस्ता कामय 
गयेऩलन यिऩऺीफाट केही सभम भराई नै सभथयन य सहमोग गदै 
आएका लथए तय ऩछी यिऩऺी लनिेदक सभेत उलनहरुसॉगै लभरे य 
भराई जियजस्त गयफाट लनकालने कामयभा सहबागी बए  । के 
कुन कायणरे िा भेयो के गलतीरे मसो गयेका हनु बलन िझु्दा 
िेरािेरा दाइजो नलमाएको बलन भाइती ऩऺसभेतको  आरोचना 
गने गयेका लथए । सामद उलनहरुराई दाइजोकै रोबका कायण 
भराई घयफाट लनकारीददएका हनुऩुदयछ । भैरे कुनै गलती 
नगयेको य यिऩऺी रोग्नेसॉग ऩूियित भामा, सद्भाि य सम्भान 
मथाित यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध मथाित कामभ 
गयीऩाउॉ ।  
३. घयफाट जियजस्त लनकारेऩछी ४ भयहनाको नािारक 
छोया काखी च्माऩेय भाइती आएको झण्डै ३ िषयसम्भ िेखिय, 
सम्ऩकय यियहन िसी अयहरे एक्कासी सम्िन्ध यिच्छेदको भाग गयी 
लनिेदन ददन ुआपैँ भा आश्चमयजनक रागेको छ, सत्म तथ्म िशुझ 
कानून िभोशजभ गरयऩाउॉ ।  
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४. .........................फाट जायी बएको स्थानीम न्मायमक 
कामययिधीको दपा ....िभोशजभ लरशखत जिाप िाऩत दस्तयु रु 

......मसै लनिेदनसाथ दाशखर गयेको छु ।  

५. मो लरशखत जिाप म्मादलबतै्र लरई भ आपैं  उऩशस्थत 
बएको छु ।  
६. मस यिषमभा अन्मत्र कहीीँ कतै कुनै लनकामभा कुनै 
प्रकायको लनिेदन ददएको छैन ।  
७. मसभा रेशखएका व्महोया दठक साॉचो सत्म हनु,् झठुा ठहये 
कानून िभोशजभ सॊजाम बोग्न तमाय छु ।  
प्रलतउियकताय  
नाभ्..................... 
 
 
 

Olt ;+jt =============== ;fn ============= dlxgf ======== ut] ======= /f]h z'ed\ . 
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अनसूुची -६ 

दपा २० को उऩदपा ६ सॉग सम्फशन्धत 

 

धनकुटा नगयऩालरका न्मायमक सलभलतफाट जायी बएको 
 

k|ltjfbLsf] gfddf hf/L ePsf] Dofb÷Otnfogfdfsf] 9fFrf 

  
==================== sf] 5f]/f÷5f]/L÷klt÷kTgL ================ lhNnf ================= g=kf= j8f g+= ===== 
sf gfpFdf ldlt =========================== df ================= lkm/fbkqsf] k|ltlnlk ;d]t o;};fy 
k7fOPsf] 5 . of] Dofb÷Otnfogfdf tkfO{n] kfP jf sfg"g adf]lhd 6fF; ePsf] ldltn] Dofb 
afx]s PSsfO{; lbgleq k|ltpQ/kq / sfg"g adf]lhd cfkm\gf] lnlvtsf] k|df0f ;d]t lnO{ 
xflh/ x'g cfkm} cfpg' jf sfg"g adf]lhd jfl/; jf sfg"g Joj;foL k7fpg' x'g ;"lrt 
ul/Psf] 5 . 
Dofbleq k|ltpQ/kq lnO{ tkfO{ cfkm}F jf jfl/; sfg"g Joj;foL dfkm{t pkl:yt x'g' ePg eg] 
;f] d'4fdf sfg"g adf]lhd km};nf x'g]5 / eljiodf To; ljifodf tkfO{sf] s'g} ph'/ nfUg] 5}g. 
Dofb÷Otnfogfdf hf/L ug]{ clwsf/Lsf]  
b:tvt M 
gfd M 
kb M 
ldlt M 
tfd]nL ldlt M 
-s_ Dofb÷Otnfogfdf a'lemlng' kg]{ JolQmn] a'lemlnPsf]df 
============== ljifodf d]/f] gfpFdf hf/L ePsf] Ps k|lt Dofb÷Otnfogfdf / lkm/fbkqsf] 
k|ltlnlk ;d]t b]xfosf ;fIfLx?sf] /f]xa/df d cfkm}Fn] a'lem lnPF egL b:tvt ug]{ =============== 
-v_ Dofb÷Otnfogfdf a'lemlng' kg]{ JolQmsf] Psf3/sf] kl/jf/sf] ;b:on] a'lemlnPsf]df 
 ================ ljifodf  Dofb÷Otnfogfdf JolQmn] Dofb÷Otnfogfdf a'lem\g OGsf/ u/]sf]n] 
÷km]nf gkbf{ lghsf] gfpFsf] o;} adf]lhdsf] Ps k|lt Dofb÷Otnfogfdf / lkm/fbkqsf] 
k|ltlnlk ;d]t b]xfosf ;fIfLx?sf] /f]xa/df a'lemlnP egL b:tvt ug]{ Dofb÷Otnfogfdfjfnf 
========================= sf] Psf3/sf] ======================= gftfsf] aif{ ============== sf] ======================. 
-u_ Dofb÷Otnfogfdf a'lemlng' kg]{ JolQmsf] 3/b}nf]df 6fF; ePsf]df 
================= ljifodf Dofb÷Otnfogfdfjfnf ==================== / lghsf] Psf3/sf] pd]/ k'u]sf] 
kl/jf/sf] ;b:o;d]t 3/df km]nf gk/]sf]n] ÷a'em\g OGsf/ u/]sf]n] lghsf] gfpFsf] 
Dofb÷Otnfogfdf / lkm/fbkqsf] k|ltlnlk ;d]t xfdL b]xfosf ;fIfLsf /f]xa/df lghsf] 3/ 
b}nf]df ;a}n] b]Vg] u/L 6fF;L ====== =================== g=kf= sf] j8f g+= ======= sfof{nodf Ps k|lt 
Dofb lbPsf] 7Ls 5 egL b:tvt ug]{ xfdL b]xfosf dflg;x? M 
-3_ Dofb÷Otnfogfdf a'lemlng' kg]{ JolQm km]nf gk/L tfd]n ug'{ k/]sf]df 
=============== ljifosf] o;} adf]lhdsf] Dofb÷Otnfogfdf a'lem lng' kg]{ JolQm jf lghsf] 3/ 
;d]t vf]h tnf; ubf{ km]nf gk/]sf]n] lghsf gfpFsf] Ps k|ltlnlk / tfd]nL Dofb÷Otnfogfdf 
lkmtf{ k7fPsf 5f} egL b:tvt ug]{ b]xfosf dflg;x? M 
;fIfL  
dfly pNn]lvt v08 -      _ adf]lhd xfdLx?sf] /f]xa/df Dofb÷Otnfogfdf tfd]nL ePsf] 
7Ls xf] egL b:tvt ug]{ 
!= ====== lhNnf ======== g=kf= j8f g+ = ==== ufFp÷6f]n ==========a:g] jif{ ====== sf >L =======. 
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@= ====== lhNnf ======= g=kf= j8f g+= ====== ufFp÷6f]n ======= a:g] jif{ ======= sf >L ====== .    
/f]xa/ 
============ lhNnf ========= g=kf= ========= sf ;b:o ;lrj÷j8fWoIf ============ >L÷>LdtL ========== 
3/ b}nf]df 6fF; ePsf]df÷ufpF,zx/ jf 6f]n kQf gnfu]sf]df 
o;} adf]lhdsf] Ps k|lt Dofb÷Otnfogfdf o; =========================== g=kf= j8f g+= ======= sf] 
sfof{nosf] ;"rgf kf6Ldf 6fF; ug{ bflvn eof] egL b:tvt ug]{ M 

b:tvt M============================= 
sd{rf/L jf kbflwsf/Lsf] gfd M ================== 
ldlt M =============== 

sfd tfd]n ug]{sf] M 
b:tvt M 
tfd]nbf/sf] gfd M 
ldlt M 

अनसूुची-७ 

दपा ४२ को उऩदपा १) सॉग सम्फशन्धत 

लनणयमको ढाॉचा 
धनकुटा नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत 

सॊमोजक श्री.................................................................. 
सदस्म श्री.................................................................... 
सदस्म श्री.................................................................... 

लनणयम 

सॊित ............... सारको लनिेदन नॊ........ 
 

यिषम् िरेसीफाट ऩानी झायेको । 

 
 

................शजलरा धनकुटा  नगयऩालरका िडा नॊ............ 

.......................िस्ने ................................................... 
उजयुकताय  

यिरुद्ध 

 

............शजलरा ................ नगयऩालरकािडा नॊ............ 

..........................िस्ने ............................................... 
प्रलतिादी  



 

59 
 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ 
िभोशजभ लनिेदन दताय बई सोही ऐनको दपा ४६ िभोशजभ गठन 
बएको न्मायमक सलभलत सभऺ प्रस्ततु हनु आएको भदु्दाको सॊशऺप्त 
तथ्म य लनणयम मस प्रकाय छ्  
1. .............. गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगयऩालरका 
िडा नॊ. ....................... नक्सा लसट नॊ.... 
यक.नॊ........ऺे.प...........को घयजग्गाभा ऩशश्चभ तपय का 
यक.नॊ..........का सॊलधमाय यिऩऺी ...................रे घय िनाउॉदा 
आफ्नो घयजग्गाभा लसभानासम्भ आई जोलड िनाएको तय छत 
तथा िरेसीको ऩानी आफ्नो घय कम्ऩाउण्डलबत्र झानेगयी िनाएको 
हुॉदा सो िरेसी िन्द गयाइऩाउॉ बने्न लनिेदकको लनिेदन व्महोया ।  
२) .............. धनकुटा नगयऩालरकाफाट प्रचलरत बिन 
लनभायण सम्िन्धी भाऩदण्ड िभोशजभ इजाजत प्राप्त गयी बिनको 
नक्सा सभेत स्िीकृत गयाई सो नक्सा िभोशजभ बिन लनभायण 
गयेको हुॉ। लनजको घयको िरेसीको ऩानी भेयो  घयको छतभा 
खसाएको हनुारे घयको िरेसी हटाईऩाउ बने्न उजयुी ।यिऩऺी 
लनिेदकरे बने िभोशजभ आफ्नो घयको छत तथा िरेसीको ऩानी 
लनजको घय कम्ऩाउण्डलबत्र झाने नगयेको आफ्नै घयजग्गाभा झाने 
गयेको हुॉदा झठुा लनिेदन खायेज गरयऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको 
प्रलतउिय३) धनकुटा नगय ऩालरकाफाट स्थरगत लनरयऺण तथा 
सिेंऺण गनय गएका प्रायिलधक टोलररे स्थरगत लनरयऺण गयी 
लभलत.........भा ऩेि गयेको स्केच सयहतको प्रलतिेदनफाट प्रत्मथॉको 
घयतपय फाट छत तथा िरेसीको ऩानी खस्दा उजयुिाराको घय 
कम्ऩाउण्डलबत्र ऩने गयेको देशखन्छ बने्न व्महोया उलरेशखत 
बएको।  
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४) यििादका दिैु ऩऺराईभेरलभराऩ गयाउने प्रमोजनका 
रालग..........................नगयऩालरका िडा नॊ........भा यहेको 
भेरलभराऩ केन्द्रभा ऩठाउॉदा भेरलभराऩ हनु नसकी पयकय  
आएको।  
 

 

 

लनणयम 

दिैु ऩऺराई सनुिुाईको रालग आज ऩेिी तोयकएकोभा यििादका 
सम्िशन्धत ऩऺहरु स्िमभॊ तथा लनजहरुफाट लनमिु गयेका कानून 
व्मिसामीहरु सभेतको बनाई सनुी ऩनु् लभराऩत्र गनुयहोस बलन 
सम्झाउॉदा िझुाउॉदा ऩलन लभराऩत्र गनय भञ्जुय नगनुय बएकोरे 
पाइरभा सॊरग्न प्रभाण कागजहरुको सभेत भूलमाङ्कन गयी 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(२) 
िभोशजभलनणयम ददनऩुने हनु आई लनणयमतपय  यिचाय गदाय लनिेदकको 
यक. नॊ....को ऩशश्चभतपय  प्रत्मथॉको यक.नॊ....को घयजग्गा जोलडएय 
यहेकोभा यििाद देशखएन । लनिेदकको बनाई अनसुाय आफ्नो घय 
कम्ऩाउण्डलबत्र प्रत्मथॉको छत तथा िरेसीको ऩानी झायेको हो 
होइन बलन स्थरगत रुऩभै जाॉचिझु गयी प्रायिलधक प्रलतिेदन ऩेि 
गनय कामायरमफाट खयट गएका प्रायिलधक कभयचायीरे 
लभलत.............भा ऩेि गयेको स्केच सयहतको प्रायिलधक प्रलतिेदन 
सभेतफाट लनिेदकको भाग दािी िभोशजभ आफ्नो घय 
कम्ऩाउण्डलबत्र प्रत्मथॉको छत तथा िरेसीफाट ऩानी झने गयेको 
बने्न ऩयुष्ट हनुे देशखन्छ । प्रत्मथॉरे मस कामायरमफाट ऩारयत 
गयेको नक्साभा सभेत छत तथा िरेसीको ऩानी आफ्नै 
घयजग्गाभा झाने बलन देखाईएको य लनिेदकको घय 
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कम्ऩाउण्डलबत्र ऩानी झानय ऩाउनऩुछय बलन प्रत्मथॉरे दािी यियोध 
गनय सभेत नसकेको य प्रचलरत कानून य प्रचरनफाट सभेत 
अकायको घय कम्ऩाउण्डलबत्र आफ्नो छत तथा िरेसीको ऩानी 
झानय ऩाउने नदेशखएको हुॉदा लनिेदकको भाग िभोशजभ प्रत्मथॉरे 
आफ्नो छत तथा िरेसीफाट आफ्नै घय जग्गाभा ऩानी झाने 
प्रिन्ध गनुयऩने देशखन्छ । लनिेदकको घय कम्ऩाउण्डभा ऩानी झानय 
नऩाउने ठहछय  । सो ठहनायरे तऩशिर फभोशजभ गनुय ।  
तऩशिर 

१. सयोकायिारारे नक्कर भाग गनय आएभा लनमभानसुाय दस्तयु 
लरई नक्कर ददन ु।  
२. मो लनणयमभा शचि निझेु ३५ ददनलबत्र  धनकुटाशजलरा 
अदारतभा ऩनुयािेदन गनय जान ुबलन  प्रत्मथॉराई सनुाईददन ु।  
३. म्मादलबत्र ऩनुयािेदन नऩयेभा कानून िभोशजभ लनणयम 
कामायन्िमन गनुय/गयाउन ु।  
 

 

 

इलत सॊित ्......... सार..........भयहना..........गते...........योज िबुभ ्। 
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अनसूुची-८ 

दपा ४८ को सॉग सम्फशन्धत 

अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेिको नभूना 
 

धनकुटा नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत 

सॊमोजक श्री................................................................................ 
सदस्म श्री.................................................................................. 
सदस्म श्री.................................................................................. 

आदेि 

सॊित ............................ सारको लनिेदन नॊ........ 
 

यिषम्  यऩलडतराई उऩचाय गयाउन ेसम्िन्धभा । 

 

..................शजलरा ................ नगयऩालरका िडा नॊ...................िस्ने 

....................................................................................उजयुकताय  
यिरुद्ध 

....................................शजलरा ........................... नगयऩालरकािडा 
नॊ....................िस्ने ...........................................................प्रलतिादी  
मसभा लनिेदकको भाग िभोशजभ ..........................शजलरा िडा 
नॊ................................ िस्ने ...............को नालत 
..........................को छोया/छोयी िषय ................ को ................रे 
आपुराई असाध्म योग रालग लनमलभत रुऩभा हप्ताको २ ऩटक भगृौरा 
डामरोलसस गनय शचयकत्सकरे शिपारयस गयेकोभा एकाघयका छोया िषय 
.................. को ...........................रे लनमलभत रुऩभा डामरोलसस गनय 
अटेय गयेको, घरय घरय रुऩैँमा नबएको िहाना गने गयेको, कयहरे कयहरे 
कामायरमको काभको व्मस्ततारे पुसयद नलभरेको आदद कायण जनाई आपुरे 
लनमलभत प्राप्त गनुयऩने स्िाथ्म सेिा प्राप्त गनय नसकेको हुॉदा आफ्नो जीिन 
झनझन खतयामिु िन्दै गएको बलन अस्ऩतारको शचयकत्सकको ऩजुाय य 
शिपारयस सयहत ऩेि हनु आएको लनिेदन उऩय प्रायशम्बक रुऩभा जाॉचिझु गदाय 
व्महोया भनालसि देशखएको हुॉदा हारराई लनिेदकको रालग शचयकत्सकरे 
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शिपारयस गये िभोशजभ हयेक हप्ता २ ऩटक डामरोलसस गनुय गयाउन ु तथा 
लनजको स्िाथ्मराबका रालग आिश्मक अन्म प्रिन्ध सभेत लभराउन ु बलन 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(८) िभोशजभ यिऩऺी 
........................को नाभभा मो अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेि जायी 
गरयददएका छौं । मो आदेि लभलसर साभेर याखी यिऩऺीराई रेखी  
ऩठाईददन।ु मो आदेि अनसुाय उऩचाय बएको जानकायी प्राप्त गयी लभलसर 
साभेर याख्न ुय लनमभानसुाय ऩेि गनुय ।  
 

 

 

 

 

ईलत सॊित ................... सार ..........भयहना....गते योज =======िबुभ।् 
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अनसूुची-९ 

दपा ५३ को उऩदपा २ सॉग सम्फशन्धत 

लभराऩत्रको रालग लनिेदनको ढाॉचा 
 

 धनकुटा नगयऩालरका न्मायमक सलभलतसभऺ ऩेि गयेको लभराऩत्रको सॊमिु 
लनिेदन ऩत्र 

 

यिषम् सम्िन्ध यिच्छेद । 

 

.............को नालत ....................को छोया/छोयी /िहुायी  धनकुटा 
नगयऩालरका िडा नॊ.....िस्ने िषय.....को .....................................लनिेदक 

उजयुिारा  
.............को नालत ....................को छोया/छोयी /िहुायी  धनकुटा 
नगयऩालरका िडा नॊ.....िस्ने िषय.....को .....................................लनिेदक 

प्रलतिादी   
 

हाभी लनिेदक  लनम्न लरशखत लनिेदन गदयछौ् 
१. हाभीयिच सॊित २०६९ सारभा साभाशजक ऩयम्ऩया अनसुाय यििाह 
गरयएकोभा करयि  २ िषयसम्भ  सभुधयु दाम्ऩत्म जीिन यहेको लथमो । 
हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको,   सोयह िषय 
२०७१ सारको लतहायभा भाइत गएऩछी घय नआएको, ऩटक ऩटक घय 
आउन पोनफाट अनयुोध गयेको, लरन गएको तय उलटै कुटयऩट गयी ऩठाएको 
बलन उजयु ऩयेको ।  
२. आपुराई दाइजो नलमाएको लनउॉफाट घयभा हेरा गयेको, अऩभान गयी 
जियजस्त घयफाट लनकारा गयेको हो । आपु खिुीरे भाइत गई िसेको 
होइन अझऩलन रोग्नेप्रलत आफ्नो मथाित भामा, सद्भाि य सम्भान यहेकोरे रोग्न े
स्िास्नीको सम्िन्ध मथाित कामभ गयाईऩाउॉ बन्न े प्रत्मथॉको प्रलतउिय  
यहेको।  
३. हाभी झगडा गरय आमौं, केहीिषय रोग्ने स्िास्नी छुयटएय िस्मौं, 
हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ सभेतबैसकेको छ । घयभा साभान्म 
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घयामसी यिषमरे भनभटुाि बई रोग्ने स्िास्नी अरग अरग िसेको धनकुटा 
नगयऩालरकाको न्मामीक सलभलत भापय त िडा नॊ...........भा छरपर गयी लभरी 
आएको व्महोया मो छ की यिगतभा जे जस्ता यिषमभा असभझदायी तथा िेभेर 
बएको बएताऩनी हाभीयिच एक अकायप्रलत यिश्वास, सदबाि य प्रभे कामभै 
यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध यिच्छेद गयी ऩाउॉ बन्ने लनिेदन दािी छोलड 
ऩनु् सभुधयु सम्िन्धका साथ दाम्ऩत्म जीिनराई व्मिशस्थत ढॊगरे अगालड 
िढाउने छौं । लनिेदकको घयभा तत्कार रोग्ने स्िास्नी लभलर िस्ने िाताियण 
नहनुे बएकोरे छुिै ठाउभा डेया लरई िस्न हाभी दिैु ऩऺ सहभत बएकारे 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७ )२ (िभोशजभ मो 
लभराऩत्रको सॊमिु लनिेदन ऩेि गयेका छौं , रेशखए िभोशजभ लभराऩत्र गयी 
ऩाउॉ ।  
४ .............  ufFpkflnsf/नगयऩालरका/उऩभहानगयऩालरका/भहानगयऩालरका 
स्थानीम न्मायमक कामययिधी िभोशजभ मो लभराऩत्रको सॊमिु लनिेदन दस्तयु 
फाऩत रु==================== मसैसाथ सॊरग्न छ ।  

५. मसभा रेशखएका व्महोया दठक साॉचो  हनु,् झठुा ठहये कानून िभोशजभ 
सहुॉरा िझुाउॉरा ।  
लनिेदकहरु 

..................................उजयुकताय  

....................................प्रलतिादी  
 

इलत सॊित ्........ सार.........भयहना...........गते............योज िबुभ ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

अनसूुची-१० 

दपा ५३ को उऩदपा ५ सॉग सम्फशन्धत 

लभराऩत्रको ढाॉचा 
 

धनकुटा नगयऩालरका न्मायमक सलभलतसभऺ ऩेि गयेको 
लभराऩत्रको सॊमिु लनिेदनऩत्र 

 

शजलरा धनकुटा नगयऩालरका, िडा नॊ. ...........फस्न.े......को 
नालत.......को छोया िषय.....को. उजयुिारा  

यिरुद्ध 

.................शजलरा धनकुटा नगयऩालरका, िडा नॊ. ............. 
फस्ने.............को नालत.......को छोया िषय.....को..........लनिेदक 

प्रलतिादी  
यिषम्सम्िन्ध यिच्छेद । 

हाभी लनिेदक  लनम्न लरशखत लनिेदन गदयछौं : 
१. हाभीयिच सॊित २०६९ सारभा साभाशजक ऩयम्ऩया अनसुाय 
यििाह गरयएकोभा करयि  २ िषयसम्भ  सभुधयु दाम्ऩत्म जीिन यहेको 
लथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ 
बएको,   सोयह िषय २०७१ सारको लतहायभा भाइत गएऩछी घय 
नआएको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनयुोध गयेको, लरन गएको 
तय उलटै कुटयऩट गयी ऩठाएको बलन उजयुकतायको उजयुी  ऩयेको ।  
२. आपुराई दाइजो नलमाएको लनउॉफाट घयभा हेरा गयेको, 
अऩभान गयी जियजस्त घयफाट लनकारा गयेको हो । आपु खिुीरे 
भाइत गई िसेको होइन अझऩलन रोग्नेप्रलत आफ्नो मथाित भामा, सद्भाि 
य सम्भान यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध मथाित कामभ गयाईऩाउॉ 
बने्न प्रत्मथॉको प्रलतिादी यहेको  
३. हाभी झगडा गरय आमौं, केहीिषय रोग्ने स्िास्नी छुयटएय िस्मौं, 
हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ सभेतबैसकेको छ । घयभा साभान्म 
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घयामसी यिषमरे भनभटुाि बई रोग्ने स्िास्नी अरग अरग िसेकोभा 
धनकुटा नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत भापय त िडा नॊ.....अन्तयगका 
भेरलभराऩकताय ..........रे सॊझाउदा लभरी आएको व्महोया के होत बन े
हाभीयिच एक अकायप्रलत यिश्वास, सदबाि य प्रभे कामभै यहेकोरे रोग्ने 
स्िास्नीको सम्िन्ध यिच्छेद गयी ऩाउॉ बने्न लनिेदन दािी छोलड ऩनु् 
सभुधयु सम्िन्धका साथ दाम्ऩत्म जीिनराई व्मिशस्थत ढॊगरे अगालड 
िढाउने छौं । लनिेदकको घयभा तत्कार रोग्ने स्िास्नी लभलर िस्न े
िाताियण नहनु े बएकोरे छुिै ठाउभा डेया लरई िस्न हाभी दिैु ऩऺ 
सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७ 

sf] pkbkmf -@_ jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg k]z u/]sf 

5f}F, रेशखए िभोशजभ लभराऩत्र गयी ऩाउॉ । 

4.धनकुटा नगयऩालरकाको न्मायमक कामययिलध 2075 को दपा 
....िभोशजभ लभराऩत्र दस्तयु रु ....राग्छ। 

५.मसभा रेशखएका व्महोया दठक साॉचो  हनु,् झठुा ठहये कानून 
िभोशजभ सहुॉरा िझुाउॉरा ।  
लनिेदकहरु 

..................................  .उजयुिारा  

.......................................प्रलतिादी  
इलत सॊित ्.........सार...........भयहना............गते.............योज िबुभ ् 
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ऄनसुचूी-११ 

( दफा ६ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित ) 

मलेन्मलापकताामा सचूीकृत हुन ेन्नवदेन ढाँचा 

                                   न्मायमक सलभलत 

        धनकुटा नगयऩालरका सभऺ ऩेि गयेको लनिेदन 

 

यिषम् भेरलभराऩकतायभा सूचीकृत हनु ऩाउॉ । 

 

प्रस्ततु यिषमभा तऩलसरभा उलरेशखत कागजातहरुको प्रलतलरऩी 
साथै याखी धनकुटा नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत अन्तगयतका 
............ भेरलभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बई भेरलभराऩ गयाउन 
अनभुती ऩाउॉ बनी लनिेदन गदयछु ।  

तऩलसर  

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी, 
२) स्नातक तहसम्भ उलतणय गयेको िैशऺक प्रभाणऩत्रको 

छाॉमाकऩी, 
३) भेरलभराऩकतायको तालरभप्राप्त गयेको प्रभाणऩत्रको 

छामाॉकऩी, 
४) भेरलभराऩ सम्फन्धी अनबुि य 

५) व्मशिगत यिियण (Bio- data) 

लन
िे 

 

पोटो 

 

 

kmf]6f] 
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ऄनसुचूी-१२ 

( दफा ७६को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित ) 

धनकुटा नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेि गयेको  
बरयबयाउको लनिेदन ऩत्र 

यिषम् बरयबयाई ऩाउॉ बने्न िाये । 

......िस्ने................................लनिेदक ÷उजयुिारा ÷प्रलतिादी 
यिरुद्ध 

.......िस्ने.............यिऩऺी ÷िादी÷प्रलतिादी 
भदु्दा:- 
भ लनिेदक लनिेदन िाऩत रु १०।– दस्तयु साथै याखी लनम्न 
व्महोया लनिेदन गदयछु । 

१.उऩयोि यिऩऺी सॊगको उलरेशखत भदु्दा मस धनकुटा 
नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलतको लभलत ..............को लनणयम 
फभोशजभ भैरे मस कामायरमभा याखेको दस्तयु÷यकभ 
लभलत ..............को मस सलभलतको/.......अदारतको पैसरा 
िभोशजभ भैंरे बरयऩाउने ठहयैको रु.........यिगो बरयऩाउन मो 
लनिेदन ऩेि गयेको छु । 

२.मस कामायरमभा भैंरे जम्भागयेको यलसद य पैसराको नक्कर 
सॊरग्न छ ।  
३.रेशखएको व्महोया दठक साॉचो छ । झठु्ठा ठहये कानून िभोशजभ 
सजाम सहुॉरा िझुाउरा ।  

लनिेदक 

लनज.............. 
 

इलत सॊित ्......... सार..........भयहना............गते.........योज िबुभ ्। 
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ऄनसुचूी-१३ 

( दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित ) 

चरन चराउने लनिेदन 

धनकुटा नगयऩालरकाभा ऩेि गयेको 
लनिेदन ऩत्र 

यिषम् चरन चराई ऩाउॉ बने्न िाये । 

.......िस्ने.....................लनिेदक ÷उजयुिारा÷प्रलतिादी 
यिरुद्ध 

.......िस्ने..................यिऩऺी ÷िादी÷प्रलतिादी 
भदु्दा 

भ लनिेदक लनिेदन िाऩत रु १०।– दस्तयु साथै याखी लनम्न व्महोया 
लनिेदन गदयछु । 

१ उऩयोि यिऩऺी सॊगको उि भदु्दाभा  मस नगयऩालरकाको न्मायमक 
सलभलतफाट  ldltdf  jf h'g ;DklQ ef]u ug{ kfpg] u/L lg0f{o ePsf] 

5 ;f] ;DklQ _ eO{ pQm 3/ hUuf =============== lgdf{0f lhNnf cbfntdf 

============== d]/f] xs ef]u / :jfldTjsf] x'g] 7x/ ePsf] >L –jf j:t' 

pNn]v ug]{ ljkIfLn] k'g/fjnf]sg u/]sf]df ;DdfgLt cbfntaf6 ;d]t 

ldltdf lg0f{o x'Fbf ==================== Goflos ;ldlts} lg0f{onfO{ ;b/ u/L 

d]/} xs ef]u sfod u/]sf] x'Fbf ;f] d]/f] xs ef]usf] sfod ePsf] ;DklQ 

/x]sf] x'Fbf lz3|fltlz3| dnfO{ pQm ;DklQsf] rng rnfO{ kfpg of] 

lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

2.लनम्न कागजत सॊरग्न याखेको छु ।  
लनिेदक 

लनज............... 
 

इलत सॊित ्......... सार..........भयहना............गते.........योज िबुभ ्। 
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अनसूुची-१४ 

(दपा ७९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फशन्धत) 

सम्पन्त रोक्काको ऄदशे 

िनकुटा नगरपान्लकाको धयान्यक सन्मन्त 

संयोजक श्री ..................... ........................................  

सदस्य श्री ................. ...............................................  

सदस्य श्री .................... .............................................  

अदेश 

;+jt =========== ;fnsf] lgj]bg g+= ============= 

न्वषयः सम्पन्त हस्ताधतरण रोक्का 

धनकुटा शजलरा धनकुटा नगयऩालरका िडा नॊ.......िस्ने िषय .....को 
......................................लनिेदक/उजयुिारा  

यिरुद्ध 

.............शजलरा...........नगयऩालरका, िडा नॊ....यिऩऺी (प्रलतिादी) 
1......................िस्ने.............िषय...............को मसभा उजयुिाराको 
भागफभोशजभ......शजलरा........../नगयऩालरका, िडा नॊ....ऺे.प.........यक.नॊ........ 
जग्गाभा फनेको.........को नाभभा यहेको अिण्डाको..................िगययपटको 
चाय तलरे घय य लरग रगाऩात सभेत यिऩऺी....सम्ऩशि लनज यिऩऺीफाट अन्म 
अॊशिमायहरुको भन्जयुी यिना हक हस्तान्तयण हनु सक्न ेआिॊका गयी लनिेदकरे 
ददएको लनिेदन उऩय प्रायशम्बक रुऩभा जाॉचिझु गदाय व्महोया भनालसि देशखएको 
हुॉदा हारराई प्रत्मऺॉको नाभभा यहेको उशलरशखत घयजग्गाको हक हस्तान्तयण 
गनय लसपारयस नददन िडाराई य अको आदेि नबएसम्भका रालग उि 

घयजग्गाको हक हस्तान्तयण नगनुय/गनय नददन ु बनी भारऩोत कामायरमको 
नाभभा सभेत स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९ (६) 
फभोशजभ मो योक्काको आदेि जायी गरयददएका छौं । मो आदेि लभलसर साभेर 
याखी सम्िशन्धत कामायरमहरुभा ऩठाईददन ु। मो आदेि अनसुाय योक्का बएको 
जानकायी प्राप्त गयी लभलसर साभेर याख्न ुय लनमभानसुाय ऩेि गनुय । 

 

ईलत सॊित................सार.............भायहना...........गते„..........योज िबुभ ्। 
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ऄनसुचूी-१५ 

(दफा ८८को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवदेन 
न्मायमक सलभलत  

नगयऩालरकाभा ऩेि गयेको 
लनिेदन ऩत्र 

यिषम् नक्कर ऩाउॉ बन्ने फाये । 

................... फस्ने .............................. लनिेदक /उजयुिारा / प्रलतिादी  

यिरुद्ध 

............... फस्ने .................................................... यिऩऺी/प्रलतिादी 
भदु्दा् .................................. 

...................................... । 

भ लनिेदक लनिेदन दस्तयु िाऩत रु. १०।– साथै याखी लनम्न व्महोया लनिेदन गदयछु् 
(१) उऩयोि यिऩऺीसॉगको उलरेशखत भदु्दाभा अध्ममनको रालग देहामका 
कागजातहरु आिश्मक ऩयेको हुॉदा प्रभाशणत प्रलतलरऩी ऩाउॉ बनी मो लनिेदन साथ 
उऩशस्थत बएको छु । अत् नक्करको प्रभाशणत प्रलतलरऩी ऩाउॉ ।  

देहाम  

क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 
२) रेशखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झिुा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।  

लनिेदक 

लनज .......................... 

ईलत सॊित................सार.............भायहना...........गते„..........योज िबुभ ्। 
 

                             cf1fn] 
 6LsfbQ /fO{ 

  k|d'v k|zf;sLo clws[t 
    wgs'6f gu/kflnsf 


