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भाग १

नेऩारको सॊ यिधानको धाया २२६ फभोजजभ तथा स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन
२०७४ को दपा १०२ फभोजजभ नगयसबारे फनाएको मो ऐन सियसाधायणको
जानकायीको रालग प्रकाशन गरयएको छ ।
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फेरफायी नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत (कामययिधी) सम्फन्धी ऐन,
२०७५
प्रभाजणकयण लभलत:२०७५।०३।३१
प्रस्तािना् नेऩारको सॊ यिधान फभोजजभ दे श सभाजिाद उन्भुख सॊ घीम रोकताजन्िक
गणतन््िा्भक शासन प्रणारी अनुरुऩ सञ्चालरत यहेकोरे स्थानीम सयकायराई
प्राद्ऱ न्मायमक अलधकाय अनुरुऩ न्माम सम्ऩादन ऩद्धलतराई च ुस्त दुरुस्त फनाउन य
न्मायमक सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ उजूयीको कायिाही य यकनाया गदाय
अऩनाउनु ऩने कामययिलध तम गयी स्ऩष्टता, एकरूऩता एिॊ ऩायदजशयता कामभ गयी
कानूनको

शासन

तथा

न्माम प्रलतको

जनयिश्वास

कामभ

याजखयहनको

रालग

प्रचरनभा यहेको सॊ घीम कानू नभा बए दे जख फाहेक थऩ कानूनी व्मिस्था गनय
फाञ्छनीम बएकोरे,
नेऩारको सॊ यिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोजजभ फेरिायी
नगयऩालरकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द -१
प्रायजम्बक
१.

सॊ जऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब्(१) मस ऐनको

नाभ “फेरफायी नगयऩालरकाको

न्मायमक सलभलत (कामययिधी) सम्फन्धी ऐन, २०७५”

यहेको छ ।

(२) मो ऐन फेरिायी नगयऩालरका ऺेिलबि तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२.

ऩरयबाषा् यिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा;
(क) "अलधकायऺेि" बन्नारे सलभलतभा उजूयी राग्ने य सुन्न ऩाउने
यिषमराई सम्झनुऩछय ।
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(ख) “यपयादऩि” बन्नारे सलभलत सभऺ ऩये को उजूयीिा अन्म प्रकृलतका
उजूयीफाट शुरु बएको प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतरे कायिाही
य यकनाया गने िा नारेश सभेतराई सम्झनुऩछय ।
(ग) “कानून

व्मिसामी”

बन्नारे

प्रचलरत

कानून

फभोजजभ

कानून

व्मिसामीभा दरयएको व्मजि सम्झनुऩछय ।
(घ) “खाम्ने” बन्नारे तोयकएको सम्ऩजिको भूल्माङ्कन गदाय असुर उऩय हुन
ऩुग्नेहदराई सम्झनुऩदयछ ।
(ङ)“चरन चराईददने” बन्नारे लनणयमऩद्ळात हक अलधकाय प्राद्ऱ बएको

व्मजिराई कुनै िस्तु िा सम्ऩजि बोग गनय कामायन्िमन गयाइददने
कामयराई सम्झनुऩदयछ ।

(च) “जभानत” बन्नारे कुनै व्मजि िा सम्ऩजिराई न्मायमक सलभलतरे
चाहेको फखतभा उऩजस्थत िा हाजजय गयाउन लरएको जजम्भा िा
उियदायम्िराई सम्झनुऩदयछ ।
(छ) “जेथाजभानी” बन्नारे ऩलछ हुन सक्ने दण्ड जरयिाना यिगो
सभेतराई खाम्ने गयी लरएको जग्गा जलभन रगामतका चर अचर
सम्ऩजिराई सम्झनुऩछय ।

(ज) “ताभेरी” बन्नारे न्मायमक सलभलतको ऺेिालधकाय लबिका यििादहरुभा
सम्िजन्धत ऩऺराई

फुझाईने म्माद,

सूचना, आदे श,

ऩूजॉ

िा

जानकायी ऩि रयतऩूिक
य फुझाउने कामयराई सम्झनुऩछय ।
(झ) “तामदात” बन्नारे सम्ऩजिको यिियण िा गन्ती गये को सॊ ख्मा जलनने
व्महोया िा सम्ऩजिको पाॉटिायी िा रगतराई सम्झनुऩदयछ ।
(ञ) “तोयकएको” िा “तोयकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगयत फनेको
लनमभभा तोयकए फभोजजभ सम्झनुऩछय ।

(ट) “दयऩीठ” बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश हुन आएका कुनै
कागजऩिको सम्फन्धभा रयत नऩुगे िा कानूनरे दताय नहुने िा
नराग्ने बएभा ्मसको ऩछालडऩयि सोको कायण य अिस्था जनाइ
अलधकायप्राद्ऱ

अलधकायीरे

रेजखददने

लनदे शन

िा

व्महोयाराई

सम्झनुऩदयछ ।
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(ठ) “धनजभानी” बन्नारे भुद्दाको अजन्तभ यकनाया हुॉदा राग्न सक्ने
यिगो दण्ड जरयिाना िाऩत ऩऺसॊ ग लरइने नगदफैं क ग्माये न्टी िा
जामजेथाराई सम्झनुऩछय ।

(ड) “नाभेसी” बन्नारे कुनै व्मजिको नाभ, थय य ितन सभेतको यिस्तृत
यिियण खुराइएको व्महोयाराई सम्झनुऩदयछ ।

(ढ) “नालरश” बन्नारे कुनै यििादको यिषमभा दपा १० फभोजजभ
ददएको उजूयी, लनिेदन िा यपयादऩि सभेतराई सम्झनुऩछय ।
(ण) “लनणयम यकताफ”बन्नारे सलभलतरे उजुयीभा गये को लनणयमको अलबरेख
याख्नको रालग खडा गये को उजूयीभा लनणयम गये को व्महोया य
्मसको आधाय तथा कायणको सॊ जऺद्ऱ उल्रेख बएको यकताफ
सम्झनुऩछय ।

(त) “ऩन्चकृते भोर” बन्नारे दपा ८३ को उऩदपा (३) फभोजजभ
कामभ गरयने
(थ)

“ऩेशी”

भूल्मराई सम्झनुऩछय ।

बन्नारे

न्मायमक

सलभलत

सभऺ

लनणयमाथय

ऩेश

हुने

ु ाई गने काभराई
यििादहरुभा ऩऺहरुराई उऩजस्थत गयाई सुनि
सम्झनुऩदयछ ।

(द) “प्रलतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजुयी दताय गदयछ सो
व्मजि िा सॊ स्था सम्झनुऩछय ।
(ध) “प्रशासक” बन्नारे दपा ५२ फभोजजभको काभ गनय तोयकएको
प्रशासकराई सम्झनुऩछय ।
(न) “व्मजिगत जभानी” बन्नारे भुद्दाका ऩऺराई उऩजस्थत गयाउन
रागेको

दण्ड

जरयिाना

फुझाउॉदा

जजम्भा

लरने

व्मजिराई

सम्झनुऩछय ।
(ऩ) “िमान” बन्नारे भुद्दाका ऩऺ िा ऩेटफोरीभा फुजझएका व्मजिरे
सलभलत सभऺ आई गने कागजातराई सम्झनुऩछय ।
(प) “िकऩि” बन्नारे यििाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा
व्मि गये का कुया रेजखने िा रेजखएको कागजराई सम्झनुऩछय ।

(फ) “फन्द ईजरास” बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत लनरुऩण हुने
यििादहरू भध्मे

गोप्म

प्रकृलतको

यििाद

बएको
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ऩऺहरुयिच गोऩनीमता कामभ गनय आिश्मक दे जखएभा सम्िद्ध

ु ाई कऺराई
ऩऺहरु भाि सहबागी हुनेगयी प्रिन्ध गरयएको सुनि
सम्झनुऩछय ।

(ब) “भुल्तिी” बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत यिचायाधीन भुद्धा अन्म
अड्डा अदारतभा सभेत यिचायाधीन बईयहे को अिस्थाभा न्मायमक
सलभलतरे लनणयम गदाय अन्म यिचायाधीन भुद्धा प्रबायित हुने दे जखएभा

प्रबाि ऩाने भुद्धाको पैसरा नबएसम्भ प्रबायित हुने भुद्दा स्थलगत
गने कामयराई सम्झनुऩछय ।

(भ) “रगाऩात” बन्नारे घयजग्गा य ्मससॉग अन्तयलनहीत टहया, फोट
यिरुिा, खुल्रा जलभन य ्मसभा यहेका सफैखारे सॊ यचना िा चचे को
जग्गा, छे उछाउ, सेयोपेयो य सम्ऩूणय अिमि राई सम्झनुऩदयछ ।

(म) “िादी” बन्नारे कसै उऩय सलभलत सभऺ उजूयी दताय गने व्मजि िा
सॊ स्था सम्झनुऩछय ।
(य)

“सजचिारम”

बन्नारे

न्मायमक

सलभलतको

सजचिारमराई

सम्झनुऩछय।
(र) “सदस्म” बन्नारे न्मायमक सलभलतको सॊ मोजक य सदस्म सभेतराई
सम्झनुऩछय ।
(ि) “सदयस्माहा” बन्नारे धयौटीभा यहे को यकभको रगत किा गयी
आम्दानीभा फाध्ने कामयराई सम्झनुऩछय ।
(श) “सबा” बन्नारे नगयसबा सम्झनुऩछय ।
(ष) “सलभलत” बन्नारे न्मायमक सलभलत सम्झनुऩछय य सो शव्दरे स्थानीम
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४८ को उऩदपा (६)
फभोजजभको सलभलतराइय सभेत जनाउनेछ ।
(स) “सार िसारी”

बन्नारे हये क िषयको रालग छु िाछु िै हुने गयी

प्रलतिषयको लनलभि स्थामी रुऩभा तम गरयएको शतय सम्झनुऩछय ।

(ह) “स्थानीम ऐन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४”
सम्झनुऩछय ।
(ऺ) “सॊ यिधान” बन्नारे नेऩारको सॊ यिधान सम्झनुऩछय ।
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(ि) “हकदै मा” बन्नारे आपूराई भकाय ऩये को यिषमभा उजूय ददन ऩाउने
अलधकाय सम्झनु ऩछय ।
(ऻ) “हदम्माद” बन्नारे उजूयी दताय गनय ऩाउने सभमािलधराई सम्झनु
ऩछय ।
(अ)

“ऩऺ”

बन्नारे

भुद्दा

भालभराको

फादी

िा

प्रलतिादी

सभेत

सम्झनुऩछय।
(आ) “भेरलभराऩ” बन्नारे भुद्दाका ऩऺहरु यिचको यििादभा भान्म
सहभतीभा ऩुग्न लनष्ऩऺ य तटस्थ तेश्रो ऩऺिाट सहजकतायको कामय
गने सम्िाद य िातायको स्िेजऺक य गोऩनीम प्रकृमा

सम्झनुऩछय ।

(इ) “भेरलभराऩकताय” बन्नारे भुद्दाभा ऩऺहरु यििाददत कुनै िा सिै
यिषमिस्तुहरु भेरलभराऩ गयाउने उदे श्मरे सहजकतायका रुऩभा
कामय गनयका रालग ऩऺहरुको सहभतीभा न्मायमक सलभतीरे तोकेको
भेरलभराऩकताय सभेत जनाउदछ ।

(ई) “उजूयी” बन्नारे न्मायमक सलभती सभऺ ऩये को कुनै प्रकायको
यििाद सम्फन्धीको लनिेदन सभेतराइ जनाउदछ ।
(उ) “प्रलत उियऩि ” बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ ऩये को उजूयी िा
यपयादऩिका सम्फन्धभा प्रलतिादी ऩऺरे

लरजखतरुऩभा खण्डन

सभथयन िा प्रलतिाद सभेतराइ जनाउदछ ।
(ऊ) “िाये स” बन्नारे सयकाय िादी हुने भुद्दा िाहेक फादी प्रलतिादी िा
कुनै ऩऺरे आफ्नो सिाभा यपयाद प्रलतउिय िा कुनै प्रकायको
उजूयी

लनिेदन

दिाय

गयी

कािायहीभा

यहनका

रालग

ददइने

अजख्तमायनाभाराइय जनाउदछ ।
ऩरयच्छे द-२
सलभलतको अलधकाय
३.

उजूयीभा लनणयम सम्फन्धी काभ् सलभलतभा दताय बएका उजूयीको लनणयम गने
िा लभराऩि गने िा जुनसुकै व्महोयारे रगत किा गने अलधकाय
सलभलतराइय भाि हुनेछ ।
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४.

लनणयम सम्फन्धी फाहेक अन्म काभ् (१) दपा ३ भा उल्रेख बएको िा
प्रचलरत कानूनरे सलभलत िा सलभलतको सदस्मरे नै गने बन्ने व्मिस्था
गये को िा कामयको प्रकृलतरे सलभलत िा सलभलतको सदस्मरे नै गनुऩ
य ने स्ऩष्ट
बैयहे कोदे जख फाहेकको अन्म कामयहरू मस ऐनभा तोयकएको कभयचायी य
्मसयी नतोयकएकोभा सलभलतरे लनणयम गयी तोकेको िा अलधकाय प्रदान
गये को कभयचायीरे गनुऩ
य नेछ ।
(२) तोयकएको शाखा प्रभुख िा अन्म कभयचायीरे मस ऐन य प्रचलरत
कानून फभोजजभ तोयकएको काभ गदाय सलभलतको सॊ मोजक िा सलभलतरे
तोकेको सदस्मको प्र्मऺ लनदे शन, ये खदे ख य लनमन्िणभा यही गनुऩ
य नेछ।

५.

मस ऐन फभोजजभ कामययिलध अिरम्फन गनुऩय ने् सलभलतरे उजूयी िा
उजूयीको कायिाही य यकनाया गदाय प्रचलरत य सम्फजन्धत सॊ घीम कानूनभा
स्ऩष्ट उल्रेख बए दे जख फाहे क मस ऐन फभोजजभको कामययिलध अिरम्फन
गनुऩ
य नेछ ।

६.

सलभलतरे हेने् सलभलतराइय दे हाम फभोजजभको उजूयीहरूभा कायिाही य
यकनाया गने अलधकाय यहनेछ्
(क) स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४७ अन्तगयतको
उजूयी,
(ख) अदारतफाट भेरलभराऩको रालग नगयऩालरकाभा प्रेयषत उजूयी,
(ग) सॊ यिधानको अनुसूची-८ अन्तगयतको एकर अलधकाय अन्तगयत सबारे
फनाएको कानून फभोजजभ लनरूऩण हुने गयी लसजजयत उजूयी, तथा
(घ) प्रचलरत कानूनरे नगयऩालरकारे हेने बलन तोकेका उजूयीहरू ।

७. सलभलतको

ऺेिालधकाय् सलभलतरे दपा ६ भा उल्रेख बएकाभध्मे दे हाम

फभोजजभका उजूयीहरूभा भाि ऺेिालधकाय ग्रहण गने तथा कायिाही यकनाया
गनेछ्
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(क) व्मजिको हकभा उजूयीका कुनै एक िा दुफै ऩऺ नगयऩालरकाको
बैगोलरक ऺेिालधकाय लबि फसोफास गयीयहेको,
(ख) प्रचलरत कानून य सॊ यिधानको बाग ११ अन्तगयतको कुनै अदारत
िा न्मामाधीकयण िा लनकामको ऺेिालधकाय लबि नयहे को,
(ग) नगयऩालरकाको ऺेिालधकाय लबि ऩये का कुनै अदारत िा लनकामफाट
भेरलभराऩ िा लभराऩिको रालग प्रेयषत गरयएको,
(घ)

अचर

सम्ऩजि

सभािेश

यहे को

यिषमभा

सो

अचर

सम्ऩजि

नगयऩालरकाको बैगोलरक ऺेिलबि ययहयहे को, तथा
(ङ)

कुनै

घटनासॉग

सम्फजन्धत

यिषमिस्तु

यहे कोभा

सो

घटना

नगयऩालरकाको बैगोलरक ऺेिलबि घटे को,
(च) नगयऩालरकाको ऺेिलबि

िादी िा धेयै प्रलतिादी यहे कोभा,

(छ) उजूयी िा लनिेदन िाट नगयऩालरका ऺेि लबिको कुनै सम्ऩजि जाॉच
गनुऩ
य ने िा हेनऩ
यु ने िा ददराउनुऩने बएभा,
८.

न्मामीक सलभलतको अलधकाय ऺेिको प्रमोग:
(क) न्मायमक सलभलतको सॊ मोजक य सदस्महरुरे साभूयहक रुऩरे न्मायमक
लनरुऩण गनुऩ
य नेछ । याम फाजझएभा फहुभतको याम न्मायमक
सलभलतको लनणयम भालननेछ ।
(ख)

उऩदपा

१ भा

जुनसुकै कुया

रेजखएको

बएताऩलन

न्मायमक

सलभलतको सॊ मोजक य अको एक जना सदस्मको उऩजस्थतीभा
यििादको कायिाही य यकनाया गनय सयकनेछ ।
(ग)

न्मायमक सलभलतको सॊ मोजक फाहेक अरु दुईजना सदस्महरुको
उऩजस्थलत

बएकोभा

यििादको

यकनाया

गनय फाहेक

कायिाही गनय लसकनेछ ।
ऩरयच्छे द-३
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लरखतभा ऩुयागनुऩ
य ने रयत
९.

लरखतभा ऩुयागनुऩय ने साभान्म रयत् (१) प्रचलरत कानून तथा मस ऐनभा

अन्मि रेजखएदे जख फाहे क सलभलत सभऺ दताय हुन आएका उजूयी प्रलतिाद य
अन्म लरखतभा दे हाम फभोजजभको रयतसभेत ऩुया गनुऩ
य नेछ्
(क) A4 साइजको नेऩारी कागजभा फामाॉ तपय ऩाॉच सेजन्टलभटय, ऩयहरो
ऩृष्ठभा शीयतपय दश सेजन्टलभटय य ्मसऩलछको ऩृष्ठभा ऩाॉच सेजन्टलभटय
छोडेको तथा प्र्मेक ऩृष्ठभा फजिस हयपभा नफढाइय नउड्ने कारो
भसीद्धाया कागजको एकातपय भाि रेजखएको;
(ख) लरखत दताय गनय ल्माउने प्र्मेक व्मजिरे लरखतको प्र्मेक ऩृष्ठको
शीय ऩुछायभा छोटकयी दस्तखत गयी अजन्तभ ऩृष्ठको अन््मभा ये खा्भक
बएको;
(ग) कुनै कानून व्मिसामीरे लरखत तमाय गये को बए लनजरे ऩयहरो
ऩृष्ठको फामाॉ तपय लनजको कानू न व्मिसामी दताय प्रभाणऩि नम्फय, नाभ य
कानून व्मिसामीको यकलसभ खुराइय दस्तखत गये को;
(घ) लरखतको अजन्तभ

प्रकयणभा मस लरखतभा

रेजखएको व्महोया

दठक साॉचो छ, झुट्ठा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा बन्ने उल्रेख
गयी सो भुलन लरखत दताय गनय ल्माएको िषय, भयहना य गते तथा िाय
खुराइय लरखत दताय गनय ल्माउने व्मजिरे दस्तखत गये को ।
(ङ) लरजखतभा कुनै केयभेट बएभा थऩ घटबएका केयभेट िा थऩघट
गरयएको अगालड ऩछालड साऺी य कायणीको रेखा्भक य ये खा्भक
सहीछाऩ बएको हुनऩु नेछ ।
(२) लरखतभा यिषमहरू क्रभिद्ध रुऩभा प्रकयण प्रकयण छु ट्माइय सॊ मलभत य
भमायददत बाषाभा रेजखएको हुनऩु नेछ ।
(३) लरखतभा ऩेटफोलरभा ऩये को स्थानको ऩयहचान हुने स्ऩष्ट यिियण य व्मजिको
नाभ, थय, ठे गाना, इभेर तथा अन्म यिियण स्ऩष्ट खुरेको हुनऩु नेछ ।
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(४) लरखत दताय गनय ल्माउने िा सलभलतभा कुनै कागज गनय आउनेरे

लनजको

नाभ, थय य ितन खुरेको नागरयकता िा अन्म कुनै प्रभाण ऩेश गनुऩ
य छय ।
यििायहता बए ऩती ऩत्नीको नाभ खुरेको हुनऩु नेछ ।

ऩरयच्छे द- ४
उजूयी तथा प्रलतिाद दताय
१०.

यपयाद, उजूयी िा लनिेदन दताय गने् (१) कसै उऩय यपयाद, उजूयी िा

लनिेदन दताय गदाय िा सो सम्फन्धी कायफाही चराउॉदा प्रचलरत कानून फभोजजभ
हकदै मा ऩुगेको व्मजिरे सलभलतको सजचिारम सभऺ उजूयी दताय गनयसक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उजूयी ददॊ दा मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ
खुराउनुऩने कुया सफै खुराइय तथा ऩुर्माउनुऩने प्रयक्रमा सफै ऩुया गयी अनुसूची-१
फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा रेजखए दे जख फाहेक उजूयीभा दे हाम फभोजजभको व्महोया
सभेत खुराउनु ऩनेछ्
(क) िादीको नाभ, थय, ितन, बएसम्भ भोिाइर नम्िय

य लनजको फाफु य

आभा, तथा थाहा बएसम्भ फाजे य फज्मैको नाभ;
(ख) प्रलतिादीको नाभ, थय थाहा बएसम्भ भोिाइर नम्िय

य थाहा बएसम्भ

लनजको फाफु य आभाको नाभ, थय य स्थान ऩिा राग्नेगयी स्ऩष्ट खुरेको
ितन;
(ग) नगयऩालरकाको नाभ सयहत सलभलतको नाभ;
(घ) उजूयी गनुऩ
य ये को व्महोया य सम्ऩूणय यिियण;
(ङ) नगयऩालरकारे तोके अनुसायको दस्तुय फुझाएको यलसद िा लनस्सा;
फेरफायी नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत (कामययिधी) सम्फन्धी ऐन, २०७५

10

बेऱबारी नगरपालऱकाको राजपत्र भाग-१, खण्ड-१, संख्या-१, लमति २०७५।३।३२

(च) सलभलतको ऺेिालधकाय लबिको उजूयी यहे को व्महोया य सम्फजन्धत
कानून;
(छ) फादीरे भाग दािी लरएको यिषम य सोसॉग सम्फजन्धत प्रभाणहरू;
(ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहे को तथा हकदै मा ऩुगेको

सम्फन्धी

व्महोया;
(झ) कुनै सम्ऩजिसॉग सम्फजन्धत यिषम बएकोभा सो सम्ऩजि चर बए यहे को
स्थान, अिस्था तथा अचर बए चाययकल्रा सयहतको सफै यिियण ।
(ञ) कोट पी लतनुऩ
य नेभा लफगो खुराई सो को आधायभा कानुन फभोजजभ
कोट यप फुझाएको लनस्सा यिगो नखुरेकोभा सोयह अनुसायको व्महोया;
(ट) कुन ऐन अन्तगयत न्मायमक सलभलतको ऺेिालधकाय बएको सो कुया;
(ठ) नगयऩालरकाराइय लतनुय फुझाउनुऩने फाकी फक्मौता िा कुनै प्रकायको
दण्ड जरयिाना िा कैद — दस्तुय बए सो लतये िा फुझाएको लनस्सा
(ड) फादीको दािी य सोसॊ ग सम्फजन्धत कानून
(ण) अन्म अड्डा अदारत िा लनकामभा प्रस्तुत यििाद सम्िन्धी उजूयी गये
नगये को;
(४) प्रचलरत कानूनभा कुनै यिशेष प्रयक्रमा िा ढाॉचा िा अन्म केयह उल्रे ख बएको
यहेछ बने सो सन्दबयभा आिश्मक यिियण सभेत खुरेको हुनऩु नेछ ।
(५) कुनै यकलसभको ऺलतऩूलतय बयाउनुऩने अथिा फण्डा रगाउनुऩने अिस्थाको
उजूयीको हकभा ्मस्तो ऺलतऩूलतय िा फण्डा िा चरनको रालग सम्फजन्धत अचर
ु नेछ ।
सम्ऩजिको यिियण खुरेको हुनऩ
११.

यपयाद, उजूयी िा लनिेदन दताय गयी लनस्सा ददने् (१)

प्रशासकरे दपा

(१०) फभोजजभ प्राद्ऱ उजूयी दताय यकताफभा दताय गयी फादीराइय ताये ख तोयक

अनुसूची-२ फभोजजभको ढाॉचाभा दतायको लनस्सा ददनुऩनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ताये ख ददनु ऩने अिस्थाभा ताये ख तोक्दा अनुसूची-३
फभोजजभको ढाॉचाभा ताये ख बऩायइय खडा गयी सम्फजन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइय
लभलसर साभेर याख्नुऩछय ।
तय सलभलतरे ऩटक यऩच्छे को ताये ख ऩचाय नफनाई लभलत रेखेय काभ हुन सके िा
नसकेको व्महोया खोरी ऩुन: अको ताये ख तोक्न सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख बऩायइयभा तोयकएको ताये ख तथा उि लभलतभा हुने
कामय सभेत उल्रे ख गयी सम्फजन्धत ऩऺराइय अनुसूची-४ फभोजजभको ढाॉचाभा ताये ख
ऩचाय ददनुऩनेछ ।
१२.

उजूयी दयऩीठ गने् (१) प्रशासकरे दपा १० फभोजजभ ऩेश बएको

उजूयीभा प्रयक्रमा नऩुगेको दे जखए ऩूया गनुऩ
य ने दे हामको प्रयक्रमा ऩूया गयी अथिा
खुराउनुऩने दे हामको व्महोया खुराई ल्माउनु बन्ने व्महोया रेजख तीन ददनको सभम
तोयक तथा उजूयी दताय गनय नलभल्ने बए सो को कायण सयहतको व्महोया जनाइय
लरखतको ऩयहरो ऩृष्ठको ऩछाडी दयऩीठ गयीिादीराइय उजूयी यपताय ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रयक्रमा नऩुगेको बलन दयऩीठ गयी यपताय गये को
उजूयीभा दयऩीठभा उल्रेख बए फभोजजभको प्रयक्रमा ऩुया गयी तीन ददनलबि
ल्माएभा दताय गरयददनुऩछय ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ आदे श उऩय जचि नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे श
बएको लभलतरे

सात ददन लबि उि आदे शको यिरुद्धभा सलभलत सभऺ लनिेदन

ददनसक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको लनिेदन व्महोया भनालसफ दे जखए सलभलतरे
उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ फदय गयी यििाद दताय गनय आदे श ददन सक्नेछ
।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ आदे श बएभा प्रशासकरे ्मस्तो उजूयी दताय गयी अरू
प्रयक्रमा ऩुया गनुऩ
य नेछ ।
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१३.

दताय गनय नहुन्े प्रशासकरे दपा १० फभोजजभ ऩेश बएको उजूयीभा दे हाम

फभोजजभको व्महोया दठक बएनबएको जाॉच गयी दताय गनय नलभल्ने दे जखएभा दपा
(१२) फभोजजभको प्रयक्रमा ऩुया गयी दयऩीठ गनुऩ
य नेछ्
(क) प्रचलरत कानूनभा हदम्माद तोयकएकोभा हदम्माद िा म्माद लबि उजूयी ऩये
नऩये को;
(ख) प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतको ऺेिालधकाय लबिको उजूयी यहे नयहे को;
(ग) कानून फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाजखर बए,नबएको;
(घ) कुनै सम्ऩजि िा अलधकायसॉग सम्फजन्धत यिषमभा यििाद लनरूऩण गनुऩ
य ने यिषम
उजूयीभा सभािेश यहेकोभा ्मस्तो सम्ऩजि िा अलधकाय यिषमभा उजूयी गनय
फादीको हक स्थायऩत बएको प्रभाण आिश्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहे नयहेको;
(ङ) उि यिषमभा उजूयी गने हकदै मा फादीराइय यहे नयहेको; तथा
(च) लरखतभा ऩुया गनुऩ
य ने अन्म रयत ऩुगे नऩुगेको;
१४.

दोहोयो दताय गनय नहुन्े (१) मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩलन

प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलत िा अन्म कुनै अदारत िा लनकामभा कुनै ऩऺरे
उजूयी गयी सलभलत िा उि अदारत िा लनकामफाट उजूयीभा उल्रेख बएको
यिषमभा प्रभाण फुजझ िा नफुजझ यििाद लनयोऩण बैसकेको यिषम यहेको छ बने सो
उजूयीभा यहे का ऩऺ यिऩऺको फीचभा सोयह यिषमभा सलभलतरे उजूयी दताय गनय य
कायिाही गनय हुॉदैन ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ दताय गनय नलभल्ने उजूयी ब ुरिश दताय बएकोभा सो
व्महोया जानकायी बएऩलछ जुनसुकै अिस्थाभा यहेको बए ऩलन सलभलतरे ्मस्तो
उजूयी खाये ज गनुऩ
य नेछ ।
१५.

उजूयी साथ लरखत प्रभाणको सक्कर ऩेश गनुऩ
य ने् उजूयी साथ ऩेश गनुय ऩने

प्र्मेक लरखत प्रभाणको सक्कर य कजम्तभा एक प्रलत नक्कर उजूयी साथै ऩेश
गनुऩ
य नेछ य प्रशासकरे ्मस्तो लरखतभा कुनै कैयपमत जनाउनुऩने बए सो जनाई
सो प्रभाण सम्फजन्धत लभलसरभा याख्नेछ ।
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१६.

उजूयी तथा प्रलतिाद दताय दस्तुय् (१) प्रचलरत कानूनभा उजूयी दताय दस्तुय

तोयकएकोभा

सोयह

फभोजजभ

तथा

दस्तुय

नतोयकएकोभा

एक

सम

रूऩैमाॉ

फुझाउनुऩनेछ ।
(२) प्रचलरत कानूनभा प्रलतिाद दताय दस्तुय नराग्ने बनेकोभा फाहेक एक सम
रूऩैमाॉ प्रलतिाद दताय दस्तुय राग्नेछ ।
१७.

प्रलतिाद ऩेश गनुऩ
य ने् (१) प्रलतिादीरे दपा २१ फभोजजभ म्माद िा सूचना

प्राद्ऱ बएऩलछ म्माद िा सूचनाभा तोयकएको सभमािलध लबि उजूयी प्रशासक सभऺ
आपैं िा िाये स भापयत लरजखत प्रलतिाद दताय गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रलतिाद ऩेश गदाय प्रलतिादीरे बएको प्रभाण तथा
कागजातका प्रलतलरयऩ साथै सॊ रग्न गयी ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
(३) प्रलतिादी रेलरजखत व्महोया दददा अनुसूची-५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।
१८.

प्रलतिाद जाॉच गने् (१) प्रशासकरे दपा १५ फभोजजभ ऩेश बएको

प्रलतिाद जाॉच गयी कानून फभोजजभको रयत ऩुगेको तथा म्माद लबि ऩेश बएको
दे जखए दताय यकताफभा दताय गयी लभलसर साथ साभेर गनुऩ
य नेछ ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोजजभ

प्रलतिाद

दताय

हुने

बएभा

उजूयी

प्रशासकरे

प्रलतिादीराइय िादी लभरानको ताये ख तोकी लनस्सा ददनु ऩनेछ ।
१९.

नक्कर ऩेश गनुऩ
य ने् उजूयी िा प्रलतिाद दताय गनय ल्माउनेरे यिऩऺीको रालग

उजूयी तथा प्रलतिादको नक्कर तथा सॊ रग्न लरखत प्रभाणहरूको नक्कर साथै ऩेश
गनुऩ
य छय ।
२०.

उजूयी िा प्रलतिाद सॊ शोधन् (१) लरखत दताय गनय ल्माउने ऩऺरे

सलभलतभा दताय बइसकेको लरखतभा रेखाई िा टाइऩ िा भुद्रणको साभान्म िुटी
सच्माउन लनिेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदनभा भाग फभोजजभ सच्माउदा दािी तथा
प्रलतिादभा गरयएको भाग िा दािीभा भुरब ुत ऩऺभा पयक नऩने य लनकै साभान्म
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प्रकायको सॊ शोधन भाग गये को दे खेभा उजूयी प्रशासकरे सो फभोजजभ सच्माउन ददन
सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊ शोधन बएभा सो को जानकायी उजूयीको अको
ऩऺराइय ददनुऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-५
म्माद ताभेरी तथा ताये ख
२१.

म्माद सूचना ताभेर गने् (१) प्रशासकरे दपा ११ फभोजजभ यििाद दताय

बएऩलछ फढीभा सात ददनलबि प्रलतिादीका नाभभा प्रचलरत कानूनभा म्माद
तोयकएको बए सोयह फभोजजभ य नतोयकएको बए ऩन्र ददनको म्माद ददइय
सम्फजन्धत िडा कामायरम भापयत उि म्माद िा सूचना ताभेर गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद िा सूचना ताभेर गदाय दपा ११ फभोजजभको
उजूयी तथा उि उजूयी साथ ऩेश बएको प्रभाण कागजको प्रलतलरयऩ सभेत सॊ रग्न
गयी ऩठाउनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩलन एक बन्दा फढी
प्रलतिादीराइय

म्माद

ददनुऩदाय

प्रभाण

कागजको

नक्कर

कुनै

एकजना

भुर

प्रलतिादीराइय ऩठाइय फाॉकीको म्मादभा प्रभाण कागजको नक्कर परानाको म्माद
साथ ऩठाइएको छ बन्ने व्महोया रेखी ऩठाउनुऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राद्ऱ बएको म्माद िडा कामायरमरे फढीभा सात
ददनलबि ताभेर गयी ताभेरीको व्महोया खुराइय सलभलतभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद ताभेर हुन नसकेभा िा भालनस पेरा नऩये को
अिस्था यहेकोभा दे हाम फभोजजभको यिद्युतीम भाध्मभ िा ऩलिकाभा सूचना प्रकाशन
गये य म्माद ताभेर गनुऩ
य नेछ्
(क)

म्माद ताभेर गरयनुऩने व्मजिको कुनै फ्माक्स िा इयभेर िा

अन्म कुनै अलबरेख हुन सक्ने यिद्युतीम भाध्मभको ठे गाना बए सो
भाध्मभफाट;
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(ख)

प्रलतिादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्ने भनालसफ

आधाय छ बन्ने दे जखएभा सलभलतको लनणयमफाट कुनै स्थानीम दै लनक
ऩलिकाभा सूचना प्रकाशन गये य िा स्थानीम एप.एभ. ये लडमो िा स्थानीम
टे लरलबजनफाट सूचना प्रसायण गये य; िा
(ग)

अन्म कुनै सयकायी लनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद

ताभेर हुन सक्ने भनालसफ कायण दे जखएभा सलभलतको आदे शफाट ्मस्तो
सयकायी लनकाम भापयत ।
(६) मस ऐन फभोजजभ म्माद जायी गनुऩ
य दाय अनुसूची-६ फभोजजभको ढाॉचाभा जायी
गनुऩ
य नेछ ।
(७) उऩदपा ४ फभोजजभको अिधी लबि म्माद ताभेर गनय नसकेको भानलसि
कायणिा िदलनमत दे जखएभा लनसा ऩुमायउन नसकेभा ्मस्तो ताभेल्दाय कभयचायी
उऩय प्रचलरत कानून फभोजजभ कायिाही य सजाम हुनेछ ।
२२.

म्माद सूचना ताभेर गनय ऩठाउॉदा ताभेर गदाय दे हाम फभोजजभको रयत

ऩु¥माई ताभेर गनय ऩठाउने य ताभेर गने गनुऩ
य छय ।
(१) म्माद सूचना ताभेर गनय खयटएका कामायरमका कभयचायीराई ताभेर गनुऩ
य ने
म्माद ऩूजजय सूचनाको चाय प्रलत जजम्भा ददई बयऩाई गयाउनुऩछय । लनजरे ऩलन
सम्िजन्धत ब्मजि जचने जहाॉ पेराऩाये ऩलन लनजराई फुझाउनु ऩछय । सम्िजन्धत
ब्मजि पेरा नऩये िा नजचने लनजको ठे गानाभा गई फुझी घयडे या ऩिारगाई भालनस
जचनी सम्िजन्धत गाउॉऩालरका िा नगयऩालरकाको िडा सदस्म िा सजचि य अरु
स्थानीम बराद्मी दुई जनाको योहियभा याखी म्माद ऩूजजय सूचना ददए ताभेर गये को
ददन लभलत रेखी सम्िन्धी ब्मजि बेट बए लनजै राई लनज बेट नबए ्मसका उभेय
ऩुगेको एका घयका उभेय ऩुगेका कुनै ब्मजिराई ददई य लनजहरु ऩलन बेट बएन िा
बएऩलन फुझी लरएन बने ्मसको घय डेयाको ढोकाभा सफैरे दे ख्ने गयी टाॉसी
कामायरमभा दाजखर गने म्मादऩूजजय सूचनाको यऩठभा कसराई ददए टाॉलसएको हो सो
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य सो ददए टाॉलसएको ददनको लभलत सभेत रे खी सो ददए टाॉलसएको फखतभा बएको
भालथ रेजखएका भालनसहरु सभेतको प्रष्ट फुझीने गयी ऐन फभोजजभ सयहछाऩ गयी
गयाई ्मसको १ प्रलत स्थानीम िडा सलभलतको कामायरमभा फुझाई फुझी लरएको
सयहछाऩ गयाई लरनु ऩदयछ ।सो ताभेर गने कभयचायीरे सभेत सयह छाऩ गयी
दाजखर गनय ल्माउनु ऩछय ।
(२) मस फभोजजभ कुनै कम्ऩलन कऩोये सन िा अन्म सॊ गठीत सॊ स्था उऩय कुनै
भुद्धाका सम्िन्धभा म्माद सूचना ताभेर गनुऩ
य दाय सो सॊ स्थाको ्मस िखत भुख्म बै
काभ गने भेनेजजङ्ग डाईये क्टय िा डाइये क्टय िा अरु कुनै कभयचायीराई ताभेर गनुय
ऩछय ।
(३) भालथ दपा १ य २ भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएता ऩलन सयकायी कामायरम
िा सॊ गठीत सॊ स्थाको नाभभा िा ्मस्तो कामायरम िा सॊ स्थाभा काभ गने
कभयचायीको नाउॉभा म्माद सूचना ताभेर गनुऩ
य दाय यजजष्टयी गयी हुराकद्राया ताभेर
गनुय हुन्छ । ्मसयी हुराकद्राया ऩठाएकोभा ्मसको ऩहुॉच यलसद कामायरमभा
दाजखर बएऩलछ सो म्माद िा सूचना अन्मथा प्रभाजणत नबएसम्भ रयतऩूिक
य ा ताभेर
बएको भालननेछ ।
(४) यिदे शी ब्मजिको नाभभा म्माद ताभेर गनुय ऩदाय ्मस्तो ब्मजिको नेऩार
याज्मलबि कुनै यकलसभको कामायरम िा प्रलतलनलध बए ्मस्तो कामायरम िा
प्रलतलनलधको नाभभा म्माद ताभेर गनुऩ
य छय । ्मस्तो कामायरम िा प्रलतलनलध नबएभा
्मस्तो ब्मजि स्थाई फसोिास गने िा यहेको ठे गानाभा य नेऩारभा लनजरे कुनै
कायोिाय गये को बए कायोिाय गदायको िखत ऩिाचायको रालग लनजरे ददएको
ठे गाना यहेछ बने ्मस्तो ठे गानाभा टे रेक्स, टे लरफ्माक्स िा अलबरेख हुन सक्ने
दुयसॊ चायका अन्म भाध्मभ भापयत िा यजजष्टयी गयी हुराक भापयत म्माद ताभेर गनुय
ऩछय ।
(५) भालथ दपा १, २, ३, ४ फभोजजभ ताभेर गयी ल्माएको म्माद सूचना दाजखर
बएऩलछ कामायरमरे ऩलन ऐन फभोजजभ यीतऩूिक
य
ताभेर बै आएको छ छै न बलन
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जाॉच गयी ऐनको रयत ऩुगेको दे जखए कामायरमभा दाजखर गये को लभलत रेखी भै रे
घयद्राय भालनस पयक ऩारय िा ताभेर नबए नददएकोभा ताभेर गरयददए बलन य
नबएको भालनस साऺीभा सयहछाऩ गयाई ल्माएको सभेत ठहये ऐन फभोजजभ सजाम
फुझाउॉरा बलन अकै छु िै कागजभा रे खी ताभेर गरय ल्माउनेको सयहछाऩ गयाई
सो फुझाउन ल्माएको म्माद सूचना लभलसर साभेर याख्नुऩदयछ ।
(६) सो फभोजजभ गरय लरई सकेऩलछ कामायरमरे जाॉच्दा ऐनको रयत नऩु¥माई
ताभेर गरय ल्माएको दे जखमो िा उजुय ऩरय फुबmदा फेयहस्साि गये को ठह¥मो बने
पेयी ऐनको यीत ऩु¥माई ताभेर

गयाउनुऩछय ।

(७) कानून फभोजजभ कुनै झगलडमाराई ताभेर गनुऩ
य ने म्माद सूचना लनजको िारयस
िा ्मस काभको रालग अलधकाय ऩाएका कानून ब्मिसामीराई ऩलन भालथ रेजखए
फभोजजभ ताभेर गनय सयकनेछ । सो फभोजजभ ताभेर बएकोभा झगलडमाराई नै
ताभेर बएको भालननेछ ।
(८) फेरफायी नगयऩालरका फायहय अरु गाउॉऩालरका िा नगयऩालरकाभा म्माद
सूचना ताभेर गनुय ऩदाय आफ्नो कामायरमको ऩूजजय साथ सम्िजन्धत गाउॉऩालरका िा
नगयऩालरकाभा ऩठाउनुऩछय ।
(९) रयतऩूिक
य ताभेर नबएको बलन ऩऺरे पैसरा हुन ु अगाफै लनिेदन ददएभा सो
कुया को स्मता जाॉचफुझ गरय ब्महोया स्म ठहरयएभा लनिेदन साथ ल्माएको
ु ाई गनय फाधा ऩने छै न ।
प्रलतउिय लरई ऩुन् सुनि
२३.

योहियभा याख्नु ऩने् मस ऐन फभोजजभ िडा कामायरम भापयत ताभेर

गरयएको म्मादभा सम्फजन्धत िडाको अध्मऺ िा सदस्म तथा कजम्तभा दुइयजना
स्थानीम बराद्भीको
२४.

योहियभा याख्नु ऩनेछ ।

यीत फेयीत जाॉच गने् (१) उजूयी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रलतिेदन प्राद्ऱ

बएऩलछ यीतऩूिक
य को ताभेर बएको छ िा छै न जाॉच गयी आिश्मक बए सम्फजन्धत
िडा सजचिको प्रलतिेदन सभेत लरइय यीतऩूिक
य को दे जखए लभलसर साभेर याखी तथा
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फेयीतको दे जखए फदय गयी ऩुन् म्माद ताभेर गनय रगाइय ताभेरी प्रलत लभलसर
साभेर याख्नु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाय सम्फजन्धत कभयचायीरे फदलनमत याखी कामय
गये को दे जखए उजूयी प्रशासकरे सो व्महोया खुराइय सलभलत सभऺ प्रलतिेदन ऩेश
गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको प्रलतिेदनको व्महोया उऩमुि दे जखए सलभलतरे
सम्फजन्धत कभयचायी उऩय कायिाहीको रालग कामयऩालरका सभऺ रेजख ऩठाउन
सक्नेछ ।
२५.

ताये खभा याख्नु ऩने्(१) उजूयी प्रशासकरे दपा (११) फभोजजभ उजूयी दताय

गये ऩलछ उजूयीकतायराइय य दपा (१८) फभोजजभ प्रलतिाद दताय गये ऩलछ प्रलतिादीराइय
ताये ख तोकी ताये खभा याख्नुऩछय ।
(२) उजूयीका ऩऺहरूराइय ताये ख तोक्दा ताये ख तोयकएको ददन गरयने काभको
व्महोया ताये ख बऩायइय तथा ताये ख ऩचायभा खुराइय उजूयीका सफै ऩऺराइय एकै
लभरानको लभलत तथा सभम उल्रेख गयी एकै लभरानको ताये ख तोक्नुऩछय ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख तोयकएको सभमभा कुनै ऩऺ हाजजय नबए ऩलन
तोयकएको कामय सम्ऩन्न गयी अको ताये ख तोक्नुऩने बएभा हाजजय बएको ऩऺराइय
ताये ख तोकी सभमभा हाजजय नबएऩलछ हाजजय हुने ऩऺराइय अजघ हाजजय बइय ताये ख
राने ऩऺसॉग एकै लभरान हुनेगयी ताये ख तोक्नुऩछय ।
(४) मस दपा फभोजजभ तोयकएको ताये खभा उऩजस्थत बएका ऩऺहरूराइय साथै
याखी सलभलतरे उजूयीको कायिाही गनुऩ
य छय ।
(५) उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩलन तोयकएको ताये खभा कुनै
ऩऺ उऩजस्थत नबए ऩलन सलभलतरे यििादको यिषमभा कायिाही गनय फाधा ऩनेछैन
। तय थाम्ने म्माद फाॉकी छॉदै लनणयम गनय हुॉदैन ।
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२६.

सलभलतको लनणयम फभोजजभ हुन्े सलभलतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचलरत

कानून तथा मस ऐनभा रेजखए दे जख फाहे कको यिषमभा आिश्मक प्रयक्रमा लनधाययण
गनय सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द-६
सुनिाइय तथा प्रभाण फुझ्ने सम्फन्धभा
२७.

प्रायजम्बक सुनिाइय् (१) भेरलभराऩफाट यििाद लनरुऩण हुन नसकी

सलभलतभा आएका यििाद प्रलतिाद दताय िा फमान िा सो सयहको कुनै कामय बएऩलछ
सुनिाइयको रालग ऩेश बएको यििादभा उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा त्कार लनणयम
गनय सयकने बएभा सलभलतरे यििाद ऩेश बएको ऩयहरो सुनिाइयभा नै लनणयम गनय
सक्नेछ ।
(२) सलभलत सभऺ ऩेश बएको यििादभा उऩदपा (१) फभोजजभ त्कार लनणयम
गनय सयकने नदे जखएभा सलभलतरे दे हाम फभोजजभको आदे श गनय सक्नेछ्(क) यििादभा भुख नलभरेको कुयाभा मकीन गनय साऺी रगामतका प्रभाण
फुझ्ने िा अन्म कुनै कामय गने;
(ख) यििादभा फुझ्नुऩने प्रभाण मयकन गयी ऩऺफाट ऩेश गनय रगाउने िा
सम्फजन्धत लनकामफाट भाग गने आदे श गने;
(ग) भेरलभराऩका सम्फन्धभा यििादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने; तथा
ु ाइको रालग ताये ख तथा ऩेशीको
(घ) यििादका ऩऺ उऩजस्थत बएभा सुनि
सभम तालरका लनधाययण गने ।
(३) उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन सलभलतरे
स्थानीम सयकाय सॊ चारन

ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको

उजूयीभा भेरलभराऩको रालग ऩठाउने आदे श गनुऩ
य नेछ ।
२८.

प्रभाण दाजखर गने् िादी िा प्रलतिादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेश गनय

अनुभलत भाग गयी लनिेदन ऩेश गये भा उजूयी प्रशासकरे सोयह ददन लरन सक्नेछ ।
फेरफायी नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत (कामययिधी) सम्फन्धी ऐन, २०७५

20

बेऱबारी नगरपालऱकाको राजपत्र भाग-१, खण्ड-१, संख्या-१, लमति २०७५।३।३२

मसयी ऩेश बएको प्रभाण अको ऩऺराई दे खाई जे बन्छ व्महोया खोरी कागज
गयाई याख्नुऩनेछ ।
२९.

लरखत जाॉच गने् (१) सलभलतरे उजूयीभा ऩेश बएको कुनै लरखतको

स्मता ऩयीऺण गनय ये खा िा हस्ताऺय यिशेषऻराइय जाॉच गयाउन जरूयी दे खेभा सो
लरखतराइय अस्म बन्ने ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तुय दाजखर गनय रगाइय ये खा िा
हस्ताऺय यिशेषऻफाट लरखत जाॉच गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाय भनालसफ भायपकको सभम तोयक आदे श
गनुऩ
य नेछ य सभमलबि जाॉच सम्ऩन्न हुनको रालग मथासम्बि व्मिस्था गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाय लरखत अस्म ठहयीएभा लरखत स्म
यहेको बन्ने ऩऺफाट रागेको दस्तुय असुर गयी उऩदपा (१) फभोजजभ दस्तुय
दाजखर गने ऩऺराइय बयाइय ददनुऩछय ।
३०.

साऺी फुझ्ने् (१) सलभलतफाट साऺी फुझ्ने आदे श गदाय साऺी फुझ्ने ददन

तोयक आदे श गनुऩ
य नेछ । साऺी याख्दा फढीभा तीन जना याख्नुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ आदे श बएऩलछ उजूयी प्रशासकरे उजूयीको ऩऺराइय
आदे शभा उल्रेख बएको लभलतभा साऺी फुझ्ने ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
(३) साऺी फुझ्ने ताये ख तोयकएको ददनभा आफ्नो साऺी सलभलत सभऺ लनिेदन
साथ उऩजस्थत गयाउनु सम्फजन्धत ऩऺको दायम्ि हुनेछ ।
३१.

सलभलतको तपयफाट फकऩि गयाउने् (१) मस ऐनभा अन्मि जुनसुकै कुया

रेजखएको बएताऩलन नाफारक िा अशि िा िृद्धिृद्धा ऩऺ यहेको उजूयीभा साऺी
फकऩिको

रालग

तोयकएको

ताये खको

ददन

उऩजस्थत नबएको

िा

उऩजस्थत

नगयाइएको साऺीराइय सलभलतरे म्माद तोकी सलभलतको तपयफाट जझकाइय फकऩि
गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ साऺी जझकाउॉदा फकऩि हुने ताये ख तोकी म्माद जायी
गनुऩ
य नेछ य उजूयीका ऩऺहरूराइय सभेत सोही लभरानको ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
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३२.

साऺी फकऩि गयाउने् (१) उजूयी प्रशासकरे साऺी फकऩिको रालग

तोयकएको ददन ऩऺहरूसॉग लनजहरूरे उऩजस्थत गयाउन ल्माएका साऺीको नाभािरी
लरइय सलभलत सभऺ ऩेश गनुऩ
य ने छ ।
(२) साऺी फकऩिको रालग तोयकएको ताये खको ददन उजूयीका सफै ऩऺरे साऺी
उऩजस्थत गयाउन ल्माएको बए कामायरम खुल्ना साथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी
उऩजस्थत गयाउन नल्माएको बए अऩयाहन्न एक फजेऩलछ सलभलतरे उऩरब्ध बए
सम्भका साऺीको फकऩि गयाउनुऩनेछ ।
३३.

फन्दे ज गनय सक्ने् (१) साऺीको फकऩि गयाउॉदा उजूयीको यिषमिस्तु

बन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी िा उजूयीको ऩऺराइय अऩभालनत गने िा
जझझ्माउने िा अनुजचत प्रकायको प्रद्ल सोलधएभा सलभलतरे ्मस्तो प्रद्ल सोध्नफाट
ऩऺराइय फन्दे ज गनय सक्नेछ ।
(२) नाफारक िा िृद्ध िा असि िा लफयाभीरे साऺी फक्नुऩने बइय ्मस्तो उजूयीभा
कुनै ऩऺको उऩजस्थलत िा अन्म कुनै भनालसफ कायणरे साऺीराइय फकऩि गनय
अनुजचत दफाि ऩये को िा ऩने प्रफर सम्बािना यहेको छ बन्ने सलभलतराइय रागेभा
सलभलतरे ्मस्तो ऩऺको प्र्मऺ उऩजस्थलतराइय फन्दे ज गयी लनजरे साऺीरे नदे ख्ने
गयी भाि उऩजस्थत हुन आदे श गनय सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ आदे श गये भा साऺीरे नदे ख्ने गयी ऩऺ उऩजस्थत हुने
व्मिस्था लभराउने दायम्ि सलभलतको हुनेछ ।
(४) उऩदपा (१) िा (२) फभोजजभ गदाय सलभलतरे उजूयीसॉग सम्फजन्धत आिश्मक
प्रद्ल तमाय गयी सलभलतको तपयफाट फकऩि गयाउन सक्नेछ ।
३४.

ऩेशी सूची प्रकाशन गनुऩ
य ने् (१) सॊ मोजकरे प्र्मेक हद्ऱा शुक्रिाय अगाभी

हद्ऱाको रालग ऩेशी तोयकएको लफिादहरूको साद्ऱायहक ऩेशी सूची तथा तोयकएको
ददन उि ददनको रालग ऩेशी तोयकएका लफिादहरूको दै लनक ऩेशी सूची प्रकाशन
गनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूची सॊ मोजकरे य लनजको अनुऩजस्थलतभा लनजरे
जजम्भेिायी तोकेको सलभलतको सदस्मरे प्रभाजणत गनुऩ
य नेछ ।
३५.

दै लनक ऩेशी सूची् (१) सॊ मोजकरे दपा ३४ फभोजजभको साद्ऱायहक ऩेशी

सूचीभा चढे का यििादहरूको

तोयकएको ददनको ऩेशी सूची तमाय गयी एक प्रलत

सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनु ऩनेछ तथा एक प्रलत सलभलतका सदस्महरूराइय
उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूचीभा यििादहरू उल्रे ख गदाय यििाद दतायको
आधायभा दे हामको क्रभभा तमाय गयी प्रकाशन गयाउनु ऩनेछ्(क) नाफारक ऩऺ बएको यििाद;
(ख) शायीरयक असिता िा अऩाङ्गता बएको व्मजि ऩऺ बएको यििाद;
(ग) सियी िषय उभेय ऩुया बएको िृद्ध िा िृद्धा तथा एकर भयहरा ऩऺ
बएको यििाद; तथा
(घ) यििाद दतायको क्रभानुसाय ऩयहरे दताय बएको यििाद ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेशी सूची तमाय गदाय भुल्तिीफाट जागेका तथा
सिोच्च अदारत, प्रदे श अदारत तथा जजल्रा अदारतफाट ऩुन् इन्सापको रालग
प्राद्ऱ बइय दताय बएको यििादको हकभा शुरूभा सलभलतभा दताय बएको लभलतराइय नै
दताय लभलत भालन क्रभ लनधाययण गनुऩ
य नेछ ।
(४) उऩदपा (१) िा (२) भा यहेको क्रभानुसाय नै सलभलतरे यििादको सुनिाइय य
कायिाही तथा यकनाया गनुऩ
य नेछ ।
३६.

प्रशासकको जजम्भेिायी हुन्े ऩेशी सूचीभा चढे का यििादहरू कामायरम

खुरेको एक घण्टा लबि सलभलत सभऺ सुनिाइयको रालग ऩेश गने तथा उि
ददनको तोयकएको कामय सयकए ऩलछ सलभलतफाट यपताय फुजझलरइय सुयजऺत याख्ने
जजम्भेिायी उजुयी प्रशासकको हुनेछ ।
३७.

प्रभाण सुनाउन सक्ने्(१) सलभलतरे दपा २७ फभोजजभ तोयकएको ताये खको

ददन उऩजस्थत सफै ऩऺराइय अको ऩऺरे ऩेश गये को प्रभाण एिभ कागजात दे खाइय
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ऩढी फाची सुनाइय सो फाये भा अको ऩऺको कुनै कथन यहे को बए लरजखत फमान
गयाइय लभलसर साभेर गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको फमान गयाउदा ऩऺरे कीते बनी फमान गये भा
राग्ने दस्तुय लरई यिशेषऻ जाॉच गयाउन सयकनेछ।
३८.

यििादको सुनिाइय गने् (१) सलभलतरे दुिै ऩऺको कुया सुनी लनजहरूको

यििादको सुनिाइय तथा लनणयम गनुऩ
य नेछ ।
(२) ऩऺहरूरे आफ्नो िाये श भुकयय गयी यििादको सभाधान गनय सक्नेछन ।
(3) उऩदपा (१) फभोजजभको सुनिाइय तथा लनणयम गदाय ऩऺहरूको योहियभा
गनुऩ
य नेछ ।
(4) उऩदपा (१) फभोजजभ यििादको सुनिाइय गदाय इजरास कामभ गयी सुनिाइय
गनय भनालसफ दे जखएभा सोही अनुसाय गनय सक्नेछ ।
तय दुफै ऩऺको बनाइ तथा जजयकय सुन्नराई उऩदपा (३) अनुसायको इजरास
कामभ गनय फाधा हुने छै न ।
३९.

फन्द इजरासको गठन गनयसक्ने (१) सलभलतरे भयहरा तथा फारफालरका

सभािेश यहे को तथा आिश्मक दे खेको अन्म यििादको सुनिाइयको रालग फन्द
इजरास कामभ गयी सुनिाइय गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको फन्द इजरासभा यििादका ऩऺ तथा सयोकायिारा
फाहेक अन्म व्मजिराइय इजरासभा प्रिेश गनय नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन
गनुऩ
य नेछ ।
(३) फन्द इजरासफाट हेरयने यििादको काभ कायिाही, ऩीडीतको नाभ थय ितन
रगामतका यिषम गोप्म याख्नुऩनेछ ।
४०.

फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मिस्था् (१) फन्द इजरासफाट हेरयएका

यििादहरूको कागजातको प्रलतलरयऩ िादी, प्रलतिादी य लनजको यहतभा असय ऩये को
कुनै सयोकायिारा फाहे क अरू कसै राइय उऩरब्ध गयाउनुहॉद
ु ैन ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभको यििादको तथ्म खुराइय कुनै सभाचाय कुनै
ऩिऩलिकाभा सॊ प्रष
े ण हुन ददनुहॉद
ु ैन ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन सलभलतरे ऩऺको
गोऩनीमता तथा यहतभा प्रलतकूर प्रबाि नऩने गयी सभाचाय सॊ प्रष
े ण गनय बने कुनै
फाधा ऩनेछैन ।
४१.

थऩ प्रभाण फुझ्ने्यििादको सुनिाइयको क्रभभा यििादको कुनै ऩऺको

अनुयोधभा िा यििाद सुनिाइयको क्रभभा सलभलत आपैंरे थऩ प्रभाण फुझ्नुऩने दे खेभा
उजूयीका ऩऺहरूराइय थऩ प्रभाण ऩेश गनय ताये ख तोकी आदे श गनयसक्नेछ ।
४२.

स्िाथय फाजझएको यििाद हेन य नहुन्े सलभलतको सदस्मरे दे हामका यििादको

कायिाही य यकनायाभा सॊ रग्न हुन ु हुदैन्(क) आफ्नो िा नजजकको नातेदायको हक यहत िा सयोकाय यहेको
यििाद;
स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको रालग "नजजकको नातेदाय" बन्नारे
अऩुतारी ऩदाय कानून फभोजजभ अऩुतारी प्राद्ऱ गनय सक्ने प्राथलभकता
क्रभभा यहेको व्मजि, भाभा, भाइजु, सानीआभा, ठू रीआभा, सानोफाफु,
ठू रोफाफु, ऩलत िा ऩत्नी तपयका सासू, ससुया, पूऩु, पूऩाजु, सारा, जेठान,
सारी, दददी, फयहनी, लबनाजु, फयहनी ज्िाइँ, बाञ्जा, बाञ्जी, बाञ्जी ज्िाइँ,
बाञ्जी

फुहायी

तथा

्मस्तो

नाताका

व्मजिको

एकासगोरभा

यहेको

ऩरयिायको सदस्म सम्झनुऩछय ।
(ख) लनजरे अन्म कुनै है लसमतभा गये को कुनै कामय िा लनज सॊ रग्न
यहेको कुनै यिषम सभािेश यहे को कुनै यििाद;
(ग) कुनै यिषमभा लनजरे यििाद चल्ने िा नचल्ने यिषमको छरपरभा
सहबागी बइय कुनैयाम ददएको बए सो यिषम सभािेश यहे को यििाद; िा
(घ) अन्म कुनै कायणरे आधायब ुत रूऩभा लनज य लनजको एकाघय
सॉगोरका ऩरयिायका सदस्मको कुनै स्िाथय फाजझएको यििाद ।
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(ङ) सदस्मरे अन्म कायण खुराई नहेने बनी तोयकएको यििाद
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कुनै अिस्था दे जखएभा जुन सदस्मको ्मस्तो
अिस्था ऩछय उि सदस्मरे यििाद हेन य नहुने कायण खुराइय आदे श गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (१) को प्रलतकूर हुने गयी कुनै सदस्मरे कुनै यििादको कायिाही य
यकनायाभा सहबागी हुन रागेभा यििादको कुनै ऩऺरे आिश्मक प्रभाण सयहत
यििादको कायिाही यकनाया नगनय लनिेदन ददन सक्नेछ
कायफाही स्थानीम सयकाय सॊ चारन

य सो सम्फन्धभा

काभ

ऐन २०७४ को दपा ४८ (५) अनुसाय

हुनेछ ।
(४) उऩदपा (३) अनुसाय यििाद लनरुऩण हुन नसक्ने अिस्थाभा स्थानीम सयकाय
सॊ चारन

ऐन २०७४ को दपा ४८ (६) य (७) को ब्मिस्था अनुसायको सबारे

तोकेको सलभलतरे काभ कायिाही य यकनाया गनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ गदाय सबारे यििादका ऩऺहरूराइय सोही उऩदपा
फभोजजभ गदठत सलभलतफाट यििादको कायिाही यकनाया हुने कुयाको जानकायी
गयाइय उि सलभलत सभऺ उऩजस्थत हुन ऩठाउनुऩनेछ ।

ऩरयच्छे द- ७
लनणयम य अन्म आदे श
४३.

लनणयम गनुऩ
य ने् (१) सलभलतरे सुनिाइयको रालग ऩेश बएको यििाद हेदाय

कुनै प्रभाण फुझ्नुऩने फाॉकी नयहीयििाद यकनाया गने अिस्था यहेको दे जखएभा सोही
ऩेशीभा

यििादभा लनणयम गनुऩ
य नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनणयम गये ऩलछ लनणयमको व्महोया लनणयम यकताफभा
रेखी सलभलतका उऩजस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ गरयएको लनणयमको दपा ४४ य अन्म प्रचलरत कानून
फभोजजभ खुराउनुऩने यिियण खुरेको ऩूणय ऩाठ लनणयम बएको लभलतरे फढीभा
ऩैंतारीस ददनलबि तमाय गयी लभलसर साभेर याख्नुऩछय ।
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(४) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन सभमाबाि अथिा अन्म
कुनै भनासीफ कायणरे गदाय सोही ददन यििाद लनणयम गनय नसक्ने बएभा आगालभ
हद्ऱाको कुनै ददनको रालग अको ऩेशी ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
४४.

लनणयमभा खुराउनुऩने्(१) सलभलतरे दपा ४३ फभोजजभ गये को लनणयमको

ऩूणय ऩाठभा मस दपा फभोजजभका कुयाहरू खुराइय अनुसूची-७ फभोजजभको ढाॉचाभा
तमाय गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩूणऩ
य ाठ तमाय गदाय िादी तथा प्रलतिादीको जजयकय,
लनणयम गनुऩ
य ने दे जखएको यिषम, दुिै ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाणका कुयाहरू, लनणयम
उऩय ऩुनयािेदन राग्ने बएभा ऩुनयािेदन राग्ने जजल्रा अदारतको नाभ य के कलत
ददनलबि

ऩुनयािेदन

गनुऩ
य ने

हो

सो

सभेतको

यिषम

एिॊ

सलभलतरे

उऩमुि

ठहर्माएका अन्म कुयाहरू खुराउनुऩनेछ ।
४५.

प्रायजम्बक सुनिाइयभा लनणयम हुनसक्ने् (१) सलभलतरे ऩयहरो सुनिाइयको

रालग ऩेश बएको अिस्थाभा नै यििादभा थऩ प्रभाण फुजझयहनुऩने अिस्था नयहेको
दे खेभा अथिा हदम्माद िा हकदै मा िा सलभलतको ऺेिालधकाय नयहेको कायणरे
यििाद

लनणयम

गनय

नलभल्ने

दे खेभा

ऩयहरो

सुनिाइयभा

नै

लनणयम

गनय

सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनणयम ऺेिालधकायको अबाि यहेको कायणरे बएको
अिस्थाभा ऺेिालधकाय ग्रहण गने अदारत िा स्थानीम तह िा अन्म लनकामभा
उजूयी गनय जानु बलन सम्फजन्धत ऩऺराइय
४६.

जानकायी ददनु ऩनेछ ।

लनणयम सॊ शोधन् (१) सलभलत सभऺ यििादको ऩऺ िा कुनै सयोकायिारारे

यििादको लनणयमभा बएको कुनै रेखाइय िा भुद्रणको िुटी सॊ शोधन गयीऩाउन जजयकय
लरइय लनणयमको जानकायी बएको ऩैंलतस ददन लबि लनिेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ऩयी सलभलतरे हे दाय साभान्म िुटी बएको य
सॊ शोधनफाट लनणयमको भूर आशमभा कुनै हेयपेय नहुने दे खेभा छु िै ऩचाय खडा गयी
लनिेदन फभोजजभ लनणयम सॊ शोधन गने आदे श ददन सक्नेछ ।
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(३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदे श भूर लनणयमको अलबन्न अङ्गको रुऩभा लरइनेछ
।
४७.

लनणयमभा हेयपेय गनय नहुन्े (१) सलभलतका सदस्म अथिा अरु कसै रे ऩलन

सलभलतका सदस्महरुको दस्तखत बैसकेऩलछ लनणयमभा कुनै प्रकायको थऩघट िा
केयभेट गनय हुॉदैन ।
(२)

कसै रे

उऩदपा

(१) फभोजजभ

को

कसुय

गने

कभयचायीराइय

आिश्मक

कायिाहीको रालग सम्फजन्धत लनकामभा रेजख ऩठाउनुऩनेछ ।
४८.

लनणयम बएऩलछ गनुऩय ने कायिायह् (१) उजूयी प्रशासकरे सलभलतफाट लनणयम

बएऩद्ळात लनणयम यकताफभा सलभलतका सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मयकन गयी
लनणयम यकताफ य लभलसर जजम्भा लरनुऩछय ।
(२) मस ऐन फभोजजभ लनणयमको ऩूणऩ
य ाठ तमाय बएऩलछ सफै सदस्मको दस्तखत
बैसकेऩलछ उजूयी प्रशासकरे लनणयमको कामायन्मिम गनयका रालग त्कार गनुऩ
य ने
केयह कामय बए सो सम्ऩन्न गयी लभलसर अलबरेखको रागी ऩठाउनु ऩनेछ ।
४९.

लनणयम गनुऩ
य ने अिलध्

(१) सलभलतरे प्रलतिाद दाजखर बएको िा फमान

गनुऩ
य नेभा प्रलतिादीको फमान बएको लभलतरे तथा प्रलतिाद दाजखर नबएको िा
ु ने कानून फभोजजभको म्माद ब ुिान बएको लभलतरे नब्फे
फमान नबएकोभा सो हुनऩ
ददनलबि यििादको अजन्तभ लनणयम गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सभमािलध गणना गदाय भेरलभराऩको रालग
ऩठाइयएको यििादको हकभा भेरलभराऩको प्रयक्रमाभा रागेको सभम कटाइय अिलध
गणना गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन यििादभा फुझ्नुऩने प्रभाण
तथा ऩुया गनुऩ
य ने प्रयक्रमा फाॉकी नयही लफिाद लनणयम गनय अङ्ग ऩुलगसकेको बए सो
ऩुगेको ऩन्र ददनलबि अजन्तभ लनणयम गनुऩ
य नेछ ।
५०.

अन्तरयभ सॊ यऺणा्भक आदे श जायी गनय सयकने् (१)

:yfgLo ;/sf/
;+rfng P]gs]f bkmf $( sf] pkbkmf * sf] v08 -s_ b]lv -ª_ ;Ddsf
pNn]lvt ljifodf tTsfn cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z hf/L ug{ ;lsg]5 .
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o:tf] cfb]z hf/L ubf{ lgj]bsn] k]z u/]sf] sfuhft, lghsf] cj:yf /
a:t'ut kl/l:ytLsf] k|f/lDes 5fgljg ul/ tTsfn cfb]z gu/] lgj]bsnfO{
kg{ ;Sg] gs/fTds k|efjsf] d'Nofªsg ug'{kg]{5 . Goflos ;ldltn] hf/L
ug]{ cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z अनुसूची- * df pNn]v u/] jdf]lhd x'g]5 .
ऩरयच्छे द-८
सलभलतको सजचिारम
५१.

सलभलतको सजचिारम् (१) सलभलतको कामयसम्ऩादनराइय सहजजकयण गनय

एक सजचिारम यहनेछ ।
(२) उऩदपा (१) िभोजजभको सजचिारमभा कामयऩालरकारे आिश्मताअनुसाय
उजूयी प्रशासक, अलबरेख प्रशासक तथा अन्म कभयचायीहरुको व्मिस्था गनय सक्नेछ
। सजचिारमको कामयसम्ऩादनराइय व्मिजस्थत गनय सजचिारम अन्तगयत उजूयी तथा
अलबरेख
५२.

व्मिस्थाऩनका रालग छु िै शाखा/पाॉट यहनेछ।
उजुयी प्रशासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय् कानून अलधकृत िा सो

नबएभा प्रभुख ऩशासकीम अलधकृत द्धाया तोयकएको अलधकृत कभयचायी उजूयी
प्रशासक हुनेछ । मस ऐनभा अन्मि उल्रेख बए दे जख फाहे क उजूयी प्रशासकको
काभ, कतयव्म य अलधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क) ऩेश बएका उजूयी, प्रलतिाद य अन्म लरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩुगेको
बए कानून फभोजजभ राग्ने दस्तुय लरइय दताय गने य दताय गनय नलभल्ने बए
कायण जनाइय दयऩीठ गने ;
(ख) यििादभा प्रभाणको रालग ऩेश बएका नक्कर कागजराइय सक्करसॉग
लबडाइय दठक दे जखएभा प्रभाजणत गने य लभलसर साभेर याख्ने तथा सक्करभा
केही कैयपमत दे जखएभा सो जनाइय सम्फजन्धत ऩऺको सयहछाऩ गयाइय
याख्ने;
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(ग) ऩेश बएका लरखत साथ सॊ रग्न हुनऩु ने प्रभाण तथा अन्म कागजात
छ िा छै न बए ठीक छ िा छै न जाॉच्ने;
(घ) सलभलतको आदे शरे जझकाउनुऩने प्रलतिादी, साऺी िा अन्म व्मजिको
नाभभा म्माद जायी गने ;
(ङ) यििादका ऩऺराइय ताये ख िा ऩेशी ताये ख तोक्ने;
(च) सलभलत सभऺ ऩेश हुनऩु ने लनिेदन दताय गयी आदे शको रालग सलभलत
सभऺ ऩेश गने;
(छ) कानूनफभोजजभ िाये स लरने तथा गुज्रक
े ो ताये ख थाम्ने लनिेदन लरइय
आिश्मक कायिाही गने ;
(ज) सलभलतफाट बएको आदे श कामायन्िमन गने गयाउने;
(झ) सलभलतभा ऩेश िा प्राद्ऱ बएका कागजऩि फुझ्ने, बऩायइय गने रगामतका
कामयहरु गने ;
(ञ) आिश्मकतानुसाय सलभलतको तपयफाट ऩिाचाय गने;
(ट) सलभलतको आदे शरे ताभेर गनुऩ
य ने म्माद ताभेर गनेगयाउने, ताभेर
बएको म्मादको ताभेरी जाॉची यीतऩूिक
य को नबए ऩुन् जायी गने तथा
अन्म

अदारत

िा

लनकामफाट

प्राद्ऱ

बएको

नगयऩालरकारे

ताभेर

गरयददनुऩने म्माद ताभेर गने गयाउने;
(ठ) लनणयम यकताफ य उजूयीको लभलसर जजम्भा लरने;
(ड) सलभलतभा दताय बएका यििाद तथा लनिेदन रगामतका कागजातको
अलबरेख तमाय गने य भालसक िा िायषयक प्रलतिेदन ऩेश गनुऩ
य ने लनकाम
सभऺ प्रलतिेदन तमाय गयी सॊ मोजकफाट प्रभाजणत गयाइय सम्फजन्धत
लनकामभा ऩठाउने;
(ढ)

आफ्नो

जजम्भा

यहे का

उजूयीका

लभलसरभा

यहे का

कागजातको

यीतऩूिक
य नक्कर ददने;
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(ण) जजल्रा अदारतभा ऩुनयािेदन राग्ने गयी लनणयम बएका यििादभा
ऩुनयािेदन म्माद जायी गयी ताभेर गने गयाउने;
(त) अदारत िा अन्म कुनै लनकामभा यििादको लभलसर िा कुनै कागजात
ऩठाउनुऩने बएभा सलभलतराइय जानकायी गयाइय लभलसर िा कागजात
ऩठाउने तथा यपताय प्राद्ऱ बएऩलछ कानून फभोजजभ सुयजऺत याख्ने व्मिस्था
लभराउने;
(त) लनणयम यकताफ जजम्भा लरने; तथा
(थ) ऩेश बएका लनिेदन रगामतका कागजातभा सलभलतफाट आदे श हुनऩु ने
िा लनकासा लरनुऩनेभा सलभलत सभऺ ऩेश गने ।
५३.

अलबरेख प्रशासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय् मस ऐनभा अन्मि
उल्रेख बए फाहेक अलबरे ख प्रशासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय दे हाम
फभोजजभ हुनेछ्

(क) लनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी्
(१)

लनणयमफभोजजभ

रगामतका

लनणयम

चरन

चराउनुऩने,

कामायन्िमनका

रालग

कुनै
गनुऩ
य ने

कुया

ददराइय

कामयहरु

बयाइय

गने

तथा

ददनुऩने
लनणयम

कामायन्िमनको अलबरेख याखी कानून फभोजजभ यिियण ऩठाउनुऩने लनकामहरूभा
यिियण ऩठाउने;
(२) लनणयम कामायन्िमनको क्रभभा लनिेदन ददएका ऩऺहरूको िाये स लरने, सकाय
गयाउने, गुज्रक
े ो ताये ख थभाउने रगामतका कामयहरू गने;
(३) सलभलतको आदे शरे योक्का बएको िा अरु कुनै अदारत िा लनकामफाट योक्का बै
आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दाजखर चरान गनुऩ
य ने बए सो गने;
(४) लनणयम फभोजजभ लरराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनुऩ
य ने बए सो
सभेत गने; तथा
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(५) रेजखए दे जख फाहे कको कुनै कामय लनणयम कामायन्िमनको क्रभभा गनुऩ
य ने बएभा
सलभलत सभऺ ऩेश गयी आदे श फभोजजभ गने ।
(ख) अलबरेख सॊ यऺण सम्फन्धी्
(१) अलबरेख शाखाको ये खदे ख गयी लनणयम बएका लभलसर सुयजऺत याख्ने य कानून
फभोजजभ धुल्माउन ऩने कागजहरु धुल्माउने;
(२) लनणयम बएका लभलसरहरूभा कागजात जाॉच गयी दुरुस्त यहे नयहे को हेने य
लभलसर कानून फभोजजभ गयी दुरुस्त अिस्थाभा याख्ने;
(३) कानून फभोजजभ धुल्माउने कागजको यिियण तमाय गयी सो यिियण सुयजऺत
यहने व्मिस्था गने;
(४) अलबरेख शाखाभा प्राद्ऱ बएको लभलसरहरूको सारफसारी अलबरेख याख्ने य
आिश्मकतानुसाय यिियण तमाय गने; तथा
(५) कुनै अदारत िा लनकामफाट अलबरेखभा यहेको लभलसर िा कुनै कागजात भाग
बै आएभा यीतऩूिक
य ऩठाउने, यपताय प्राद्ऱ बएऩलछ यीतऩूिक
य गयी सुयजऺत याख्ने ।
५४.

प्रशासक िा अलबरेख प्रशासकको आदे श उऩयको लनिेदन् (१) मस ऐन

फभोजजभ प्रशासक िा अलबरे ख प्रशासकरे गये को आदे श िा कायिाही उऩय जचि
नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे श िा कायिाही बएको दश ददनलबि सलभलत सभऺ लनिेदन
ददन सक्नेछ ।
ु ाइय गयी लनिेदन
(२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश बएको लनिेदन उऩय सुनि
ऩेश बएको फयढभा ऩन्र ददनलबि लनिेदन उऩयको कायिाही टु ङ्गग्माउनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएता ऩलन उऩदपा (१) फभोजजभको
लनिेदन उऩय आदे श िा लनणयम गनुऩ
य ूि य केयह फुझ्नुऩने बए सो फुझेय भाि लनणयम िा
आदे श गनुऩ
य नेछ ।
ऩरयच्छे द-९
भेरलभराऩ सम्फन्धी व्मिस्था
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५५.

लभराऩि गयाउने् (१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ लभराऩि हुन

सक्ने जुनसुकै उजूयीभा लभराऩि गयाउन सक्नेछ ।
(२) यििादका ऩऺहरूरे लभराऩिको रालग अनुसूची-९ फभोजजभको ढाॉचाभा लनिेदन
ददएभा सलभलतरे उजूयीभा लभराऩि गयाउन उऩमुि दे खेभा लभराऩि गयाइददनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩऺहरूरे ददएको लनिेदनको व्महोया सलभलतरे दुिै
ऩऺराइय सुनाइय ्मसको ऩरयणाभ सम्झाइय ऩऺहरूको लभराऩि गने सम्फन्धभा
सहभलत यहे नयहेको सोध्नुऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सुनाउॉदा ऩऺहरूरे लभराऩि गनय भञ्जुय गये भा
सलभलतरे ऩऺहरूको लनिेदनभा उल्रेख बएको व्महोया फभोजजभको लभराऩि तीन
प्रलत तमाय गयाउनुऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभको लभराऩिको व्महोया ऩऺहरूराइय ऩढीफाची सुनाइय
लभराऩि गनय भञ्जुय बएभा ऩऺहरूको सयहछाऩ गयाइय सलभलतका सदस्महरूरे
लभराऩि कागज अनुसूची -१० फभोजजभको ढाॉचाभा प्रभाजणत गयी एक प्रलत
सलभलतरे अलबरेखको रालग लभलसरभा याख्नु ऩनेछ तथा एक-एक प्रलतिादी तथा
प्रलतिादीराइय ददनुऩनेछ ।
५६.

भेरलभराऩ गयाउन सक्ने्

(१)

सलभलतरे

प्रचलरत

कानू न

फभोजजभ

लभराऩि गनय लभल्ने उजूयीभा ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाउन सक्नेछ ।
(२) ऩऺहरूरे जुनसुकै तहभा यिचायाधीन यहे को प्रचलरत कानूनरे भेरलभराऩको
ु
भाध्मभफाट सभाधान गनय सयकने यििादभा यििादका ऩऺरे सॊ मि
रूऩभा सलभलत
सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछन ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ लनिेदन ददएकोभा भेरलभराऩफाट उजूयीको लनयोऩण
हुन उऩमुि दे जखएभा सलभलतरे ्मस्तो उजूयी भेरलभराऩको भाध्मभफाट लनयोऩण
गनय रेखी ऩठाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभको आदे शऩलछ भेरलभराऩ सम्फन्धी कायिायह प्रायम्ब
गयी ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाइय ददनुऩनेछ ।
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(५) भेरलभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोयकए फभोजजभ हुनेछ ।
५७.

उजूयी लनणयम गने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ भेरलभराऩको

भाध्मभफाट उजूयीको लनयोऩण गनय प्रयक्रमा फढाएकोभा भेरलभराऩको भाध्मभफाट
उजूयीको लनयोऩण हुन नसकेभा ऩऺहरूराइय उजूयीको ऩेशी ताये ख तोकी कानून
फभोजजभ कायिाही गयी सुनिाइय तथा लनणयम गने प्रयक्रमा फढाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩलन स्थानीम सयकाय सॊ चारन
ऐन २०७४ को दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको उजूयीभा भेरलभराऩ िा
लभराऩि हुन नसकेभा सलभलतरे अलधकाय ऺेि यहेको अदारतभा जाने बलन
सुनाइयददनुऩनेछ ।
५८.

भेरलभराऩ िा लभराऩि हुन नसक्ने् मस ऐनभा अन्मि जुनसुकै कुया

रेजखएको

बएताऩलन

लभराऩिको

कुनै

उजूयीभा

लभराऩि

गयाउॉदा

उजूयीको

व्महोयाफाट नेऩार सयकाय िादी बइय चरे को कुनै

प्रकृलत

िा

यििाद िा

साियजलनक तथा सयकायी सम्ऩजि िा यहतभा असय ऩने दे जखएभा सलभलतरे ्मस्तो
यििादभा लभराऩि गयाउने सक्ने छै न ।
तय ्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइय अन्म व्महोयाफाट भाि लभराऩि गनय
चाहेभा बने लभराऩि गयाइयददनुऩनेछ ।
५९.

भेरलभराऩको

रालग

प्रो्साहन

गने्

(१)

सलभलतरे

सलभलत

सभऺ

सुनिाइयको रालग ऩेश बएको उजूयीभा भेरलभराऩ हुनसक्ने सम्बािना यहे को दे खेभा
ऩऺहरूराइय भेरलभराऩको रालग ताये ख तोक्न सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ताये खको ददन सलभलतरे यििादका ऩऺ तथा यिऩऺ,
उऩजस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩ्माइय साथै लरइआएका अन्म व्मजि सभेत फयढभा 3\3
जना को उऩजस्थतभा भेरलभराऩको रालग छरपर गयाइय ऩऺहरूको फीचभा
सहभलत बएभा सहभलत बए फभोजजभ लभराऩि कागज तमाय गनय रगाइय लभराऩि
गयाइयददनुऩनेछ ।
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(३) उजूयीभा तोयकएको म्मादभा सलभलत सभऺ उऩजस्थत नबएको िा उऩजस्थत
बएय ऩलन ताये ख गुजाये को ऩऺ अथिा यििादभा ऩऺ कामभ नबएको बएताऩलन
यििादको

ऩेटफोरीफाट

उजूयीको

ऩऺ

कामभ

हुने

दे जखएको

व्मजि

सभेत

भेरलभराऩको रालग उऩजस्थत बएभा सलभलतरे भेरलभराऩ गयाइय लभराऩिको कागज
गयाइयददनुऩनेछ ।
६०.

प्रायजम्बक सुनिाइय ऩूि य भेरलभराऩ् (१) उजूयी प्रशासकरे प्रायजम्बक

सुनिाइयको रालग सलभलत सभऺ उजूयी ऩेश हुनऩु ूि य उजूयीभा भेरलभराऩ हुनसक्ने
अिस्था दे जखएभा िा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको लनिेदन लरइय आएभा लभराऩिको
व्महोया खुरेको कागज तमाय गयी सलभलत सभऺ ऩेश गनयसक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय लभराऩिभा अजन्तभ सहभलत नजुटेको बएताऩलन
ऩऺहरू भेरलभराऩको रालग प्रयक्रमाभा जान सहभत बएभा उजूयी प्रशासकरे
ऩऺहरूको लनिेदन लरइय उजुयीभा भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय सभऺ
ऩठाउने आदे शको रालग सलभलत सभऺ ऩेश गनयसक्नेछ ।
६१.

भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गने्(१) सलभलतरे भेरलभराऩको कामय

गयाउनको रालग दे हाम फभोजजभको मोग्मता ऩुगेको व्मजिहरूको यिियण खुराइय
सम्बायित भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गनेछ्
(क) कजम्तभा भाध्मलभक तह उजिणय गये को;
(ख) याजनीलतभा सयक्रम नयहेको
(ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेिीको रुऩभा ऩयहचान फनाएको
(घ) भेरलभराऩकतायको ४८ घण्टा तालरभ लरइ भेरलभराऩकतायको कामय
गदै आएको
(ङ) २५ फषय उभेय ऩुया बएको ।

(च) भाथी मोग्मताभा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩलन तालरभ लरइ
हार काभ गरययहे काको हकभा लनजराइ लनयन्तयता ददन सयकनेछ ।
(२) भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गये ऩलछ सलभलतरे सूची कामयऩालरकासभऺ ऩेश
गयी अनुभोदन गयाउनुऩनेछ ।
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(३)

उऩदपा

(२)

फभोजजभ

सूची

अनुभोदन

बएऩलछ

सलभलतरे

साियजलनक

जानकायीको रालग सूचना प्रकाशन गनुऩ
य नेछ तथा भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा
प्र्मेक ऩऺराइय सो सूची उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
६२.

भेरलभराऩकतायको

सूची

अद्यािलधक गने्

(१)

सलभलतरे

दपा

६१

फभोजजभ तमाय बएको सूची प्र्मेक िषय अद्यािलधक गनुऩ
य नेछ ।
(२)

प्र्मेक

िषय

अद्यािलधक

गये को

भेरलभराऩकतायको

सूची

सलभलतरे

कामयऩालरकाफाट अनुभोदन गयाउनुऩनेछ ।
(३) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ भेरलभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत
हुन मोग्मता ऩुगेको व्मजिरे सलभलत सभऺ सूचीकृत गरयऩाउनको रालग अनुसूची११ फभोजजभको ढाॉचाभा लनिेदन ददनसक्नेछ ।
६३.

भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने् (१) सलभलतरे दपा ६९ फभोजजभ

भेरलभराऩकतायको सूची अद्यािलधक गदाय दे हामको अिस्थाका भेरलभराऩकतायको
नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्(क)लनजको भृ्मु बएभा;

(ख) लनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइयऩाउॉ बन्ने लनिेदन
ददएभा;
(ग) लनजरे नैतीक ऩतन दे जखने पौजदायी अलबमोगभा सजाम
ऩाएभा;

(घ) लनज कुनै सॊ स्थासॉग सम्िद्ध यहेकोभा सो सॊ स्था खाये ज िा
यिघटन बएभा; य
(ङ) सलभलतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोजजभ लनजराइय
सूचीफाट हटाउने लनणयम गये भा ।
(च) लनजरे फसाई सयाई गयी नगयऺेिबन्दा अन्मि गई फसेभा
।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका भेरलभराऩकतायहरूको
नाभािरी सलभलतरे साियजलनक सूचनाको रालग प्रकाशन गनुऩ
य नेछ ।
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६४.

भेरलभराऩको रालग सभमािलध तोक्ने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ

भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा फढीभा तीन भयहनासम्भको सभम तोकी ऩठाउनेछ ।
(२) भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् फढीभा तीनजनाफाट भेरलभराऩ
गयाउने गयी तोक्नुऩनेछ ।
६५.

भेरलभराऩकतायको छनौट् (१) सलभलतरे भेरलभराऩ गयाउने कामयको

रालग यििादका ऩऺहरूराइय एक जना भेरलभराऩकतायको छनौट गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरलभराऩकतायको रालग
सहभलत नबएभा सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभा तीन जना भेरलभराऩकतायको छनौट
गनुऩ
य नेछ ।
(३) ऩऺहरूको फीचभा भेरलभराऩकतायको नाभभा सहभलत हुन नसकेभा सलभलतरे
भेरलभराऩकतायको सूचीभा यहेका भेरलभराऩकतायहरू भध्मेफाट दुिै ऩऺफाट एकएक

जना

भेरलभराऩकताय

छनौट

गनय रगाइय

तेस्रो

भेरलभराऩकताय

छनौट

गरयददनुऩनेछ ।
(४) उजूयीका सफै ऩऺको सहभलतभा भेरलभराऩकतायको सूचीभा नयहेको मस ऐन
फभोजजभ भेरलभराऩकताय हुन अमोग्म नबएको कुनै व्मजि िा सॊ स्थाफाट भेरलभराऩ
प्रयक्रमा अगाडी फढाउन सहभत बै लरजखत लनिेदन ददएभा सलभलतरे ्मस्तो व्मजि
िा सॊ स्थाराइय भेरलभराऩकताय तोकी ददनुऩनेछ ।
६६.

भेरलभराऩकतायको

ऩरयितयन्

(१)

सलभलतरे

दे हामको

अिस्था

ऩयी

ऩऺहरूरे लनिेदन ददएको अिस्थाभा भेरलभराऩकताय ऩरयितयन गरयददनुऩनेछ्(क)दपा ६३ फभोजजभ भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने अिस्था
बएभा;
(ख)ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभलतभा भेरलभराऩकताय हेयपेय गनय भञ्जुय
बएभा;

(ग) यििादको कुनै ऩऺरे भेरलभराऩकताय प्रलत अयिश्वास यहेको लरजखत
जानकायी गयाएभा;
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(घ) कुनै कायणरे भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने
जनाएभा;
(ङ)

यििादको

यिषमिस्तुभा

भेरलभराऩकतायको

कुनै

स्िाथय

यहे को

भेरलभराऩकतायरे जानकायी गयाएभा िा कुनै स्रोतफाट सलभलत सभऺ
जानकायी बएभा; तथा

(च) भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩकतायको है लसमतरे कामयगदाय दपा ६७

तथा अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ ऩारन गनुऩ
य ने आचयण ऩारन नगये भा
।

(२) भेरलभराऩकताय ऩरयितयनको कायणरे तोयकएको सभमभा भेरलभराऩको कामय
सम्ऩन्न हुन नसक्ने बएभा सलभलतरे फयढभा एक भयहनासम्भको सभम थऩ गनय
सक्नेछ ।
६७.

भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा गने प्रयक्रमा् (१) सलभलतरे कुनै उजूयी

भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइय भेरलभराऩकतायको
सम्ऩकय उऩरब्ध गयाइय भेरलभराऩकताय सभऺ उऩजस्थत हुने ताये ख तोकी दे हाम
फभोजजभको कागज साथै याखी रेखी ऩठाउनुऩनेछ्
(क) उजूयीको सायसॊ ऺेऩ िा भुख्म भुख्म कागजातको प्रलतलरयऩ;
(ख) उजूयीको ऩऺ िा िाये स बए िाये सको नाभ, थय, ितन य उऩरब्ध
बएसम्भ टे लरपोन नम्फय, इयभेर, फ्माक्स तथा अन्म सम्ऩकय यिियण;
तथा

(ग) भेरलभराऩ सम्फन्धी प्रयक्रमा सम्ऩन्न गनुऩ
य ने स्थान य सभम ।
(२) भेरलभराऩकतायरे सलभलत सभऺ भाग गये भा उजूयीका कागजातहरूको नक्कर
उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(३) भेरलभराऩको रालग तोयकएको सभम सम्ऩन्न बएको सात ददन लबि उजूयीको
ऩऺहरू सलभलत सभऺ उऩजस्थत हुने गयी ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन भेरलभराऩकतायरे
तोयकएको सभम अगािै उजूयी सलभलत सभऺ यपताय ऩठाउने लनणयम गये भा सो
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लनणयमको जानकायी बएको सात ददन लबि ऩऺहरूराइय सलभलत सभऺ उऩजस्थत
हुनेगयी ऩठाउनुऩनेछ ।
६८.

भेरलभराऩभा

अिरम्फन

गनुऩय ने

प्रयक्रमा्

(१)

सलभलतरे

ऩऺहरूको

सहभलतभा भेरलभराऩको रालग छरपर गने तथा अन्म कामय गने स्थानको छनौट
गयी ऩऺ तथा भेरलभराऩकतायराइय सोको जानकायी उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
तय ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे अन्म कुनै स्थानको छनौट
गनय फाधा ऩनेछैन ।
(२) ऩऺहरूराइय उऩदपा (१) फभोजजभ भेरलभराऩकतायरे तोकेको स्थानभा
तोयकएको सभमभा उऩजस्थत हुने दायम्ि यहनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको दायम्ि ऩऺहरूरे ऩुया नगये भा भेरलभराऩकतायरे
भेरलभराऩको प्रयक्रमा फन्द गयी सलभलतराइय सोको लरजखत जानकायी गयाइय
उजूयीको कागजात यपताय ऩठाउनसक्नेछ ।
(४) भेरलभराऩको क्रभभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरू फीचभा सहजकतायको बूलभका
लनिायह गनेछ य उि बूलभका लनिायह गने क्रभभा लनजरे ऩऺहरू फाहे क दे हामका
व्मजिहरूसॉग सभेत एकर िा साभूयहक िाताय गनयसक्नेछ्
(क) यििादको यिषमभा जानकायी यहेको उजुयीका ऩऺरे योजेको व्मजि;
तथा
(ख) यििादको यिषमिस्तुको फाये भा जानकायी यहे को स्थानीम बद्रबरादभी
।

(५) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूको सहभलतभा ऩऺहरूसॉग दे हाम फभोजजभ िाताय
गनयसक्नेछ्
(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तिाताय; तथा
(ख) टे लरपोन िाताय,लबडीमो कन्रेन्स िा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट
िातायराऩ ।

(६) प्रचलरत कानून तथा मस ऐनको भान्मता यिऩयीत नहुनेगयी ऩऺहरूको
सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको कामययिलध लनधाययण गनयसक्नेछ ।
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६९.

भेरलभराऩकतायको

आचयण् (१)

भेरलभराऩकतायरे

दे हाम

फभोजजभको

आचयण ऩारन गनुऩ
य नेछ्(क) भेरलभराऩ सम्फन्धी कायिाही लनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनुऩ
य ने ;

(ख) कुनै ऩऺप्रलत झुकाि, आग्रह, ऩूिायग्रह नयाख्ने िा याखेको दे जखने कुनै
आचयण िा व्मिहाय नगने ;

(ग) कुनै ऩऺराइय डय, िास, झुक्मान िा प्ररोबनभा ऩायी भेरलभराऩ
गयाउन नहुन;े

(घ) यििाद कामभ यहे को अिस्थाभा यििादको कुनै ऩऺसॉग आलथयक
कायोफायभा सॊ रग्न नहुने;

(ङ) भेरलभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचलरत कानून तथा अन्म स्थायऩत
भान्मता यिऩयीत आचयण गनय नहुने;

(च )भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरूसॉग सम्भानजनक, सदबािऩूणय य सफै
ऩऺप्रलत सभान व्मिहाय कामभ गने;
(छ)

भेरलभराऩको

क्रभभा

ऩऺहरूरे

व्मि

गये को

यिषमिस्तुको

गोऩनीमता कामभ याख्ने; तथा

(ज) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राद्ऱ बएको कुनै कागजात िा िस्तु
प्रयक्रमा सम्ऩन्न बएऩलछ िा लनज प्रयक्रमाफाट अरग बएऩलछ सम्फजन्धत
ऩऺराइय सुयजऺत यपताय गने ।

(२) सलभलतरे कुनै भेरलभराऩकतायरे उऩदपा (१) फभोजजभको आचयण ऩारना
नगये को उजूयी ऩयी िा सो यिषमभा स्िमॊ जानकायी प्राद्ऱ गयी छानयिन गदाय व्महोया
ठीक दे जखए ्मस्तो भेरलभराऩकतायराइय भेरलभराऩकतायको सू चीफाट हटाउनेछ ।
७०.

लरखत तमायी य लभराऩि् (१) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुसॉगको छरपर

ऩद्ळात भेरलभराऩको रालग दुिै ऩऺ सहभत बएकोभा लभराऩि गयाइय सहभलत
बएको यिषमिस्तु फभोजजभको लभराऩिको लरखत तमाय गरय सलभलत सभऺ
ऩठाउनुऩनेछ ।
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भेरलभराऩ

७१.

नबएको

उजूयीभा

गनुऩ
य ने

कायिाही्(१)

भेरलभराऩकतायरे

ऩऺहरू फीचभा भेरलभराऩ हुन नसकेभा सो व्महोया खुराइय प्रलतिेदन तमाय गयी
यििादका सफै कागजात सयहत सलभलतभा यपताय ऩठाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुराइय सलभलत सभऺ हाजजय
हुन जाने फढीभा ऩन्र ददनको म्माद तोकी ऩठाउनु ऩनेछ ।
भेरलभराऩ नबएको उजूयीभा लनणयम गनुऩ
य ने् (१) स्थानीम सयकाय सॊ चारन

७२.

ऐन २०७४ को दपा ४७ (१) को यििादभा सलभलतरे भेरलभराऩको रालग
ऩठाएको उजूयीभा ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ हुन नसकी भेरलभराऩकतायको प्रलतिेदन
सयहत प्राद्ऱ हुन आएभा कानून फभोजजभ कायिाही गयी लनणयम गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन दे हाम फभोजजभको
उजुयीभा अलधकायऺेि ग्रहण गने सम्फजन्धत अदारत िा लनकामभा उजूयी गनय जानु
बनी सुनाइय ऩठाइय ददनुऩनेछ ।(क) स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४७ को उऩदपा (२)
फभोजजभको यििादभा; तथा

(ख) कुनै अदारत िा लनकामफाट भेरलभराऩको रालग प्रेयषत बएको यििादभा
।
(३) उऩदपा (२) को दे हाम (ख) फभोजजभको यििादभा सम्फजन्धत अदारत िा
लनकामभा ऩठाउॉदा हाजजय हुन जाने ताये ख तोकी ऩठाउने तथा लभलसर सभेत नक्कर
खडा गयी अलबरेख याखी सक्कर लभलसर सम्फजन्धत अदारत िा लनकामभा
ऩठाउनुऩनेछ।
७३.

भेरलभराऩ दस्तुय् भेरलभराऩभा जाने यििादको हकभा भेरलभराऩकतायरे

ऩऺहरूरे सहभलतभा ददन भञ्जुय बएदे जख फाहे क कुनै प्रकायको दस्तुय राग्ने छै न ।
तय ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूफाट फढीभा रु ५००।- लरन
ऩाउनेछ ।
७४.

सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩ प्रिद्धयन गनय कभयचायी तोक्न

सक्ने्

(१)

सलभलतरे

स्थानीम

स्तयभा

भेरलभराऩ

प्रिद्धयन

गनयको
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कामयऩालरकाभा

अनुयोध

गये भा

कभयचायी

खटाइय

सभुदामस्तयभा

भेरलभराऩको

प्रिद्धयना्भक कामयक्रभ गनय सयकनेछ ।
(२) सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩको हकभा दपा ६१ (१)
अनुसायको मोग्मता तथा अनुबि नबएका भेरलभराऩकतायिाट भेरलभराऩ गयाउन
िाधा ऩने छै न ।
(३) सलभलतरे सभुदामस्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩको कामययिलध तोके
िभोजजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द-१०
लनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी व्मिस्था
७५.

सजचिारमको जजम्भेिायी् कामयऩालरकाको प्र्मऺ लनमन्िण य लनदे शनभा

यही सलभलतको लनणयम कामायन्िमन गने गयाउने सम्फन्धी सम्ऩूणय कामयको ये खदे ख
गने जजम्भेिायी िहन गनुऩ
य नेछ ।
७६.

सहमोग गनुऩ
य ने् (१) नगयऩालरका कामायरम तथा सो अन्तगयतका सफै

िडा कामायरम तथा अन्म कामायरमरे मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ
सलभलतरे गये को लनणयम फभोजजभ व्मजि िा सॊ स्था िा अन्म कसै सॉग असुर गनुऩ
य ने
जयीिाना िा अन्म यकभ असूर उऩय गनय सहमोग गनुऩ
य नेछ ।
(२) मस ऐन अन्तगयत सलभलतरे गये को न्मायमक लनरुऩणको सिारभा य लनणयम
कामायन्िमन सन्दबयभा स्थालनम प्रशासन सॊ ग सहमोग भाग्न/लरन सक्नेछ ।
(३) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतरे असूर गनयऩने जयीिाना, लफगो
िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ असुरउऩय नबइय उऩदपा (१) भा उल्रेख बए
फभोजजभका कामायरमहरुरे कुनै लसपारयश िा कुनै कामय गरयददने छै न।
(४) लनशुल्क कानूनी ऩयाभशय तथा कानूनी सहामताका रालग सलभलत सभऺ भाग
गने गरयि असाहम अऩाङग अशि एकर भयहराराई लनशुल्क कानूनी सहामता य
ऩयाभशय उऩरब्ध गयाउन सम्फजन्धत सॊ स्थाराई अनुयोध गनय सक्नेछ ।
७७.

असुरउऩय गने् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणयम फभोजजभ कुनै

ऩऺसॉग जयीिाना िा लफगो िा अन्म कुनै प्रकायको असुर उऩय गनुऩ
य ने बएभा सो
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ऩऺरे जयीिाना लतनय फुझाउन ल्माएभा फुझी सदयस्माहा गयी जयीिानाको रगत
किा गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ असुरउऩय नबएभा रगत याखी सम्फजन्धत ऩऺको नाभ
नाभेसी तथा जयीिाना यकभ सभेतको यिियण नगयऩालरकाको कामायरमका साथै
सफै िडा कामायरमभा सभेत अलबरेखको रालग ऩठाउनु ऩनेछ ।
(३) सम्फजन्धत कामायरमहरूरे उऩदपा (२) फभोजजभ रेखी आएभा ्मस्तो ऩऺसॉग
जयीिाना यकभ असुरउऩय गयी अलबरेख शाखाभा सदयस्माहा गनय ऩठाउनुऩनेछ ।
७८.

बयीबयाउ गने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै लनणयम

फभोजजभ कुनै ऩऺरे याखेको दस्तुय, िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ कुनै ऩऺफाट
बयाइय ऩाउने बएभा बयाइय ऩाउने ऩऺरे बयीददनु ऩने ऩऺको ्मस्तो यकभ बयाइय
ददनुऩने स्रोत खुराइय लनणयम अजन्तभ लभलतरे १ िषय लबि अनुसूची-१२ फभोजजभको
ढाॉचाभा लनिेदन ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन दददा मथासम्बि नगद यहेको फैँ क खाता िा
कुनै सहकायी िा फचत सॊ स्थाभा यहेको यकभ य सो नबएभा लरराभ लफक्री गयी
असुर उऩय गनुऩ
य ने अिस्था बएभा कुनै अचर सम्ऩजिको व्महोया खुराइय लनिेदन
ददनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको लनिेदनभा दपा ८० फभोजजभको यिियण खुराइय
लनिेदन ददनुऩनेछ ।
७९.

चरन चराइय ददने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै लनणयम

फभोजजभ कुनै सम्ऩजि िा अलधकाय िा कुनै यिषमिस्तु िा सेिा िा अन्म कुनै
यिषमको चरन ऩाउने ठहये को ऩऺरे ्मस्तो चरन ऩाउने यिषमको यिियण खुराइय
अलबरेख प्रशासक सभऺ लनणयम बएको अजन्तभ लभलतरे १ फषय लबि अनुसूची-१३
को ढाॉचाभा लनिेदन ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ऩये भा अलबरेख प्रशासकरे लनणयम फभोजजभको
यिषमको चरन चराइय ददनुऩनेछ ।
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(३) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन दददा चरन चराउनु ऩने सम्ऩजिको यिियण
दपा ८० फभोजजभको खुराउनु ऩनेछ ।
८०.

सम्ऩजिको यिियण खुराउनुऩने् बरयबयाउ गनय िा चरनचराइ ऩाउनको

रालग लनिेदन ददने यििादको ऩऺरे लनिेदनभा सम्ऩजिको यिियण उल्रे ख गदाय
दे हाम फभोजजभको यिियण खुराउनु ऩनेछ्(क) अचर सम्ऩजिको यिियण
(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठे गाना तथा चाय यकल्रा;
(२) घय जग्गाको यकिा नम्फय य ऺेिपर;

(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा किर य सम्बि बए सम्भ िगययपट;
(४) घय जग्गाको अिजस्थलत, आिास िा औद्योलगक िा व्माऩारयक ऺेिभा
यहेको व्महोया;

(५) कच्ची िा ऩक्की सडकसॉग जोलडएको व्महोया;
(६) घय जग्गाको स्िालभ्ि यहेको व्मजिको नाभ, थय साथै स्िालभ्ि
बन्दा पयक व्मजिको बोगचरन यहेको बए बोगचरन गनेको नाभ
थयका साथै अन्म यिियण; तथा
(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयद लफक्री हुन सक्ने न्मूनतभ भूल्म ।
(ख) चर सम्ऩजिको यिियण्

(१) चर सम्ऩजि यहेको ठाउॉ तथा बोग िा लनमन्िण याख्नेको नाभ थय;
(२) फैँ क खाताभा यहेको नगद बए खातािार य फैँ क य शाखाको नाभ;
(३) चर सम्ऩजिको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सम्बायित लफक्री
भूल्म; तथा

(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩजि बए सोको अिस्था, प्रकृलत तथा
फनोटका साथै प्र्मेकको साइज य सॊ ख्मा ।
८१.

लनणयम

सम्ऩजि योक्का याख्ने: (१) अलबरेख प्रशासकरे दपा ७७ िा ७८ फभोजजभ
कामायन्िमनको

रालग

लनिेदन

ऩये ऩलछ

दे खाइएको

सम्ऩजिको

हकभा

आिश्मक ऩने जलत जेथा योक्का याख्नको रालग सो जेथा दताय यहेको कामायरम िा
यजजष्डे शन गने कामायरमभा रेखी ऩठाउनु ऩनेछ ।
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(२) फारी, ब्माज, फहार रगामतको सम्ऩजिको हकभा लनिेदन ऩये को फढीभा सात
ददनलबि सम्ऩजि तामदात गनय रगाइय तामदात गदायको सभमभा नै आिश्मक ऩने
जलत सम्ऩजि िा सोफाट प्राद्ऱ हुने फारी, फहार, ब्माज, भुनापा आदद आम
लनमन्िण गनुय िा योक्का याख्नुऩछय य ्मसको बऩायइय सम्फजन्धत ऩऺराइय ददनुऩछय ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको सम्ऩजिको हकभा बरय बयाउको रालग आिश्मक ऩने
जलत सम्ऩजि योक्का याखी योक्काको सूचना आिश्मकता अनुसाय रेखा शाखा िा
सम्फजन्धत फैँ क िा सम्फजन्धत लनकामभा तुरुन्त रेखी ऩठाउनुऩनेछ ।
(४) सम्ऩलत योक्का सम्फन्धी आदे श अनुसूची १४ फभोजजभ हुनेछ ।
८२.

सम्ऩजि लरराभ गदाय अऩनाउनुऩने कामययिलध् (१) कामयऩालरकारे मस ऐन

फभोजजभ बयीबयाउ गनुऩ
य ने लफगो िा कोटय पी िा ्मस्तै कुनै यकभ असुरउऩय गनय
दपा ८० को उऩदपा (क) फभोजजभ सम्ऩजिको यिियण खुराइय दखायस्त ऩये भा
्मस्तो यकभ बयी ददनु ऩने व्मजिराइय फुझाउनुऩने यकभ फुझाउन सात ददनको
म्माद ददइय सूचना जायी गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१)फभोजजभको म्मादभा यकभ फुझाउन नल्माएभा ्मस्तो बयी ददनुऩने
व्मजिको बयी ऩाउने व्मजिरे दे खाएको दपा ८० को उऩदपा (क) फभोजजभको
सम्ऩजि तामदात गयी ल्माउनु ऩछय य सो को रालग नगयऩालरका य नाऩी
कामायरमको सहमोग लरन सयकनेछ ।
(३) दण्ड, जयीिाना, सयकायी लफगो िा कुनै अदारत िा लनकाम िा नगयऩालरका
िा सलभलतको लनणयमरे असुर उऩय गनुऩ
य ने कुनै यकभको हकभा ्मस्तो असुर
उऩय हुनऩु ने व्मजिरे फुझाउन नल्माएभा लनजको जुनसुकै अचर सम्ऩजि पेरा
ऩये भा तामदात गयी योक्का याख्नुऩछय ।
(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन जेथा जभानत िा कुनै
प्रकायको नगद धयौट, फैं क ग्माये ण्टी दाजखर गये को हकभा सो सम्ऩजिफाट खाम्ने
जलत यकभको रालग उऩदपा (३) फभोजजभ गरययहनु ऩनेछैन ।
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(५) उऩदपा (४) फभोजजभ भोर कामभ बएऩलछ उि अचर सम्ऩजिको लरराभको
सूचना सम्फजन्धत ऩऺराइय ददइय सियसाधायणको जानकायीको रालग लरराभ हुने लभलत
य सम्ऩजिको यिियण सयहतको साियजलनक सूचना नगयऩालरका कामायरम, िडा
कामायरम, जजल्रा अदारत, जजल्रा प्रशासन कामायरम, जजल्रा सभन्िम सलभलतको
कामायरम तथा कोष तथा रेखा लनमन्िकको कामायरमभा टाॉस्न रगाउनुऩनेछ ।
(६) उऩदपा (५) फभोजजभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा उि सूचनाभा तोयकएको
सम्ऩजि ऩञ्चकृते भोरफाट भालथ फढाफढ प्रयक्रमा फभोजजभ लरराभ गनुऩ
य नेछ ।
(७) लरराभ प्रयक्रमाभा सम्बि बएसम्भ जजल्रा अदारत, जजल्रा प्रशासन कामायरम
िा स्थानीम प्रशासन कामायरम, स्थानीम प्रहयी कामायरम तथा नगयऩालरका ऺेिलबि
यहेका अन्म सयकायी कामायरमका प्रलतलनलधराइय योहियभा याख्नु ऩनेछ ।
(८) उऩदपा (६) फभोजजभ गदाय उि सम्ऩजि कसै रे ऩलन लरराभ सकाय नगये भा
सोही प्रयक्रमाफाट ऩुन् दोस्रोऩटक लरराभ गनुऩ
य नेछ तथा दोस्रोऩटक गदाय ऩलन
कसै रे लरराभ सकाय नगये भा बयाइयऩाउने ऩऺ लनिेदकराइय नै उि सम्ऩजि
ऩञ्चकृते भोरभा सकाय गनय रगाउनु ऩनेछ ।
(९) उऩदपा (८) फभोजजभ गदाय लनिेदकरे सम्ऩजि सकाय गनय नचाहेभा ऩलछ अको
जेथा खुल्न आएका फखत कानून फभोजजभ गने गयी लनजको लनिेदन ताभेरीभा
याखी लरराभभा चढाइयएको सम्ऩजि पुकुिा गयी ददनुऩछय ।
(१०) मस दपाभा अन्मि जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन नगयऩालरकाको कुनै
यकभ असुर उऩय गने क्रभभा लरराभ गदाय कसै रे सकाय नगये भा जलतभा सकाय
हुन्छ ्मलतभा नै सो सम्ऩजि लरराभ गयी प्राद्ऱ यकभ सदयस्माहा गयी नऩुग
यकभको हकभा कानून फभोजजभ अन्म सम्ऩजि िा प्रयक्रमाफाट असुरउऩय गनुऩ
य नेछ
।
८३.

तामदात गने प्रयक्रमा्(१) अलबरेख प्रशासकरे दपा ८१ फभोजजभ सम्ऩजि

तामदात गनुऩ
य दाय कजम्तभा िडा सजचि स्तयको कभयचायी खटाइय ्मस्तो अचर
सम्ऩजिको चरन चल्तीको भूल्म स्ऩष्ट खुल्ने गयी तामदात गनय रगाउनु ऩनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तामदात गने कभयचायीरे तामदात गनुऩ
य ने सम्ऩजिको
चरनचल्तीको भूल्म कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चकृते भोर कामभ गयी भुच ुल्का खडा
गयी अलबरेख प्रशासक सभऺ प्रलतिेदन सयहत ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩञ्चकृते भोर कामभ गदाय दे हाम फभोजजभका कुयाराइय
आधाय लरइय कामभ गनुय ऩनेछ्
(क) लनिेदकरे लनिेदनभा खुराएको भूल्म;
(ख) नगयऩालरकारे सम्ऩलत कय प्रमोजनको रालग तोयकएको न्मूनतभ
सम्ऩलत भूल्म

(ग) लनणयमभा उल्रेख बएको बए सो भूल्म;

(घ) ऩऺरे जभानत िा कुनै अन्म प्रमोजनको रालग कामयऩालरका सभऺ
लनिेदन दददा खुराएको भूल्म;
(ङ) तामदात गदाय बै आएको स्थानीम भूल्माङ्कन अनुसायको भूल्म;
(च)भारऩोत कामायरमरे कामभ गये को न्मूनतभ भूल्म;

(छ) अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी लनकामरे कुनै भूल्म कामभ
गये को बए सो भूल्म;

(ज) ऩञ्चकृते भोर कामभ गनुब
य न्दा त्कार अगािै कुनै खरयदलफक्री
बएको बए सो भूल्म ।

स्ऩयष्टकयण् “ऩञ्चकृते भोर” बन्नारे अचर सम्ऩजि लफक्री गनुऩ
य दाय लफक्री
हुने न्मूनतभ भूल्मराइय सम्झनुऩछय ।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाय दे हाम फभोजजभको कुयाराइय सभेत ध्मानभा
याख्नुऩनेछ्
(क) औद्योलगक िा व्माऩारयक िा आिास ऺेि रगामत सडक सञ्जारसॉग
जोलडएको छ िा छै न; तथा
(ख) नगय ऺेि लबि ऩने घयको हकभा घयको ितयभान अिस्था सम्फन्धभा
प्रायिलधक भुल्माङ्कन प्रलतिेदन ।
८४.

खाम्ने जलत भाि लरराभ गनुऩय ने् (१)कामयऩालरकारे दपा ८२ फभोजजभ

लरराभ गदाय असुर गनुऩ
य ने फाॉकी खाम्ने जलत सम्ऩजिभाि लरराभ गनुऩ
य नेछ ।
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(२) सम्ऩजि लरराभ गदाय सकाय बएको यकभ असुरउऩय गनुऩ
य ने बन्दा फढी बएभा
सो फढी बएको जलत यकभ सम्ऩजििार ऩऺराइय यपताय गरयददनुऩछय ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ यकभ यपताय ऩाउने ऩऺ लरराभ गदायको फखत उऩजस्थत
नबएको बए यकभ यपताय लरन आउनु बनी लनजको नाभभा सात ददनको सूचना
जायी गयी जझकाइय यकभ यपताय गनुऩ
य छय ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाय सम्फजन्धत ऩऺ यकभ यपताय लरन नआएभा उि
यकभ सजञ्चत कोषभा दाजखर गयी आम्दानी फाॉधी सदयस्माहा गनुऩ
य छय ।
(५) अलबरेख प्रशासकरे दपा ८२ फभोजजभ लरराभ गये को सम्ऩजि सकाय गने
ऩऺको नाभभा सम्ऩजि दताय नाभसायीको रालग सम्फजन्धत कामायरम िा लनकामभा
ऩिाचाय गयी लनजराइय सम्ऩजिको चरन ऩूजॉ उऩरब्ध गयाइय आिश्मक ऩये सो
सम्ऩजिको चरन चराइय ददनुऩछय ।
(६) मस ऐनभा अन्मि जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩलन दपा ८२ फभोजजभको
लरराभ प्रयक्रमा अगालड फयढसकेऩलछ बयाउनुऩने यकभ फुझाउन ल्माए ऩलन सो
यकभ नफुझी सम्ऩजि लरराभ गनुऩ
य नेछ ।
८५.

लरराभ उऩयको उजूयी् मस ऐन फभोजजभ बएको लरराभको प्रयक्रमाभा

जचि नफुझ्ने ऩऺरे जुन प्रयक्रमा उऩय जचि नफुझेको हो सो बएको ऩन्र ददन लबि
सलभलत सभऺ उजूयी ऩेश गयी बएको आदे श फभोजजभ गनुऩ
य नेछ ।
८६.

यिगो बयाउॉदा िा चरन चराउॉदा रागेको खचय् मस ऐन फभोजजभ लफगो

बयाउॉदा िा चरन चराउॉदा राग्ने अढाइ प्रलतशत दस्तुय खचय यिगो बयी ददनुऩने
िा चरन ददनुऩने सम्फजन्धत ऩऺरे व्महोनुऩ
य नेछ ।
८७.

मथाजस्थलतभा याख्ने: कामयऩालरकारे मस ऐन फभोजजभ चरनचराइय भाग्न

िा यिगो बयाइय ऩाउन कुनै सम्ऩजि दे खाइय लनिेदन ऩये ऩलछ यिगो बयाउने िा
चरनचराउने कामय सम्ऩन्न नबएसम्भको रालग उि सम्ऩजि हक हस्तान्तयण गनय,
ब्काउन, लफगानय तथा कुनै प्रकायको लनभायण कामय गयी उि सम्ऩजिको स्िरुऩ
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ऩरयितयन गनय नऩाउने गयी योक्का याख्न सम्फजन्धत ऩऺको नाभभा आदे श जायी गयी
उि सम्ऩजि
८८.

मथाजस्थलतभा याख्नु ऩनेछ ।

लनिेदन फाट कायिाही गने् (१) अलबरेख प्रशासकरे कुनै ऩऺरे दपा

८७ फभोजजभ बएको आदे श यिऩरयत कुनै सम्ऩजिको हक हस्तान्तयण िा स्िरुऩ
ऩरयितयन आदद गये को लनिेदन ऩये भा उि लनिेदन दताय गयी ्मस्तो गने ऩऺको
नाभभा तीन ददनको म्माद जायी गयी लनजराइय हाजजय गयाइय सो लनिेदन सलभलत
सभऺ ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
(२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ऩेश हुन आएभा ऩऺराइय नमाॉ
उजुयी दताय गनय नरगाइय उि लनिेदनफाट नै आिश्मक कायिाही गयी लनणयम
गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन उऩदपा (१) फभोजजभको
लनिेदनको व्महोयाफाट लनिेदन सलभलतको ऺेिालधकाय लबि नऩने यिषमभा ऩये को
दे जखएभा सलभलतरे उि यिषमभा ऺेिालधकाय ग्रहण गने अदारत िा लनकाम सभऺ
जान सुनाइय ददनुऩनेछ ।
८९.

चरन चराउने सूचना् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणयम फभोजजभ

चरन चराइय ऩाउन लनिेदन ऩये भा चरन चराउने लभलत खुराइय परानो लभलतभा
परानो घय जग्गाको चरन चराउन कभयचायी खयटइय आउने हुॉदा सो लभलत अगािै
घय जग्गा खालर गयीददनु बलन चरन ददनुऩने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनुऩ
य नेछ
।
(२) चरन ददनुऩने सम्ऩजि उजूयीको ऩऺ फाहे क अन्म कसै को बोगचरनभा यहेको
बएभा अलबरेख प्रशासकरे सोही ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोजजभको सूचना
जायी गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ तोयकएको लभलतभा खयटइय जाॉदा घयजग्गा खारी गये को
बए सम्फजन्धत कभयचायीरे चरन चराइय ददएको भुच ुल्का खडा गयी तथा घयजग्गा
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खारी नगये को बए खारी गयाइय चरन चराइय चरन चराएको भुच ुल्का खडा गयी
प्रलतिेदन साथ अलबरेख शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
(४) चरन चराउन फाधा लफयोध गनेराई एक हजाय रुऩैमा सम्भ जरयभाना िा १५
ददन सम्भ कैद गनुऩ
य दयछ ।
(५) एक ऩटक चरन चराई ददएकोभा चरन नछाडी जखचरो गये भा ऩटकै यऩच्छे
एक हजाय रुऩमा सम्भ जरयभाना िा एक भयहना सम्भ कैद गयी अजघ चरन
चराइ ददएको सम्ऩलतभा ऩुन चरन चराई ददनुऩछय । चरन चराउन पेयी नालरस
ददनु ऩदै न य दस्तुय सभेत फुझाई यहनु ऩदै न ।

ऩरयच्छे द-११
यियिध

९०.

नक्कर लनिेदन् (१) सलभलत सभऺ दताय यहेको उजूयीको कुनै सयोकायिारा

ऩऺरे यििादको लभलसरभा यहेको कुनै कागजऩिको नक्कर लरनको रालग लनिेदन
ददएभा सलभलतरे उि ऩऺराइय सो कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन दददा सम्फजन्धत ऩऺरे उजूयी शाखाभा यहेको
लभलसरको नक्कर लरनुऩदाय उजूयी प्रशासक तथा अलबरेख शाखाभा यहेको लभलसरको
नक्कर लरनुऩने बएभा अलबरेख प्रशासक सभऺ लनिेदन ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ददनको एघाय फजे अगािै ऩेश बएभा
सम्फजन्धत कभयचायीरे सोयह ददन य सो बन्दा ऩलछ ऩेश बएभा सम्बि बएसम्भ
सोयह ददन नबए सोको बोलरऩल्ट नक्कर उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ददॉदा पयक पयक उजूयीको रालग पयक
पयक लनिेदन ददनुऩनेछ ।
(५) यििादको कुनै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ददॉदा नक्करको सिाभा
कागजऩिको पोटो जखच्ने अनुभलत भागेभा सो ददनुऩनेछ ।
(६) नक्कर लनिेदन दददा अनुसूची -१५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।
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९१.

पोटो

नक्कर दस्तुय् (१) सम्फजन्धत प्रशासकरे दपा ९० फभोजजभ नक्कर िा
जखच्नको

रालग

लनिेदन

ददने

ऩऺसॉग

लनिेदन

दस्तुय

फाहेक

दे हाम

फभोजजभको दस्तुय लरइय नक्कर उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ्
(क) लनिेदन दस्तुय फाऩत रु. िीस राग्नेछ ।
(ख) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रलत ऩृष्ठको ऩाॉच रुऩैमाॉको दयरे ;
(ग) सलभलतको लनणयम कागजको हकभा प्रलत सक्कर ऩानाको प्रलत ऩृष्ठको
ऩाॉच रुऩैमाॉको दयरे ; तथा
(घ) लरखत कागजऩिको नक्कर नलरइय पोटो जखच्न चाहेभा प्रलत ऩानाको
ऩाॉच रुऩैमाॉको दयरे ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩलन प्रचलरत कानून फभोजजभ
नक्कर दस्तुय नराग्ने ऩऺराइय मस दपा फभोजजभको दस्तुय राग्ने छै न ।
(३) मस दपा फभोजजभ नक्कर उताय गयी रै जाने ऩऺरे नक्कर उताय गदाय रागेको
खचयको व्मिस्था आपैं गनुऩ
य नेछ ।
९२.

दस्तुय उल्रेख गने् (१) नक्कर प्रभाजणत गने सम्फजन्धत प्रशासकरे नक्कर

प्रभाजणत गदाय नक्कर रै जाने ऩऺको नाभ थय तथा उजूयीभा है लसमतका साथै नक्कर
उताय गये फाऩत दाजखर गये को दस्तुय य नक्कर ऩाना सभेत उल्रेख गयी नक्कर
ददएको व्महोया जनाइय नक्कर प्रभाजणत गनुऩ
य नेछ ।
९३.

दस्तुय च ुिा नबइय नक्कर नददइने् सम्फजन्धत प्रशासकरे मस ऐन फभोजजभ

नक्कर भाग्ने ऩऺरे नक्कर उताय गदाय दपा ९१ फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाजखर
नगदायसम्भ नक्कर ददने छै न य सो नक्करको आलधकारयकता प्रभाजणत गनय ऩाउनेछैन
।
९४.

ताये ख सायी ददन सक्ने

ताये ख सायी काभ गरय ददन हुने भुद्दाका ऩऺ

लनिेदकरे आफ्नो उजूयी, दािी प्रभाणीत गनय सक्दीन बन्ने लनिेदन साथ कागज गनय
आएभा िा दुिै ऩऺ लभलर लभराऩि गयाई ऩाॉउ बन्ने आएभा ऩलछको ताये ख यहेछ
बने ऩलन ्मसराई अगाडी सायी सो काभ गरय ददन सयकनेछ ।
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९५.

भूल्तयिभा

याख्ने

:

न्मायमक

सलभलतभा

चलरयहे को

भुद्दाराई

अन्म

अड्डा,अदारत िा लनकामभा चलरयहेकोभा उि भुद्दाराई भूल्तयिभा याख्नुऩनेछ
।भूद्दाको न्मायमक सलभलतरे लनणयम गदाय प्रबायित हुने दे जखएभा प्रबाि ऩाने भुद्दाको
पैसरा नबएसम्भ प्रबायित हुने भुद्दा भूल्तिीभा याख्न सक्नेछ ।
९६.

काभ

कायिाही

फदय

नहुने

:

मस

लनमभािरी

फभोजजभको

काभ

कायिाहीको लसरलसराभा िडा अध्मऺ, िडा सदस्म िा िडा सजचि िा प्रलतलनलध
याख्नु ऩनेभा लनजको उऩजस्थतीको रालग लरजखत सूचना दददाॉ ऩलन उऩजस्थत हुन
नआएभा िा नऩठाएभा अरु कुयाको रयतऩुगेको बए ्मस्तो सदस्म िा प्रलतलनलध
उऩजस्थत नबएको बन्ने आधायभा भाि सो काभ कायिाही फदय हुनै छै न ।
९७.

अलधकाय प्र्मामोजन : (१) कानून द्राया न्मायमक सलभलतरे नै सम्ऩादन

गनुऩ
य ने बलन यकटान बएका अलधकायहरु फाहे क न्मायमक सलभलतको कुनै काभ
कायिाही सम्फन्धी अन्म अलधकायहरु न्मायमक सलभलतरे

न्मायमक सलभलतका

सॊ मोजक िा सदस्मराई सुम्ऩन सक्नेछ ।
(२) यिशेषा ऩरयजस्थलतभा न्मायमक लनरुऩण गनयका रालग कामयऩालरकारे न्मायमक
सलभलतको फै कजल्ऩक सदस्मको रुऩभा फयढभा ३ जनाको नाभ तोक्न सक्नेछ ।
(३) कुनै खास काभको रालग तोयकएको कभयचायीको अनुऩजस्थतीभा न्मायमक
सलभलतको सॊ मोजकरे सो काभ अरु कुनै कभयचायीफाट गयाउन सयकनेछ ।

९८.

न्मायमक सलभलतरे

आन्तयीक व्मिस्थाऩन गनयसक्ने : मस लनमभािरीभा

रेजखएका कुयाभा मसै लनमभािरी फभोजजभ हुनेछ य सो दे जख िाहेक अरु
आन्तयीक व्मिस्थाऩन सलभलतरे आपै व्मिजस्थत गनय सक्नेछ य न्मायमक सलभलतको
रेटयप्माड य छाऩ तोके फभोजजभ हुनेछ।
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९९.

भुद्दाको दामयी कािायही यकनाया य भेरलभराऩ सम्फन्धी काभ मसै ऐन

फभोजजभ हुनेछ । मस ऐनभा उल्रेख नबएका तय आिश्मक अन्म व्मिस्था
प्रचलरत कानून फभोजजभ हुनेछ ।
१००.

मो ऐनको व्माख्मा गने अलधकाय न्मायमक सलभलतसॊ ग यहनेछ तय ्मस्तो

व्माख्माराई अलधकाय प्राद्ऱ न्मायमक लनकामिाट सदय िा िदय गनयबन्ने कुनै फाधा
ऩने छै न
१०१.

।
प्रचलरत कानून फभोजजभ हुन्े मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेजखएको

बएताऩलन उजूयीसॉग सम्फजन्धत प्रचलरत कानूनभा कुनै कुया रेजखएको बए सोभा
रेजखए जलतको हकभा सोयह फभोजजभ हुनेछ ।
१०२.

लनमभ फनाउने अलधकाय् सलभलतको लसपारयसभा मस ऐनको प्रबािकायी

कामायन्िमनको रालग कामयऩालरकारे आिश्मिा अनुसाय लनमभािरी लनदे जशका य
कामययिधी फनाउन सक्नेछ ।
१०३.

फचाउ :मो ऐन प्रायम्ब हुन ु बन्दा अगालड न्मायमक सलभलतिाट न्मायमक

लनरुऩणका रालग बए गये का काभ कायिाहीहरु मसै ऐन अन्तगयत बए गये को
भालननेछ ।
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अनुसूची-१
(दपा १० को उऩदपा (२)सॉग सम्फजन्धत)
उजूयीको ढाॉचा
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरका सभऺ ऩेश गये को
लनिेदन-ऩि
............जजल्रा...........गाउॉ/नगयऩालरका, िडा न........िस्ने ...............को
छोया / छोयी / श्रीभलत
िषय .............. को ....................(ऩऺ) लनिेदक
िादी
यिरुद्ध
भोयङ जजल्रा, फेरिायी नगयऩालरका, िडा न ......... फस्ने िषय ....... को............
(यिऩऺ) प्रलतिादी यिऩऺ
प्रलतिादी
यिषम्
................................................................................................. ।

ॉ ाहरूभा रेजखए फभोजजभ लनिेदन गदयछु :
भ लनम्न िुद
१.

भकाय ऩये को यिषम (तथ्म)

२.

भाग गये को उऩचाय ( कानून सभेत)

३.

मस सलभलतफाट दोस्रो ऩऺ जझकाई जे जो िुझ्नुऩछय िुझी यििाद लनरुऩण

४.

मस नगयऩालरकाफाट जायी बएको स्थानीम न्मायमक कामययिलधको दपा

गयाई ऩाउॉ ।

...... िभोजजभ लनिेदन दस्तुय रु...., दोस्रो ऩऺ १ जनाराई म्माद सूचना
दस्तुय

रु.....,

ऩाना

२

को

लनिेदनको

प्रलतलरऩी

दस्तुय

रु.सभेत गयी जम्भा रु ......मसै लनिेदनसाथ दाजखर गये को छु . .............
।
५.

मो लनिेदन स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को दपा ४७ (२)
अनुसाय मसै सलभलतको अलधकायऺेि लबि ऩदयछ ।
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६.

मो लनिेदन हदम्माद लबिै छ य भ लनिेदकराई मस यिषमभा लनिेदन ददने
हकदै मा प्राद्ऱ छ ।

७.

मस यिषमभा अन्मि कही ीँ कतै कुनै लनकामभा कुनै प्रकायको लनिेदन ददएको
छै न ।

८ .मसभा भेया लनम्न साऺी तथा लरखत प्रभाण फुझी प्रभाण रगाई ऩाउ ।
९ .मसभा रेजखएका व्महोया ठीक साॉचो स्म हुन, झुठा ठहये कानून िभोजजभ
सजाम बोग्न तमाय छु ।
१०. हार कानून व्मिसामी भुकयय गये को छै न ऩलछ गये कोभा मसको अलबन्न अॊ ग
भानी ऩाउॉ ।

तऩलसर
साऺी:
लरखत प्रभाण :

१.

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

२.

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

१.

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

२.

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

३.

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

लनिेदक
नाभ् .............................
इलत सॊ ित .............
सार...................भयहना......................गते.....................योज शुबभ ।
(मो साभान्म ढाॉचा भाि हो यििादको यिषम अनुसायको तथ्म, कानून य दािी
उल्रेख गयी लनिेदनऩि ददन फाधा ऩने छै न ।)
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अनुसूची -२

(दपा ११ को उऩदपा (१)सॉग सम्फजन्धत)
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरकाभा
उजूयी दताय गये को लनस्साको ढाॉचा
श्री ....................
........................ ।
यिषम:
तऩाइरे

उजूयी दतायको लनस्सा ऩि सम्फन्धभा ।

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

यिरुद्धभा

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

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

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

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

फस्ने

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

........................ ........................ ........................यिषमको उजुयी दताय
गनय ल्माएकोभा आजको लभलतभा दताय गयी दताय नॊ. कामभ बएकोरे मो लनस्सा
ददएको छ ।

अलधकृत कभयचायी
दस्तखत:........
लभलत:...........
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अनुसूची -३

(दपा ११ को उऩदपा (२)सॉग सम्फजन्धत)
तारयख बऩायइय
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरकाभा खडा गरयएको ताये ख बयऩाई
िादी

प्रलतिादी

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

भुद्दा

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

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

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

पाॉटिाराको
दस्तखत:........
लभलत:...........
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अनुसूची-४

(दपा ११ को उऩदपा (३)सॉग सम्फजन्धत)
तारयख ऩचाय
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरका
फाट जायी बएको ताये खको ऩचाय
िादी

प्रलतिादी

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

.................
भुद्दा् ......................

लभलत ............... भा .................... काभ गनय ........ फजे हाजजय हुन
आउनुहोरा ।

पाॉटिाराको दस्तखत
लभलत .................
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अनुसूची-५

(दपा १७ को उऩदपा (३) सॉग सम्फजन्धत)
प्रलतिादको ढाॉचा
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरका सभऺ ऩेश गये को
लरजखत जिाप
प्रथभ ऩऺ
भोयङ्

जजल्रा

फेरिायी

नगयऩालरका, िडा

नॊ.

.........................को

छोया/छोयी/श्रीभती
िषय .............. को ....................लरजखत जिाप प्रस्तुतकताय
प्रलतिादी
यिरुद्ध
भोयड् जजल्रा, फेरिायी नगयऩालरका, िडा नॊ. ......... फस्ने िषय
....... को............लनिेदक

यिऩऺी/िादी

यिषम्............................................... ।

ॉ ाहरूभा रेजखए फभोजजभ लनिेदन गदयछु :
भ लनम्न िुद
1. उजुयीको सभथयन िा खण्डन हुने व्महोया ।

2. मसै ऐनको दपा ............. फभोजजभ प्रलतिादको जिाप फाऩत दस्तुय रु.
................... मसै लनिेदनसाथ सॊ रग्न गये को छु ।
3. मो लरजखत जिाप म्मादलबिै लरई भ आपैं िा िाये स भापयत उऩजस्थत बएको
छु ।

4. मस यिषमभा अन्मि कही ीँ कतै कुनै लनकामभा कुनै प्रकायको लनिेदन ददएको
छै न ।

5. मसभा रेजखएका व्महोया ठीक साॉचो स्म हुन, झुठा ठहये कानून फभोजजभ
सजाम बोग्न तमाय छु ।
लनिेदक
नाभ् ........................
इलत

सॊ ित

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

भयहना

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

सार

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

गतेयोज शुबभ ।....................
फेरफायी नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत (कामययिधी) सम्फन्धी ऐन, २०७५

59
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अनुसूची-६

(दपा २१ को उऩदपा (६) सॉग सम्फजन्धत)
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरकाफाट जायी बएको

म्मादसूचना
.............................................................फस्ने को.....................................................
नाउॉभा फेरफायी नगयऩालरका कामायरमफाट जायी बएको १५ ददने सूचना
....................जजल्रा,.......................................ऩालरकािडा
नॊ.फस्ने......................................रे
.....................

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

तऩाइको

यिरुद्ध

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

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

.....................यििाद

ऩये को बनी उजुयी दताय गये को हुॉदा सो को प्रलतलरऩी मसै साथ ऩठाईएको छ ।
अत् तऩाईरे मो म्माद िुझेको िा रयत ऩूिक
य ताभेर बएको लभलतरे १५(ऩन्र)
ददन लबिभा आफ्नो बनाई य प्रभाण सयहत आपैं िा कानून िभोजजभको िाये श
भापयत मस कामायरमभा हाजजय हुन आउनुहोरा । अन्मथा कानून फभोजजभ हुने
व्महोया जानकायी गयाईन्छ ।

इलत

सॊ ित

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

भयहना

....................सार

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

गतेयोज शुबभ ।....................
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अनुसूची-७

(दपा ४४ को उऩदपा (१)सॉग सम्फजन्धत)
लनणयमको ढाॉचा
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरका
सॊ मोजक श्री..............................................................................
सदस्म श्री................................................................................
सदस्म श्री................................................................................
लनणयम
सॊ ित ............... सारको लनिेदन नॊ........
यिषम: ......................................................................................... ।
भोयङ् जजल्रा, फेरिायी नगयऩालरका, िडा न........ िस्ने ...............को छोया / छोयी /
श्रीभलत
िषय .............. को ....................(ऩऺ) लनिेदक िादी
यिरुद्ध
भोयङ् जजल्रा, फेरिायी नगयऩालरका, िडा नॊ. ........ फस्ने िषय
....... को......................
(यिऩऺ)
प्रलतिादी
स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१) ञ फभोजजभ लनिेदन दताय बइ
सोही ऐनको दपा ४६ फभोजजभ गठन बएको न्मायमक सलभलत सभऺ प्रस्तुत हुन आएको
भुद्दाको सॊ जऺद्ऱ तथ्म य लनणयम मस प्रकाय छ्
(१)

भकाय ऩये को यिषमभा लनिेदनको व्महोया ।

(२)

उजुयीको सभथयन िा खण्डन हुने प्र्मथॉको लरजखत जिाप ।

(३)

स्थरगत लनयीऺणभा दे जखएको फाये स्ऩष्ट यकटानी बएको प्रलतिेदन (आिश्मक
बए) ।

(४)

यििादका

दुिै

ऩऺराई

भेरलभराऩ

गयाउने

प्रमोजनका

रालग

फेरिायी

नगयऩालरका िडा नॊ........भा यहेको भेरलभराऩ केन्द्रभा ऩठाउॉ दा भेरलभराऩ हुन
नसकी पकी आएको ।
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लनणयम

ु ाईको रालग आज ऩेशी तोयकएकोभा यििादका सम्फजन्धत ऩऺहरू स्िमभ
दुिै ऩऺराई सुनि
तथा लनजहरूफाट लनमुि गये का कानून व्मिसामीहरू सभेतको बनाइ सुनी ऩुन् लभराऩि
गनुह
य ोस बलन सम्झाउॉ दा िुझाउॉ दा ऩलन लभराऩि गनय भञ्जुय नगनुय बएकोरे पाइरभा सॊ रग्न
प्रभाण कागजहरुको सभेत भूल्माङ्कन गयी स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा
४९(२)

फभोजजभलनणयम

ददनुऩने

हुन

आई

लनणयमतपय

यिचाय

गदाय

लनिेदकको

...............................................बनाई
अनुसाय........................................................................गये को िा बएको हो होइन
बनी स्थरगत रुऩभै जाॉचिुझ गयी प्रायिलधक प्रलतिेदन ऩेश गनय कामायरमफाट खयटइ गएका
प्रायिलधक कभयचायीरे लभलत............. भा ऩेश गये को ...........सयहतको प्रायिलधक प्रलतिेदन
सभेतफाट लनिेदकको भाग दािी िभोजजभ............................................ ऩुयष्ट हुने

दे जखन्छ/दे जखदै न । प्र्मथॉरे मस कामायरमफाट ऩेश गये को प्रभाण तथा प्रचलरत कानून य
प्रचरनफाट

सभेत......................................

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

प्रफन्ध

लनिेदकको

गनुऩ
य ने

भाग

दे जखन्छ

िभोजजभ
।

प्र्मथॉरे
लनिेदकरे

..................................... ठहछय। सो ठहनायरे तऩजशर फभोजजभ गनुय ।
तऩजशर

१.सयोकायिारारे नक्कर भाग गनय आएभा लनमभानुसाय दस्तुय लरई नक्कर ददनु ।
२.मो लनणयमभा जचि नफुझे ३५ ददनलबि .............. जजल्रा अदारतभा ऩुनयािेदन गनय जानु
बलन प्र्मथॉराई सुनाईददनु ।म्माद ददनु ।

३. उजूयीको रगत किा गयी म्मादलबि ऩुनयािेदन नऩये भा कानून िभोजजभ लनणयम
कामायन्िमन गनु/
य गयाउनु ।
..............................

..................................
सदस्म

इलत सॊ ित ............. सार................... भयहना......................गते.....................योज
शुबभ ।
(मो साभान्म ढाॉचा भाि हो यििादको यिषम अनुसायको तथ्म, कानून य दािी उल्रेख गयी
लनणयम गनय फाधा ऩने छै न ।)
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अनुसूची-८

(दपा ५० सॉग सम्फजन्धत )
अन्तरयभ सॊ यऺणा्भक आदे शको नभूना
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरका
अन्तरयभ सॊ यऺणा्भक आदे श
सॊ मोजक श्री ........................................................
सदस्म श्री ................................................................
सदस्म श्री .............................................
आदे श

सॊ ित ............................ सारको लनिेदन नॊ........
यिषम् ऩीलडतराई उऩचाय गयाउने सम्फन्धभा ।
भोयङ् जजल्रा फेरिायी नगयऩालरका, िडा न........ िस्ने ...............को छोया/छोयी/श्रीभलत
िषय .............. को ....................

लनिेदक यिरुद्ध

भोयङ् जजल्रा, फेरिायी नगयऩालरका, िडानॊ. ........ फस्ने िषय ....... को
............ (यिऩऺ)

मसभा

प्रलतिादी

लनिेदकको

भाग

फभोजजभ

..........................जजल्रा

................................ऩालरकािडा नॊ................................ फस्ने ...............को नालत
..........................को

छोया/छोयी

िषय................को....................................

रेआपूराई..........................गनय अटे यगये को …………………………………………………… घयीघयी
रुऩैमाॉ नबएको िहाना गने गये को, कयहरे कयहरे ................................. काभको
व्मस्ततारे

पुसयद

नलभरेको

आदद

कायण

जनाई

आपूरे

लनमलभत

प्राद्ऱ

गनुऩ
य ने

................................ प्राद्ऱ गनय नसकेको हुॉदा आफ्नो जीिन झनझन खतयामुि हुन

गएको बनी......................................... य लसपारयस सयहत ऩेश हुन आएको लनिेदन
उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचफुझ गदाय व्महोया भनालसफ दे जखएको हुॉदा हारराई लनिेदकको
रालग

.........................................रे

लसपारयस

गये
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..............................................

गनुय

गयाउनु

तथा

लनजको

..................................................... रालग आिश्मक अन्म प्रफन्ध सभेत लभराउनु
बनी

स्थानीम

सयकाय

सॊ चारन

ऐन

२०७४

को

दपा

४९(८)

फभोजजभ

यिऩऺी

................................. को नाभभा मो अन्तरयभ सॊ यऺणा्भक आदे श जायी गरयददएका छौं
। मो आदे श लभलसर साभेर याखी यिऩऺीराई रेखी ऩठाईददनु । मो आदे श अनुसाय
उऩचाय बएको जानकायी प्राद्ऱ गयी लभलसर साभेर याख्नु य लनमभानुसाय ऩेश गनुय ।
..............................

..................................
सदस्म

ईलत सॊ ित................... सार ..........भयहना..............गते योज..........................शुबभ ।
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अनुसूची-९

(दपा ५५ को उऩदपा (२) सॉग सम्फजन्धत)
लभराऩिको रालग लनिेदनको ढाॉचा

ु
फेरिायी नगयऩालरका, न्मायमक सलभलतसभऺ ऩेश गये को लभराऩिको सॊ मि
लनिेदनऩि

............जजल्रा ...........गाउॉ/नगयऩालरका, िडा न........ िस्ने ...............को
छोया/छोयी/श्रीभलत
िषय .............. को ....................(ऩऺ) िेदकलन
िादी
यिरुद्ध
जजल्रा भोयङफेरफायी नगयऩालरका, िडानॊ. ........ फस्ने िषय ....... को..............
(यिऩऺ) प्रलतिादी
यिऩऺ प्रलतिादी
यिषम: सम्फन्ध यिच्छे द ।
हाभी लनिेदक
१.

लनम्न लरजखत लनिेदन गदयछौ,-

हाभी फीच सॊ ित २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनुसाय यििाह

गरयएकोभा कयीफ

२ िषयसम्भ

सुभधुय दाम्ऩ्म 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
अनुयोध गये को, लरन गएको तय उल्टै कुटयऩट गयी ऩठाएको बनी लनिेदकको
लनिेदन ऩये को ।
२.

आपुराई दाइजो नल्माएको लनउॉफाट घयभा हेरा गये को, अऩभान गयी

जफयजस्ती घयफाट लनकारा गये को हो । आपूखुशीरे भाइत गई फसेको होइन

अझऩलन रोग्ने प्रलत आफ्नो मथाित भामा, सद्भाि य सम्भान यहेकोरे रोग्ने
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स्िास्नीको सम्फन्ध मथाित कामभ गयाईऩाउॉ बन्ने प्र्मथॉको लरजखत जिाप यहेको
।
३.

हाभी झगडा गयी आमौं, केहीिषय रोग्ने स्िास्नी छु जट्मएय फस्मौं, हाभीफाट

एक सन्तानको जामजन्भ सभेतबैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी यिषमरे
भनभुटाि

बई

रोग्ने

स्िास्नी

अरग

अरग

फसेकोभा

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

गाउॉऩालरकानगयऩालरका/उऩभहानगयऩालरका/भहानगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत

भापयत िडा नॊ अन्तगयतको ............................ भेरलभराऩ ................. .
केन्द्रभा भेरलभराऩकताय ..................................को ऩहरभा एको आऩसभा
छरपर गयी यिगतभा जे जस्ता यिषमभा असभझदायी तथा फेभेर बएको बएताऩलन

हाभीफीच एक अकायप्रलत यिश्वास, सदबाि य प्रेभ कामभै यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको
सम्फन्ध यिच्छे द गयी ऩाउॉ बन्ने लनिेदन दािी छोडी ऩुन् सुभधुय सम्फन्धका साथ
दाम्ऩ्म जीिनराई व्मिजस्थत ढॊ गरे अगालड फढाउने छौं । लनिेदकको घयभा
त्कार रोग्ने स्िास्नी लभरीफस्ने िाताियण नहुने बएकोरे छु िै ठाउभा डेया लरई
फस्न हाभी दुिै ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को

ु
दपा ४७ िभोजजभ मो लभराऩिको सॊ मि
लनिेदन ऩेश गये का (२) छौं , रेजखए
फभोजजभ लभराऩि गयी ऩाउॉ ।

ु
४.फेरिायी नगयऩालरका स्थानीम न्मायमक कामययिलधफभोजजभ मो लभराऩिको सॊ मि
लनिेदन दस्तुय फाऩत रू ............... मसै साथ सॊ रग्न छ ।

५ मसभा रेजखएका व्महोया ठीक साॉचो हुन, झुठ्ठा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा
िुझाउॉरा ।
लनिेदकहरू
........................................... लनिेदक
.......................................... यिऩऺ
इलत

सॊ ित

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

सार

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

भयहना

......................गते

..................... योज शुबभ ।
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अनुसूची -१०

(दपा ५५ को उऩदपा (५) सॉग सम्फजन्धत)
लभराऩिको ढाॉचा

ु
फेरिायी नगयऩालरका, न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश गये को लभराऩिको सॊ मि
लनिेदनऩि

............जजल्रा ...........गाउॉ/नगयऩालरका, िडा नॊ........ स्नेफ ...............को
छोया / छोयी / श्रीभती
िषय .............. को ....................(ऩऺ) लनिेदक
यिरुद्ध
भोयङ जजल्रा, फेरिायी नगयऩालरका, िडानॊ ......... फस्ने िषय ....... को............
(यिऩऺ) प्रलतिादी
यिऩऺप्रलतिादी
यिषम: सम्फन्ध यिच्छे द ।
हाभी लनिेदक
१.

लनम्न लरजखत लनिेदन गदयछौं :

हाभीफीच सॊ ित २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनुसाय यििाह

गरयएकोभा करयि २ िषयसम्भ

सुभधुय दाम्ऩ्म जीिन यहे को लथमो । हाभीफाट

२०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको,

सोयह िषय २०७१

सारको लतहायभा भाइत गएऩछी घय नआएको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट
अनुयोध गये को, लरन गएको तय उल्टै कुटयऩट गयी ऩठाएको बलन लनिेदकको
लनिेदन ऩये को ।

फेरफायी नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत (कामययिधी) सम्फन्धी ऐन, २०७५

67

बेऱबारी नगरपालऱकाको राजपत्र भाग-१, खण्ड-१, संख्या-१, लमति २०७५।३।३२

२.

आपूराई दाइजो नल्माएको लनहुॉभा घयभा हेरा गये को, अऩभान गयी

जफयजस्ती घयफाट लनकारा गये को हो । आपूखुशीरे भाइत गई फसेको होइन
अझऩलन रोग्नेप्रलत आफ्नो मथाित भामा, सद्भाि य सम्भान यहेकोरे रोग्ने
स्िास्नीको सम्फन्ध मथाित कामभ गयाई ऩाउॉ बन्ने प्र्मथॉको लरजखत जिाप
यहेको
३.

।
हाभी झगडा गयी आमौं, केही िषय रोग्ने स्िास्नी छु जट्मएय फस्मौं,

हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ सभेत बैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी
यिषमरे

भनभुटाि

बई

रोग्ने

स्िास्नी

अरग

अरग

फसेकोभा

फेरिायी

नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत भापयत िडा नॊ .........................

को

.........................भेरलभराऩ केन्द्रको ऩहरभा एक आऩसभा छरपर गयी लभरी
आएको व्महोया मो छ की यिगतभा जे जस्ता यिषमभा असभझदायी तथा फेभेर
बएको बएताऩलन हाभीफीच एक अकायप्रलत यिश्वास, सद्भाि य प्रेभ कामभै यहेकोरे
रोग्नेस्िास्नीको सम्फन्ध यिच्छे द गयी ऩाउॉ बन्ने लनिेदन दािी छोलड ऩुन् सुभधुय
सम्फन्धका साथ दाम्ऩ्म जीिनराई व्मिजस्थत ढॊ गरे अगालड फढाउने छौं ।
लनिेदकको घयभा त्कार रोग्नेस्िास्नी लभरी फस्ने िाताियण नहुने बएकोरे छु िै
ठाउभा डेया लरई फस्न हाभी दुिै ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन
ऐन २०७४ को दपा ४७ (२)

ु
फभोजजभ मो लभराऩिको सॊ मि
लनिेदन ऩेश

गये का छौं । लभराऩि गयी ऩाउॉ ।
ु
४. नगयऩालरका न्मायमक सलभलत ऐन फभोजजभ मो लभराऩिको सॊ मि
लनिेदन
दस्तुय फाऩत रु मसै साथ सॊ रग्न छ ।................. ..
५.

मसभा रेजखएका व्महोया ठीक साॉचो हुन, झुठा ठहये कानून फभोजजभ

सहुॉरा िुझाउॉरा ।
लनिेदकहरु
.............................................. लनिेदक
................................................................ यिऩऺ
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इलत सॊ ित .............
सार...................भयहना......................गते.....................योज शुबभ ।

अनुसूची-११

(दपा ६२ को उऩदपा (३) सॉग सम्फजन्धत)

भेरलभराऩकतायभा सूचीकृत हुने लनिेदन ढाॉचा
न्मायमक सलभलत
फेरिायी नगयऩालरका सभऺ ऩेश गये को लनिेदन
यिषम : भेरलभराऩकतायभा सूचीकृत हुन ऩाउॉ ।
प्रस्तुत यिषमभा तऩलसरभा उल्रेजखत कागजातहरुको प्रलतलरयऩ साथै याखी फेरिायी
नगयऩालरकाको

न्मायमक

सलभलत

अन्तगयतको

िडा

नॊ........

यहेको

........................भेरलभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बई भेरलभराऩ गयाउन अनुभती
ऩाउॉ बनी लनिेदन गदयछु ।
तऩलसर
१) नागरयकता प्रभाणऩिको छाॉमाप्रलत,
२) स्नातक तहसम्भ उिीणय गये को शैजऺक प्रभाणऩिको छाॉमाप्रलत,
३) भेरलभराऩकतायको तालरभप्राद्ऱ गये को प्रभाणऩिको छामाॉप्रलत,
४) भेरलभराऩ सम्फन्धी अनुबि य
५) व्मजिगत यिियण (Bio- data)

लनिेदक
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नाभ थय: ..........
दस्तखत् ...........
लभलत: .............

अनुसूची-१२

(दपा ७८ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत)
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरका सभऺ ऩेश गये को
बरयबयाउको लनिेदन ऩि

यिषम् बरयबयाई ऩाउॉ बन्ने फाये ।
लनिेदक............................... फस्ने .........फषयको...............................
िादीप्रलतिादी
यिरुद्ध
यिऩऺी.............स्नेफ.......फषयको...............................
भुद्धा:

भ लनिेदक लनिेदन िाऩत रु १०।– दस्तुय साथै याखी लनम्न व्महोया लनिेदन गदयछु
।
१ .

उऩयोि यिऩऺी सॊ गको उल्रेजखत भुद्धा मस फेरिायी नगयऩालरकाको

न्मायमक सलभलतको लभलतको लनणयम फभोजजभ भैरे मस कामायरमभा ..............
याखेको दस्तुय यकभ लभलतजजल्रा अदारतको ...................को श्री..............
पैसरा फभोजजभ भैरे बयी बयाई ऩाउने ठहय बएको हुॉदा उि यकभ बयी बयाई
ऩाउन मो लनिेदन ऩेश गये को छु ।
२ .

यभैरे मस कामायरमभा जम्भा गये को दस्तु यकभको बयऩाई यलसद

बौचयको सक्करै प्रलत य सम्भानीत श्री जजल्रा अदारतको अजन्तभ पैसराको
........... मसै साथ सॊ रग्न छ । प्रलतछामा
३ .

हो साॉचो कमसभा रेजखएको व्महोया ठी, झुठ्ठा ठहये सहुॉरा फुझाउरा ।

लनिेदक
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लनज..............

इलत सॊ ित .............
सार...................भयहना......................गते.....................योज शुबभ ।
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अनुसूची- १३

(दपा ७९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत)
चरन चराउने लनिेदन
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरकाभा ऩेश गये को
लनिेदन ऩि
यिषम् चरन चराई ऩाउॉ बन्ने िाये ।
................... दकलनिे................. फस्ने ....... िषयको

............ िादी

प्रलतिादी
यिरुद्ध
यिऩऺी...................फषयको...............................
भ लनिेदक िाऩत रु. १० को दस्तुय साथै याखी लनम्न व्महोया लनिेदन गदयछु ।
उल्रेजखत

यिऩऺीसॊ गको

नगयऩालरकाको

न्मायमक

.........................................
सलभलतफाट

लभलत

भुद्दाभा

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

मस
बएको

..........................................................(सम्ऩजि िा िस्तु बोगचरन गनय
ऩाउने उल्रेख गयी लनणयम बएको छ । सो सम्ऩजि िा िस्तु उल्रेख गने) भा श्री
जजल्रा अदारत .............फाट लभलत ..........भा भेयो हकबोग य स्िालभ्ि ठहय
हुने बनी न्मायमक सलभलतकै लनणयमराई सदय गयी भेयै हकबोग काममभ बएको
सम्ऩजि शीघ्रालतशीघ्र भराई चरन चराई ऩाउन मो लनिेदन ऩेश गये को छु ।
२. मस लनिेदनका साथ दे हामका कागजात सॊ रग्न गये को छु ।
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(क) न्मायमक सलभलतरे गये को लनणयमको छाॉमाप्रलत ।
(ख) जजल्रा अदारत ......... रे लभलत ............भा गये को सदय पैसराको छाॉमा
कऩी
(ग) यििाद सम्फद्ध लभलसर मसै कामायरमभा यहे को छ ।
(घ) मस रेजखएको व्महोया ठीक साॉचो हो । झुटा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा
फुझाउॉरा ।

ईलत सॊ ित...........सार.............भायहना...........गते‘„„..........योज शुबभ ।
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बेऱबारी नगरपालऱकाको राजपत्र भाग-१, खण्ड-१, संख्या-१, लमति २०७५।३।३२

अनुसूची-१४

(दपा ८१ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत)
सम्ऩलत योक्काको आदे श

न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरका
सॊ मोजक श्री............................................................................ .............
सदस्म श्री...........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
आदे श
सॊ ित........सारको लनिेदन नॊ .................
यिषम् सम्ऩलत हस्तान्तयण योक्का
भोयङ

जजल्राफेरिायी

नगयऩालरका, िडा

नॊ

िस्ने

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

.........

.

को .................................................................................................
छोया/छोयी/श्रीभती

िषय

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

को(प्रथभ ऩऺ) लनिेदक.........................................................
यिरुद्ध
....................जजल्रा......................................................

ऩालरका,

िडानॊ....िस्ने....िषयको......................................... (दोश्रोऩऺ)यिऩऺी
मसभा लनिेदकको भाग फभोजजभ..............जजल्रा..............ऩालरका, िडा नॊ....
ऺे.प.........यक.नॊ........

जग्गाभा

अिण्डाको..................िगययपटको

फनेको.........को
चायतल्रे

घय

य

नाभभा
लरग

रगाऩात

यहेको
सभेत

यिऩऺी............................को सम्ऩजि लनज यिऩऺीफाट अन्म अॊ जशमायहरूको
भन्जुयी यिना हक हस्तान्तयण हुन सक्ने आशॊका गयी लनिेदकरे ददएको लनिेदन
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उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचिुझ गदाय व्महोया भनालसफ दे जखएको हुॉदा हारराई
प्र्मऺॉको नाभभा यहे को उजल्रजखत घयजग्गाको हक हस्तान्तयण गनय लसपारयस
नददन िडाराई य अको आदे श नबएसम्भका रालग उि घयजग्गाको हक
हस्तान्तयण नगनु/
य गनय नददनु बनी भारऩोत कामायरमको नाभभा सभेत स्थानीम
सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४९ (६) फभोजजभ मो योक्काको आदे श
जायी गरयददएका छौं । मो आदे श लभलसर साभेर याखी सम्फजन्धत कामायरमहरुभा
ऩठाईददनु । मो आदे श अनुसाय योक्का बएको जानकायी प्राद्ऱ गयी लभलसर साभेर
याख्नु य लनमभानुसाय ऩेश गनुय ।

ईलत सॊ ित................सार.............भायहना...........गते‘..........योज शुबभ ।
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अनुसूची-१५

(दपा ९०को उऩदपा (६) सॉग सम्फजन्धत)
नक्करको रालग लनिेदन
न्मायमक सलभलत, फेरिायी नगयऩालरकाभा ऩेश गये को
लनिेदन ऩि

यिषम : नक्कर ऩाउॉ बन्ने फाये ।
...................

फस्ने

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

लनिेदक/िादी/प्रलतिादी
यिरुद्ध
...............

फस्ने

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

यिऩऺी/िादी/प्रलतिादी
भुद्दा : ..................................
भ लनिेदक लनिेदन दस्तुय िाऩत रु. १०।– साथै याखी लनम्न व्महोया लनिेदन गदयछु:
(१)

उऩयोि यिऩऺीसॉगको उल्रेजखत भुद्दाभा अध्ममनको रालग दे हामका कागजातहरू

आिश्मक ऩये को हुॉदा प्रभाजणत प्रलतलरयऩ ऩाउॉ बनी मो लनिेदन साथ उऩजस्थत बएको छु ।
अत् नक्करको प्रभाजणत प्रलतलरऩी ऩाउॉ ।
दे हाम
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................

२) रेजखएको व्महोया ठीक साॉचो छ, झुिा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉ रा ।
लनिेदक
लनज ..........................
इलत सम्ित ......... सार .... भयहना .... गते योज ... शुबभ ................

आज्ञाऱे
गणेश प्रसाद दाहाऱ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृि
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