व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयत (कामयविधध
सम्फन्धी) ऐन २०७४

;efaf6 kfl/t ldltM @)&$.!).@&
/fhkqdf k|sflzt ldltM@)&$.!@.*
प्रस्तािना् न्मायमक सलभयतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ उजुयीको कायिाही य ककनाया गदाय

अऩनाउनुऩने कामयविधध तम गयी स्ऩष्टता, एकरूऩता एिॊ ऩायदलशयता कामभ गयी कानूनको शासन
तथा न्माम प्रयतको जनविश्िास कामभ याखीयहनको राधग प्रचरनभा यहे को सङ्घीम कानूनभा
बएदे खख फाहे क थऩ कानूनी व्मिस्था गनय िाञ्छनीम बएकोरे
नेऩारको सॊविधानको धाया २२१ को उऩधाया (१ ) फभोजजभ

व्मास नगय सबारे मो ऐन

फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द १
प्रायजम्बक
१.

सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्
(१ ) मस ऐनको नाभ व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयत (कामयविधध सम्फन्धी) ऐन
२०७४ यहे को छ ।
(२) मो ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको लभयतदे खख रागु हुनेछ ।

२.

ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा
(क)

“उजुयी” बन्नारे सलभयत सभऺ ऩये को उजुयीफाट सुरु बएको प्रचलरत कानून

फभोजजभ सलभयतरे कायिाही य ककनाया गने उजुयी सम्झनुऩछय ।
(ख) “खाम्ने”

बन्नारे तोककएको सम्ऩजततको भूलमाॊङकन गरयदा भ्माउने हदराई

सम्झनु ऩदय छ ।
(ग)

“चरन चराई ददने”

बन्नारे

यनणयम ऩश्चात ् हक अधधकाय

प्राप्त

बएको

व्मजततराई कुनै िस्तु िा सम्ऩजतत बोग गनय ददने कामयराई सम्झनुऩदय छ ।
(घ)

“जभानत” बन्नारे कुनै व्मजतत िा सम्ऩजततराई न्मायमक सलभयतरे चाहे को
फखतभा उऩजस्थत िा हाजजय गयाउन लरएको जजम्भा िा उततयदायमतिराई
सम्झनुऩदय छ ।
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(ङ)

“ताभेरी” बन्नारे न्मायमक सलभयतको ऺेत्राधधकाय लबत्रका वििादहरुभा सम्फजन्धत
ऩऺराई फुझाइने म्माद,

सूचना,

आदे श,

फुझाउने कामयराई सम्झनुऩछय ।
(च)

ऩुजॉ िा जानकायी ऩत्र यीतऩूिक
य

“तामदात” बन्नारे सम्ऩजततको विियण िा गन्ती गये को सॊख्मा जयनने व्महोया िा
सम्ऩजततको पाॉटिायी िा रगतराई सम्झनऩ
ु दय छ ।

(छ)

“तोककएको” िा “तोककएफभोजजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगयत फनेको यनमभभा
तोककएफभोजजभ सम्झनऩ
ु छय ।

(ज)

“दयऩीठ” बन्नारे न्मायमक सलभयत सभऺ ऩेश हुन आएका कुनै कागजऩत्रको
सम्फन्धभा यीत नऩग
ु े िा कानन
ू रे दताय नहुने िा नराग्ने बएभा तमसको
ऩछाडडऩदि सोको कायण य अिस्था जनाइ अधधकायप्राप्त अधधकायीरे रेखखददने
यनदे शन िा व्महोयाराई सम्झनुऩदय छ ।

(झ) “नाभेसी” बन्नारे कुनै व्मजततको नाभ, थय य ितन सभेतको विस्तत
ृ विियण
खर
ु ाइएको व्महोयाराई सम्झनुऩदय छ ।

(ञ)

“नालरस” बन्नारे कुनै वििादको विषमभा दपा ८ फभोजजभ ददएको उजुयी,
यनिेदन िा कपयाद सम्झनुऩछय

(ट)

“यनणयम ककताफ”

बन्नारे सलभयतरे उजुयीभा गये को यनणयमको अलबरेख याख्नको

राधग खडा गये को उजुयीभा यनणयम गये को व्महोया य तमसको आधाय तथा
कायणको सॊक्षऺप्त उलरेख बएको ककताफ सम्झनुऩछय ।
(ठ)

“ऩञ्चकृयत भोर”

बन्नारे ऩञ्च बराद्मीरे सम्ऩजततको स्थरगत तथा स्थानीम

अिरोकन भूलमाॊङकन गयी बफक्री वितयण हुन सतने उधचत ठहयाएय यनजश्चत
गये को भूलमराई सम्झनुऩदय छ ।
(ड)
(ढ)

“ऩेशी” बन्नारे न्मायमक सलभयत सभऺ यनणयमाथय ऩेश हुने वििादहरुभा ऩऺहरुराई
उऩजस्थत गयाई सुनुिाइ गने काभराई सम्झनुऩदय छ ।

“प्रयतिादी” बन्नारे िादीरे जसका उऩय उजुयी दताय गदय छ सो व्मजतत िा सॊस्था
सम्झनुऩछय ।

(ण)

“फकसऩत्र” बन्नारे वििाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मतत गये का
कुया रेखखने िा रेखखएको कागजराई सम्झनुऩछय ।

(त)

“फन्द इजरास” बन्नारे न्मायमक सलभयत अन्तगयत यनरुऩण हुने वििादहरु भध्मे
गोप्म प्रकृयतको वििाद बएको य सम्फद्ध ऩऺहरुफीच गोऩनीमता कामभ गनय
आिश्मक दे खखएभा सम्फद्ध ऩऺहरु भात्र सहबागी हुने गयी प्रफन्ध गरयएको
सन
ु ि
ु ाई कऺराई सम्झनऩ
ु छय ।
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(थ)

“िादी” बन्नारे कसै उऩय सलभयत सभऺ उजुयी दताय गने व्मजतत िा सॊस्था
सम्झनुऩछय ।

“भूलतफी” बन्नारे न्मायमक सलभयत अन्तगयत विचायाधीन भुद्धा अन्म अड्डा

(द)

अदारतभा सभेत विचायाधधन बइयहे को अिस्थाभा न्मायमक सलभयतरे यनणयम
गदाय अन्म विचायाधधन भद्ध
ु ाभा प्रबावित हुने दे खखएभा प्रबाि ऩाने भद्द
ु ाको
पैसरा नबएसम्भ प्रबावित हुने भद्द
ु ा स्थधगत गने कामयराई सम्झनऩ
ु छय ।
(ध)

“रगाऩात” बन्नारे घयजग्गा य तमससॉग अन्तय यनदहत टहया,

फोट विरुिा,

खल
ु रा जलभन य तमसभा यहे का सफैखारे सॊयचना िा चचेको जग्गा,

छे उछाउ,

सेयोपेयो य सम्ऩण
ू य अिमिराई सम्झनऩ
ु दय छ ।

“सदयस्माहा” बन्नारे धयौटीभा यहे को यकभको रगत किा गयी आम्दानीभा फाॉध्ने

(न)

कामयराई सम्झनुऩछय ।

“सबा” बन्नारे नगय सबा सम्झनुऩछय ।

(ऩ)
(प)

“सलभयत” बन्नारे न्मायमक सलभयत सम्झनुऩछय य सो शब्दरे स्थानीम ऐनको
दपा ४८ को उऩदपा (६) फभोजजभको सलभयतराइय सभेत जनाउनेछ ।

(फ)

“सार फसारी”

बन्नारे हये क िषयको राधग छुिा छुिै हुने गयी प्रयतिषयको
यनलभतत स्थामी रुऩभा तम गरयएको शतय सम्झनुऩछय ।

(ब)

“स्थानीम ऐन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनुऩछय ।
"सॊविधान" बन्नारे नेऩारको सॊविधान सम्झनुऩछय ।

(भ)

ऩरयच्छे द २
सलभयतको अधधकाय
३.

उजुयीभा यनणयम सम्फन्धी काभ् सलभयतभा दताय बएका उजुयी िा उजुयीको यनणयम गने
िा

दताय

बएको

नालरश

सलभयतराइय भात्र हुनेछ ।
४.

िा

उजुयीको

कुनै

व्महोयारे

रगत

किा

गने

अधधकाय

यनणयम सम्फन्धी फाहे क अन्म काभ्
(१ )

दपा ३ भा उलरेख बएको िा प्रचलरत कानूनरे सलभयत िा सलभयतको सदस्मरे

नै गने बन्ने व्मिस्था गये को िा कामयको प्रकृयतरे सलभयत िा सलभयतको

सदस्मरे नै गनऩ
ुय ने स्ऩष्ट बइयहे को बन्दा फाहे कको अन्म कामयहरू मस ऐनभा
तोककएको कभयचायी य तमसयी नतोककएकोभा सलभयतरे यनणयम गयी तोकेको िा
अधधकाय प्रदान गये को कभयचायीरे गनऩ
ुय नेछ ।
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(२)

तोककएको शाखा प्रभुख िा तोककएका अन्म कभयचायीरे मस ऐन य प्रचलरत

कानून फभोजजभ तोककएको काभ गदाय सलभयतको सॊमोजक िा सलभयतरे तोकेको
सदस्मको प्रतमऺ यनदे शन, दे खदे ख य यनमन्त्रणभा यही गनऩ
ुय नेछ ।
५.

मस ऐन फभोजजभ कामयविधध अिरम्फन गनऩ
ुय ने् सलभयतरे उजुयी िा उजुयीको कायिाही
य ककनाया गदाय प्रचलरत य सम्फजन्धत सङ्घीम कानन
ू भा स्ऩष्ट उलरेख बएदे खख फाहे क

६.

मस ऐन फभोजजभको कामयविधध अिरम्फन गनऩ
ुय नेछ ।
सलभयतरे

हे ने्

सलभयतराइय

दे हामफभोजजभको

अधधकाय यहनेछ्
(क)

उजयु ीहरूभा

कायिाही

य

ककनाया

गने

स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगयतको उजयु ी,

(ख) भेरलभराऩ ऐन, २०६८ अनस
ु ाय भेरलभराऩको राधग नगयऩालरकाभा प्रेवषत
उजुयी,

(ग)
(घ)
७.

सॊविधानको अनुसूची ८ अन्तगयतको एकर अधधकाय अन्तगयत सबारे फनाएको
कानून फभोजजभ यनरूऩण हुने गयी लसजजयत उजुयी तथा
प्रचलरत कानूनरे नगयऩालरकारे हे ने बनी तोकेका उजुयीहरू ।

सलभयतको ऺेत्राधधकाय् सलभयतरे दपा ६ अन्तगयतका भध्मे दे हामफभोजजभका उजुयीहरूभा
भात्र ऺेत्राधधकाय ग्रहण गने तथा कायिाही ककनाया गनेछ्
(क)

व्मजततको हकभा उजुयीका सफै ऩऺ नगयऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्राधधकाय लबत्र
फसोफास गरयहे को,

(ख) प्रचलरत

कानून

य

सॊविधानको

बाग

११

अन्तगयतको

न्मामाधीकयण िा यनकामको ऺेत्राधधकाय लबत्र नयहे को,
(ग)

कुनै

अदारत

िा

नगयऩालरकाको ऺेत्राधधकाय लबत्र ऩये का कुनै अदारत िा यनकामफाट भेरलभराऩ
िा लभराऩत्रको राधग प्रेवषत गरयएको,

(घ)

अचर सम्ऩजतत सभािेश यहे को विषमभा सो अचर सम्ऩजतत नगयऩालरकाको
बौगोलरक ऺेत्राधधकाय लबत्र यदहयहे को तथा

(ङ)

कुनै

घटनासॉग

सम्फजन्धत

बौगोलरक ऺेत्र लबत्र घटे को ।

विषमिस्तु
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यहे कोभा

सो

घटना

नगयऩालरकाको

ऩरयच्छे द ३
उजुयी तथा प्रयतिाद दताय
८. वििाद दताय गने्
(१ )

कसै उऩय वििाद दताय गदाय िा उजुयी चराउॉ दा प्रचलरत कानून फभोजजभ हकदै मा
ऩुगेको व्मजततरे सलभयतको तोककएको शाखा सभऺ उजुयी दताय गनय सतनेछ ।

(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभ उजुयी ददॊदा मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ
खर
ु ाउनुऩने कुया सफै खर
ु ाइय तथा ऩुमायउनुऩने प्रकक्रमा सफै ऩूया गयी अनुसूची १
फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।

(३)

उऩदपा ( २) भा रेखखएदे खख फाहे क उजुयीभा दे हामफभोजजभको व्महोया सभेत
खर
ु ाउनुऩनेछ्
(क)

िादीको नाभ, थय, ितन य यनजको फाफु य आभा तथा थाहा बएसम्भ
फाजे य फज्मै को नाभ,

(ख) प्रयतिादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ यनजको फाफु य आभाको नाभ,
थय य स्थान ऩतता राग्ने गयी स्ऩष्ट खर
ु ेको ितन,

(ग)

नगयऩालरकाको नाभ सदहत सलभयतको नाभ,

(घ)

उजुयी गनऩ
ुय ये को व्महोया य सम्ऩूणय विियण,

(ङ)
(च)

नगयऩालरकारे तोकेअनस
ु ायको दस्तयु फझ
ु ाएको यलसद िा यनस्सा,

सलभयतको ऺेत्राधधकाय लबत्रको उजयु ी यहे को व्महोया य सम्फजन्धत कानन
ू ,

(छ)

िादीरे दाफी गये को विषम य सोसॉग सम्फजन्धत प्रभाणहरू,

(ज)

हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहे को तथा हकदै मा ऩग
ु ेको

सम्फन्धी

व्महोया,

(झ) कुनै सम्ऩजततसॉग सम्फजन्धत विषम बएकोभा सो सम्ऩजतत चर बए
यहे को स्थान, अिस्था तथा अचर बए चायककलरा सदहतको सफै विियण ।

(४)
(५)

प्रचलरत कानूनभा कुनै विशेष प्रकक्रमा िा ढाॉचा िा अन्म केही उलरेख बएको
यहे छ बने सो सन्दबयभा आिश्मक विियण सभेत खर
ु ेको हुनुऩनेछ ।
कुनै ककलसभको ऺयतऩूयतय बयाउनुऩने अथिा फण्डा रगाउनुऩने

अिस्थाको

उजुयीको हकभा तमस्तो ऺयतऩूयतय िा फण्डा िा चरनको राधग सम्फजन्धत अचर
सम्ऩजततको विियण खर
ु ेको हुनुऩनेछ ।
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९. वििाद दताय गयी यनस्सा ददने्
(१ )

उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ प्राप्त उजुयी दताय गयी िादीराइय ताये ख तोकी
अनुसूची २ फभोजजभको ढाॉचाभा वििाद दतायको यनस्सा ददनुऩनेछ ।

(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ ताये ख ददनुऩने अिस्थाभा ताये ख तोतदा अनुसूची ३
फभोजजभको ढाॉचाभा ताये ख बऩायइय खडा गयी सम्फजन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइय
लभलसर साभेर याख्नऩ
ु छय ।

(३)

१ ०.

उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख बऩायइयभा तोककएको ताये ख तथा उतत लभयतभा हुने
कामय सभेत उलरेख गयी सम्फजन्धत ऩऺराइय अनस
ु च
ू ी ४ फभोजजभको ढाॉचाभा
ताये ख ऩचाय ददनऩ
ु नेछ ।

उजयु ी दयऩीठ गने्
(१ )

उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजुयीभा प्रकक्रमा नऩुगेको दे खखए

ऩूया गनऩ
ुय ने दे हामको प्रकक्रमा ऩूया गयी अथिा खर
ु ाउनुऩने दे हामको व्महोया
खर
ु ाई लमाउनु बन्ने व्महोया रेखी ऩाॉच ददनको सभम तोकी तथा वििाद दताय

गनय नलभलने बए सोको कायण सदहतको व्महोया जनाइय दयऩीठ गये भा िादीराइय
उजुयी कपताय ददनुऩनेछ ।
(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ प्रकक्रमा नऩुगेको बनी दयऩीठ गयी कपताय गये को उजुयीभा
दयऩीठभा उलरेख बए फभोजजभको प्रकक्रमा ऩूया गयी ऩाॉच ददनलबत्र लमाएभा दताय
गरयददनुऩछय ।

(३)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभको दयऩीठ आदे श उऩय धचतत नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे श
बएको लभयतरे तीन ददनलबत्र उतत आदे शको विरूध्दभा सलभयत सभऺ यनिेदन
ददन सतनेछ ।

(४)

उऩदपा ( ३) फभोजजभ

ददएको यनिेदन

व्महोया भनालसफ दे खखए

सलभयतरे

उऩदपा (१ ) फभोजजभको दयऩीठ फदय गयी वििाद दताय गनय आदे श ददनसतनेछ ।
(५)

उऩदपा (४) फभोजजभ आदे श बएभा उजुयी प्रशासकरे तमस्तो वििाद दताय गयी
अरू प्रकक्रमा ऩूया गनऩ
ुय नेछ ।

११.

दताय गनय नहुने् उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजुयीभा दे हाम
फभोजजभको व्महोया दठक बएनबएको जाॉच गयी दताय गनय नलभलने दे खखएभा दपा १ ०
फभोजजभको प्रकक्रमा ऩूया गयी दयऩीठ गनऩ
ुय नेछ्
(क)

प्रचलरत कानूनभा हदम्माद तोककएकोभा हदम्माद िा म्माद लबत्र उजुयी ऩये
नऩये को,

(ख) प्रचलरत कानन
ू फभोजजभ सलभयतको ऺेत्राधधकाय लबत्रको उजयु ी यहे नयहे को,
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(ग)
(घ)

कानुन फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाखखर बए नबएको,

कुनै सम्ऩजतत िा अधधकायसॉग सम्फजन्धत विषमभा वििाद यनरूऩण गनऩ
ुय ने

विषम उजुयीभा सभािेश यहे कोभा तमस्तो सम्ऩजतत िा अधधकाय विषमभा उजुयी
गनय

िादीको

हक

स्थावऩत

बएको

प्रभाण

आिश्मक

ऩनेभा

सो

प्रभाण

यहे /नयहे को,
(ङ)
(च)
१ २.

उतत विषमभा उजयु ी गने हकदै मा िादीराइय यहे /नयहे को,
लरखतभा ऩयू ा गनऩ
ुय ने अन्म यीत ऩग
ु े/नऩग
ु ेको ।

दोहोयो दताय गनय नहुने्
(१ ) मस ऐनभा जन
ु सुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन प्रचलरत कानून फभोजजभ

सलभयत िा अन्म कुनै अदारत िा यनकामभा कुनै ऩऺरे उजुयी गयी सलभयत िा
उतत अदारत िा यनकामफाट उजुयीभा उलरेख बएको विषमभा प्रभाण फुझी िा
नफुझी वििाद यनयोऩण बइसकेको विषम यहे को छ बने सो उजुयीभा यहे का ऩऺ

(२)

विऩऺको फीचभा सोही विषमभा सलभयतरे उजुयी दताय गनय य कायिाही गनय हुॉदैन ।
उऩदपा ( १ ) फभोजजभ दताय गनय नलभलने उजुयी बूरिश दताय बएकोभा सो
व्महोया जानकायी बएऩयछ उजुयी जुनसुकै अिस्थाभा यहे को बए ऩयन सलभयतरे
उजुयी खाये ज गनऩ
ुय नेछ ।

१ ३.

उजुयी साथ लरखत प्रभाणको सतकर ऩेश गनऩ
ुय ने् उजुयीसाथ ऩेश गनुय ऩने प्रतमेक
लरखत प्रभाणको सतकर य कम्तीभा एक प्रयत नतकर उजुयीसाथै ऩेश गनऩ
ुय नेछ य

उजुयी प्रशासकरे तमस्तो लरखतभा कुनै कैकपमत जनाउनुऩने बए सो जनाई सो प्रभाण
सम्फजन्धत लभलसरभा याख्नेछ ।
१ ४.

उजुयी तथा प्रयतिाद दताय दस्तुय्
(१ )

प्रचलरत कानूनभा वििाद दताय दस्तुय तोककएकोभा सोहीफभोजजभ तथा दस्तुय
नतोककएकोभा एक सम रूऩैमाॉ फुझाउनुऩनेछ ।

(२)

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

१ ५.

प्रयतिाद ऩेश गनऩ
ुय ने्
(१ )

प्रयतिादीरे दपा २० फभोजजभ म्माद िा सूचना प्राप्त बएऩयछ म्माद िा
सूचनाभा तोककएको सभमािधध लबत्र उजुयी प्रशासक सभऺ आपैं िा िाये स
भापयत लरखखत प्रयतिाद दताय गनऩ
ुय नेछ
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(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभ प्रयतिाद ऩेश गदाय प्रयतिादीरे बएको प्रभाण तथा
कागजातका प्रयतलरवऩ साथै सॊरग्न गयी ऩेश गनऩ
ुय नेछ ।

(३)
१ ६.

प्रयतिादीरे लरखखत ब्महोया ददॉ दा अनुसूची ५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।

प्रयतिाद
(१ )

जाॉच गने्

उजयु ी प्रशासकरे दपा १ ५ फभोजजभ ऩेश बएको प्रयतिाद जाॉच गयी कानन
ू

फभोजजभको यीत ऩग
ु ेको तथा म्माद लबत्र ऩेश बएको दे खखए दताय गयी सलभयत
(२)

सभऺ ऩेश हुने गयी लभलसर साभेर गनऩ
ुय नेछ ।
उऩदपा ( १ ) फभोजजभ प्रयतिाद दताय हुने बएभा उजयु ी प्रशासकरे प्रयतिादीराइय
िादी लभरानको ताये ख तोतनऩ
ु नेछ ।

१ ७.

लरखतभा ऩयू ा गनऩ
ुय ने साभान्म यीत्
(१ )

प्रचलरत कानून तथा मस ऐनभा अन्मत्र रेखखएदे खख फाहे क सलभयत सभऺ दताय
गनय

लमाएका

गनऩ
ुय नेछ्
(क)

उजुयी

तथा

प्रयतिादभा

दे हाम

फभोजजभको

यीत

सभेत

ऩूया

एपोय साइजको नेऩारी कागजभा फामाॉतपय ऩाॉच से.भी. ऩदहरो ऩष्ृ ठभा लशयतपय

दश से.भी. य तमसऩयछको ऩष्ृ ठभा ऩाॉच से.भी. छोडेको तथा प्रतमेक ऩष्ृ ठभा
फततीस हयपभा नफढाइय कागजको एकातपय भात्र रेखखएको;

(ख) लरखत दताय गनय लमाउने प्रतमेक व्मजततरे लरखतको प्रतमेक ऩष्ृ ठको लशय

ऩुछायभा छोटकयी दस्तखत गयी अजन्तभ ऩष्ृ ठको अन्तमभा रेखातभक तथा
लमाप्चे सहीछाऩ गये को,

(ग)

कुनै कानून व्मिसामीरे

लरखत तमाय गये को बए यनजरे ऩदहरो

ऩष्ृ ठको

फामाॉतपय यनजको कानन
व्मिसामी दताय प्रभाणऩत्र नम्फय, नाभ य कानन
ू
ू
व्मिसामीको ककलसभ खर
ु ाइय दस्तखत गये को तथा
(घ)

लरखतको अजन्तभ प्रकयणभा मस लरखतभा रेखखएको व्महोया दठक साॉचो छ,
झट्ठ
ु ा ठहये कानन
ू फभोजजभ सहुॉरा फझ
ु ाउॉ रा बन्ने उलरेख गयी सो भयु न लरखत
दताय गनय लमाएको िषय, भदहना य गते तथा फाय खर
ु ाइय लरखत दताय गनय
लमाउने व्मजततरे दस्तखत गये को।

तय ब्महोया ऩम
ु ायई ऩेश बएको लरखत लरनराई मो उऩदपारे फाधा ऩाये को
भायनने छै न ।

(२)

लरखतभा विषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण छुट्माइय सॊमलभत य भमायददत
बाषाभा रेखखएको हुनुऩनेछ ।
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(३)
(४)

लरखतभा ऩेटफोरीभा ऩये को स्थानको ऩदहचान हुने स्ऩष्ट विियण य व्मजततको
नाभ, थय, ठे गाना तथा अन्म विियण स्ऩष्ट खर
ु ेको हुनुऩनेछ ।
लरखत दताय गनय लमाउने िा सलभयतभा कुनै कागज गनय आउनेरे यनजको नाभ,
थय य ितन खर
ु ेको नागरयकता िा अन्म कुनै प्रभाण ऩेश गनऩ
ुय छय ।

१ ८.

नतकर ऩेश गनऩ
ुय ने् उजयु ी िा प्रयतिाद दताय गनय लमाउनेरे विऩऺीको राधग उजयु ी तथा
प्रयतिादको नतकर तथा सॊरग्न लरखत प्रभाणहरूको नतकर साथै ऩेश गनऩ
ुय छय ।

१ ९.

उजुयी िा प्रयतिाद सॊशोधन्
(१ )

लरखत दताय गनय लमाउने ऩऺरे सलभयतभा दताय बइसकेको लरखतभा रेखाई िा
टाइऩ िा भुद्रणको साभान्म त्रदु ट सच्माउन यनिेदन ददन सतनेछ ।

(२)

उऩदपा ( १ )

फभोजजभको

यनिेदनभा

भाग

फभोजजभ

सच्माउॉ दा

दाफी

तथा

प्रयतिादभा गयीएको भाग िा दाफीभा भूरबूत ऩऺभा पयक नऩने य यनकै
साभान्म प्रकायको सॊशोधन भाग गये को दे खेभा उजुयी प्रशासकरे सो फभोजजभ
सच्माउन ददन सतनेछ ।
(३)

उऩदपा (२) फभोजजभ सॊशोधन बएभा
ददनुऩनेछ ।

सोको जानकायी उजुयीको अको ऩऺराइय

ऩरयच्छे द ४
म्माद ताभेरी तथा ताये ख
२०.

म्माद सूचना ताभेर गने्
(१ )

उजुयी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ वििाद दताय बएऩयछ फढीभा दइु य ददनलबत्र

प्रयतिादीका नाभभा प्रचलरत कानूनभा म्माद तोककएको बए सोहीफभोजजभ य

नतोककएको बए ऩन्र ददनको म्माद ददइय सम्फजन्धत िडा कामायरम भापयत उतत
म्माद िा सूचना ताभेर गनय सतनेछ ।
(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ म्माद िा सूचना ताभेर गदाय दपा ९ फभोजजभको उजुयी

तथा उतत उजुयी साथ ऩेश बएको प्रभाण कागजको प्रयतलरवऩ सभेत सॊरग्न
गयी ऩठाउनुऩनेछ ।
(३)

उऩदपा ( २)
प्रयतिादीराइय

भा

म्माद

जुनसुकै

ददनुऩदाय

कुया

रेखखएको

प्रभाण

बए

कागजको

ताऩयन

नतकर

एक
कुनै

बन्दा

फढी

एकजना

भूर

प्रयतिादीराइय ऩठाइय फाॉकीको म्मादभा प्रभाण कागजको नतकर परानाको म्माद
साथ ऩठाइएको छ बन्ने व्महोया रेखी ऩठाउनुऩनेछ ।
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(४)

उऩदपा ( १ )

फभोजजभ

प्राप्त

बएको

म्माद

िडा

कामायरमरे

फढीभा

तीन

ददनलबत्र ताभेर गयी ताभेरीको व्महोया खर
ु ाइय सलभयतभा ऩठाउनुऩनेछ ।
(५)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ म्माद ताभेर हुन नसकेभा दे हाम फभोजजभको विद्मुतीम
भाध्मभ िा ऩबत्रकाभा सूचना प्रकाशन गये य म्माद ताभेर गनऩ
ुय नेछ्
(क)

म्माद ताभेर गरयनऩ
ु ने व्मजततको कुनै फ्मातस िा इभेर िा अन्म कुनै

अलबरेख हुन सतने विद्मत
ु ीम भाध्मभको ठे गाना बए सो भाध्मभफाट,
(ख) प्रयतिादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सतने भनालसि आधाय
छ बन्ने दे खखएभा सलभयतको यनणयमफाट कुनै स्थानीम दै यनक ऩबत्रकाभा
सच
ू ना

प्रकाशन

गये य

िा

स्थानीम

एप.एभ.

ये डडमो

िा

स्थानीम

टे लरलबजनफाट सच
ू ना प्रसायण गये य िा
(ग)

अन्म कुनै सयकायी यनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉ दा म्माद ताभेर हुन
सतने भनालसि कायण दे खखएभा सलभयतको आदे शफाट तमस्तो सयकायी
यनकाम भापयत

(६)

मस ऐन फभोजजभ म्माद जायी गनऩ
ुय दाय अनुसूची ६ फभोजजभको ढाॉचाभा जायी
गनऩ
ुय नेछ ।

२१ .

योहियभा याख्नुऩने् मस ऐन फभोजजभ िडा कामायरम भापयत ताभेर गरयएको म्मादभा

सम्फजन्धत िडाको अध्मऺ िा सदस्म तथा कम्तीभा दइु य जना स्थानीम बरादभी
योहियभा याख्नुऩनेछ ।
२२.

यीत फेयीत जाॉच गने्
(१ )

उजयु ी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रयतिेदन प्राप्त बएऩयछ यीतऩि
य को ताभेर
ू क
बएको छ िा छै न जाॉच गयी आिश्मक बए सम्फजन्धत िडा सधचिको प्रयतिेदन

सभेत लरइय यीतऩि
य को दे खखए लभलसर साभेर याखी तथा फेयीतको दे खखए फदय
ू क
गयी ऩन
ू ् म्माद ताभेर गनय रगाइय ताभेरी प्रयत लभलसर साभेर याख्नऩ
ु नेछ ।
(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ जाॉच गदाय सम्फजन्धत कभयचायीरे फदयनमत याखी कामय
गये को दे खखए उजुयी प्रशासकरे सो व्महोया खर
ु ाइय सलभयत सभऺ प्रयतिेदन ऩेश
गनऩ
ुय नेछ ।

(३)

उऩदपा

(२)

फभोजजभको

प्रयतिेदनको

व्महोया

उऩमुतत

दे खखए

सलभयतरे

सम्फजन्धत कभयचायी उऩय कायिाहीको राधग कामयऩालरका सभऺ रेखी ऩठाउन
सतनेछ ।
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२३.

ताये खभा याख्नुऩने्
(१ )

उजुयी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ वििाद दताय गये ऩयछ उजुयीकतायराइय य दपा
१६

फभोजजभ

प्रयतिाद

दताय

गये ऩयछ

प्रयतिादीराइय

ताये ख

तोकी

ताये खभा

याख्नुऩछय ।
(२)

उजयु ीका ऩऺहरूराइय ताये ख तोतदा ताये ख तोककएको ददन गरयने काभको व्महोया

ताये ख बऩायइय तथा ताये ख ऩचायभा खर
ु ाइय उजयु ीका सफै ऩऺराइय एकै लभरानको
लभयत तथा सभम उलरेख गयी एकै लभरानको ताये ख तोतनऩ
ु छय ।
(

३)

उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख तोककएको सभमभा कुनै ऩऺ हाजजय नबए

ऩयन तोककएको कामय सम्ऩन्न गयी अको ताये ख तोतनऩ
ु ने बएभा हाजजय बएको
ऩऺराइय ताये ख तोकी सभमभा हाजजय नबइय ऩयछ हाजजय हुने ऩऺराइय अयघ
हाजजय बइय ताये ख राने ऩऺसॉग एकै लभरान हुने गयी ताये ख तोतनुऩछय ।
(

४)

मस दपा फभोजजभ तोककएको ताये खभा उऩजस्थत बएका ऩऺहरूराइय साथै

याखी सलभयतरे उजुयीको कायिाही गनऩ
ुय छय ।
(

५)

उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन तोककएको ताये खभा

कुनै ऩऺ उऩजस्थत नबए ऩयन सलभयतरे वििादको विषमभा कायिाही गनय फाधा
ऩने छै न ।
२४.

सलभयतको यनणयम फभोजजभ हुने् सलभयतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचलरत कानून
तथा मस ऐनभा रेखखएदे खख फाहे कको विषमभा आिश्मक प्रकक्रमा यनधाययण गनय सतनेछ ।
ऩरयच्छे द ५
सुनिाइय तथा प्रभाण फुझ्ने सम्फन्धभा

२५.

प्रायजम्बक सन
ु िाइय्
(१ )

भेरलभराऩफाट वििाद यनरुऩण हुन नसकी सलभयतभा आएका वििाद प्रयतिाद
दताय िा फमान िा सो सयहको कुनै कामय बएऩयछ सन
ु िाइयको राधग ऩेश बएको
वििादभा

उऩरब्ध

प्रभाणका

आधायभा

ततकार

यनणयम

गनय

सककने

बएभा

सलभयतरे वििाद ऩेश बएको ऩदहरो सुनिाइयभा नै यनणयम गनय सतनेछ ।
(२)

सलभयत सभऺ ऩेश बएको वििादभा उऩदपा (१ ) फभोजजभ ततकार यनणयम गनय
सककने नदे खखएभा सलभयतरे दे हामफभोजजभको आदे श गनय सतनेछ्-

(क)

वििादभा भुख नलभरेको कुयाभा मककन गनय प्रभाण फुझ्ने िा अन्म कुनै कामय
गने,
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(ख) वििादभा फुझ्नुऩने प्रभाण मककन गयी ऩऺफाट ऩेश गनय रगाउने िा सम्फजन्धत
यनकामफाट भाग गने आदे श गने,

(ग)

भेरलभराऩका सम्फन्धभा वििादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने तथा

(घ)

वििादका ऩऺ उऩजस्थत बएभा सुनुिाइको राधग ताये ख तथा ऩेलशको सभम
तालरका यनधाययण गने ।

(३)

उऩदपा (१ ) य (२) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन सलभयतरे स्थानीम

ऐनको दपा ४७ को उऩदपा ( २) फभोजजभको उजयु ीभा भेरलभराऩको राधग
ऩठाउने आदे श गनऩ
ुय नेछ ।
२६.

प्रभाण दाखखर गने् िादी िा प्रयतिादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेश गनय अनुभयत भाग गयी
यनिेदन ऩेश गये भा उजुयी प्रशासकरे सोही ददन लरन सतनेछ ।

२७.

लरखत जाॉच गने्
(१ )

सलभयतरे उजुयीभा ऩेश बएको कुनै लरखतको सतमता ऩयीऺण गनय ये खा िा
हस्ताऺय विशेषऻराइय जाॉच गयाउन जरूयी दे खेभा सो लरखतराइय असतम बन्ने

ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तयु दाखखर गनय रगाइय ये खा िा हस्ताऺय विशेषऻफाट
लरखत जाॉच गयाउन सतनेछ ।
(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभ जाॉच गदाय भनालसफ भाकपकको सभम तोकी आदे श
गनऩ
ुय नेछ य सभम लबत्र जाॉच सम्ऩन्न हुनको राधग मथासम्बि व्मिस्था
गनऩ
ुय नेछ ।

(३)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ जाॉच गदाय लरखत असतम ठहरयएभा लरखत सतम यहे को
बन्ने ऩऺफाट रागेको दस्तयु असर
ु गयी उऩदपा (१ ) फभोजजभ दस्तयु दाखखर
गने ऩऺराइय बयाइय ददनुऩछय ।

२८.

साऺी फुझ्ने्
(१ )

सलभयतफाट साऺी फुझ्ने आदे श गदाय साऺी फुझ्ने ददन तोकी आदे श गनऩ
ुय नेछ ।
साऺी याख्दा फढीभा ५ जना याख्नुऩने ।

(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभ आदे श बएऩयछ उजुयी प्रशासकरे उजुयीको ऩऺराइय
आदे शभा उलरेख बएको लभयतभा साऺी फझ्
ु ने ताये ख तोतनऩ
ु नेछ ।

(३)

साऺी फझ्
ु ने ताये ख तोककएको ददनभा आफ्नो साऺी सलभयत सभऺ उऩजस्थत
गयाउनु सम्फजन्धत ऩऺको दायमति हुनेछ ।

२९.

सलभयतको तपयफाट फकऩत्र गयाउने्
(१ )

मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन नाफारक िा अशतत िा
िध्
ृ दिध्
ृ दा ऩऺ यहे को उजुयीभा साऺी फकऩत्रको राधग तोककएको ताये खको ददन
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उऩजस्थत नबएको िा उऩजस्थत नगयाइएको साऺीराइय सलभयतरे म्माद तोकी
सलभयतको तपयफाट खझकाइय फकऩत्र गयाउन सतनेछ ।
(२)

३०.

उऩदपा ( १ ) फभोजजभ साऺी खझकाउॉ दा फकऩत्र हुने ताये ख तोकी म्माद जायी
गनुऩ
य नेछ य उजुयीका ऩऺहरूराइय सभेत सोही लभरानको ताये ख तोतनऩ
ु नेछ ।

साऺी फकऩत्र गयाउने्
(१ )

उजयु ी प्रशासकरे साऺी फकऩत्रको राधग तोककएको ददन ऩऺहरूसॉग यनजहरूरे
उऩजस्थत गयाउन लमाएका साऺीको नाभािरी लरइय सलभयत सभऺ ऩेश गनऩ
ुय नेछ ।

(२)

साऺी फकऩत्रको राधग तोककएको ताये खको ददन उजयु ीका सफै ऩऺरे साऺी

उऩजस्थत गयाउन लमाएको बए कामायरम खल
ु नासाथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी
उऩजस्थत

गयाउन

नलमाएको

बए

ददनको

फाह्र

फजेऩयछ

सलभयतरे

उऩरब्ध

बएसम्भका साऺीको फकऩत्र गयाउनुऩनेछ ।
३१ .

फन्दे ज गनय सतने्
(१ )

साऺीको फकऩत्र गयाउॉ दा उजुयीको विषमिस्तु बन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी

िा उजुयीको ऩऺराइय अऩभायनत गने िा खझझ्माउने िा अनुधचत प्रकायको प्रश्न
सोधधएभा सलभयतरे तमस्तो प्रश्न सोध्नफाट ऩऺराइय फन्दे ज गनय सतनेछ ।
(२)

नाफारक िा िध्
ृ द िा असतत िा बफयाभीरे साऺी फतनुऩने बइय तमस्तो उजुयीभा

कुनै ऩऺको उऩजस्थयत िा अन्म कुनै भनालसफ कायणरे साऺीराइय फकऩत्र गनय
अनुधचत दफाि ऩये को िा ऩने प्रफर सम्बािना यहे को छ बन्ने सलभयतराइय

रागेभा सलभयतरे तमस्तो ऩऺको प्रतमऺ उऩजस्थयतराइय फन्दे ज गयी यनजरे
(३)
(४)

साऺीरे नदे ख्ने गयी भात्र उऩजस्थत हुन आदे श गनय सतनेछ ।
उऩदपा ( २) फभोजजभ आदे श गये भा साऺीरे नदे ख्ने गयी ऩऺ उऩजस्थत हुने
व्मिस्था लभराउने दायमति सलभयतको हुनेछ ।

उऩदपा ( १ ) िा ( २) फभोजजभ गदाय सलभयतरे उजुयीसॉग सम्फजन्धत आिश्मक
प्रश्न तमाय गयी सलभयतको तपयफाट फकऩत्र गयाउन

३२.

सतनेछ ।

ऩेशी सूची प्रकाशन गनऩ
ुय ने्
(१ )

उजुयी प्रशासकरे प्रतमेक हप्ता शुक्रफाय अगाभी हप्ताको राधग ऩेशी तोककएको

वििादहरूको साप्तादहक ऩेशी सूची तथा तोककएको ददन उतत ददनको राधग ऩेशी
तोककएका वििादहरूको ऩेशी सूची प्रकाशन गनेछ ।
(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभको सूची सॊमोजकरे य यनजको अनुऩजस्थयतभा यनजरे
जजम्भेिायी तोकेको सलभयतको सदस्मरे प्रभाखणत गनऩ
ुय नेछ ।
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३३.

दै यनक ऩेशी सूची्
(१ )

उजुयी प्रशासकरे दपा ३२ फभोजजभको साप्तादहक ऩेशी सूचीभा चढे का वििाद

हरूको तोककएको ददनको ऩेशी सूची तमाय गयी एक प्रयत सूचना ऩाटीभा टाॉस्न
रगाउनुऩनेछ तथा एक प्रयत सलभयतका सदस्महरूराइय उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(२)

उऩदपा ( १ )

फभोजजभको

सच
ू ीभा

वििादहरू

उलरेख

गदाय

वििाद

दतायको

आधायभा दे हामको क्रभभा तमाय गयी प्रकाशन गयाउनऩ
ु नेछ्
(

क)

(

ख) शायीरयक असततता िा अऩाङ्गता बएको व्मजतत ऩऺ बएको वििाद,

(

ग)

(

घ)

(३)

नाफारक ऩऺ बएको वििाद,

सततयी िषय उभेय ऩयू ा बएको िध्
ृ द िा िध्
ृ दा ऩऺ बएको वििाद तथा
वििाद दतायको क्रभानस
ु ाय ऩदहरे दताय बएको वििाद ।

उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेशी सूची तमाय गदाय भुलतिीफाट जागेका तथा सिोच्च

अदारत, उच्च अदारत तथा जजलरा अदारतफाट ऩुन् इन्सापको राधग प्राप्त
बइय दताय बएको वििादको हकभा सुरुभा सलभयतभा दताय बएको लभयतराइय नै
दताय लभयत भानी क्रभ यनधाययण गनऩ
ुय नेछ ।
(४)

उऩदपा ( १ ) िा ( २) भा यहे को क्रभानुसाय नै सलभयतरे वििादको सुनिाइय य
कायिाही तथा ककनाया गनऩ
ुय नेछ ।

३४.

उजुयी प्रशासकको जजम्भेिायी हुने् ऩेशी सूचीभा चढे का वििादहरू कामायरम खर
ु ेको एक
घण्टालबत्र सलभयत सभऺ सुनिाइयको राधग ऩेश गने तथा उतत ददनको तोककएको कामय
सककएऩयछ सलभयतफाट कपताय फुखझलरइय सुयक्षऺत याख्ने जजम्भेिायी उजुयी प्रशासकको हुनेछ ।

३५.

प्रभाण सुनाउन सतने् सलभयतरे दपा २५ फभोजजभ तोककएको ताये खको ददन उऩजस्थत

सफै ऩऺराइय अको ऩऺरे ऩेश गये को प्रभाण एिॊ कागजात दे खाइय ऩढी फाॉची सुनाइय सो
फाये भा अको ऩऺको कुनै कथन यहे को बए लरखखत फमान गयाइय लभलसर साभेर गयाउन
सतनेछ ।
३६.

वििादको सुनिाइय गने्
(१ )

सलभयतरे दि
ु ै ऩऺको कुया सुनी यनजहरूको वििादको सुनिाइय तथा यनणयम
गनऩ
ुय नेछ

(२)

उऩदपा ( १ )
गनऩ
ुय नेछ ।

(३)

फभोजजभको

सुनिाइय

तथा

यनणयम

गदाय

ऩऺहरूको

योहियभा

उऩदपा (१ ) फभोजजभ वििादको सुनिाइय गदाय इजरास कामभ गयी सुनिाइय गनय
भनालसि दे खखएभा सोही अनुसाय गनय सतनेछ ।
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तय दफ
ु ै ऩऺको बनाई तथा जजककय सुन्नराई उऩदपा ३ अनुसायको इजरास
कामभ गनय फाधा हुने छै न ।
३७.

फन्द इजरासको गठन गनयसतने:
(१ )

सलभयतरे भदहरा तथा फारफालरका सभािेश यहे को तथा आिश्मक दे खेको अन्म
वििादको सन
ु िाइयको राधग फन्द इजरास कामभ गयी सन
ु िाइय गनय सतनेछ ।

(२)

उऩदपा ( १ )

फभोजजभको

फन्द

इजरासभा

वििादका

ऩऺ

तथा

अन्म

सयोकायिारा फाहे क अन्म व्मजततराइय इजरासभा प्रिेश गनय नऩाउने गयी फन्द
इजरासको गठन गनऩ
ुय नेछ ।
(३)

फन्द इजरासफाट हे रयने वििादको काभ कायिाही, वऩडडतको नाभ थय ठे गाना
रगामतका विषम गोप्म याख्नऩ
ु नेछ ।

३८.

फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मिस्था्
(१ )

फन्द इजरासफाट हे रयएका वििादहरूको कागजातको प्रयतलरवऩ िादी, प्रयतिादी य
यनजको दहतभा असय ऩये को कुनै सयोकायिारा फाहे क अरू कसैराइय उऩरब्ध
गयाउनुहुॉदैन ।

(२)
(३)

उऩदपा (१ ) फभोजजभको वििादको तथ्म खर
ु ाइय कुनै सभाचाय कुनै ऩत्रऩबत्रकाभा
सम्प्रेषण हुनददनु हुॉदैन ।
उऩदपा ( २) भा जुनसुकै

कुया

रेखखएको

बए

ताऩयन

सलभयतरे

ऩऺको

गोऩनीमता तथा दहतभा प्रयतकूर प्रबाि नऩने गयी सभाचाय सम्प्रेषण गनय बने
कुनै फाधा ऩनेछैन ।
३९.

थऩ प्रभाण फुझ्ने् वििादको सुनिाइयको क्रभभा वििादको कुनै ऩऺको अनुयोधभा िा
वििाद

सुनिाइयको

क्रभभा

सलभयत

आपैरे

थऩ

प्रभाण

फुझ्नुऩने

दे खेभा

ऩऺहरूराइय थऩ प्रभाण ऩेश गनय ऩेश गने ताये ख तोकी आदे श गनय सतनेछ ।
४०.

उजुयीका

स्िाथय फाखझएको वििाद हे नय नहुने्
(१ ) सलभयतको सदस्मरे दे हामका वििादको कायिाही य ककनायाभा सॊरग्न हुनुहुॉदैन्
(क) आफ्नो िा नजजकको नातेदायको हक दहत िा सयोकाय यहे को वििाद,
स्ऩष्टीकयण्

मस उऩदपाको प्रमोजनको राधग

"नजजकको नातेदाय" बन्नारे

अऩुतारी ऩदाय कानून फभोजजभ अऩुतारी प्राप्त गनय सतने प्राथलभकता क्रभभा

यहे को व्मजतत, भाभा, भाइजू, सानीआभा, ठूरीआभा, सानोफाफु, ठूरोफाफु,
ऩयत िा ऩतनी तपयका सास,
ू ससुया, पुऩू, पुऩाजु, सारा, जेठान, सारी,
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दददी, फदहनी, लबनाजु, फदहनी ज्िाइौः, बान्जा, बान्जी, बान्जी ज्िाइौः,

बान्जी फुहायी तथा तमस्तो नाताका व्मजततको एकासगोरभा यहे को ऩरयिायको
सदस्म सम्झनुऩछय ।

(ख) यनजरे अन्म कुनै है लसमतभा गये को कुनै कामय िा यनज सॊरग्न यहे को कुनै
विषम सभािेश यहे को कुनै वििाद,

(ग)

कुनै विषमभा यनजरे वििाद चलने िा नचलने विषमको छरपरभा सहबागी बइय
कुनै याम ददएको बए सो विषम सभािेश यहे को वििाद िा

(घ)

अन्म

कुनै

कायणरे

आधायबत
ू

रूऩभा

यनज

य

यनजको

एकाघय

सगोरका

ऩरयिायका सदस्मको कुनै स्िाथय फाखझएको वििाद ।
(२)
(३)

उऩदपा (१ ) फभोजजभको कुनै अिस्था दे खखएभा जन
ु सदस्मको तमस्तो अिस्था

ऩछय उतत सदस्मरे वििाद हे नय नहुने कायण खर
ु ाइय आदे श गनऩ
ुय नेछ ।
उऩदपा ( १ ) को प्रयतकूर हुने गयी कुनै सदस्मरे कुनै वििादको कायिाही य

ककनायाभा सहबागी हुन रागेभा वििादको कुनै ऩऺरे आिश्मक प्रभाण सदहत
वििादको कायिाही ककनाया नगनय यनिेदन ददन सतनेछ य सो सम्फन्धभा काभ
(४)

कायफाही स्थानीम ऐनको दपा ४८ (५) अनुसाय हुनेछ ।
उऩदपा ( ३) अनुसाय वििाद यनरुऩण हुन नसतने अिस्थाभा स्थानीम ऐनको

दपा ४८ ( ६) य ( ७) को व्मिस्था अनुसायको सबारे तोकेको सलभयतरे काभ
कायिाही य ककनायाभा गनेछ ।
(५)

उऩदपा (४) फभोजजभ गदाय सबारे वििादका ऩऺहरूराइय सोही उऩदपा फभोजजभ
गदठत सलभयतफाट वििादको कायिाही ककनाया हुने कुयाको जानकायी गयाइय उतत
सलभयत सभऺ उऩजस्थत हुन ऩठाउनुऩनेछ ।
ऩरयच्छे द ६
यनणयम य अन्म आदे श

४१ .

यनणयम गनऩ
ुय ने्
(१ )

सलभयतरे सुनिाइयको राधग ऩेश बएको वििाद हे दाय कुनै प्रभाण फुझ्नुऩने फाॉकी

नयही वििाद ककनाया गने अिस्था यहे को दे खखएभा सोही ऩेशीभा वििादभा यनणयम
गनऩ
ुय नेछ ।
(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ यनणयम गये ऩयछ यनणयमको व्महोया यनणयम ककताफभा रेखी
सलभयतभा उऩजस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत गनऩ
ुय नेछ ।
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(३)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभ गरयएको यनणयमको दपा ४२ य अन्म प्रचलरत कानून

फभोजजभ खर
ु ाउनुऩने विियण खर
ु ेको ऩूणय ऩाठ यनणयम बएको लभयतरे फढीभा
सात ददनलबत्र तमाय गयी लभलसर साभेर याख्नुऩछय ।
(४)

उऩदपा ( १ ) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन सभमाबाि अथिा अन्म

कुनै भनालसफ कायणरे गदाय सोही ददन वििाद यनणयम गनय नसतने बएभा
आगाभी हप्ताको कुनै ददनको राधग अको ऩेशी ताये ख तोतनऩ
ु नेछ ।
४२. यनणयमभा खर
ु ाउनऩ
ु ने्
(१ )

सलभयतरे दपा ४१ फभोजजभ गये को यनणयमको ऩण
य ाठभा मस दपा फभोजजभका
ू ऩ
कुयाहरू खर
ु ाइय अनस
ु च
ू ी ७ फभोजजभको ढाॉचाभा तमाय गनऩ
ुय नेछ ।

(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभ ऩण
य ाठ तमाय गदाय िादी तथा प्रयतिादीको जजककय,
ू ऩ

यनणयम गनऩ
ुय ने दे खखएको विषम, दि
ु ै ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाणका कुयाहरू
सभेतको विषम खर
ु ाउनुऩनेछ ।
(३)

उऩदपा ( २) भा उलरेख बएदे खख फाहे क ऩूणऩ
य ाठभा दे हामका कुयाहरू सभेत
खर
ु ाउनुऩनेछ्
(क)

तथ्मको ब्महोया,

(ख) वििादको कुनै ऩऺरे कानून व्मिसामी याखेको बएभा यनजरे ऩेश गये को
फहस नोट तथा फहसभा उठाइएका भूर विषमहरु,

(ग)

यनणयम गनयको राधग आधाय लरइएको प्रभाणका साथै दि
ु ै ऩऺफाट ऩेश
बएको प्रभाण तथा तमसको विश्रेषण,

(घ)

यनणयम

कामायन्िमन

गनयको

राधग

उलरेखन सदहतको तऩलसर खण्ड तथा
(ङ)

गनऩ
ुय ने

विषमहरूको

लसरलसरेिाय

यनणयम उऩय ऩुनयािेदन राग्ने बएभा ऩुनयािेदन राग्ने जजलरा अदारतको
नाभ य के कयत ददनलबत्र ऩुनयािेदन गनऩ
ुय ने हो सो सभेत ।

(४)

उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदे खख फाहे क दे हामका कुयाहरु सभेत यनणयमभा
खर
ु ाउन सतनेछ्
(क)

साऺी िा सजयलभनको फकऩत्रको सायाॊश,

(ख) कुनै नजजयको व्माख्मा िा अिरम्फन गये को बए सो नजजयको विियण य

वििादभा उतत नजजयको लसध्दान्त के कुन आधायभा रागु बएको हो
अथिा रागु नबएको हो बन्ने कायण सदहतको विश्रेषण,

(ग)

यनणयमफाट कसैराइय कुनै कुया ददनु बयाउनु ऩने बएको बए कसराइय के
कयत बयाइय ददनऩ
ु ने हो सोको विियण तथा
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(घ)

वििादको क्रभभा कुनै भारसाभान िा प्रभाणको रुऩभा केही िस्तु सलभयत

सभऺ ऩेश बएको बए सो भारसाभान िा िस्तुको हकभा के गने हो
बन्ने विषम ।
४३.

प्रायजम्बक सुनिाइयभा यनणयम हुनसतने्
(१ ) सलभयतरे ऩदहरो सन
ु िाइयको राधग ऩेश बएको अिस्थाभा नै वििादभा थऩ

प्रभाण फख
ु झयहनऩ
ु ने अिस्था नयहे को दे खेभा अथिा हदम्माद िा हकदै मा िा
सलभयतको ऺेत्राधधकाय नयहे को कायणरे वििाद यनणयम गनय नलभलने दे खेभा
ऩदहरो सन
ु िाइयभा नै यनणयम गनय सतनेछ ।

(२) उऩदपा ( १ ) फभोजजभको यनणयम ऺेत्राधधकायको अबाि यहे को कायणरे बएको
अिस्थाभा ऺेत्राधधकाय ग्रहण गने अदारत िा स्थानीम तह िा अन्म यनकामभा
उजुयी गनय जानु बनी सम्फजन्धत ऩऺराइय
४४.

जानकायी ददनुऩनेछ ।

यनणयम सॊशोधन्
(१ )

सलभयत सभऺ वििादको ऩऺ िा कुनै सयोकायिारारे वििादको यनणयमभा बएको

कुनै रेखाइयको त्रदु ट सॊशोधन गयी ऩाउन जजककय लरइय यनणयमको जानकायी बएको
ऩैंतीस ददनलबत्र यनिेदन ददन सतनेछ ।
(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभको यनिेदन ऩयी सलभयतरे हे दाय साभान्म त्रदु ट बएको य

सॊशोधनफाट यनणयमको भूर आशमभा कुनै हे यपेय नहुने दे खेभा छुिै ऩचाय खडा
गयी यनिेदन फभोजजभ यनणयम सॊशोधन गने आदे श ददनसतनेछ ।
(३)
४५.

उऩदपा (२) फभोजजभको आदे श भूर यनणयमको अलबन्न अङ्गको रुऩभा लरइनेछ ।

यनणयमभा हे यपेय गनय नहुने्
(१ )
सलभयतका सदस्म अथिा अरु कसैरे ऩयन सलभयतका सदस्महरुको दस्तखत
(२)

बइसकेऩयछ यनणयमभा कुनै प्रकायको थऩघट िा केयभेट गनय हुॉदैन ।
कसैरे उऩदपा (१ ) फभोजजभ को कसयु गने कभयचायीराइय आिश्मक कायिाहीको
राधग सम्फजन्धत यनकामभा रेखी ऩठाउनऩ
ु नेछ ।

४६.

यनणयम बएऩयछ गनऩ
ुय ने कायिाही:
(१ )

उजयु ी प्रशासकरे सलभयतफाट यनणयम बएऩश्चात यनणयम ककताफभा सलभयतका

सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मककन गयी यनणयम ककताफ य लभलसर जजम्भा
लरनुऩछय ।
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(२)

मस ऐन फभोजजभ यनणयमको ऩूणऩ
य ाठ तमाय बएऩयछ सफै सदस्मको दस्तखत
बइसकेऩयछ

उजुयी

प्रशासकरे

यनणयमको

कामायन्मिम

गनयका

राधग

ततकार

गनऩ
ुय ने केही कामय बए सो सम्ऩन्न गयी लभलसर अलबरेखको राधग ऩठानुऩछय ।
४७.

यनणयम गनयऩने अिधध्
(१ )

सलभयतरे प्रयतिाद दाखखर बएको िा फमान गनऩ
ुय नेभा प्रयतिादीको फमान बएको

लभयतरे तथा प्रयतिाद दाखखर नबएको िा फमान नबएकोभा सो हुनऩ
ु ने म्माद
बत
ु तान बएको लभयतरे नब्फे ददनलबत्र वििादको अजन्तभ यनणयम गनऩ
ुय नेछ ।
(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभको सभमािधध गणना गदाय भेरलभराऩको राधग ऩठाइएको
वििादको हकभा भेरलभराऩको प्रकक्रमाभा रागेको सभम कटाइय अिधध गणना
गनऩ
ुय नेछ ।

(३)

उऩदपा (१ ) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन वििादभा फुझ्नुऩने प्रभाण
तथा ऩूया गनऩ
ुय ने प्रकक्रमा फाॉकी नयही वििाद यनणयम गनय अङ्ग ऩुधगसकेको बए
सो ऩुगेको ऩन्र ददनलबत्र अजन्तभ यनणयम गनऩ
ुय नेछ ।

४८.

अन्तरयभ सॊयऺणातभक आदे श जायी गनय सककने: स्थानीम ऐनको दपा ४९ को उऩदपा
८ को खण्ड सम्भ उजलनखखत विषमभा (ङ) दे खख (क) ततकार आन्तरयक सॊय

ऺणातभक

आदे श जायी गनय सककनेछ । मस्तो आदे श जायी गदाय यनिेदकरे ऩेश गये को कागजात,
यनजको अिस्था य िस्तुगत ऩरयजस्थयतको प्रायजम्बक छानविन गयी ततकार आदे श नगये
यनिेदकराई ऩनय सतने नकायातभक प्रबािको भूलमाङ्कन गनऩ
ुय दय छ । न्मायमक सलभयतरे

जायी गने अन्तरयभ सॊयऺणातभक आदे श अनुसूची ८ भा उलरेख गये फभोजजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द ७
सलभयतको सधचिारम
४९.

सलभयतको सधचिारम्
(१ )

सलभयतको कामयसम्ऩादनराइय सहजीकयण गनय एक सधचिारम यहने छ ।

(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभको सधचिारमभा कामयऩालरकारे आिश्मताअनुसाय उजुयी

प्रशासक, अलबरेख प्रशासक तथा अन्म कभयचायीहरुको व्मिस्था गनय सतनेछ ।
सधचिारमको कामयसम्ऩादनराइय व्मिजस्थत गनय सधचिारम अन्तगयत उजुयी पाॉट
तथा अलबरेख पाॉट यहन सतनेछ ।

19

५०.

उजुयी प्रशासकको काभ, कतयव्म य अधधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बएदे खख फाहे क

उजुयी प्रशासकको काभ, कतयव्म य अधधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क)
ऩेश बएका उजुयी, प्रयतिाद य अन्म लरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩुगेको बए कानून

फभोजजभ राग्ने दस्तुय लरइय दताय गने य दताय गनय नलभलने बए कायण जनाइय
दयऩीठ गने,

(ख)

वििादभा प्रभाणको राधग ऩेश बएका नतकर कागजराइय सतकरसॉग लबडाइय
दठक दे खखएभा प्रभाखणत गने य लभलसर साभेर याख्ने तथा सतकरभा केही
कैकपमत दे खखएभा सो जनाइय सम्फजन्धत ऩऺको सहीछाऩ गयाइय याख्ने,

(ग)

ऩेश बएका लरखत साथ सॊरग्न हुनऩ
ु ने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ िा छै न
बए दठक छ िा छै न जाॉच्ने,

(घ)

सलभयतको आदे शरे खझकाउनुऩने प्रयतिादी, साऺी िा अन्म व्मजततको नाभभा
म्माद जायी गने,

(ङ)

वििादका ऩऺराइय ताये ख िा ऩेशी ताये ख तोतने,

(च)

सलभयत सभऺ ऩेश हुनुऩने यनिेदन दताय गयी आदे शको राधग सलभयत सभऺ ऩेश
गने,

(छ)

कानून फभोजजभ िाये स लरने तथा गुज्रेको ताये ख थाम्ने यनिेदन लरइय आिश्मक
कायिाही गने,

(ज)

सलभयतफाट बएको आदे श कामायन्िमन गने गयाउने,

(झ)

सलभयतभा ऩेश िा प्राप्त बएका कागजऩत्र फुझ्ने, बऩायइय गने रगामतका कामयहरु
गने,

(ञ)
(ट)

आिश्मकतानुसाय सलभयतको तपयफाट ऩत्राचाय गने,

सलभयतको आदे शरे ताभेर गनऩ
ुय ने म्माद ताभेर गनेगयाउने, ताभेर बएको
म्मादको ताभेरी जाॉची यीतऩूिक
य को नबए ऩून् जायी गने तथा अन्म अदारत

िा यनकामफाट प्राप्त बएको नगयऩालरकारे ताभेर गरयददनुऩने म्माद ताभेर गने
गयाउने,
(ठ)
(ड)

यनणयम ककताफ य उजुयीको लभलसर जजम्भा लरने,

सलभयतभा दताय बएका वििाद तथा यनिेदन रगामतका कागजातको अलबरेख
तमाय गने य भालसक िा िावषयक प्रयतिेदन ऩेश गनऩ
ुय ने यनकाम सभऺ प्रयतिेदन
तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभाखणत गयाइय सम्फजन्धत यनकामभा ऩठाउने,

(ढ)

आफ्नो जजम्भा यहे का उजयु ीका लभलसरभा यहे का कागजातको यीतऩि
य
नतकर
ू क
ददने,
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(ण)

जजलरा अदारतभा ऩुनयािेदन राग्ने गयी यनणयम बएका वििादभा ऩुनयािेदन
म्माद जायी गयी ताभेर गने गयाउने,

(त)

अदारत

िा

अन्म

कुनै

यनकामभा

वििादको

लभलसर

िा

कुनै

कागजात

ऩठाउनुऩने बएभा सलभयतराइय जानकायी गयाइय लभलसर िा कागजात ऩठाउने तथा
कपताय प्राप्त बएऩयछ कानन
ू फभोजजभ सयु क्षऺत याख्ने व्मिस्था लभराउने,
(त)

यनणयम ककताफ जजम्भा लरने तथा

(थ)

ऩेश

बएका

यनिेदन

रगामतका

कागजातभा

सलभयतफाट

आदे श

यनकासा लरनऩ
ु नेभा सलभयत सभऺ ऩेश गने ।
५१ .

हुनऩ
ु ने

िा

अलबरेख प्रशासकको काभ, कतयव्म य अधधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए फाहे क
अलबरेख प्रशासकको काभ, कतयव्म य अधधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क)
यनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी्
(१ )

यनणयम फभोजजभ चरन चराउनुऩने, कुनै कुया ददराइय बयाइय ददनुऩने
रगामतका यनणयम कामायन्िमनका राधग गनऩ
ुय ने कामयहरु गने तथा यनणयम
कामायन्िमनको

अलबरेख

याखी

यनकामहरूभा विियण ऩठाउने,
(२)

कानून

फभोजजभ

विियण

ऩठाउनुऩने

यनणयम कामायन्िमनको क्रभभा यनिेदन ददएका ऩऺहरुको िाये स लरने,
सकाय गयाउने, गुज्रेको ताये ख थभाउने रगामतका कामयहरु गने,

(३)

सलभयतको आदे शरे योतका बएको िा अरु कुनै अदारत िा यनकामफाट
योतका बइआएभा जामजेथा अन्म

अड्डा अदारतभा

दाखखर

चरान

गनऩ
ुय ने बए सो गने,
(४)

यनणयम फभोजजभ लरराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनऩ
ुय ने बए
सो सभेत गने तथा

(५)

रेखखएदे खख फाहे कको कुनै कामय यनणयम कामायन्िमनको क्रभभा गनऩ
ुय ने
बएभा सलभयत सभऺ ऩेश गयी आदे श फभोजजभ गने ।

(ख)

अलबरेख सॊयऺण सम्फन्धी्
(१ )

अलबरेख शाखाको ये खदे ख गयी यनणयम बएका लभलसर सयु क्षऺत याख्ने य
कानन
ू फभोजजभ सडाउनेऩने कागजहरु सडाउने,

(२)

यनणयम बएका लभलसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दरु
ु स्त यहे नयहे को हे ने
य लभलसर कानून फभोजजभ गयी दरु
ु स्त अिस्थाभा याख्ने,

(३)

कानून फभोजजभ सडाउने कागजको विियण तमाय गयी सो विियण
सुयक्षऺत यहने व्मिस्था गने,
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(४)

अलबरेख शाखाभा प्राप्त बएको लभलसरहरुको सारफसारी अलबरेख याख्ने
य आिश्मकतानुसाय विियण तमाय गने तथा

(५)

कुनै अदारत िा यनकामफाट अलबरेखभा यहे को लभलसर िा कुनै कागजात

भाग बइआएभा यीतऩूिक
य ऩठाउने य कपताय प्राप्त बएऩयछ यीतऩूिक
य गयी
सयु क्षऺत याख्ने ।
५२.

उजयु ी प्रशासक िा अलबरेख प्रशासकको आदे श उऩयको यनिेदन्
(१ )

मस ऐन फभोजजभ उजयु ी प्रशासक िा अलबरेख प्रशासकरे गये को आदे श िा
कायिाही उऩय धचतत नफझ्
ु ने ऩऺरे सो आदे श िा कायिाही बएको ऩाॉच ददनलबत्र
सलभयत सभऺ यनिेदन ददन सतनेछ ।

(२)

सलभयतरे उऩदपा (१ ) फभोजजभ ऩेश बएको यनिेदन उऩय सन
ु ि
ु ाइय गयी यनिेदन
ऩेश बएको फढीभा सात ददनलबत्र यनिेदन उऩयको कायिाही टुङ्ग्माउनुऩनेछ ।

(३)

उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन उऩदपा (१ ) फभोजजभको

यनिेदन उऩय आदे श िा यनणयम गनऩ
ुय ूिय केही फुझ्नुऩने बए सो फुझये भात्र
यनणयम िा आदे श गनऩ
ुय नेछ ।

ऩरयच्छे द ८
भेरलभराऩ सम्फन्धी व्मिस्था
५३.

लभराऩत्र गयाउने्
(१ )

सलभयतरे

प्रचलरत

कानन
ू

फभोजजभ

लभराऩत्र

लभराऩत्र गयाउन सतनेछ ।
(२)

हुन

सतने

जन
ु सक
ु ै

उजयु ीभा

वििादका ऩऺहरूरे लभराऩत्रको राधग अनस
ु च
ू ी ९ फभोजजभको ढाॉचाभा यनिेदन
ददएभा सलभयतरे उजयु ीभा लभराऩत्र गयाउन उऩमत
ु त दे खेभा लभराऩत्र गयाइददनेछ ।

(३)

उऩदपा ( २)

फभोजजभ

ऩऺहरूरे

ददएको

यनिेदनको

व्महोया

सलभयतरे

दि
ु ै

ऩऺराइय सन
ु ाइय तमसको ऩरयणाभ सम्झाइय ऩऺहरूको लभराऩत्र गने सम्फन्धभा
सहभयत यहे नयहे को सोध्नुऩनेछ ।
(४)

उऩदपा (३) फभोजजभ सुनाउॉ दा ऩऺहरूरे लभराऩत्र गनय भञ्जुय गये भा सलभयतरे

ऩऺहरूको यनिेदनभा उलरेख बएको व्महोया फभोजजभको लभराऩत्र तीन प्रयत
तमाय गयाउनुऩनेछ ।
(५)

उऩदपा ( ४)

फभोजजभको

लभराऩत्रको

व्महोया

ऩऺहरूराइय

ऩढीफाॉची

सुनाइय

लभराऩत्र गनय भञ्जुय बएभा ऩऺहरूको सहीछाऩ गयाइय सलभयतका सदस्महरूरे
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लभराऩत्र कागज अनुसूची १ ० फभोजजभको ढाॉचाभा प्रभाखणत गयी एक प्रयत

सलभयतरे अलबरेखको राधग लभलसरभा याख्नुऩनेछ तथा एक-एक प्रयत िादी तथा
प्रयतिादीराइय ददनुऩनेछ ।
५४.

भेरलभराऩ गयाउन सतने्
(१ )

सलभयतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ लभराऩत्र गनय लभलने उजुयीभा ऩऺहरूफीच
भेरलभराऩ गयाउन सतनेछ ।

(२)

ऩऺहरूरे

जुनसुकै तहभा विचायाधीन यहे को प्रचलरत कानूनरे

भेरलभराऩको

भाध्मभफाट सभाधान गनय सककने वििादभा वििादका ऩऺरे सॊमुतत रूऩभा
सलभयत सभऺ यनिेदन ददन सतनेछन ् ।
(३)

उऩदपा ( २) फभोजजभ यनिेदन ददएकोभा भेरलभराऩफाट उजुयीको यनयोऩण हुन
उऩमुतत दे खखएभा सलभयतरे तमस्तो उजुयी भेरलभराऩको भाध्मभफाट यनयोऩण
गनय रेखी ऩठाउनु ऩनेछ ।

(४)

उऩदपा (३) फभोजजभको आदे शऩयछ भेरलभराऩ सम्फन्धी कायिाही प्रायम्ब गयी
ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाइय ददनुऩनेछ ।

(५)
५५.

भेरलभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोककएफभोजजभ हुनेछ ।

उजुयी यनणयम गने्
(१ )

सलभयतरे मस ऐन फभोजजभ भेरलभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको यनयोऩण गनय

प्रकक्रमा फढाएकोभा भेरलभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको यनरुऩण हुन नसकेभा
ऩऺहरूराइय उजुयीको ऩेशी ताये ख तोकी कानून फभोजजभ कायिाही गयी सन
ु िाइय
तथा यनणयम गने प्रकक्रमा फढाउनुऩनेछ ।
(२)

उऩदपा (१ ) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन स्थानीम ऐनको दपा ४७
को उऩदपा ( २) फभोजजभको उजयु ीभा भेरलभराऩ िा लभराऩत्र हुन नसकेभा
सलभयतरे अधधकाय ऺेत्र यहे को अदारतभा जाने बयन सन
ु ाइय ददनऩ
ु नेछ ।

५६.

भेरलभराऩ िा लभराऩत्र हुन नसतने् मस ऐनभा अन्मत्र जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए
ताऩयन कुनै उजयु ीभा लभराऩत्र गयाउॉ दा उजयु ीको प्रकृयत िा लभराऩत्रको व्महोयाफाट
नेऩार सयकाय िादी बइय चरेको कुनै वििाद िा साियजयनक तथा सयकायी सम्ऩजतत िा
दहतभा असय ऩने दे खखएभा सलभयतरे तमस्तो वििादभा लभराऩत्र गयाउनेछैन ।

तय तमस्तो असय ऩने व्महोया हटाइय अन्म व्महोयाफाट भात्र लभराऩत्र गनय चाहे भा
बने लभराऩत्र गयाइय ददनुऩनेछ ।
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५७.

भेरलभराऩको राधग प्रोतसाहन गने्
(१ )

सलभयतरे सलभयत सभऺ सुनिाइयको राधग ऩेश बएको उजुयीभा भेरलभराऩ

हुनसतने सम्बािना यहे को दे खेभा ऩऺहरूराइय भेरलभराऩको राधग ताये ख तोतन
सतनेछ ।
(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभको ताये खको ददन सलभयतरे वििादका ऩऺ तथा विऩऺ,
उऩजस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩतमाइय साथै लरई आएका अन्म व्मजतत सभेत
उऩजस्थत गयाइय भेरलभराऩको राधग छरपर गयाइय ऩऺहरूको फीचभा सहभयत
बएभा सहभयत बए फभोजजभ लभराऩत्र कागज तमाय गनय रगाइय लभराऩत्र गयाइय
ददनऩ
ु नेछ ।

(३)

उजयु ीभा तोककएको म्मादभा सलभयत सभऺ उऩजस्थत नबएको िा उऩजस्थत बएय

ऩयन ताये ख गुजायी वििादभा ताये खभा नयहे को ऩऺ अथिा वििादभा ऩऺ कामभ
नबएको बए ताऩयन वििादको ऩेटफोरीफाट उजुयीको ऩऺ कामभ हुने दे खखएको
व्मजतत सभेत भेरलभराऩको राधग उऩजस्थत बएभा सलभयतरे भेरलभराऩ गयाइय
लभराऩत्रको कागज गयाइय ददनुऩनेछ ।
५८.

प्रायजम्बक सुनिाइय ऩूिय भेरलभराऩ्
(१ )

उजुयी प्रशासकरे प्रायजम्बक सुनिाइयको राधग सलभयत सभऺ उजुयी ऩेश हुनुऩूिय
उजुयीभा भेरलभराऩ हुनसतने अिस्था दे खखएभा िा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको
यनिेदन लरइय आएभा लभराऩत्रको व्महोया खर
ु ेको कागज तमाय गयी सलभयत
सभऺ ऩेश गनयसतनेछ ।

(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभ गदाय लभराऩत्रभा अजन्तभ सहभयत नजुटेको बए ताऩयन

ऩऺहरू भेरलभराऩको राधग प्रकक्रमाभा जान सहभत बएभा उजुयी प्रशासकरे

ऩऺहरूको यनिेदन लरइय उजुयीभा भेरलभराऩको राधग भेरलभराऩकताय सभऺ
ऩठाउने आदे शको राधग सलभयत सभऺ ऩेश गनयसतनेछ ।
५९.

भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गने् .

(१ ) सलभयतरे भेरलभराऩको कामय गयाउनको राधग दे हामफभोजजभको मोग्मता ऩुगेको
व्मजततहरूको विियण खर
ु ाइय सम्बावित भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गनेछ्

(क)

कम्तीभा स्नातक उततीणय गये को,

(ख) कुनै याजनीयतक दर प्रयत आस्था याखी याजनीयतभा सकक्रम नयहे को,
(ग)

स्थानीम स्तयभा सभाजसेिीको रुऩभा ऩदहचान फनाएको,

(घ)

भेरलभराऩकतायको ४८ घण्टा तालरभ लरई भेरलभराऩकतायको कामय गदै आएको,
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(ङ)
(च)

२५ फषय उभेय ऩूया बएको,

भाथी मोग्मताभा जुन सुकै कुया रेखखएको बएता ऩयन तालरभ लरई हार काभ
गरययहे काको हकभा यनजराई यनयन्तयता ददन सककने,

(२)

भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गये ऩयछ सलभयतरे सूची सबा सभऺ ऩेश गयी
अनभ
ु ोदन गयाउनऩ
ु नेछ ।

(३)

उऩदपा ( २)

फभोजजभ

सच
ू ी

अनभ
ु ोदन

बएऩयछ

सलभयतरे

साियजयनक

जानकायीको राधग सच
ू ना प्रकाशन गनऩ
ुय नेछ तथा भेरलभराऩको राधग ऩठाउॉ दा
प्रतमेक ऩऺराइय सो सच
ू ी उऩरब्ध गयाउनऩ
ु नेछ ।
६०.

भेरलभराऩकतायको सूची अद्मािधधक गने्
(१ )

सलभयतरे

गनऩ
ुय नेछ ।
(२)

प्रतमेक

दपा ५९ फभोजजभ तमाय बएको सूची प्रतमेक िषय अद्मािधधक

िषय

अद्मािधधक

गये को

भेरलभराऩकतायको

अनुभोदन गयाउनुऩनेछ ।
(३)

सूची

सलभयतरे

सबाफाट

मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ भेरलभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत हुन
मोग्मता ऩुगेको व्मजततरे सलभयत सभऺ सूचीकृत गरयऩाउनको राधग अनुसूची
१ १ फभोजजभको ढाॉचाभा यनिेदन ददनसतनेछ ।

६१ .

भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने्
(१ )

सलभयतरे दपा ६० फभोजजभ भेरलभराऩकतायको सूची अद्मािधधक गदाय दे हामको
अिस्थाका भेरलभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्

(क)

यनजको भतृ मु बएभा,

(ख) यनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइय ऩाउॉ बन्ने यनिेदन ददएभा,
(ग)

यनजरे नैयतक ऩतन दे खखने पौजदायी अलबमोगभा सजामॉ ऩाएभा,

(घ)

यनज कुनै सॊस्थासॉग सम्फध्द यहे कोभा सो सॊस्था खाये ज िा विघटन बएभा,

(ङ)

सलभयतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोजजभ यनजराइय सूचीफाट हटाउने यनणयम
गये भा,

(च)

फसाइॉ सयाइ गये भा ।

(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका भेरलभराऩकतायहरूको नाभािरी
सलभयतरे साियजयनक सूचनाको राधग प्रकाशन गनऩ
ुय नेछ ।

६२.

भेरलभराऩको राधग सभमािधध तोतने्
(१ ) सलभयतरे मस ऐन फभोजजभ भेरलभराको राधग भेरलभराऩकताय ऩठाउॉ दा फढीभा
तीन भदहनासम्भको सभम तोकी ऩठाउनेछ ।
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(२)

भेरलभराऩको राधग ऩठाउॉ दा साभान्मतमा् फढीभा तीन जनाफाट भेरलभराऩ
गयाउने गयी तोतनुऩनेछ ।

६३.

भेरलभराऩकतायको छनौट्
(१ )

सलभयतरे भेरलभराऩ गयाउने कामयको राधग वििादका ऩऺहरूराइय एक जना
भेरलभराऩकतायको छनौट गनेछ ।

(२)

उऩदपा ( १ ) फभोजजभ गदाय ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरलभराऩकतायको राधग
सहभयत नबएभा सलभयतरे ऩऺहरूको सहभयतभा तीन जना भेरलभराऩकतायको
छनौट गनऩ
ुय नेछ ।

(३)

ऩऺहरूको फीचभा भेरलभराऩकतायको नाभभा सहभयत हुन नसकेभा सलभयतरे
भेरलभराऩकतायको सच
ू ीभा यहे का भेरलभराऩकतायहरू भध्मेफाट दि
ु ै ऩऺफाट एकएक

जना

भेरलभराऩकताय

छनौट

गनय

रगाइय

तेस्रो

भेरलभराऩकताय

छनौट

गरयददनुऩनेछ ।
(४)

उजुयीका सफै ऩऺको सहभयतभा भेरलभराऩकतायको सूचीभा नयहे को मस ऐन
फभोजजभ भेरलभराऩकताय
भेरलभराऩ

प्रकक्रमा

हुन अमोग्म नबएको कुनै व्मजतत िा सॊस्थाफाट
अगाडड फढाउन सहभत बई लरखखत यनिेदन ददएभा

सलभयतरे तमस्तो व्मजतत िा सॊस्थाराइय भेरलभराऩकताय तोककददनुऩनेछ ।
६४.

भेरलभराऩकतायको ऩरयितयन्
(१ )

सलभयतरे

दे हामको

अिस्था

ऩयी

ऩऺहरूरे

यनिेदन

ददएको

अिस्थाभा

भेरलभराऩकताय ऩरयितयन गरयददनुऩनेछ्
(क)

दपा ६१ फभोजजभ भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने अिस्था बएभा,

(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभयतभा भेरलभराऩकताय हे यपेय गनय भञ्जुय बएभा,
(ग)

वििादको कुनै ऩऺरे भेरलभराऩकताय प्रयत अविश्िास यहे को लरखखत जानकायी
गयाएभा,

(घ)
(ङ)

कुनै कायणरे भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩभा सहबागी बइयहन नसतने जनाएभा;

वििादको विषमिस्तुभा भेरलभराऩकतायको कुनै स्िाथय यहे को भेरलभराऩकतायरे
जानकायी गयाएभा िा कुनै स्रोतफाट सलभयत सभऺ जानकायी बएभा तथा

(च)

भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩकतायको है लसमतरे कामयगदाय दपा ६६ तथा अन्म
प्रचलरत कानून फभोजजभ ऩारन गनऩ
ुय ने आचयण ऩारन नगये भा ।
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(२)

भेरलभराऩकताय

ऩरयितयनको

कायणरे

तोककएको

सभमभा

भेरलभराऩको

कामय

सम्ऩन्न हुन नसतने बएभा सलभयतरे फढीभा एक भदहनासम्भको सभम थऩ
गनय सतनेछ ।
६५.

भेरलभराऩको राधग ऩठाउॉ दा गने प्रकक्रमा्
(१ )

सलभयतरे

कुनै

उजयु ी

भेरलभराऩको

हुने
ऩठाउनऩ
ु नेछ्

ताये ख

तोकी

ऩऺहरूराइय
उऩजस्थत
(क)

भेरलभराऩकतायको

सम्ऩकय

राधग

भेरलभराऩकताय

उऩरब्ध

दे हामफभोजजभको

गयाइय

सभऺ

भेरलभराऩकताय

कागज

साथै

याखी

ऩठाउॉ दा
सभऺ
रेखी

उजयु ीको सायसॊऺेऩ िा भख्
ु म भख्
ु म कागजातको प्रयतलरवऩ,

(ख) उजयु ीको ऩऺ िा िाये स बए िाये सको नाभ, थय, ितन य उऩरब्ध
बएसम्भ टे लरपोन नम्फय, इभेर, फ्मातस तथा अन्म सम्ऩकय विियण,

(ग)
(२)

भेरलभराऩ सम्फन्धी प्रकक्रमा सम्ऩन्न गनऩ
ुय ने स्थान य सभम ।

भेरलभराऩकतायरे सलभयत सभऺ भाग गये भा उजुयीका कागजातहरूको नतकर
उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।

(३)
(४)

भेरलभराऩको राधग तोककएको सभम सम्ऩन्न बएको सात ददनलबत्र उजुयीको

ऩऺहरू सलभयत सभऺ उऩजस्थत हुने गयी ताये ख तोतनुऩनेछ ।
उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन भेरलभराऩकतायरे तोककएको
सभम अगािै उजुयी सलभयत सभऺ कपताय ऩठाउने यनणयम गये भा सो यनणयमको

६६.

जानकायी बएको सात ददनलबत्र ऩऺहरूराइय सलभयत सभऺ उऩजस्थत हुने गयी
ऩठाउनुऩनेछ ।

भेरलभराऩभा अिरम्फन गनऩ
ुय ने प्रकक्रमा्
(१ )

सलभयतरे ऩऺहरूको सहभयतभा भेरलभराऩको राधग छरपर गने तथा अन्म
कामय गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरलभराऩकतायराइय सोको जानकायी
उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।

तय ऩऺहरूको सहभयतभा भेरलभराऩकतायरे अन्म कुनै स्थानको छनौट

गनय फाधा ऩनेछैन ।
(२)

ऩऺहरूराइय उऩदपा (१ ) फभोजजभ भेरलभराऩकतायरे तोकेको स्थानभा तोककएको

(३)

सभमभा उऩजस्थत हुने दायमति यहनेछ ।
उऩदपा ( २) फभोजजभको दायमति ऩऺहरूरे

ऩूया

नगये भा

भेरलभराऩकतायरे

भेरलभराऩको प्रकक्रमा फन्द गयी सलभयतराइय सोको लरखखत जानकायी गयाइय
उजयु ीको कागजात कपताय ऩठाउन सतनेछ ।
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(४)

भेरलभराऩको क्रभभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूफीचभा सहजकतायको बूलभका गनेछ
य

उतत

बूलभका

यनिायह

गने

क्रभभा

यनजरे

ऩऺहरू

फाहे क

दे हामका

व्मजततहरूसॉग सभेत एकर िा साभूदहक िाताय गनयसतनेछ्
(क)

वििादको विषमभा जानकायी यहे को उजुयीका ऩऺरे योजेको व्मजतत; तथा

(ख) वििादको विषमिस्तक
ु ो फाये भा जानकायी यहे को स्थानीम बद्रबरादभी ।
(५)

भेरलभराऩकतायरे

ऩऺहरूको

सहभयतभा

ऩऺहरूसॉग

दे हामफभोजजभ

िाताय

गनय

सतनेछ्
(क)

ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तिाताय तथा

(ख) टे लरपोन

िाताय, लबडडमो

कन्रेन्स

िा

सञ्चायको

अन्म

भाध्मभफाट

िातायराऩ ।
(६)
६७.

प्रचलरत

कानून

तथा

मस

ऐनको

भान्मता

विऩयीत

नहुने गयी ऩऺहरूको
सहभयतभा भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको कामयविधध यनधाययण गनय सतनेछ ।

भेरलभराऩकतायको आचयण्
(१ )

भेरलभराऩकतायरे दे हामफभोजजभको आचयण ऩारन गनऩ
ुय नेछ्(क)
(ख)

भेरलभराऩ सम्फन्धी कायिाही यनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनऩ
ुय ने,

कुनै ऩऺप्रयत झुकाि, आग्रह, ऩूिायग्रह नयाख्ने िा याखेको दे खखने कुनै
आचयण िा व्मिहाय नगने,

(ग)

कुनै ऩऺराइय डय, त्रास, झुतमान िा प्ररोबनभा ऩायी भेरलभराऩ गयाउन

(घ)

नहुने,
वििाद

(ङ)

कायोफायभा सॊरग्न नहुन,
े
भेरलभराऩ सम्फन्धभा फनेको

(च)

भान्मता विऩयीत आचयण गनय नहुने,
भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक,

कामभ

यहे को

अिस्थाभा

प्रचलरत

ऩऺप्रयत सभान व्मिहाय कामभ गने,
(छ)

वििादको
कानून

कुनै
तथा

ऩऺसॉग

आधथयक

अन्म

स्थावऩत

सदबािऩूणय

य

सफै

भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मतत गये को विषमिस्तुको गोऩनीमता
कामभ याख्ने तथा

(ज)

भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुनै कागजात िा िस्तु
प्रकक्रमा सम्ऩन्न बएऩयछ िा यनज प्रकक्रमाफाट अरग बएऩयछ सम्फजन्धत
ऩऺराइय सयु क्षऺत कपताय गने ।
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(२)

सलभयतरे कुनै भेरलभराऩकतायरे उऩदपा (१ ) फभोजजभको आचयण ऩारना नगये को

उजुयी ऩयी िा सो विषमभा स्िमॊ जानकायी प्राप्त गयी छानविन गदाय व्महोया
दठक दे खखए तमस्तो भेरलभराऩकतायराइय भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउनेछ ।
६८.

लरखत तमायी य लभराऩत्र्
(१ )

भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩश्चात भेरलभराऩको राधग दि
ु ै ऩऺ
सहभत

बएकोभा

लभराऩत्र

गयाइय

सहभयत

बएको

विषमिस्तु

फभोजजभको

लभराऩत्रको लरखत तमाय गयी सलभयत सभऺ ऩठाउनऩ
ु नेछ ।
६९.

भेरलभराऩ नबएको उजुयीभा गनऩ
ुय ने कायिाही्
(१ )

भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरु फीचभा भेरलभराऩ हुन नसकेभा सो व्महोया खर
ु ाइय
प्रयतिेदन तमाय गयी वििादका सफै कागजात सदहत सलभयतभा कपताय
ऩठाउनुऩनेछ ।

(२)
७०.

उऩदपा (१ ) फभोजजभ गदाय भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुराइय सलभयत सभऺ हाजजय

हुन जाने फढीभा सात ददनको म्माद तोकी ऩठाउनुऩनेछ ।
भेरलभराऩ नबएको उजुयीभा यनणयम गनऩ
ुय ने्
(१ )

स्थानीम ऐनको दपा ४७ ( १ ) को वििादभा सलभयतरे भेरलभराऩको राधग
ऩठाएको उजुयीभा ऩऺहरुफीच भेरलभराऩ हुन नसकी भेरलभराऩकतायको प्रयतिेदन
सदहत प्राप्त हुन आएभा कानून फभोजजभ कायिाही गयी यनणयम गनऩ
ुय छय ।

(२)

उऩदपा (१ ) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन दे हामफभोजजभको उजुयीभा

अधधकायऺेत्र ग्रहण गने सम्फजन्धत अदारत िा यनकामभा उजुयी गनय जानु बनी
सुनाइय ऩठाइ ददनुऩछय ्-

(३)

(क)

स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको वििादभा तथा

(ख)

कुनै अदारत िा यनकामफाट भेरलभराऩको राधग प्रेवषत बएको वििादभा ।

उऩदपा

(२)

को दे हाम

(ख)

फभोजजभको

वििादभा

सम्फजन्धत

अदारत

िा

यनकामभा ऩठाउॉ दा हाजजय हुन जाने ताये ख तोकी ऩठाउने तथा लभलसर सभेत
नतकर खडा गयी अलबरेख याखी सतकर लभलसर सम्फजन्धत अदारत िा
यनकामभा ऩठाउनऩ
ु नेछ ।
७१ .

भेरलभराऩ दस्तयु ्

भेरलभराऩभा

जाने वििादको

हकभा भेरलभराऩकतायरे

ऩऺहरुरे

सहभयतभा ददन भञ्जयु बएदे खख फाहे क कुनै प्रकायको दस्तयु राग्ने छै न । तय
ऩऺहरूको सहभयतभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुफाट फढीभा प्रयतऩऺ रु.५००। का दयरे
रु.१ ०००।- लरन ऩाउनेछन ।
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७२.

सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩ k|j4{g गनय कभयचायी तोतन सतने्
(१ ) सलभयतरे स्थानीम स्तयभा भेरलभराऩ k|j4{g गनयको राधग कामयऩालरकाभा
अनुयोध

गये भा

कभयचायी

खटाइय

कामयक्रभ गनय सककनेछ ।
(२)

सभुदाम

स्तयभा

भेरलभराऩको

k|j4{नातभक

सभद
ु ाम स्तयभा हुने साभद
ु ायमक भेरलभराऩको हकभा दपा ५९ (१ ) अनस
ु ायको
मोग्मता तथा अनब
ु ि नबएका भेरलभराऩकतायफाट भेरलभराऩ गयाउन फाधा ऩने
छै न ।

(३)

सलभयतरे सभद
ु ामस्तयभा हुने साभद
ु ायमक भेरलभराऩको कामयविधध तोकेफभोजजभ
हुनेछ ।
ऩरयच्छे द ९
यनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी व्मिस्था

७३.

सधचिारमको जजम्भेिायी् कामयऩालरकाको प्रतमऺ यनमन्त्रण य यनदे शनभा यही सलभयतको
यनणयम कामायन्िमन गने गयाउने सम्फन्धी सम्ऩूणय कामयको ये खदे ख गने जजम्भेिायी िहन

७४.

गनऩ
ुय नेछ ।

सहमोग गनऩ
ुय ने्
(१ )

नगयऩालरका कामायरम तथा सो अन्तगयतका सफै िडा कामायरम तथा अन्म
कामायरमरे मस ऐन तथा प्रचलरत कानन
फभोजजभ सलभयतरे गये को यनणयम
ू
फभोजजभ व्मजतत िा सॊस्था िा अन्म कसैसॉग असर
ु गनऩ
ुय ने जरयिाना िा अन्म
यकभ असर
ु उऩय गनय सहमोग गनऩ
ुय नेछ ।

(२)

मस ऐन तथा प्रचलरत कानन
ू फभोजजभ सलभयतरे असर
ु गनयऩने जरयिाना, बफगो
िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ असर
ु उऩय नबइय उऩदपा (१ ) भा उलरेख बए
फभोजजभका कामायरमहरुरे कुनै लसपारयस िा कुनै कामय गरयददने छै नन ।

७५.

असर
ु उऩय गने्
(१ )

अलबरेख प्रशासकरे सलभयतको यनणयम फभोजजभ कुनै ऩऺसॉग जरयिाना िा बफगो

िा अन्म कुनै प्रकायको असुरउऩय गनऩ
ुय ने बएभा सो ऩऺरे जरयिाना यतनय
फुझाउन लमाएभा फुझी सदयस्माहा गयी जरयिानाको रगत किा गनऩ
ुय नेछ ।
(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ असुरउऩय नबएभा रगत याखी सम्फजन्धत ऩऺको नाभ

नाभेसी तथा जरयिाना यकभ सभेतको विियण नगयऩालरकाको कामायरमका साथै
सफै िडा कामायरमभा सभेत अलबरेखको राधग ऩठाउनुऩनेछ ।
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(३)

सम्फजन्धत कामायरमहरुरे उऩदपा (२) फभोजजभ रेखी आएभा तमस्तो ऩऺसॉग
जरयिाना यकभ असुरउऩय गयी अलबरेख शाखाभा सदयस्माहा गनय ऩठाउनुऩनेछ ।

७६.

बयीबयाउ गने्
(१ )

सलभयतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै यनणयम फभोजजभ कुनै ऩऺरे याखेको
दस्तुय, िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ कुनै ऩऺफाट बयाइय ऩाउने बएभा बयाइय
ऩाउने ऩऺरे बयी ददनुऩने ऩऺको तमस्तो यकभ बयाइय ददनुऩने स्रोत खर
ु ाइय
अनुसूची १ २ फभोजजभको ढाॉचाभा यनिेदन ददनुऩनेछ ।

(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ यनिेदन ददॉ दा मथासम्बि नगद यहे को फैँक खाता िा कुनै
सहकायी िा फचत सॊस्थाभा यहे को यकभ य सो नबएभा लरराभ बफक्री गयी
असर
ु उऩय

गनऩ
ुय ने

अिस्था

बएभा

यनिेदन ददनऩ
ु नेछ ।
(३)

कुनै

अचर

सम्ऩजततको

व्महोया

खर
ु ाइय

उऩदपा (२) फभोजजभको यनिेदनभा दपा ७८ फभोजजभको विियण खर
ु ाइय यनिेदन
ददनऩ
ु नेछ ।

७७.

चरन चराइय ददने्
(१ )

सलभयतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै यनणयम फभोजजभ कुनै सम्ऩजतत िा
अधधकाय िा कुनै विषमिस्तु िा सेिा िा अन्म कुनै विषमको चरन ऩाउने

ठहये को ऩऺरे तमस्तो चरन ऩाउने विषमको विियण खर
ु ाइय अलबरेख प्रशासक
सभऺ अनुसूची १ ३ को ढाॉचाभा यनिेदन ददनुऩनेछ ।
(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ यनिेदन ऩये भा अलबरेख प्रशासकरे यनणयम फभोजजभको
विषमको चरन चराइय ददनुऩनेछ ।

(३)

उऩदपा (१ ) फभोजजभको यनिेदन ददॉ दा चरन चराउनु ऩने सम्ऩजततको दपा ७८
फभोजजभको विियण खर
ु ाउनुऩनेछ ।

७८.

सम्ऩजततको विियण खर
ु ाउनऩ
ु ने् बरयबयाउ गनय िा चरन चराई ऩाउनको राधग यनिेदन
ददने वििादको ऩऺरे यनिेदनभा सम्ऩजततको विियण उलरेख गदाय दे हाम फभोजजभको
विियण खर
ु ाउनु ऩनेछ्(क)

अचर सम्ऩजततको विियण
(१ )

घयजग्गा बए यहे को स्थानको ठे गाना तथा चाय ककलरा,

(२)

घयजग्गाको ककतता नम्फय तथा ऺेत्रपर,

(३)

घय यहे को बए घयको तरा तथा किर य सम्बि बएसम्भ िगयकपट,
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(४)

घयजग्गाको अिजस्थयत आिास िा औद्मोधगक िा व्माऩारयक ऺेत्रभा
यहे को व्महोया,

(५)

कच्ची िा ऩतकी सडकसॉग जोडडएको व्महोया,

(६)

घयजग्गाको स्िालभति यहे को व्मजततको नाभ थय साथै स्िालभति बन्दा
पयक व्मजततको बोगचरन यहे को बए बोगचरन गनेको नाभ थयका
साथै अन्म विियण तथा

घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदबफक्री हुन सतने न्मन
ू ततभ भल
ू म ।
चर सम्ऩजततको विियण्
(७)

(ख)

(१ )

चर सम्ऩजतत यहे को ठाउॉ तथा बोग िा यनमन्त्रण याख्नेको नाभ थय,

(२)

फैँक खाताभा यहे को नगद बए खातािारको साथै फैँक तथा शाखाको
नाभ,

(३)

चर सम्ऩजततको प्रकाय तथा नगद फाहे कको बए सम्बावित बफक्री भूलम
तथा

(४)

नगद फाहे कको चर सम्ऩजतत बए अिस्था, प्रकृयत तथा फनोटका साथै
प्रतमेकको साइज य सॊख्मा ।

७९.

सम्ऩजतत योतका याख्ने्
(१ )

अलबरेख प्रशासकरे दपा ७५ िा ७६ फभोजजभ यनणयम कामायन्िमनको राधग
यनिेदन ऩये ऩयछ दे खाइएको सम्ऩजततको हकभा आिश्मक ऩने जयत जेथा योतका
याख्ने

सम्फन्धभा

यनणयमको

राधग

कामायऩालरका

सभऺ

ऩेश

गने

य

कामयऩालरकाफाट योतका याख्ने यनणयम गये ऩयछ यनणयम फभोजजभ जेथा योतका
याख्नको राधग सो जेथा दताय यहे को कामायरम िा यजजष्रे शन गने कामायरमभा
रेखी ऩठाउनुऩनेछ ।
(२)

फारी, ब्माज, फहार रगामतको सम्ऩजततको हकभा यनिेदन ऩये को फढीभा दइु य

ददनलबत्र सम्ऩजतत तामदात गनय रगाइय तामदात गदायको सभमभा नै आिश्मक
ऩने जयत सम्ऩजतत िा सोफाट प्राप्त हुने फारी, फहार, ब्माज, भुनापा आदद
आम यनमन्त्रण गनुय िा योतका याख्नुऩछय य तमसको बऩायइय सम्फजन्धत ऩऺराइय
ददनुऩछय ।
(३)

दपा ७८ को दे हाम (ख) फभोजजभको सम्ऩजततको हकभा बरयबयाउको राधग
आिश्मक ऩने जयत सम्ऩजतत योतका याखी योतकाको सूचना आिश्मकताअनुसाय
रेखा

शाखा

िा

सम्फजन्धत

फैँक

ऩठाउनऩ
ु नेछ ।
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िा

सम्फजन्धत

यनकामभा

तरु
ु न्त

रेखी

(४)
८०.

सम्ऩयत योतका सम्फन्धी आदे श अनुसूची १ ४ फभोजजभ हुनेछ ।

सम्ऩजतत लरराभ गदाय अऩनाउनुऩने कामयविधध्
(१ )

कामयऩालरकारे मस ऐन फभोजजभ बरयबयाउ गनऩ
ुय ने बफगो िा कोटय पी िा तमस्तै

कुनै यकभ असुरउऩय गनय दपा ७८ को दे हाम (क) फभोजजभ सम्ऩजततको विियण
खर
ु ाइय दखायस्त ऩये भा तमस्तो यकभ बयी ददनुऩने व्मजततराइय फुझाउनुऩने यकभ
फुझाउन सात ददनको म्माद ददइय सूचना जायी गनऩ
ुय छय ।
(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभको म्मादभा यकभ फुझाउन नलमाएभा तमस्तो बयी ददनुऩने

व्मजततको बयी ऩाउने व्मजततरे दे खाएको दपा ७८ को दे हाम (क) फभोजजभको
३)

सम्ऩजतत तामदात गरयलमाउनुऩछय ।

दण्ड, जरयिाना, सयकायी बफगो िा कुनै अदारत िा यनकाम िा नगयऩालरका िा
सलभयतको यनणयमरे असुरउऩय गनऩ
ुय ने कुनै यकभको हकभा तमस्तो असुरउऩय

हुनुऩने व्मजततरे फुझाउन नलमाएभा यनजको जुनसुकै अचर सम्ऩजतत पेरा
ऩये भा तामदात गयी योतका याख्नऩ
ु छय ।
(४)

उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन जेथा जभानत िा कुनै
प्रकायको नगद धयौट दाखखर गये को हकभा सो सम्ऩजततफाट खाम्ने जयत
यकभको राधग उऩदपा (३) फभोजजभ गरययहनु ऩदै न ।

(५)

उऩदपा (४) फभोजजभ भोर कामभ बएऩयछ उतत अचर सम्ऩजततको लरराभको
सूचना सम्फजन्धत ऩऺराइय ददइय सियसाधायणको जानकायीको राधग लरराभ हुने
लभयत य सम्ऩजततको विियण सदहतको साियजयनक सूचना नगयऩालरका, जजलरा

प्रशासन कामायरम, जजलरा अदारत, जजलरा सभन्िम सलभयतको कामायरम तथा
कोष तथा रेखा यनमन्त्रकको कामायरमभा टाॉस्न रगाउनु ऩनेछ ।
(६)

उऩदपा (५) फभोजजभको सच
ू नाभा तोककएको ददनभा उतत सच
ू नाभा तोककएको
सम्ऩजतत ऩञ्चककते भोरफाट भाधथ फढाफढ प्रकक्रमा फभोजजभ लरराभ गनऩ
ुय नेछ ।

(७)

लरराभ प्रकक्रमाभा सम्बि बएसम्भ जजलरा अदारत, जजलरा प्रशासन कामायरम
िा स्थानीम प्रशासन कामायरम, स्थानीम प्रहयी कामायरम तथा नगयऩालरका
ऺेत्रलबत्र यहे का अन्म सयकायी कामायरमका प्रयतयनधधराइय योहियभा याख्नुऩनेछ ।

(८)

उऩदपा (६) फभोजजभ गदाय उतत सम्ऩजतत कसैरे ऩयन लरराभ सकाय नगये भा
सोही प्रकक्रमाफाट ऩुन् दोस्रोऩटक लरराभ गनऩ
ुय नेछ तथा दोस्रो ऩटक गदाय ऩयन

कसैरे लरराभ सकाय नगये भा बयाइय ऩाउने ऩऺ यनिेदकराइय नै उतत सम्ऩजतत
ऩञ्चककते भोरभा सकाय गनय रगाउनु ऩनेछ ।
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(९)

उऩदपा (८) फभोजजभ गदाय यनिेदकरे सम्ऩजतत सकाय गनय नचाहे भा ऩयछ अको
जेथा खल
ु न आएका फखत कानून फभोजजभ गने गयी यनजको यनिेदन ताभेरीभा

(१ ०)

याखी लरराभभा चढाइएको सम्ऩजतत पुकुिा गयी ददनुऩछय ।

मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन नगयऩालरकाको कुनै

यकभ असर
ु उऩय गने क्रभभा लरराभ गदाय कसैरे सकाय नगये भा जयतभा सकाय

हुन्छ तमयतभा नै सो सम्ऩजतत लरराभ गयी प्राप्त यकभ सदयस्माहा गयी नऩग
ु
यकभको हकभा कानन
फभोजजभ अन्म सम्ऩजतत िा प्रकक्रमाफाट असर
ू
ु उऩय
गनऩ
ुय नेछ ।
८१ .

तामदात गने प्रकक्रमा्
(१ )

अलबरेख प्रशासकरे दपा ७९ फभोजजभ सम्ऩजतत तामदात गनऩ
ुय दाय कम्तीभा िडा
सधचि स्तयको कभयचायी खटाइय तमस्तो अचर सम्ऩजततको चरनचलतीको भूलम
स्ऩष्ट खल
ु ने गयी तामदात गनय रगाउनु ऩनेछ ।

(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ तामदात गने कभयचायीरे तामदात गनऩ
ुय ने सम्ऩजततको
चरनचलतीको भूलम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चककते भोर कामभ गयी भुचल
ु का
खडा गयी अलबरेख प्रशासक सभऺ प्रयतिेदन सदहत ऩेश गनऩ
ुय नेछ ।

(३)

उऩदपा (२) फभोजजभ ऩञ्चककते भोर कामभ गदाय दे हामफभोजजभका कुयाराइय
आधाय लरइय कामभ गनऩ
ुय नेछ्
(क)
(ख)
(ग)

यनिेदकरे यनिेदनभा खर
ु ाएको भूलम,

यनणयमभा उलरेख बएको बए सो भूलम,

ऩऺरे जभानत िा कुनै अन्म प्रमोजनको राधग कामयऩालरका सभऺ
यनिेदन ददॉ दा खर
ु ाएको भूलम,

(घ)
(ङ)
(च)

तामदात गदाय बै आएको स्थानीम भूलमाङ्कन अनुसायको भूलम,
भारऩोत कामायरमरे कामभ गये को न्मूनतभ भूलम,

अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी यनकामरे कुनै भूलम कामभ गये को
बए सो भूलम,

(छ)

ऩञ्चककते भोर कामभ गनब
ुय न्दा ततकार अगािै कुनै खरयद बफक्री बएको
बए सो भूलम ।

स्ऩष्टीकयण्
(४)

“ऩञ्चककते भोर” बन्नारे अचर सम्ऩजतत बफक्री गनऩ
ुय दाय बफक्री

हुने न्मुनतभ भूलमराइय सम्झनुऩछय ।
उऩदपा (३) फभोजजभ गदाय दे हामफभोजजभको कुयाराइय सभेत ध्मानभा याख्नऩ
ु नेछ्
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(क)

औद्मोधगक िा व्माऩारयक िा आिास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग
जोडडएको छ िा छै न तथा

(ख)

नगय ऺेत्रलबत्र ऩने घयको हकभा घयको ितयभान अिस्था सम्फन्धभा
प्राविधधक भूलमाङ्कन प्रयतिेदन ।

८२.

खाम्नेजयत भात्र लरराभ गनऩ
ुय ने्
(१ )

कामयऩालरकारे दपा ८० फभोजजभ लरराभ गदाय असर
ु गनऩ
ुय ने फाॉकी खाम्ने जयत
सम्ऩजतत भात्र लरराभ गनऩ
ुय नेछ ।

(२)

सम्ऩजतत लरराभ गदाय सकाय बएको यकभ असर
ु उऩय गनऩ
ुय ने बन्दा फढी बएभा
सो फढी बएको जयत यकभ सम्ऩजततिार ऩऺराइय कपताय गयी ददनऩ
ु छय ।

(३)

उऩदपा (२) फभोजजभ यकभ कपताय ऩाउने ऩऺ लरराभ गदायको फखत उऩजस्थत
नबएको बए यकभ कपताय लरन आउनु बनी यनजको नाभभा सात ददनको सूचना
जायी गयी खझकाइय यकभ कपताय गनऩ
ुय छय ।

(४)

उऩदपा (३) फभोजजभ गदाय सम्फजन्धत ऩऺ यकभ कपताय लरन नआएभा उतत
यकभ सजञ्चत कोषभा दाखखर गयी आम्दानी फाॉधी सदयस्माहा गनऩ
ुय छय ।

(५)

अलबरेख प्रशासकरे दपा ८० फभोजजभ लरराभ गये को सम्ऩजतत सकाय गने
ऩऺको

नाभभा

यनकामभा

सम्ऩजतत

ऩत्राचाय

गयी

दताय

नाभसायीको

यनजराइय

राधग

सम्ऩजततको

चरन

आिश्मक ऩये सो सम्ऩजततको चरन चराइय ददनुऩछय ।
(६)

सम्फजन्धत
ऩूजॉ

कामायरम
उऩरब्ध

िा

गयाइय

मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन दपा ८० फभोजजभको

लरराभ प्रकक्रमा अगाडड फदढसकेऩयछ बयाउनुऩने यकभ फुझाउन लमाए ऩयन सो
यकभ नफुझी सम्ऩजतत लरराभ गनऩ
ुय नेछ ।
८३.

लरराभ उऩयको उजुयी् मस ऐन फभोजजभ बएको लरराभको प्रकक्रमाभा धचतत नफुझ्ने
ऩऺरे जुन प्रकक्रमा उऩय धचतत नफुझक
े ो हो सो बएको ऩन्र ददनलबत्र सलभयत सभऺ
उजुयी ऩेश गयी बएको आदे श फभोजजभ गनऩ
ुय नेछ ।

८४.

बफगो बयाउॉ दा िा चरनचराउॉ दा रागेको खचय् मस ऐन फभोजजभ बफगो बयाउॉ दा िा
चरन चराउॉ दा रागेको खचय बफगो बयी ददनऩ
ु ने िा चरन ददनऩ
ु ने सम्फजन्धत ऩऺरे
व्महोनुय ऩनेछ ।

८५.

मथाजस्थयतभा याख्ने् कामयऩालरकारे मस ऐन फभोजजभ चरन चराइय भाग्न िा बफगो
बयाइय ऩाउन कुनै सम्ऩजतत दे खाइय यनिेदन ऩये ऩयछ बफगो बयाउने िा चरन चराउने
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कामय सम्ऩन्न नबएसम्भको राधग उतत सम्ऩजतत हक हस्तान्तयण गनय, बतकाउन,
बफगानय तथा कुनै प्रकायको यनभायण कामय गयी उतत सम्ऩजततको स्िरुऩ ऩरयितयन गनय
नऩाउने गयी योतका याख्न सम्फजन्धत ऩऺको नाभभा आदे श जायी गयी उतत सम्ऩजतत
मथाजस्थयतभा याख्नुऩनेछ ।
८६.

यनिेदनफाट कायिाही गने्
(१ )

अलबरेख प्रशासकरे कुनै ऩऺरे दपा ८५ फभोजजभ बएको आदे श विऩयीत कुनै
सम्ऩजततको हक हस्तान्तयण िा स्िरूऩ ऩरयितयन आदद गये को यनिेदन ऩये भा
उतत यनिेदन दताय गयी तमस्तो गने ऩऺको नाभभा तीन ददनको म्माद

जायी

गयी यनजराइय हाजजय गयाइय सो यनिेदन सलभयत सभऺ ऩेश गनऩ
ुय नेछ ।
(२)

सलभयतरे उऩदपा (१ ) फभोजजभको यनिेदन ऩेश हुन आएभा ऩऺराइय नमाॉ उजयु ी
दताय गनय नरगाइय उतत यनिेदनफाट नै आिश्मक कायिाही गयी यनणयम गनऩ
ुय नेछ ।

(३)

उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन उऩदपा (१ ) फभोजजभको
यनिेदनको व्महोयाफाट यनिेदन सलभयतको ऺेत्राधधकाय लबत्र नऩने विषमभा ऩये को

दे खखएभा सलभयतरे उतत विषमभा ऺेत्राधधकाय ग्रहण गने अदारत िा यनकाम
सभऺ जान सुनाइय ददनुऩनेछ ।
८७.

चरनचराउने सूचना्
(१ )

अलबरेख प्रशासकरे सलभयतको यनणयम फभोजजभ चरन चराइय ऩाउन यनिेदन
ऩये भा चरन चराउने लभयत खर
ु ाइय परानो लभयतभा परानो घय जग्गाको चरन

चराउन कभयचायी खदटइय आउने हुॉदा सो लभयत अगािै घय जग्गा खारी गरयददनु
बनी चरन ददनुऩने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनऩ
ुय नेछ ।
(२)

चरन ददनुऩने सम्ऩजतत उजुयीको ऩऺफाहे क अन्म कसैको बोग चरनभा यहे को

बएभा अलबरेख प्रशासकरे सोही ऩऺको नाभभा उऩदपा (१ ) फभोजजभको सूचना
जायी गनऩ
ुय नेछ ।
(३)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ तोककएको लभयतभा खदटइय जाॉदा घयजग्गा खारी गये को
बए सम्फजन्धत

कभयचायीरे

चरन

चराइय

ददएको

भच
ु ल
ु का

खडा

गयी

तथा

घयजग्गा खारी नगये को बए खारी गयाइय चरन चराइय चरन चराएको भच
ु ल
ु का
खडा गयी प्रयतिेदन साथ अलबरेख शाखाभा ऩेश गनऩ
ुय नेछ ।
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ऩरयच्छे द १ ०
विविध
८८.

नतकर यनिेदन्
(१ )

सलभयत सभऺ दताय यहे को उजुयीको कुनै सयोकायिारा ऩऺरे वििादको लभलसरभा

यहे को कुनै कागजऩत्रको नतकर लरनको राधग यनिेदन ददएभा सलभयतरे उतत
ऩऺराइय सो कागजको नतकर उऩरब्ध गयाउनऩ
ु नेछ ।
(२)

उऩदपा (१ ) फभोजजभको यनिेदन ददॉ दा सम्फजन्धत ऩऺरे उजयु ी शाखाभा यहे को
लभलसरको नतकर लरनऩ
ु दाय उजयु ी प्रशासक तथा अलबरेख शाखाभा यहे को
लभलसरको

नतकर

गनऩ
ुय नेछ ।
(३)

उऩदपा

(१ )

लरनऩ
ु ने

फभोजजभको

बएभा

यनिेदन

अलबरेख

ददनको

प्रशासक

एघाय

फजे

सभऺ

अगािै

यनिेदन
ऩेश

ऩेश

बएभा

सम्फजन्धत कभयचायीरे सोही ददन य सो बन्दा ऩयछ ऩेश बएभा सम्बि बएसम्भ
सोही ददन नबए सोको बोलरऩलट नतकर उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(४)

उऩदपा (१ ) फभोजजभ यनिेदन ददॉ दा पयक पयक उजुयीको राधग पयक पयक
यनिेदन ददनुऩनेछ ।

(५)

वििादको कुनै ऩऺरे उऩदपा (१ ) फभोजजभको यनिेदन ददॉ दा नतकरको सिाभा
कागजऩत्रको पोटो खखच्ने अनुभयत भागेभा सो ददनुऩनेछ ।

(६)
८९.

नतकर यनिेदन ददॉ दा अनुसूची १ ५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।

नतकर दस्तुय्
(१ )

सम्फजन्धत प्रशासकरे दपा ८८ फभोजजभ नतकर िा पोटो खखच्नको राधग
यनिेदन

ददने

ऩऺसॉग

दे हामफभोजजभको

गयाउनुऩनेछ्
(क)
(ख)

दस्तुय

लरइय

नतकर

उऩरब्ध

नतकरको हकभा सतकर ऩानाको प्रयत ऩष्ृ ठको रू ५।– रुऩैमाॉको दयरे,

सलभयतको यनणयम कागजको हकभा प्रयत सतकर ऩानाको प्रयत ऩष्ृ ठको
रू.५।– रुऩैमाॉको दयरे तथा

(ग)

लरखत कागजऩत्रको नतकर नलरइय पोटो खखच्न चाहे भा प्रयत ऩानाको
रू.५।– रुऩैमाॉको दयरे ।

(२)

उऩदपा (१ ) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन प्रचलरत कानून फभोजजभ
नतकर दस्तुय नराग्ने ऩऺराइय मस दपा फभोजजभको दस्तुय राग्ने छै न ।

(३)

मस दपा फभोजजभ नतकर उताय गयी रैजाने ऩऺरे नतकर उताय गदाय रागेको
खचयको व्मिस्था आपै गनऩ
ुय नेछ ।
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९०.

दस्तुय उलरेख गने्
(१ )

नतकर प्रभाखणत गने सम्फजन्धत प्रशासकरे नतकर प्रभाखणत गदाय नतकर
रैजाने ऩऺको नाभ थय तथा उजुयीभा है लसमतका साथै नतकर उताय गये िाऩत
दाखखर गये को दस्तुय य नतकर ऩाना सभेत उलरेख गयी नतकर ददएको
व्महोया जनाइय नतकर प्रभाखणत गनऩ
ुय नेछ ।

९१ .

दस्तुय चत
ु ता नबइय नतकर नददइने् सम्फजन्धत प्रशासकरे मस ऐन फभोजजभ नतकर
भाग्ने ऩऺरे नतकर उताय गदाय दपा ८९ फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाखखर नगदायसम्भ
नतकर ददने छै न य सो नतकरको आधधकारयकता प्रभाखणत गनय ऩाउने छै न ।

९२.

प्रचलरत

कानून

फभोजजभ

हुने् मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन
उजुयीसॉग सम्फजन्धत प्रचलरत कानूनभा कुनै कुया रेखखएको बए सोभा रेखखए जयतको
हकभा सोही फभोजजभ हुनेछ ।

९३.

यनमभ

फनाउने

अधधकाय्

सलभयतरे

मस

आिश्मक यनमभ फनाउन सतनेछ ।
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ऐनको

प्रबािकायी

कामायन्िमनको

राधग

अनस
ु च
ु ी १

(दपा ८ को उऩदपा (२) सॊग सम्फजन्धत)
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरकाको न्मायमक सलभयतभा चढाएको
यनिेदन ऩत्र

तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका िडा नॊ. ........ गाउॉ /टोर फस्ने ...................... को
नायत/फुहायी/नायतनी ....................................... को छोया/श्रीभती/श्रीभान ् ..............
फषय ......... को ....................................... टे लरपोन नॊ......................................
विरुद्द

ऐ.ऐ िडा नॊ. ........ गाउॉ /टोर फस्ने .................................... को नायत/फुहायी/नायतनी
......................... को छोया/छोयी/श्रीभान ्/श्रीभाती ......................... फषय .......... को

.................................. टे लरपोन नॊ. ..............................................................

विषम / भद्द
ु ा: ..................................
भ यनिेदक यनिेदन दस्तुय साथै याखी यनम्न लरखखत यनिेदन गनय आएको छु ।
१ . सॊक्षऺप्त ऩष्ृ ठबूलभ सदहत व्महोया
२. कुन कायननी आधायरे यनिेदन ददन आएको हो सोको हकदै मा सदहतको कानन
ु ी आधाय
दपा खर
ु ाउने ।
३. के भाग हो सोको स्ऩष्ट दािी .............................................
४. कुन कानुनी आधायको ऺेत्राधधकाय हो सो खर
ु ाउने ।
५. राग्ने दस्तुय खर
ु ाउने ।
६. मस विषमभा अन्मत्र यनिेदन ददएको छ छै न, फुझ्ने ।
७. कानुन व्मािसमी याखेको छ छै न खर
ु ाउने ।
८. प्रभाण:
क) साऺी
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ऩऺ

यनिेदक

विऩऺ

प्रयतिादी

१.
२.
३.
४.
५.
ख) कागज प्रभाण
१.

उजुयीकतायको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रयतलरवऩ याख्ने ।

२.
३.
९. मस्भा रेखखएको व्महोया दठक साॉचो सतम हुन, झुठा ठहये कानुन फभभोजजभ सजाम बोग्न
तमाय छु/छौ ।
यनिेदक
हस्ताऺय
नाभ
इयत सम्ित .................... सार ............. भदहना ................ गते योज ......... शब
ु भ्
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अनुसच
ू ी २

(दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत)
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयत
दभौरी
वििाद दतायको यनस्सा

........................................ फस्ने तऩाई श्री .......................................... रे तनहुॉ व्मास
नगयऩालरका न्मायमक सलभयत सभऺ .......................................................... फस्ने श्री
.................................... को विरुद्द

.................................. ऩाउॉ बन्ने यनिेदन आज लभयत

..................................... भा मस कामायरमभा दताय गनुय बई रु. ..............। दस्तुय फुझाउनु
बएकोरे मो वििाद दतायको यनस्सा प्रदान गरयएको छ ।

उजयु ी प्रशासक
नाभ थय:
हस्ताऺय:
लभयत:
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अनस
ु च
ू ी ३

(दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत)
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयत
दभौरी
तारयख बऩायई
यनिेदक: .........................
विषम

प्रयतिादी: ......................
/ भद्द
ु ा : ………………………..

आज यनिेदन दताय गयी वििाद दतायको यनस्सा लरइसकेको हुॉदा लभयत

................................... भ दठक १०:३० फजे हाजजय हुनेछु । हाजजय नबए कानन
ू
फभोजजभ होस् बनी सही गने

यनिेदक : .............................
लभयत .................................., प्रयतउततय दताय बएकोरे

हाभी दि
ु ै ऩऺ/विऩऺ लभयत ..................... गते न्मायमक सलभयत सभऺ ऩेश हुने हुॉदा दठक
१०:३० फजे उऩजस्थत हुने छौँ ।

यनिेदक: ................................

प्रयतिादी: .................................
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अनस
ु च
ू ी ४

(दपा ९ को उऩदपा (३) सॉग सम्फजन्धत)
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयत
दभौरी
तारयख ऩचाय

यनिेदक: ............................

प्रयतिादी: ...........................

विषम / भद्द
ु ा: ....................................

लभयत: ......................................

प्रस्तत
ु भद्द
ु ाभा लभयत ............................... गते दठक १०:३० फजे व्मास

नगयऩालरका नगय कामयऩालरका कामयरमको उजयु ी पाॉटभा हाजजय हुनु आउनह
ु ोरा ।
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अनुसच
ू ी ५

(दपा १५ को उऩदपा (३) सॉग सम्फजन्धत)
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयत भा ऩेश गये को
लरखखत जिाप
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका िडा नॊ ....... गाउॉ /टोर फस्ने ....................
को नायत/फह
ु ायी/नायतनी .......................................... को छोया/श्रीभती/श्रीभान ्

.............................िषय ...... को ............................................ टे लरपोन नॊ

ऩऺ
लरखखत जिाप
प्रतत
ु कतायको

विरुद्द
ऐ.ऐ िडा नॊ. ......... गाउॉ /टोर फस्ने .........................................................

विऩऺ

को नायत/फह
ु ायी/नायतनी ........................................... को छोया/श्रीभती/श्रीभान ्

यनिेदक

............................ िषय ...... को ........................................... टे लरपोन नॊ
विषम / भद्द
ु ा

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

उलरेखखत भद्द
ु ाभा तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयतफाट भराई/हाभीराई लभयत .............
गते १५ ददन म्माद ताभेरी बएकोरे म्मादै लबत्र प्रतुत लरखखत जिाप रेखी लमाएको छु / छौ ।
१.

यनिेदनको भख्
ु म दािी सॊऺेऩभा उलरेख गने ।

३.

प्रभाण:

२.

यनिेदकको भाग दािी सम्फन्धभा आफ्नो जजककय, कानुनी आधाय रेख्ने।
क) साऺी
१.
२.
३.
४.
५.

ख) कागज प्रभाण

१. लरखखत जिापकतायको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रयतलरवऩ याख्ने ।
२.
४.

३.

मस्भा रे खखएको व्महोया दठक साॉचो सतम हुन ्, झुठा ठहये कानुन फभोजजभ सजामॉ बोग्न तमाय छु /
छौँ ।
लरखखत जिाप प्रस्तुतकतायको
नाभ थय:
हस्ताऺय:

इयत सम्ित ......................... सार ................. भदहना .................... गते योज ............. शुबभ ्
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अनस
ु च
ू ी ६

(दपा २० को उऩदपा (६) सॉग सम्फजन्धत)
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयतफाट जायी बएको
सच
ू ना

................................ फस्ने
.................................. को नाउॉ भा ......................................... व्मास

नगयऩालरका

कामायरमफफाट जायी बएको १५ (ऩन्र) ददने सच
ु ना
......................... फस्ने ..................................... रे तऩाईको विरुद्द .......................................
विषमभा यनिेदन दताय गये को हुॉदा सोको प्रयतलरवऩ मसै साथ ऩठाइएको छ । अत: तऩाईरे मो म्माद
फझ
े ो िा यीतऩि
य ताभेर बएको लभयतरे १५ ददन लबत्र आपैँ िा कानन
ु क
ू क
ू फभोजजभ िाये स भापयत
आफ्नो लरखखत जिाप लरई मस कामायरमभा हाजजय हुन आउनुहोरा । अन्मथा कानून फभोजजभ
हुने व्महोया जानकायी गयाइन्छ ।

इयत सम्ित ....................... सार ................. भदहना .................... गते योज ............. शुबभ ्
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अनुसच
ु ी ७

(दपा ४२ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत)
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयत
दभौरी
सॊमोजक श्री ...............................
सदस्म श्री .................................
सदस्म श्री ................................... फाट बएको यनणयम
इयत सम्ित .................... सारको यनिेदन नॊ. ...............................
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका िडा नॊ. ........ गाउॉ /टोर फस्ने ...................... को
नायत/फुहायी/नायतनी ....................................... को छोया/श्रीभती/श्रीभान ् ..............
फषय ......... को ....................................... टे लरपोन नॊ......................................

ऩऺ

यनिेदक

विरुद्द

ऐ.ऐ िडा नॊ. ........ गाउॉ /टोर फस्ने .................................... को नायत/फुहायी/नायतनी
......................... को छोया/छोयी/श्रीभान ्/श्रीभाती ......................... फषय .......... को

.................................. टे लरपोन नॊ. ..............................................................

विऩऺ

प्रयतिादी

विषम / भुद्दा ........................... सम्ित ् सारको दताय नॊ. ..................
क)

तथ्मको व्महोया (यनिेदक दािी, लरखखत जिापको सॊऺीप्त व्महोया)

ग)

दि
ु ै ऩऺफाट प्रस्तुत प्रभानको सॊक्षऺप्त विियण

ख)

कानुन व्मिसामी बए िहसनोट, िहसभा उठाइएका भूर विषमहरु
ठहय खण्ड

-यनणयम ददननुऩने वििादको विषम, प्रभाणको विश्रेषण, कानुनी आधाय उलरेख गयी वििादको
विषमभा यनणयम उलरेख गने ।

तऩलसर खण्ड

-यनणयमभा कामायन्िमन गने विषम गनुय गयाउनुऩने यनदे शन ............................................ १

-कुनै दण्ड जरयिाना, विगो बयाउनुऩने बए स विषमभा यनदे शन ................................... २

-ऩुनयािेदन राग्ने नराग्ने, राग्ने बए कयतददन लबत्र राग्ने हो सो जजलरा अदारतको नाभ उलरेख
गयी जान यनदे शन ............................................................. ३

-यनणयमको प्रभाखणत नतकर ऩऺ, विऩऺराई ददन, ऩुनयािेदनको म्माद ताभेर गनय य यनणयम प्रयत
कम्ऩुटयभा अऩरोड गनय सभेत यनदे शन ......................................... ४

सॊमोजक

सदस्म

सदस्म

इयत सम्ित ......................... सार ................. भदहना .................... गते योज ............. शुबभ ्
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अनुसच
ू ी ८

(दपा ४८ को सॉग सम्फजन्धत )
व्मास नगयऩालरकाको

अन्तरयभ सॊयऺणातभक आदे श

व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयत
सॊमोजक श्री .........................................................................................
सदस्म श्री ...........................................................................................
सदस्म श्री ...........................................................................................
आदे श
सॊित ............................ सारको यनिेदन नॊ. .......
विषम् ऩीडडतराई उऩचाय गयाउने सम्फन्धभा ।
................. जजलरा ................ नगयऩालरका िडा नॊ. ........... फस्ने ....................... प्रथभ ऩऺ
विरुद्ध
................. जजलरा ................ नगयऩालरका िडा नॊ............ फस्ने ........................... दोस्रो ऩऺ
मसभा यनिेदकको भाग फभोजजभ .......................... जजलरा िडा नॊ. .........................
फस्ने ...............

को नायत ..........................

को छोया /छोयी िषय ................ को

............................ रे आपूराई असाध्म योग रागी यनमलभत रुऩभा हप्ताको २ ऩटक भग
ृ ौरा
डामरोलसस गनय धचककतसकरे लसपारयस गये कोभा एकाघयका छोया िषय .................. को
........................... रे यनमलभत रुऩभा डामरोलसस गनय अटे य गये को

, घयी घयी रुऩैँमा नबएको

िहाना गने गये को , कदहरे कदहरे कामायरमको काभको व्मस्ततारे पुसयद नलभरेको आदद कायण

जनाई आपूरे यनमलभत प्राप्त गनऩ
ुय ने स्िाथ्म सेिा प्राप्त गनय नसकेको हुॉदा आफ्नो जीिन
झनझन खतयामुतत फन्दै गएको ब नी अस्ऩतारको धचककतसकको ऩूजाय य लसपारयस सदहत ऩेश

हुन आएको यनिेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचफुझ गदाय व्महोया भनालसि दे खखएको हुॉदा हारराई
यनिेदकको राधग धचककतसकरे लसपारयस गये
फभोजजभ हये क हप्ता २ ऩटक डामरोलसस गनुय
गयाउनु तथा यनजको स्िा स्थ्म राबका राधग आिश्मक अन्म प्र
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ४९(८)

फन्ध सभेत लभराउनु बनी

फभोजजभ विऩऺी ........................ को

नाभभा मो अन्तरयभ सॊयऺणातभक आदे श जायी गरयददएका छौँ । मो आदे श लभलसर साभेर याखी
विऩऺीराई रेखी ऩठा इददनु । मो आदे श अनुसाय उऩचाय बएको जानकायी प्राप्त गयी लभलसर
साभेर याख्नु य यनमभानुसाय ऩेश गनुय ।

इयत सम्ित .................... सार ................. भदहना .................... गते योज ............. शुबभ ्
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अनस
ु च
ू ी ९

(दपा ५३ को उऩदपा (२) सॉग सम्फजन्धत)
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयतभा चढाएको
सॊमत
ु त यनिेदन ऩत्र
विषम : लभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।

............................................................................................ यनिेदक
यनिेदक
........................................................................................... प्रयतिादी
विषम / भद्द
ु ा: .......................................

हाभी दि
ु ै ऩऺ लभरी प्रस्तत
ु भद्द
ु ाभा लभराऩत्रका राधग मो यनिेदन ददन आएका छौं ।
१
२
३

यनिेदनको सॊक्षऺप्त दािी उलरेख गने ।
प्रयतिादीको सॊक्षऺप्त जजककय उलरेख गने .
लभराऩत्र के कुन सतयभा गरयएको हो सो उलरेख गने । आिश्मक ऩये तऩलसर खण्ड
सभेतभा विियण उलरेख गनय सककने .

४

मसभा रेखखएको व्महोया

यनिेदक

प्रयतिादी

इयत सम्ित ..................... सार ................. भदहना .................... गते योज ............. शुबभ ्
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अनस
ु च
ू ी १०

(दपा ५३ को उऩदपा (५) सॉग सम्फजन्धत)
तनहुॉ जजलरा व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयतफाट बएको
लभराऩत्र
लरखखतभ ् हाभी तर रेखखएको यनिेदक एिॊ प्रयतिादीहरु आगे लभराऩत्र यनिेदनको दपा १ , २, ३
को सफै विियण उलरेख गने १ , २, ३, अॊक हटाउने

........................................ फस्ने ........................... यनिेदक .................................
........................................ फस्ने .......................... यनिेदक .................................

इयत सम्ित ..................... सार ................. भदहना .................... गते योज ............. शुबभ ्
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अनस
ु च
ू ी ११

(दपा ६० को उऩदपा (३) सॉग सम्फजन्धत)
न्मायमक सलभयत
व्मास नगयऩालरका सभऺ ऩेश गये को यनिेदन

पोटो

विषम् भेरलभराऩकतायभा सच
ू ीकृत हुन ऩाउॉ ।
प्रस्तुत
..........

विषमभा

तऩलसरभा

व्मास

नगयऩालरकाको

उलरेखखत
न्मायमक

कागजातहरुको
सलभयत

प्रयतलरऩी

साथै

याखी

अन्तगयतका ............

भेरलभराऩ केन्द्रभा सच
ू ीकृत बई भेरलभराऩ गयाउन अनभ
ु ती ऩाउॉ बनी यनिेदन गदय छु ।
तऩलसर
१)

नागरयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,

२)

स्नातक तहसम्भ उयतणय गये को शैक्षऺक प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,

३)

भेरलभराऩकतायको तालरभ प्राप्त गये को प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी,

४)

भेरलभराऩ सम्फन्धी अनुबि य

५)

व्मजततगत विियण (Bio- data)

यनिेदक
नाभ थय् ...........
दस्तखत् ...........
लभयत् .............
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अनस
ु च
ू ी १२

(दपा ७६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत)
व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयत सभऺ ऩेश गये को बरयबयाउको यनिेदन ऩत्र
विषम् बरयबयाई ऩाउॉ बन्ने फाये ।
यनिेदक .................. फस्ने ......................... ÷िादी÷प्रयतिादी

विरुद्ध
विऩऺ ................. फस्ने ........................... ÷िादी÷प्रयतिादी

भद्ध
ु ा

भ यनिेदक यनिेदन िाऩत रु १ ०।– दस्तयु साथै याखी यनम्न व्महोया यनिेदन गदय छु ।
१. उऩयोतत विऩऺी

सॉगको उलरेखखत भद्ध
ु ा मस व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयतको

.......... लभयतको यनणयम फभोजजभ भैरे मस कामायरमभा याखेको दस्तयु ......... यकभ
लभयत .................... श्री जजलरा अदारतको पैसरा फभोजजभ भैरे बरयबयाई ऩाउने ठहय
बएको हुॉदा उतत यकभ बरयबयाई ऩाउन मो यनिेदन ऩेश गये को छु ।
२. भैरे मस कामायरमभा जम्भा गये को दस्तुय ........... यकभको बऩायई/यलसद/बौचयको सतकरै

प्रयत य सम्भानीत श्री जजलरा अदारतको अजन्तभ पैसराको छामाॉकऩी मसैसाथ सॊरग्न छ ।

३

मसभा रेखखएको व्महोया दठक हो, झुठा ठहये सॉहुरा फुझाउरा ।
यनिेदक
यनज .......................

इयत सम्ित .......... सार ....... भदहना .......गते योज .... शुबभ ्

51

अनस
ु च
ू ी १३

(दपा ७७ को उऩदपा (१ ) सॉग सम्फजन्धत)
व्मास नगयऩालरकाभा ऩेश गये को
यनिेदन ऩत्र
विषम् चरन चराई ऩाउॉ बन्ने फाये ।
यनिेदक ....................,

............ फस्ने िादी/प्रयतिादी
विरुद्ध

यनिेदक....................,

............फस्ने िादी/प्रयतिादी

भुद्धा

भ यनिेदक यनिेदन िाऩत रु १ ०।– दस्तुय साथै याखी यनम्न व्महोया यनिेदन गदय छु ।
१.

उऩयोतत

विऩऺीसॊगको

उलरेखखत

लभयत ................

भा

भुद्दा

मस

तऩलसरको

नगयऩालरकाको
सम्ऩयत

बोग

न्मायमक
गनय

सलभयतफाट
ऩाउने

गयी

यनणयम(सम्ऩयत िा िस्तु उलरेख गने) बएको छ।

.......... लभयतभा यनणयम बई उतत घय जग्गा भेयो हक बोग य स्िालभतिको हुने
ठहय बएकोरे श्री जजलरा अदारतभा विऩऺरे ऩुनयािरोकन गये कोभा सम्भायनत
अदारतफाट सभेत लभयत ................. भा यनणयम बएको हुॉदा न्मायमक सलभयतको
यनणयमराई सदय गयी भैरे हक बोग कामभ गये को हुॉदा सो भेयो हकबोगभा सहे को उतत

२.

सम्ऩयत शीघ्रायतशीघ्र भराई उतत सम्ऩयत चरन चराई ऩाउन मो नेदन ऩेश गये को छु ।

मसै यनिेदन साथ दे हामका कागजातहरु सॊरग्न गये को छु ।

क) लभयत .................... भा न्मायमक सलभयतरे गये को यनणयमको छामाॉकऩी
ख) लभयत .................... भा श्री जजलरा अदारतरे गये को पैसराको छामाॉकऩी
ग) मस वििाद सम्फन्धी लभलसर मसै कामायरमभा यहे को छ ।
घ) रेखखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झठ
ु ा ठहये कानन
ु फभोजजभ सहुॉरा फझ
ु ाउरा।
यनिेदक
यनज ..............
इयत सम्ित ् ................ सार .............. भदहना .......... गते योज ............. शुबभ ्

52

अनस
ु च
ू ी १४

(दपा ७९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत)
सम्ऩयत योतकाको अदे श
व्मास नगयऩालरका न्मायमक सलभयत
सॊमोजक श्री .........................................................................................
सदस्म श्री ......................................................................................... ..
सदस्म श्री ...........................................................................................
आदे श
सॊित सारको ................. यनिेदन नॊ. .........
विषम् सम्ऩयत हस्तान्तयण योतका
...................... जजलरा व्मास नगयऩालरका ..... िडा नॊ. ....... फस्ने .........................

को छोया/छोयी/श्रीभती ....................................................... िषयको यनिेदक (प्रथभ ऩ ऺ)
विरुद्ध
...................... जजलरा व्मास नगयऩालरका ..... िडा नॊ. ....... फस्ने .........................
को छोया/छोयी/श्रीभती .......................................................... िषयको विऩऺ (दोस्रो ऩ ऺ)
मसभा यनिेदकको भाग फभोजजभ ................. जजलरा .......................
नगयऩालरका ........... िडा नॊ .... ऺे.प. ........ कक.नॊ. ....... जग्गाभा फनेको ......... को
नाभभा यहे को अिण्डाको .................. िगयकपटको चाय तलरे घय य लरग रगाऩात सभेत
विऩऺीफाट अन्म अॊलशमायहरुको भन्जुयी विना हक हस्तान्तयण हुन सतने आशॊका गयी
यनिेदकरे ददएको यनिेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचफुझ गदाय व्महोया भनालसि दे खखएको
हुॉदा हारराई प्रतमऺॉ को नाभभा यहे को उजलरखखत घयजग्गाको हक हस्तान्तयण गनय
लसपारयस नददन िडाराई य अको आदे श नबएसम्भका राधग उतत घयजग्गाको हक

हस्तान्तयण नगन/
ुय गनय नददनु बनी भारऩोत कामायरमको नाभभा सभेत स्थानीम सयकाय

सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ४९ (६) फभोजजभ मो योतकाको आदे श जायी गरयददएका छौं ।
मो आदे श लभलसर साभेर याखी सम्फजन्धत कामायरमहरुभा ऩठाइददनु । मो

आदे श अनुसाय

योतका बएको जानकायी प्राप्त गयी लभलसर साभेर याख्नु य यनमभानुसाय ऩेश गनुय ।

इयत सम्ित ् ..................... सार ................ भदहना .................... गते योज ............. शुबभ ्
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अनस
ु च
ू ी-१ ५

(दपा ८८ को उऩदपा (६) सॉग सम्फजन्धत)
न्मायमक सलभयत
व्मास नगयऩालरकाभा ऩेश गये को
यनिेदन ऩत्र
विषम् नतकर ऩाउॉ बन्ने फाये ।
................. यनिेदक ........... फस्ने िादी/प्रयतिादी
विरुद्ध
................. यनिेदक ........... फस्ने िादी/प्रयतिादी
भुद्दा् ..................................
भ यनिेदक यनिेदन दस्तयु िाऩत रु. १ ०।– साथै याखी यनम्न व्महोया यनिेदन गदय छु्
(१ )

दे हाम्

उऩयोतत विऩऺीसॉगको उलरेखखत भुद्दाभा अध्ममनको राधग दे हामका कागजातहरु
आिश्मक ऩये को हुॉदा प्रभाखणत प्रयतलरऩी ऩाउॉ बनी मो यनिेदन साथ उऩजस्थत
बएको छु । अत् नतकरको प्रभाखणत प्रयतलरऩी ऩाउॉ ।

क) ............... ....................................................
ख) ............... ....................................................
ग) ........... ........................................................
घ) ...................................................................
ङ) ...................................................................
२) रेखखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुि ा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉ रा ।
यनिेदक
यनज ...............
इयत सम्ित ् .................... सार .............. भदहना ............. गते योज ............ शब
ु भ्
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