
 

त्रिमगुा नगयऩात्ररका न्मायमक सत्रभत्रत कामययित्रध २०७४ 

                                                  स्थानीम याजऩिभा प्रकाशित त्रभत्रत २०७४/     /      / 

प्रस्तािना – 

 त्रिमगुा नगयऩात्ररका न्मायमक सत्रभत्रतरे प्रचत्ररत कानून फभोशजभ उजयुीको कायफाही य यकनाया गदाय अऩनाउन ुऩने 
कामययित्रध तम गरय स्ऩष्टता, एकरुऩता एफॊ ऩायदशियता कामभ गयीकानूनको िासन तथा न्माम ऩत्रतयको जनयिश्वास कामभ 
याखी यहनको रात्रग  प्रचरभा यहेको सॊशघम कानूनभा बएदेशख  फाहेक थऩ कानूनी ब्मफस्था गनय फान्छनीम बएकोरे,  

 नेऩारको सॊत्रफधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोशजभ तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा 
१०२ को उऩदपा (२) रे ददएको अत्रधकाय प्रमोग गरय त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको नगय कामयऩात्ररकारे मो कामययित्रध  फनाई 
जायी गयेको छ l  
 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायशभबक 

 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब : (१) मस ऐनको नाभ  "त्रिमगुा नगयऩात्ररका न्मायमक सत्रभत्रत कामययित्रध २०७४" यहेको छ l   
(२) मो कामययित्रध तयुन्त प्रायभब हनुेछ l  
२. ऩरयबाषा :- त्रफषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामययित्रधभा:- 
(क) "न्मायमक सत्रभत्रत" बन्नारे नेऩारको सॊत्रफधानको  धाया २१७ य स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐनको दपा ४६ फभोशजभ 
गठन बएको न्मायमक सत्रभत्रत सभझन ुऩदयछ l   
(ख) "उजयुी " बन्नारे  न्मायमक सत्रभत्रत सभऺ ऩयेको उजयुी फाट िरुु बएको प्रचत्ररत कानून फभोशजभको सत्रभत्रतरे 
कायफाही य यकनाया गने उजयुी सभझन ुऩदयछ l सो िब्दरे यपयाद ऩि सभेतराई जनाउनेछ l  
 (ग) “चरन चराई ददन े”  बन्नारे  त्रनणयम ऩश्च्मात  हक अत्रधकाय  प्राप्त बएको व्मशिराई  कुनै िस्त ुिा सभऩत्रत  बोग 
गनय  ददने कामयराई  सभझनऩुदयछ । 

 (घ) “जभानत”  बन्नारे  कुनै व्मशि  िा सभऩत्रतराई  न्मायमक सत्रभत्रत चाहेको िखतभा उऩशस्थत  िा हाशजय  गयाउन 
त्ररएकोको शजभभा  िा उतयदाशयमयिराई   सभझनऩुदयछ  ।      

(ङ) “खाभन े”  बन्नारे तोयकएको सभऩत्रतको भलु्माकन गरयदा भ्माउने हदराई सभझन ुऩदयछ l  

(च) “ताभेरी ”  बन्नारे न्मायमक सत्रभत्रतको अत्रधकायऺेि त्रबिका त्रफफाद हरुका ऩऺराई फझुाईने भमाद, सचुना,आदेि, ऩजुॉ 
िा जानकायी ऩि रयतऩफुयक फझुाउने कामयराई सभझनऩुदयछ  ।      

(छ) “तादामती ”  बन्नारे सभऩत्रतको त्रफफयण िा गशन्त गयेको सॊख्मा जत्रनने व्मोहोया िा सभऩत्रतको पाटाफायी िा रागतराई 
सभझन ुऩदयछ l  

 

(ज) “दययऩठ”   बन्नारे  न्मायमक सत्रभत्रत सभऺ ऩेि हनु ्आएका कुनो कागज ऩिको सभफन्धभा रयत्नाऩगेु िा कानूनरे दताय 
घनुे िा नराग्ने बएभा यमसको ऩछाडी ऩदि सो को कायण  य  अिस्था जनाई अत्रधकाय प्राप्त अत्रधकायीरे रेशखददने त्रनदेिन 
िा ब्मोहोयराई सभझन ुऩदयछ l  

(झ) “तोयकएको िा तोयकए फभोशजभ ” बन्नारे मस ऐन अन्तगयत फनकेो त्रनमभभा तोयकए फभोशजभ सभझनऩुछय l     



 

(ञ) “नाभेसी ”  बन्नारे  कुनै व्मशिको नाभ , थय  य  ितन सभेतको त्रफस्ततृ त्रफफयण खरुाइएको ब्मोहोयाराई सभझन ु
ऩदयछ ।   

(ट) “नारीि”  बन्नारे  कुनै त्रफिादको त्रफषमभा  दपा  ८ फभोशजभ  ददएको उजयुी, त्रनिेदन िा यपयाद  सभझनऩुछय l    

(ठ) “याम यकताफ ”  बन्नारे  सत्रभत्रतरे उजयुीभा गयेको त्रनणयमको अत्रबरेख याख्नको रात्रग खडा गयेको उजयुीभा त्रनणयम गयेको 
व्मोहोया य यमसको आधाय तथा कायणको  सॊशऺप्त उल्रेख बएको यकताफ सभझनऩुछय l   

(ड)  “ऩन्चकृत्रत भोर ”  बन्नारे  ऩञ्च बराद्मीरे सभऩत्रतको स्थरगत तथा स्थानीम अफरोकन भलु्माकन गयी त्रफयि त्रफतयण 
हनुसक्ने उशचत ठहयाएय त्रनशित गयेको भूल्मराई सभझनऩुदयछ l  

(ढ) “ऩेिी”  बन्नारे  न्मायमक सत्रभत्रत सभऺ त्रनणयमाथय ऩेि हनुे त्रफफाद हरुभा ऩऺ हरुराई उऩशस्थत गयाई सनुिुाई गने 
काभराई सभझन ुऩदयछ l   

(ण) “प्रत्रतिादी ” बन्नारे  फादीरे जसका उऩय उजयुी दताय गदयछ सो व्मशि िा सस्था सभझन ुऩदयछ l   

(त) “िकऩि”  बन्नारे त्रफफाद सभफन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मि गयेको कुया रेशखने िा रेशखएको कागज राई 
सभझनऩुछय l   

(थ ) “फन्द ईजरास”  बन्नारे  न्मायमक सत्रभत्रत अन्तगयत त्रनरुऩण हनुे त्रफफाद हरु भध्मे गोप्म प्रकृत्रतको यििाद बएको य 
सभफद्ध ऩऺहरु फीच गोऩत्रनमता कामभ गनय आफस्मक देशखएभा सॊफद्ध ऩऺहरु भाि सहबागी हनुे गरय प्रफन्ध गरयएको 
सनुिुाई कऺ राई सभझन ुऩदयछ l 

(द) “फादी” बन्नारे कसै उऩय सत्रभत्रत सभऺ उजयुी दताय गने व्मशि िा सस्था सभझन ुऩदयछ l   

(ध) “भूरतिी”  बन्नारे  न्मायमक सत्रभत्रत अन्तगयत त्रफचाधीन भदु्धा अन्म अडडा अदारतभा सभेत यिचायाधीन बैयहेको 
अफस्थाभा न्मायमक सत्रभत्रतरे त्रनणयम गदाय अन्म यिचायाधीन भदु्धाभा ऩबायत्रफत हनुे देशखएभा प्रबाफ ऩार्र्ने भदु्धाको पैसरा नबए 
सभभ प्रबायित हनु ेभदु्धा स्थत्रगत गने कामयराई सभझन ुऩछय l त्रनरुऩण हनुे त्रफफाद हरु भध्मे गोप्म प्रकृत्रतको यििाद बएको य 
सभफद्ध ऩऺहरु फीच गोऩत्रनमता कामभ गनय आफस्मक देशखएभा सॊफद्ध ऩऺहरु भाि सहबागी हनुे गरय प्रफन्ध गरयएको 
सनुिुाई कऺ राई सभझन ुऩदयछ l 

 (न) “रगाऩात”  बन्नारे घय जग्गा य  यमस सॊग अन्तत्रनययहत टहया फोटत्रफरुिा खलु्रा जत्रभन य यमसभा यहेको सफै खारे 
सॊयचना िा चचेको जग्गा छेउछाउ सेयोपेयो य सभऩूणय अिमिराई सभझनऩुदयछ l  

(ऩ) “सदयस्माहा”  बन्नारे  धयौटीभा यहेको यकभको रगत किा गरय  आभदानीभा  िाध्ने कामयराई  सभझनऩुछय।        

(प) “ सबा ”  बन्नारे त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको नगय सबा सभझन ुऩछय l  

(फ) “सत्रभत्रत ” बन्नारे न्मायमक सत्रभत्रत सभझनऩुछय l य सो िव्दरे  स्थानीभ ऐनको दपा ४६ फभोशजभको गठन बएको 
सत्रभत्रतराई जनाउनेछ l   



 

(ब) “सार िसारी”  बन्नारे हयेक फषयको रात्रग छुटा छुटै हनुेगयी प्रत्रत फषयको त्रनत्रभत स्थामी रुऩभा तम गरयएको ितय 
सभझन ुऩछय l   

(भ) “स्थानीभ ऐन”  बन्नारे “स्थानीम  सयकाय सञ्चारान ऐन, २०७४”  सभझनऩुछय।    

(ब) "सॊत्रफधान"  बन्नारे नेऩारको सॊत्रफधान सभझन ुऩछय।  

ऩरयच्छेद-२ 

न्मायमक सत्रभत्रतको अत्रधकाय सभफन्धी व्मफस्था 
३. उजयुी तथा त्रनणयम सभफशन्ध काभ :- सत्रभत्रतभा दताय बएका उजयुी िा उजयुीको त्रनणयम गने िा दताय बएको नात्ररस िा 
उजयुीको कुनै ब्मोहोयारे रागत किा गने अत्रधकाय सत्रभत्रतराई भाि हनुेछ l  

 ४. त्रनणयम सभफशन्ध अन्म काभ :- (१) दपा  ३ भा  उल्रेख  बएको िा प्रचत्ररत कानूनरे सत्रभत्रत िा सत्रभत्रतको सद्सस्मरे 
नै गने बने्न ब्मफस्था गयेको िा कामयको प्रकृत्रतरे सत्रभत्रत िा  सत्रभत्रतको सद्सस्मरे नै गनुय ऩने स्ऩस्ट बइ यहेको देशख 
फाहेकको अन्म कामयहरु मस ऐनभा तोयकएको कभयचायी य यमसयी नतोयकएकोभा सत्रभत्रतरे त्रनणयम गरय तोकेको िा अत्रधकाय 
प्रदान गयेको कभयचायीरे गनुय ऩनेछ l   

(२) तोयकएको िाखा प्रभखु िा तोयकएका अन्म कभयचायीरे मस ऐन य प्रचत्ररत कानून फभोशजभ तोयकएको काभ गदाय 
सत्रभत्रतको सॊमोजक िा सत्रभत्रतरे तोकेको सदस्मको प्रयमऺ त्रनदेिन येखदेख य त्रनमन्िण भा यही गनुय ऩने छ l  

५. मस ऐन फभोशजभ कामययित्रध अफरभफन गनुय ऩने:- सत्रभत्रतरे उजयुी िा उजयुीको कायफाही य यकनाया गदाय प्रचत्ररत य 
सभफशन्धत सशघम कानून भा स्ऩस्ट उल्रेख बए देशख फाहेक मस ऐन फभोशजभको कामययित्रध अफरभफन गनुय ऩनेछ l 

६. सत्रभत्रतरे हेने :- सत्रभत्रतराई देहाम फभोशजभको उजयुीहरूभा कायफाही य यकनाया गने अत्रधकाय यहने छ :-  

(क) स्थानीम ऐन को दपा ४७ अन्तगयतको उजयुी , 

(ख) भेरत्रभराऩ ऐन २०६८ अनसुाय भेरत्रभराऩको रात्रग त्रिमगुा नगयऩात्ररका भा प्रयेषत उजयुी  

(ग ) सॊयिधानको अनसूुची ८ अन्तगयतको एक्कर अत्रधकाय अन्तगयत नगय सबारे फनेको कानून फभोशजभ त्रनरुऩण हनुे गरय 
सशृजत उजयुी तथा , 

(घ) प्रचत्ररत कानूनरे त्रिमगुा नगयात्ररकारे हेने बत्रन तोयकएका उजयुीहरु , 

७. सत्रभत्रतको ऺिेात्रधकाय:- सत्रभत्रतरे दपा ६ अन्तगयतका भध्मे देहाम फभोशजभका उजयुी हरुभा भाि ऺेिात्रधकाय ग्रहण गने 
तथा कायफाही यकनाया गनेछ  

(क) व्मशिको हकभा उजयुीका सफै ऩऺ त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको बौगोत्ररक ऺेिात्रधकाय त्रबि फसोफास गरययहेको, 

(ख) प्रचत्ररत कानून य सॊयिधानको बाग ११ अन्तगयतको कुनै अदारत िा न्मात्रधकयण िा त्रनकामको ऺेिात्रधकाय त्रबि 
नयहेको , 



 

(ग) त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको ऺेिात्रधकाय त्रबि ऩयेका कुनै अधरत िा त्रनकाम फाट भेरत्रभराऩ िा त्रभराऩिको रात्रग प्रयेषत 
गयेको , 

(घ) अचर सभऩत्रत सभाफेि यहेको त्रफषमभा सो अचर सभऩत्रत त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको बौगोत्ररक ऺेिात्रधकाय त्रबि ययहयहेको 
तथा  

(ङ) कुनै घटना सॊग सभफशन्धत त्रफषमफस्त ुयहेकोभा सो घटना त्रिमगुा नगयऩात्ररका को बौगोत्ररक ऺेि त्रबि घटेको l  

ऩरयच्छेद-३ 

उजयुी तथा प्रत्रतफाद दताय सभफन्धी ब्मफस्था 
८. त्रफफाद दताय गने :- (१) कसै उऩय त्रफफाद गदाय िा उजयुी दददा प्रचत्ररत कानून फभोशजभ हकदैमा ऩगेुको व्मशिरे 
सत्रभत्रतको तोयकएको िाखा सभऺ उजयुी दताय गनय सक्नछे l  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ उजयुी दददा मस ऐन तथा प्रचत्ररत कानून फभोशजभ खरुाउन ु ऩने कुया सफै खरुाई तथा 
ऩमुायउन ुऩने प्रयिमा सफै ऩयुा गरय अनसूुची १ फभोशजभको ढाचाभा ददन ुऩने छ l 

(३) उऩदपा (२) भा रेखी देशख फाहेकको उजयुीभा देहाम फभोशजभको व्मोहोया  सभेत खरुाउन ुऩनेछ , 

(क) फाददको नाभ, थय, ितन य त्रनजको फाफ ुय आभा तथा थाहा बएसभभ ३ ऩसु्ते नाभ य सभऩकय  नभफय सभेत उल्रेख 
गनुय ऩनेछ, 

(ख) प्रत्रतफादीको नाभ, थय, ितन य त्रनजको फाफ ु य आभा तथा थाहा बएसभभ ३ ऩसु्ते नाभ य सभऩकय  नभफय सभेत 
उल्रेख गनुय ऩनेछ, 

(ग) नगयऩात्ररकाको नाभ सयहत सत्रभत्रतको नाभ , 

(घ) उजयुी गनुय ऩयेको व्मोहोया य सभऩूणय त्रफफयण , 

(ङ) नगयऩात्ररकारे तोके अनसुायको दस्तयु फझेुको यत्रसद िा त्रनस्सा , 

(च) सत्रभत्रतको ऺेिात्रधकाय त्रबि को उजयुी यहेको व्मोहोया य सभफशन्धत कानून, 

(छ) फादीरे दाफी गयेको त्रफषम य सो सॊग सभफशन्धत प्रभाणहरु, 

(ज) हदभमाद राग्ने बएभा हदभमाद यहेको तथा हकदैमा ऩगेुको सभफशन्ध व्मोहोया, 

(झ) कुनै सभऩत्रत सॊग सभफशन्ध त्रफषम बएकोभा सो सभऩत्रत चर बए यहेको स्थान, अफस्था तथा अचर बए चाययकल्रा 
सयहतको सफै त्रफफयण, 

(४) प्रचत्ररत कानूनभा कुनै त्रफिेस प्रयिमा िा ढाचा िा अन्म केयह उल्रेख बएको यहेछ बने सो सन्दबयभा आफश्मक 
त्रफफयण सभेत खरेुको हनुऩुनेछ l  

५. कुनै यकत्रसभको ऺेत्रतऩूत्रतय बयाउन ुअथिा फन्डा रगाउन ुऩने अिस्थाको उजयुीको हकभा यमस्तो ऺत्रतऩूत्रतय िा फन्डा िा 
चरन को रात्रग सभफशन्धत अचर सभऩत्रतको त्रफफयण खरेुको हनुऩुने छ l  



 

९. यििाद दताय गरय त्रनस्सा ददन े:-(१) उजयुी  प्रिासकरे  दपा  ८ फभोशजभ  प्राप्त उजयुी दताय  गयी  फाददराई  तायेख 
तोकी  अनसूुची-२ फभोशजभको ढाचाभा यििाद दतायको त्रनस्सा ददन ुऩनेछ l   

(२) उऩ दपा  (१) फभोशजभ  तायेख ददन ुऩने  अिस्थाभा तायेख तोक्दा अनसूुची-३ फभोशजभको ढाचाभा  तायेख बयऩाई  
खडा गयी  सभफशन्धत ऩऺको दस्तखत गयाई  त्रभत्रसर साभेर याखन ुऩछय l  

(३) उऩदपा  (२) तायेख बयऩाई भा  तोयकएको तायेख तथा उि त्रभत्रतभा हनुे कामा सभेत उल्रेख गरय सभफशन्धत 
ऩऺराई  अनसूुची-४ फभोशजभको ढाचाभा तायेख ऩचाय  ददन ुऩनेछ l  

१०. उजयुी  दयऩीठ गने:-  (१) उजयुी  प्रिासकरे दपा ८ फभोशजभ ऩेि बएको उजरुयभा  प्रयिमा  नऩगेुको देखीए ऩयुा 
गनुय ऩने देहामको प्रयिमा ऩयुा गयी अथिा खरुाउन ुऩने देहामको व्मोहोया खरुाई ल्माउन ुबने्न व्मोहोया रेखी ३ ददनको 
सभम तोकी तत् यििाद दताय गनय नत्रभल्न ेबए को को कायण सयहतको व्मोहोया जनाई  दययऩठ गयेभा फाददराई उजयुी 
यपताय ददन ुऩने छ l 

(२) उऩदपा  (१) फभोशजभ   प्रयिमा  नऩगेुको बनी दययऩठ गयी यपताय गयेको उजयुीभा दययऩठ भा  उल्रेख बए 
फभोशजभको प्रयिमा ऩयुा गरय ३ ददन त्रबि भा ल्माएभा दताय गरय ददन ुऩछय l     

 (३) उऩदपा  (१) फभोशजभको दययऩठ आदेि उऩय  शचत  नफझु्ने ऩऺरे  सो आदेि बएको त्रभत्रतरे ३ ददन त्रबि उि 
आदेिको त्रफरुद्धभा सत्रभत्रत सभऺ त्रनफेदन ददन सक्नछे l  

   (४) उऩदपा  () फभोशजभ ददएको त्रनिेदन व्मोहोया भनात्रसफ देशखए सत्रभत्रतरे उऩदपा  उऩदपा  (१) फभोशजभको 
दयायऩठ फदय गयी त्रफफाद दताय गनय आदेि ददनसक्नेछ । 

 (५) उऩदपा  (४ ) फभोशजभ   आदेि बएबा उजयुी  प्रिासकरे  यसस्तो त्रफफाद दताय गयी अरू प्रयिमा ऩयुा गनुय ऩने छ 
l  

११. दताय गनय नहनु े :-उजयुी प्रिासकरे दपा ८ फभोशजभ प्रष बएको उजयुीभा देहाम फभोशजभको व्मोहोया दठक बए  
नबएको जाच गरय दताय गनय नत्रभल्ने देशखएभा दपा १० फभोशजभको प्रयिमा ऩयुा गरय दययऩठ गनुय ऩने छ l  

(क) प्रचत्ररत कानूनभा  हदभमाद तोयकएकोभा  हदभमाद िा भमाद त्रबि उजयुी ऩये न ऩयेको, 

(ख) प्रचत्ररत कानून फभोशजभ सत्रभत्रतको ऺेिात्रधकाय त्रबि उजयुी यहे नयहेको, 

(ग) काननु फभोशजभ राग्ने दस्तयु दाशखर बए नबएको  

(घ) कुनै सभऩत्रत  िा अत्रधकाय सॊग सभफशन्धत त्रफषमभा त्रफफाद त्रनरुऩण गनुयऩने त्रफषम उजयुीभा सभाफेि यहेकोभा यमस्तो 
सभऩत्रत िा अत्रधकायको त्रफषमभा उजयुी गनय फादीको हक स्थायऩत बएको प्रभाण आफश्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहे नयहेको. 

(ङ)उि त्रफषमभा उजयुी गने हकदैमा फाददराई यहे नयहेको; 

 (च) त्ररखतभा ऩयुा गनुय ऩने रयत ऩगेुनाऩगेुको ;  



 

१२. दोहोयो दताय गनय नहनु े :- (१) मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए त ऩत्रन प्रचत्ररत कानून फभोशजभ सत्रभत्रत िा 
अन्म कुनै अदारत िा त्रनकामभा कुनै ऩऺरे उजयुी गरय सत्रभत्रत िा उि अदारत िा त्रनकाम फाट उजयुीभा उल्रेख बएको 
त्रफषमभा प्रभण फझुी िा गफझुी यििाद त्रनरुऩण बइ सकेको यहेछ बने सो उजयुीभा यहेका ऩऺ यिऩऺ को त्रफचभा सोयह 
त्रफषमभा सत्रभत्रतरे उजयुी दताय गनय य  कायफाही गनय हदैुन l   

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ दताय गनय नत्रभल्ने उजयुी बरु फस दताय बएभा सो व्मोहोया जानकायी बएऩछी उजयुी जनुसकैु 
अफस्थाभा यहेको बएऩत्रन सत्रभत्रतरे उजयुी खायेज गनुयऩनेछ l   

 १३. उजयुी साथ त्ररखत प्रभाणको सक्कर ऩेि गनुय ऩने :- उजयुी साथ ऩेि गनुय ऩने प्रयमक त्ररखत प्रभाणको सक्कर य 
कशभतभा एक प्रत्रत नक्कर उजयुी साथै ऩेि गनुय ऩनेछ य उजयुी प्रिासकरे यमस्तो त्ररखतभा कुनै कैयपमत जनाउन ुऩने बए 
सो जनाई सो प्रभाण सभफशन्धत त्रभत्रसरभा याख्न ेl 

१४. उजयुी तथा  प्रत्रतफाद दताय दस्तयु :- (१) प्रचत्ररत कानूनभा त्रनफेदन दस्तयु तोयकएकोभा सोयह फभोशजभ तथा दस्तयु 
नतोयकएकोभा रु. १०० फझुाउन ुऩने छ l (२) प्रचत्ररत कानूनभा प्रत्रतफाद दताय दस्तयु नराग्न ेबनकेोभा फाहेक रु. १०० 
रुऩैमा प्रत्रतफाद दताय दस्तयु राग्नेछ ।  

१५. प्रत्रतफाद ऩेि गनुय ऩने :- (१) प्रत्रतफाददरे दपा २० फभोशजभ भमाद िा सूचना प्राप्त बए ऩछी भमाद िा सूचनाभा 
तोयकएको सभम अफत्रध त्रबि उजयुी प्रिासक सभऺ आपै िा िायेि भापय त त्ररशखत प्रत्रतफाद दताय गनुय ऩने छ  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रत्रतफाद ऩेि गदाय प्रत्रतफाददरे बएको प्रभाण तथा कागजातका प्रत्रतत्ररयऩ साथै ऩेि गनुय ऩनेछ l  

(३) प्रत्रतफाददरे त्ररशखत  प्रत्रतफाद ऩेि गदाय अनसूुची-५ को ढाचभा ददनऩुनेछ। १६. प्रत्रतफाद जाच गने:-(१) उजयुी 
प्रिासकरे दपा १५ फभोशजभ ऩेि बएको प्रत्रतफाद जाच गरय कानून फभोशजभको रययऩगेुको तहत भमाद त्रबि ऩेि बएको 
देशखए दताय गरय सत्रभत्रत सभऺ ऩेि हनुेगयी त्रभत्रसर साभेर गनुय ऩनेछ l  

(२) उऩदपा  (१) फभोशजभ प्रत्रतफाद दताय हनुे बएभा उजयुी प्रिासकरे प्रत्रतफाददराई फादी त्रभरनको तायेख तोक्न ुऩनेछ l   

१७. त्ररखतभा ऩयुा गनुयऩने साभान्म रयत:- (१) प्रचत्ररत कानून तथा मस ऐनभा अन्मि रेशखए देल्की फाहेक सत्रभत्रत सभऺ 
दताय गनय ल्माएका उजयुी तथा प्रत्रतिादभा देहाम फभोशजभको रयत सभेत ऩयुा गनुयऩनेछ :-  

(क) ए पोय साइजको नेऩारी कागजभा फामा तपय  ५ से.त्रभ., ऩयहरो ऩषृ्ठभा शिय तपय  १० से.त्रभ. य यमस ऩत्रछको ऩषृ्ठभा 
५ से.त्रभ छोडेको तथा प्रयमेक ऩषृ्ठभा ३२ हयपभा नफढाई कागजको एक तपय  भाि रेशखएको, 

(ख) त्ररखत दताय गनय ल्माउने प्रयमेक व्मशिरे त्ररखतको प्रयमेक ऩषृ्ठको शिय ऩछुायभा छोटकयी दस्तखत गरय अशन्तभ 
ऩषृ्ठको अन्यमभा रेखायभक तथा ल्माप्चे सयहछाऩ गयेको; 

(ग) कुनै कानून ब्मफसामीरे त्ररखत तमाय गयेको बए त्रनजरे ऩयहरो ऩषृ्ठको फामा तपय  त्रनजको कानून ब्मफसामी दताय प्रभाण 
ऩि नभफय, नाभ य कानून ब्मफसामको यकत्रसभ खरुाई दस्तखत गयेको, 



 

(घ) त्ररखतको अशन्तभ प्रकयणभा मस त्ररखतभा रेशखएको व्मोहोया दठक साचो छ झठुा ठहये कानून फभोशजभ साहरुा 
फझुाउरा बने्न उल्रेख गरय सो भ भतु्रन त्ररखत दताय गनय ल्माएको फषय,भयहना य गते तथा फाय खरुाई त्ररखत दताय गनय 
ल्माउने व्मशिरे दस्तखत गयेको, तय व्मोहोया ऩयुमाई ऩेि बएको त्ररखत त्ररनराई मो उऩदपारे फाधा ऩयेको भात्रननेछैन ।  

(२) त्ररखतभा त्रफषम हरु िभफद्ध रुऩभा प्रकयण प्रकयण छु्ाई सॊमत्रभत य भमायददत बाषाभा रेशखएको हनुऩुनेछ।   

(३) त्ररखतभा ऩेटफोरीभा ऩयेको स्थानको ऩयहचान हनु ेस्ऩस्ट त्रफफयण य व्मशिको नाभ, थय, ठेगाना तथा त्रफफयण स्ऩस्ट 
खरेुको हनुऩुनेछ।    

(४) त्ररखत दताय गनय ल्माउने िा सत्रभत्रतभा कुनै कागज गनय आउनरेे त्रनजको नाभ, थय य ितन खरेुको नागरयकता िा 
अन्म कुनै प्रभाण ऩेि गनुयऩछय l  

१८. नक्कर ऩेि गनुयऩने:- उजयुी िा प्रत्रतफाद दताय गनय ल्माउन ेयिऩऺीको रात्रग उजयुी तथा प्रत्रतफाद्सको नक्कर तहत सग्रन 
त्ररखत प्रभाणको नक्कर साथै ऩेि गनुय ऩछय l  

१९. उजयुी िा प्रत्रतफाद िॊसोधन:- (१) त्ररखत दताय गनय ल्माउने ऩऺरे सत्रभत्रतभा दताय बइ सकेको त्ररखतभा रेखी िा 
टाइऩ िा भदु्रणको साभान्म िटुी सच्माउन त्रनफेदन ददन सक्नेछ । 

(२)उऩदपा (१) फभोशजभ त्रनफेदनभा भाॊग फभोशजभ सच्माउदा दात्रफ तथा प्रत्रतिादभा गरयएको भाॊगभा िा दाफीभा भरुबतू 
ऩऺभा पयक नऩने य साभान्म प्रकायको सॊिोधन भाॊग गयेको देखेभा उजयुी प्रिासकरे सो फभोशजभ सच्माउन ददन सक्नछे 
l      

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सॊसोधन बएभा सो को जानकायी उजयुीको अको ऩऺराई ददन ुऩनेछ l  

ऩरयच्छेद-४ 

भमाद ताभेरी तथा तायेख सभफन्धी व्मफस्था 
२०. भमाद सूचना ताभेर गने:- (१) उजयुी प्रिासकरे दपा ९ फभोशजभ त्रफफाद दताय बएऩत्रछ  फढीभा २ ददन त्रबि 
प्रत्रतफाददका नाभभा प्रचत्ररत कानूनभा भमाद तोयकएको बए सोयह फभोशजभ य नतोयकएको बए ऩन्द्र ददनको भमाद ददई 
सभफशन्धत िडा कामायरम भापय त उि भमाद िा सूचना ताभेर गनय सक्नछे l   

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भमाद िा सूचना ताभेर गदाय दपा ९ फभोशजभको उजयुी तथा उि उजयुी साथ् ऩेि बएको 
प्रभाण कागजको प्रत्रतत्ररयऩ सभेत साथै याखी ऩठाउनऩुनेछ l  

(३) उऩदपा (२) भा  जनुसकैु कुया  रेखीएको बए त ऩत्रन एक बन्दा फढी प्रत्रतफाददराई भमाद ददनऩुदाय कागजको नक्कर 
कुनै एक जना भूर प्रत्रतफाददराई ऩठाई फायक यहेको भमाद प्रभाण कागजको नक्कर परानाको भमाद साथ ऩठाएको छ बने्न 
व्मोहोया रेशख ऩठाउनऩुनेछ l    

 (४) उऩ दपा (१) फभोशजभ प्राप्त बएको भमाद िडा कामायरमरे फढीभा त्रतन ददन त्रबि ताभेर गयी तभेत्ररको व्मोहोया 
खरुाई सत्रभत्रतभा ऩठाउन ुऩनेछ l  



 

(५) उऩदपा (१)फभोशजभ भमाद ताभेर हनु ् नसकेएभा देहाम फभोशजभको यिधतुीम भाध्मभ िा ऩि ऩत्रिकाभा सूचना 
प्रकािन गयेय भमाद ताभेर गनुय ऩनेछ l    

(क) भमाद ताभेर गरयन ुऩने व्मशिको कुनै फ्याक्स िा इभेर िा अन्म कुनै अत्रबरेख हनु ्सक्ने त्रफधतु्रतम भाध्मभको ठेगाना 
बए सो भध्मभ फाट,  

(ख) प्रत्रतफाददरे भमाद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्ने भनात्रसफ आधाय छ बने्न देशखएभा सत्रभत्रतको त्रनणयम फाट कुनै 
स्थानीम दैत्रनक ऩि ऩत्रिकाभा सूचना प्रकािन गयेय, िा स्थानीम एप.एभ. येत्रडमो फाट िा स्थानीम टेत्ररत्रबजनफाट सूचना 
प्रकािन गयेय,  

(ग) अन्म  कुनै सयकायी त्रनकामफाट भमाद ताभेर गयाउदा भमाद ताभेर हनु ् सक्ने भनात्रसफ कायण देखेभा सत्रभत्रतको 
आदेि फाट यमस्तो सयकायी त्रनकाम भापय त,  (६) मस ऐन फभोशजभ भमाद जारय गनुय ऩयेभा अनसूुची-६ फभोशजभको ढाचाभा 
जारय गनुय ऩदयछ l  

२१. योहफयभा याख्नऩुने:- मस ऐन फभोशजभ िडा कामायरम भापय त ताभेर गरयएको भमादभा सभफशन्धत िडाको अध्मऺ िा 
सदस्म तथा िडा सशचफ योहफयभा याख्न ुऩनेछ। 

 २२. रयत फेरयत जाच गने:- (१) उजयुी प्रिासकरे भमाद तभेत्ररको प्रत्रतफेदन  प्राप्त बएऩछी रयत ऩफुयक को ताभेर बएको 
छ िा छैन जाच गरय आफस्मक बए सभफशन्धत िडा सशचिको प्रत्रतफेदन सभेत त्ररई रयतऩफुयकको देशखए त्रभत्रसल्साभेर याखी 
तथा फेरयतको  देशखए फदय गयी ऩनु: भमाद ताभेर गनय रगाई ताभेरी प्रत्रत त्रभिीर साभेर याखनऩुने छ l    

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ जाच गदाय सभफशन्धत कभयचायीरे फदत्रनमत याखी कामय गयेको देशखए उजयुी प्रिासकरे सो 
व्मोहोया खरुाई सत्रभत्रत सभऺ प्रत्रतफेदन ऩेि गनुय ऩनेछ l   

   (३) उऩदपा (२) फभोशजभको प्रत्रतफेदनको व्मोहोया उऩमिु देशखए सत्रभत्रतरे सभफशन्धत कभयचायी उऩय कायफाहीको रात्रग 
कामयऩात्ररका सभऺ रेशख ऩठाउन सक्नछे l   

२३. तायेखभा याख्न ु ऩने:- (१) उजयुी प्रिासकरे दपा ९ फभोशजभ त्रफफाद दताय गयेऩछी उजयुीकताय राई य दपा १६ 
फभोशजभ प्रत्रतफाद दताय गयेऩत्रछ प्रत्रतफाददराई तायेख तोकी तायेखभा याख्नऩुछय l 

(२) उजयुीका ऩऺहरुराई तायेख तोक्दातायेख तोयकएको ददन गरयने काभको व्मोहोया तायेख बयऩाई तथा तायेख ऩचायभा 
खरुाई उजयुीका सफै ऩऺराई एकै्क त्रभरानको त्रभत्रत तथा सभम उल्रेख गरय एकै्क त्रभरानको  तायेख तोक्नऩुछय l  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ तायेख तोयकएको सभमभा कुनै ऩऺ हाशजय नबए ऩत्रन तोयकएको कामय  सभऩन्न गयी अको 
तायेख तोक्न ुऩने बएभा हाशजय बएको ऩऺराई तायेख तोकी सभमभा हाशजय नबई ऩत्रछ हाशजय हनु ेऩऺराई अशघ हाशजय 
बई तायेख रान ेऩऺसॊग एकै त्रभरान हनुेगयी तायेख तोक्न ुऩछय l    

(४) मस दपा फभोशजभ तोयकएको तारयखभा उऩशस्थत बएका ऩऺहरुराई साथै याखी सत्रभत्रतरे उजयुीको कायफाही गनुय ऩछय 
l  



 

(५) उऩदपा (४) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩत्रन तोयकएको तायेखभा कुनै ऩऺ उऩशस्थत नबए ऩत्रन सत्रभत्रतरे 
त्रफफादको त्रफषमभा कायफाही गनय फाधा ऩने छैन l  

२४. सत्रभत्रतको त्रनणयम फभोशजभ हनु:े- सत्रभत्रतरे भमाद ताभेरी सभफन्धभा प्रचत्ररत कानून तथा मस ऐनभा रेशखए देशख 
फाहेकको त्रफषमभा आफस्मक प्रयिमा त्रनधाययण गनय सक्नछे l                            

ऩरयच्छेद-५ 

सनुिुाई तथा प्रभाण फझुन ेसभफन्धी व्मफस्था 
 

 २५. प्रायशभबक सनुिाई:- (१) भेरत्रभराऩ फाट त्रफफाद त्रनरुऩण हनु ्नसकी सत्रभत्रतभा आएभा त्रफफाद प्रत्रतफाद दताय िा फमान 
िा सो सयहको कुनै कामय बएऩत्रछ सनुिुाइको रात्रग ऩेि बएको त्रफफादभा उऩरफध प्रभाणका आधायभा तयकार त्रनणयम गनय 
सयकने बएभा सत्रभत्रतरे त्रफफाद ऩेि बएको ऩयहरो सनुिुाइभा नै त्रनणयम गनय सक्नछे l  

(२) सत्रभत्रत सभऺ ऩेि बएको त्रफफादभा उऩदपा (१) फभोशजभ तयकार त्रनणयम गनय नसयकने देशखएभा सत्रभत्रतरे देहाम 
फभोशजभका आदेि गनय सक्नेछ  

(क) त्रफफादभा भखु नत्रभरेको कुयाभा  मयकन गनय प्रभाण फझुने िा अन्म कुनै कामय गने,  

(ख) त्रफफादभा फझु्नऩुने प्रभाण मयकन गरय ऩऺफाट ऩेि गनय रगाउने िा सभफशन्धत त्रनकामफाट भाॊग गने आदेि गने, 

 (ग) भेरत्रभराऩको सभफन्धभा त्रफफादका ऩऺहरु सॊग छरपर गने,  

(घ) त्रफफादका ऩऺ उऩशस्थत बएभा सनुिुाईको रात्रग तायेख तथा ऩेिीको सभम तात्ररका त्रनधाययण गने l  

(३) उऩ ्द्सपा (१) य (२) भा  जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन सत्रभत्रतरे स्थानीम  ऐनको दपा  ४७ को उऩदपा 
(२) फभोशजभको उजयुीभा भेरत्रभराऩको रात्रग ऩठाउने आदेि गनुय ऩनेछ l  

२६. प्रभाण दाशखर गने:- फादी िा प्रत्रतफाददरे कुनै नमा प्रभाण ऩेि गनय अनभुत्रत भागी त्रनफेदन ऩेि गयेभा उजयुी प्रिासकरे  
सोयह ददन त्ररनसक्नछे ।  

२७. त्ररखत जाच गने:- (१) सत्रभत्रतरे उजरुयभा  ऩेि बएको कुनै त्ररखतको सयमता ऩरयऺण गनय येखा िा हस्ताऺय 
त्रफिेसऻराई जाच गयाउन आफस्मक देशखएभा सो त्ररखतराई असयम बने्न ऩऺ फाट ऩरयऺण दस्तयु दाशखर गनय रगाई  
येखा िा हस्ताऺय त्रफिेसऻफाट त्ररखत जाच गयाउन सक्नेछ l   

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ जाच गदाय भनात्रसफ भायपकको सभम तोकी आदेि गनुय ऩनेछ य सभम त्रबि जाच सभऩन्न हनुको 
रात्रग मथासभबफ ब्मफस्था गनुय ऩनेछ l   (३) उऩदपा (१) फभोशजभ जाच गदाय त्ररखत असयम ठहरयएभा त्ररखत सयम यहेको 
बने्न ऩऺफाट रागेको दस्तयु असरु गरय उऩदपा (१) फभोशजभ दस्तयु दाशखर गने ऩऺराई बयाई ददन ुऩछय l    



 

२८. साऺी फझु्न:े- (१) सत्रभत्रतफाट साऺी फझु्ने आदेि गदाय साऺी फझु्ने ददन तोकी  आदेि गनुयऩनेछ l साऺी याख्दा 
फढीभा ५ जना भाि याख्नऩुनेछ l   

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आदेि बएऩत्रछ उजयुी प्रिासकरे उजयुीको ऩऺराई आदेिभा उल्रेख बएको त्रभत्रतभा साऺी 
फझु्ने तायेख तोक्न ुऩनेछ l    

(३) साऺी फझुने तायेख तोयकएको ददनभा आफ्नो साऺी सत्रभत्रत सभऺ उऩशस्थत गयाउन सभफशन्धत ऩऺको दायमयि हनुेछ l  

२९. सत्रभत्रतको तपय फाट फकऩि गयाउन:े- (१) मस ऐनभा अन्मि जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन नाफारक िा अिि 
िा फदृ्ध फदृ्धा ऩऺ यहेको उजयुीभा साऺी फकऩिका रात्रग तोयकएको तायेखको ददन उऩशस्थत नबएको िा उऩशस्थत नगयेको 
साऺीराई सत्रभत्रतरे भमाद तोकी सत्रभत्रतको तपय  फाट शझकाई फकऩि गयाउन सक्नछे l    

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ साऺी शझकाउदा फकऩि हनुे तायेख तोकी भमाद जायी गनुय ऩनेछ य उजयुीका ऩऺहरुराई 
सभेत सोयह त्रभरानको तायेख तोकन ुऩनेछ l  

३०. साऺी फकऩि गयाउन:े- (१) उजयुी प्रिासकरे साऺी फकऩिको रात्रग तोयकएको ददन ऩऺहरु सॊग त्रनजहरुरे 
उऩशस्थत गयाउन ल्माएका साऺीको नाभािरी त्ररई सत्रभत्रत सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ।  

(२) साऺी फकऩिको रात्रग तोयकएको तायेखको ददन त्रफफादका सफै ऩऺरे साऺी उऩशस्थत गयाउन ल्माको बए कामायरम 
खलु्न साथ् तथा कुनै ऩऺरे साऺी उऩशस्थत गयाउन नाल्माको बए ददनको १२ फजे ऩछी सत्रभत्रतरे उऩरब्ध बए सभभको 
साऺी को फकऩि गयाउन ुऩदयछ l   

३१. फन्देज गनय सक्न:े- (१) साऺीको फकऩि गरुडा उजयुीको त्रफषम फस्त ुबन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी िा उजयुीको 
ऩऺराई अऩभात्रनत गने िा शझझ्याउने िा अनशुचत प्रकायको प्रश्न सोत्रधएभा सत्रभत्रतरे यमस्तो प्रश्न सोध्न फाट ऩऺराई फन्देज 
गनय सक्नेछ l     

(२) नाफारक िा िृध्द िा अिि िा त्रफयाभीरे साऺी फक्न ुऩने बए यमसो  उजयुीभा कुनै ऩऺको उऩशस्थत्रत िा अन्म कुनै 
भनात्रसफ कायणरे साऺीराई फकऩि गनय अनशुचत दफाफ ऩेयको िा ऩने प्रफर सभबािना यहेको छ बने्न सत्रभत्रतराई रागेभा 
सत्रभत्रतरे यमस्तो ऩऺको प्रयमऺ उऩशस्थत्रतराई फन्देज गरय त्रनजराई साऺीरे नदेख्न े गयी भाि उऩशस्थत हनु ्आदेि गनय 
सक्नेछ l  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ आदेि गयेभा साऺीरे नदेख्न ेगरय ऩऺ उऩशस्थत हनुे ब्मफस्था त्रभराउने दायमयि सत्रभत्रतको हनुछे 
l  

(४) उऩदपा  (१) िा (२) फभोशजभ सत्रभत्रतरे त्रफफाद सॊग सभफशन्धत आफश्मक प्रश्न तमाय गयी सत्रभत्रतको तपय  फाट 
फकऩि गयाउन सक्नेछ l  



 

३२. ऩेिी सूची प्रकािन गनऩुने:- (१) उजयुी  प्रिासकरे  प्रतमेक हप्ता ििुिाय  अगाभी हप्ताको रात्रग ऩेिी तोयकएको 
त्रफिादहरूको साप्तायहक ऩेिी सूची तथा तोयकएको ददन ऩि ददनको रात्रग ऩेिी तोयकएका यििादहरुको ऩेिी सूची प्रकािन 
गनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको सूची उजयुी प्रिासक  य त्रनजको उनऩुशस्थत्रतभा त्रनजरे तोकेको सत्रभत्रतको कभयचायीरे 
प्रभाशणत गनुयऩनेछ l   

३३. दैत्रनक ऩेिी सूची:- (१) उजयुी  प्रिासकरे दपा ३२ फभोशजभको  पबोजजबको साप्तायहक ऩेिी सूचीभा  चढेका 
त्रफफादहरूको  तोयकएको ददनको ऩेिी सूची तमाय  गरय  एक प्रत्रत  सूचना ऩाटीभा  टास्न रगाउनऩुनेछ तथा एक प्रत्रत 
सत्रभत्रतका सदस्माहरूराई उऩरब्ध  गयाउनऩुनेछ । 

   (२) उऩदपा (१) फभोशजभको सशुचभा त्रफफाध्र ु उल्रेख गदाय त्रफफाद दतायको आधायभा देहामको िभभभा तमाय गरय 
प्रकािन गयाउनऩुनेछ :-  

(क) नाफारक ऩऺ बएको त्रफफाद;    

(ख) िारयरयक अििता िा आऩॊगता व्मशि ऩऺ बएको त्रफफाद,  

(ग) सतयी फषय उभेय ऩयुा बएको िृध्द िा िधृ्दाऩऺ बएको त्रफफाद ;    

(घ) त्रफफाद दतायको िभानसुाय ऩयहरे दताय बएको त्रफफाद।    

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩेशिसचुी तमाय गदाय भलु्तफी फाट जागेका तथा सफोच्च अदारत, उच्च अदारत तथा शजल्रा 
अदारतफाट ऩनु इन्सापको रात्रग प्राप्त बई दताय बएको त्रफिादको हकभा  िरुूभा सत्रभत्रतभा दताय बएको त्रभत्रतराई नै दताय 
त्रभत्रत भात्रन  िभ त्रनधाययण  गनुयऩनेछ l   

(४) उऩदपा  (१) िा (२) भा  यहेको िभानसुाय नै त्रफफादको सनुिुाई य केफाही तथा यकनाया गनुय ऩनेछ l   

३४. उजयुी प्रिासकको शजभभेफायी हनु:े- ऩेिी सशुचभा छाडेका त्रफफाधरु कामायरम खरेुको १ एक घण्टा त्रबि सत्रभत्रत सभऺ 
सनुिुाईको रात्रग ऩेि गने तथा उि ददनको तोयकएको कामय सयकए ऩछी सत्रभत्रतफाट यपताय फशुझरीइ सयुशऺत याख्न ेिा 
याखन रगाउने शजभभेफायी उजयुी प्रिासकको हनुेछ l   

३५. प्रभाण सनुाउन सक्न:े- सत्रभत्रतरे दपा २५ फभोशजभ तोयकएको तायेखको ददन उऩशस्थत सफै ऩऺ राई अको ऩऺरे 
ऩेि गयेको प्रभाण एि कागजात ऩढी फाची सनु्नाई सो फायेभा अको ऩऺको कुनै कथन यहेको बए त्ररशखत फमान गयाई 
त्रभत्रसर साभेर गयाउन सक्नछे l  

३६. त्रफफादको सनुिुाई गने:- (१) सत्रभत्रतरे दिैु ऩऺको कुया  सनुी त्रनजहरूको त्रफिादको सनुिाई  तथा त्रनणयम गनुयऩनेछ।    

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सनुिुाई तथा त्रनणयम गदाय ऩऺहरुको योहफयभा गनुय ऩनेछ l  



 

(३) उऩ दपा (१) फभोशजभ त्रफफादको सनुिुाई गदाय इजरास कामभ गयी सनुिुाई गनय भनात्रसफ देशखएभा सोयह अनसुाय गनय 
सक्नेछ तय दिैु ऩऺको बनाइ तथा शजयकय सनु्नराई उऩदपा (३) अनसुायको इजरास कामभ गनय फाधा हुॉने छैन l  

३७. फन्द ईजरासको गठन गनय सक्ने:- (१) सत्रभत्रतरे भयहरा तथा फारफात्ररका सभाफेि यहेको तथा आफश्मक देखेको 
अन्म त्रफफादको सनुिुाइको रात्रग फन्द ईजरास कामभ गरय सनुिुाई गनय सक्नछे l  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको फन्द ईजरासभा त्रफफादका ऩऺ तथा अन्म सयोकायिारा फाहेक अन्म व्मशिराई ईज्रास्भ 
प्रिेि गनय नऩाउने गयी फन्द ईज्रासको गठन गनुय ऩनेछ l    

 (३) फन्द ईजरास फाट हेरयने त्रफफादको काभ कायफाही यऩत्रडतको नाभ थय ठेगाना रगामतका त्रफषम गोप्म याख्न ुऩनेछ l  

३८. फन्द ईजरास सभफशन्ध अन्म ब्मफस्था:- (१) फन्द ईजरास फाट हेरयएका त्रफफाद हरुको कागजातको प्रत्रतत्ररयऩ फादी 
प्रत्रतिादी य त्रनजहरुको हकभा असय ऩयेको कुनै सयोकायिारा फाहेक अरु कसैराई उऩरब्ध गयाउन ुहदैुन l  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको त्रफफादको तथ्म खरुाई कुनै साभाचाय कुनै ऩि ऩत्रिकाभा सभप्रषेण गनय ददन ुहदैुन l  

(३) उऩदपा (२) भा  जनुसकैु कुया  रेशखएको  बए त ऩत्रन सत्रभत्रतरे ऩऺको गोऩत्रनमता तथा यहतभा प्रत्रतकुर प्रबाफ 
नऩने गरय साभाचाय सभप्रषेण गनय बने कुनै फाधा ऩने्न छैन l  

३९. थऩ प्रभाण फझुन:े- त्रफफादको सनुिुाइको िभभा त्रफफादको कुनै ऩऺको अनयुोधभा िा त्रफफाद सनुिुाइको िभभा 
सत्रभत्रत आपैरे थऩ प्रभभन फझु्न ुऩये देखेभा त्रफफादका ऩऺहरु राई थऩ प्रभाण ऩेि गनय तायेख तोकी आदेि गनय सक्नेछ l    

४०. स्िाथय फाशझएको त्रफफाद हेनय नहनुे :- सत्रभत्रतको सदस्मरे देहामका त्रफफादको कायफाही य यकनायाभा सॊरग्न हनु ुहदैुन:- 

(क) आफ्नो िा नशजकको नातेदायको हक यहत िा सयोकाय यहेको त्रफफाद, 

स्ऩशस्टकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनका रात्रग "नशजकको नातेदाय" बन्नरे अऩतुारी  ऩदाय कानून फभोशजभ अऩतुारी प्राप्त 
गनय सक्न ेप्राथत्रभकता िभभा यहेको व्मशि, भाभा, भाईज,ु सानी आभा, ठुरीआभा , सानो फाफ,ु ठुरोफाफू, ऩत्रत िा ऩत्नी 
तपय का सास ुससयुा, पुऩू पुऩाज,ु सारा जेठान, सारी दददद फयहत्रन त्रबनाज ुफैनी जिुाई, बान्जा बान्जी, बान्जी जिुाई, बान्जी 
फहुायी, तथा यमस्तो नाताका व्मशिको एक्क सगोरभा यहेको ऩरयिायको सदस्म सभझन ुऩछय l  

(ख) त्रनजरे अन्म कुनै हैत्रसमतभा गयेको कुनै कामय िा त्रनज सॊरग्न यहेको कुनै यिषम सभािेि यहेको कुनै त्रफिाद; 

(ग) कुनै यिषमभा त्रनजरे त्रफिाद चल्ने िा नचल्ने यिषमको छरपरभा सहबात्रग बइय कुनैयाम ददएको बए सो यिषम 
सभािेि यहेको त्रफिाद; िा 
(घ) अन्म कुनै कायणरे आधायबतू रूऩभा त्रनज य त्रनजको एकाघयसॊगोरका ऩरयिायका सदस्मको कुनै स्िाथय फाशझएको 
त्रफिाद । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कुनै अिस्था देशखएभा जनु सदस्मको यमस्तो अिस्था ऩछय उि सदस्मरे त्रफिाद हेनय नहनु े
कायण खरुाइय आदेि गनुयऩनेछ । 



 

(३) उऩदपा (१) को प्रत्रतकुर हनुे गयी कुनै सदस्मरे कुनै त्रफिादको कायिायह य यकनायाभा सहबात्रग हनु  रागेभा त्रफिादको 
कुनै ऩऺरे आिश्मक प्रभाण सयहत त्रफिादको कायिायह यकनाया नगनय त्रनिेदन ददन सक्नेछ  य सो सभफन्धभा  काभ 
कायफाही स्थानीम ऐनको दपा ४८(५) अनसुाय हनुेछ । 

(४) उऩदपा (३) अनसुाय त्रफिाद त्रनरुऩण हनु नसक्ने अिस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा ४८(६) य (७) को ब्मफस्था 
अनसुायको सबारे तोकेको सत्रभत्रतरे काभ कायिायह य यकनायाभा गनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ गदाय सबारे त्रफिादका ऩऺहरूराइय सोयह उऩदपा फभोशजभ गदठत सत्रभत्रतफाट त्रफिादको 
कायिायह यकनाया हनुे कुयाको जानकायी गयाइय उि सत्रभत्रत सभऺ उऩशस्थत हनु ऩठाउनऩुनेछ । 

ऩरयच्छेद-६ 

त्रनणयम य अन्म आदेि  सभफशन्ध ब्मफस्था  

१.  त्रनणयम गनुयऩने् (१) सत्रभत्रतरे सनुिाइयको रात्रग ऩेि बएको त्रफिाद हेदाय कुनै प्रभाण फझु्नऩुने फाॉयक नययह त्रफिाद यकनाया 
गने अिस्था यहेको देशखएभा सोयह ऩेिीभा त्रफिादभा त्रनणयम गनुयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ त्रनणयम गयेऩत्रछ त्रनणयमको व्महोया त्रनणयम यकताफभा रेशख सत्रभत्रतभा उऩशस्थत सदस्महरू सफैरे 
दस्तखत गनुयऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ गयीएको त्रनणयमको दपा ४२ य अन्म प्रचत्ररत कानून फभोशजभ खरुाउनऩुने यिियण खरेुको ऩूणय 
ऩाठ त्रनणयम बएको त्रभत्रतरे फयढभा सात ददन त्रबि तमाय गयी त्रभत्रसर साभेर याख्नऩुछय ।   

(४) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन सभमाबाि अथिा अन्म कुनै भनात्रसफ कायणरे गदाय सोयह ददन 
त्रफिाद त्रनणयम गनय नसक्ने बएभा आगात्रभ हप्ताको कुनै ददनको रात्रग अको ऩेिी तायेख तोक्नऩुनेछ । 

४२. त्रनणयमभा खरुाउनऩुने् (१) सत्रभत्रतरे दपा ४१ फभोशजभ गयेको त्रनणयमको ऩूणयऩाठभा मस दपा फभोशजभका कुयाहरू 
खरुाइय अनसूुची-७ फभोशजभको ढाॉचाभा तमाय गनुयऩनेछ । 

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

(३) उऩदपा (२) भा उल्रेख बए देशख फाहेक ऩूणयऩाठभा देहामका कुयाहरू सभेत खरुाउनऩुनेछ्- 
(क) तथ्मको ब्महोया; 
(ख) त्रफिादको कुनै ऩऺरे कानून व्मिसामी याखेको बएभा त्रनजरे ऩेि गयेको फहस नोट तथा फहसभा उठाइएका भरु 
यिषमहरु; 

(ग) त्रनणयम गनयको रात्रग आधाय त्ररइएको प्रभाणका साथै दिैु ऩऺफाट ऩेि बएको प्रभाण तथा यमसको यि्षेण; 

(घ) त्रनणयम कामायन्िमन गनयको रात्रग गनुयऩने यिषमहरूको त्रसरत्रसरेिाय उल्रेखन सयहतको तऩत्रसर खण्ड; तथा 
(ङ) त्रनणयम उऩय ऩनुयािेदन राग्ने बएभा ऩनुयािेदन राग्न े शजल्रा अदारतको नाभ य के कत्रत ददनत्रबि ऩनुयािेदन 
गनुयऩने हो सो सभेत ।  

(४) उऩदपा २ तथा ३ भा उल्रेख बएदेशख फाहेक देहामका कुयाहरु सभेत त्रनणयमभा खरुाउन सक्नेछ्- 
(क) साऺी िा सजयत्रभनको फकऩिको सायाॊि; 



 

(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा िा अिरभफन गयेको बए सो नजीयको यिियण य त्रफिादभा उि नजीयको त्रसध्दान्त के कुन 
आधायभा राग ुबएको हो अथिा राग ुनबएको हो बने्न कायण सयहतको यि्षेण; 

(ग) त्रनणयमफाट कसैराइय कुनै कुया ददनबुयाउनऩुने बएको बए कसराइय के कत्रत बयाइयददनऩुने हो सोको यिियण;  

(घ) त्रफिादको िभभा कुनै भारसाभान िा प्रभाणको रुऩभा केयह िस्त ुसत्रभत्रत सभऺ ऩेि बएको बए सो भारसाभान िा 
िस्तकुो हकभा के गने हो बने्न यिषम । 

४३. प्रायशभबक सनुिाइयभा त्रनणयम हनुसक्ने्  (१) सत्रभत्रतरे ऩयहरो सनुिाइयको रात्रग ऩेि बएको अिस्थाभा नै त्रफिादभा थऩ 
प्रभाण फशुझयहनऩुने अिस्था नयहेको देखेभा अथिा हदभमाद िा हकदैमा िा सत्रभत्रतको ऺेिात्रधकाय नयहेको कायणरे त्रफिाद 
त्रनणयम गनय नत्रभल्ने देखेभा ऩयहरो सनुिाइयभा नै त्रनणयम गनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको त्रनणयम ऺेिात्रधकायको अबाि यहेको कायणरे बएको अिस्थाभा ऺेिात्रधकाय ग्रहण गने 
अदारत िा स्थानीम तह िा अन्म त्रनकामभा उजयुी गनय जान ुबत्रन सभफशन्धत ऩऺराइय  जानकायी ददन ुऩनेछ । 

४४. त्रनणयम सॊिोधन् - (१)सत्रभत्रत सभऺ त्रफिादको ऩऺ िा कुनै सयोकायिारारे त्रफिादको त्रनणयमभा बएको कुनै रेखाइयको 
िटुी सॊिोधन गयीऩाउन शजयकय त्ररइय त्रनणयमको जानकायी बएको ऩैंत्रतस ददन त्रबि त्रनिेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको त्रनिेदन ऩयी सत्रभत्रतरे हेदाय साभान्म िटुी बएको य सॊिोधनफाट त्रनणयमको भूर आिमभा कुनै 
हेयपेय नहनुे देखेभा छुिै ऩचाय खडा गयी त्रनिेदन फभोशजभ त्रनणयम सॊिोधन गने आदेि ददन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको आदेि भूर त्रनणयमको अत्रबन्न अङ्गको रुऩभा त्ररइनछे । 

४५. त्रनणयमभा हेयपेय गनय नहनुे्  (१) सत्रभत्रतका सदस्म अथिा अरु कसैरे ऩत्रन सत्रभत्रतका सदस्महरुको दस्तखत 
बैसकेऩत्रछ त्रनणयमभा कुनै प्रकायको थऩघट िा केयभेट गनय हुॉदैन । 

(२) कसैरे उऩदपा (१)फभोशजभ को कसयु गने कभयचायीराइय आिश्मक कायिाहीको रात्रग सभफशन्धत त्रनकामभा रेशख 
ऩठाउनऩुनेछ ।  

४६. त्रनणयम बएऩत्रछ गनुयऩने कायिायह्- (१)उजयुी प्रिासकरे सत्रभत्रतफाट त्रनणयम बएऩिात त्रनणयम यकताफभा सत्रभत्रतका 
सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मयकन गयी त्रनणयम यकताफ य त्रभत्रसर शजभभा त्ररनऩुछय । 

(२)मस ऐन फभोशजभ त्रनणयमको ऩूणयऩाठ तमाय बएऩत्रछ सफै सदस्मको दस्तखत बैसकेऩत्रछ उजयुी प्रिासकरे त्रनणयमको 
कामायन्मिम गनयका रात्रग तयकार गनुयऩने केयह कामय बए सो सभऩन्न गयी त्रभत्रसर अत्रबरेखको रागी ऩठानऩुछय । 

४७. त्रनणयम गनयऩने अित्रध्- (१) सत्रभत्रतरे प्रत्रतिाद दाशखर बएको िा फमान गनुयऩनेभा प्रत्रतफादीको फमान बएको त्रभत्रतरे 
तथा प्रत्रतिाद दाशखर नबएको िा फमान नबएकोभा सो हनुऩुने भमाद बिुान बएको त्रभत्रतरे नब्फे ददनत्रबि त्रफिादको अशन्तभ 
त्रनणयम गनुयऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सभमाित्रध गणना गदाय भेरत्रभराऩको रात्रग ऩठाइयएको त्रफिादको हकभा भेरत्रभराऩको 
प्रयिमाभा रागेको सभम कटाइय अित्रध गणना गनुयऩनेछ । 



 

(३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन त्रफिादभा फझु्नऩुने प्रभाण तथा ऩयुा गनुयऩने प्रयिमा फाॉयक नयही 
त्रफिाद त्रनणयम गनय अङ्ग ऩतु्रगसकेको बए सो ऩगेुको ऩन्ध्र ददनत्रबि अशन्तभ त्रनणयम गनुयऩनेछ । 

४८. अन्तरयभ सॊयऺणायभक आदेि जायी गनय सयकने् - स्थानीम ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड )क (देशख 
)ङ (सभभ उशल्रशखत यिषमभा तयकार अन्तरयभ सॊयऺणायभक आदेि जायी गनय सयकनछे । मस्तो आदेि जायी गदाय 

त्रनिेदकरे ऩेि गयेको कागजात, त्रनजको अिस्था य िस्तगुत ऩरयशस्थत्रतको प्रायशभबक छानयिन गयी तयकार आदेि नगये 
त्रनिेदकराई ऩनय सक्ने नकायायभक प्रबािको भलु्माॊकन गनुय ऩदयछ । न्मायमक सत्रभत्रतरे जायी गने अन्तरयभ सॊयऺणायभक 
आदेि अनसूुची ८ भा उल्रेख गये फभोशजभ हनुेछ । 

                                     ऩरयच्छेद-७ 

सत्रभत्रतको सशचिारम सभफशन्ध ब्मफस्था  

४९. सत्रभत्रतको सशचिारम् (१)सत्रभत्रतको कामयसभऩादनराइय सहशजकयणा गनय एक सशचिारम यहने छ l   

(२) उऩदपा (१) िभोशजभको सशचिारमभा कामयऩात्ररकारे आिश्मताअनसुाय उजयुी प्रिासक, अत्रबरेख प्रिासक तथा अन्म 
कभयचायीहरुको व्मिस्था गनय सक्नेछ । सशचिारमको कामयसभऩादनराइय व्मिशस्थत गनय सशचिारम अन्तगयत उजयुी 
िाखा/ पाॉट तथा अत्रबरेख िाखा/पाॉट यहन सक्नेछ । 

 

५०. उजयुी प्रिासकको काभ, कतयव्म य अत्रधकाय्- मस ऐनभा अन्मि उल्रेख बए देशख फाहेक उजयुी प्रिासकको काभ, 
कतयव्म य अत्रधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ् 

(क) ऩेि बएका उजयुी, प्रत्रतिाद य अन्म त्ररखतहरु जाॉच गयी यीत ऩगेुको बए कानून फभोशजभ राग्ने दस्तयु त्ररइय दताय गने 
य दताय गनय नत्रभल्ने बए कायण जनाइय दयऩीठ गने; 

(ख) यििादभा प्रभाणको रात्रग ऩेि बएका नक्कर कागजराइय सक्करसॉग त्रबडाइय दठक देशखएभा प्रभाशणत गने य त्रभत्रसर साभेर 
याख्न ेतथा सक्करभा केयह कैयपमत देशखएभा सो जनाइय सभफशन्धत ऩऺको सयहछाऩ गयाइय याख्न;े 

(ग) ऩेि बएका त्ररखत साथ सॊरग्न हनुऩुने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ िा छैन बए ठीक छ िा छैन जाॉच्न;े 

(घ) सत्रभत्रतको आदेिरे शझकाउनऩुने प्रत्रतफादी, साऺी िा अन्म व्मशिको नाभभा भमाद जायी गने; 

(ङ) यििादका ऩऺराइय तायेख िा ऩेिी तायेख तोक्न;े 

(च) सत्रभत्रत सभऺ ऩेि हनुऩुने त्रनिेदन दताय गयी आदेिको रात्रग सत्रभत्रत सभऺ ऩेि गने; 

(छ) कानून फभोशजभ िायेस त्ररने तथा गजु्रकेो तायेख थाभने त्रनिेदन त्ररइय आिश्मक कायिाही गने; 

(ज) सत्रभत्रतफाट बएको आदेि कामायन्िमन गने गयाउन;े 

(झ) सत्रभत्रतभा ऩेि िा प्राप्त बएका कागजऩि फझु्न,े बऩायइय गने रगामतका कामयहरु गने; 

(ञ) आिश्मकतानसुाय सत्रभत्रतको तपय फाट ऩिाचाय गने; 

(ट) सत्रभत्रतको आदेिरे ताभेर गनुयऩने भमाद ताभेर गनेगयाउने, ताभेर बएको भमादको ताभेरी जाॉची यीतऩूियकको नबए 
ऩनु् जायी गने तथा अन्म अदारत िा त्रनकामफाट प्राप्त बएको गाउॉऩात्ररका/नगयऩात्ररकारे ताभेर गरयददनऩुने भमाद ताभेर 
गने गयाउन;े 



 

(ठ) त्रनणयम यकताफ य उजयुीको त्रभत्रसर शजभभा त्ररन;े 

(ड) सत्रभत्रतभा दताय बएका यििाद तथा त्रनिेदन रगामतका कागजातको अत्रबरेख तमाय गने य भात्रसक िा िायषयक प्रत्रतिेदन 
ऩेि गनुयऩने त्रनकाम सभऺ प्रत्रतिेदन तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभाशणत गयाइय सभफशन्धत त्रनकामभा ऩठाउन;े 

(ढ) आफ्नो शजभभा यहेका उजयुीका त्रभत्रसरभा यहेका कागजातको यीतऩूियक नक्कर ददने; 
(ण) शजल्रा अदारतभा ऩनुयािेदन राग्ने गयी त्रनणयम बएका यििादभा ऩनुयािेदन भमाद जायी गयी ताभेर गने गयाउन;े 

(त) अदारत िा अन्म कुनै त्रनकामभा यििादको त्रभत्रसर िा कुनै कागजात ऩठाउनऩुने बएभा सत्रभत्रतराइय जानकायी गयाइय 
त्रभत्रसर िा कागजात ऩठाउन ेतथा यपताय प्राप्त बएऩत्रछ कानून फभोशजभ सयुशऺत याख्न ेव्मिस्था त्रभराउन;े 
(त) त्रनणयम यकताफ शजभभा त्ररने; तथा 
(थ) ऩेि बएका त्रनिेदन रगामतका कागजातभा सत्रभत्रतफाट आदेि हनुऩुने िा त्रनकासा त्ररनऩुनेभा सत्रभत्रत सभऺ ऩेि गने । 

 

५१. अत्रबरेख प्रिासकको काभ, कतयव्म य अत्रधकाय् मस ऐनभा अन्मि उल्रेख बए फाहेक अत्रबरेख प्रिासकको काभ, 
कतयव्म य अत्रधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ् 
(क) त्रनणयम कामायन्िमन सभफन्धी् 
(२) त्रनणयम फभोशजभ चरन चराउनऩुने, कुनै कुया ददराइयबयाइय ददनऩुने रगामतका त्रनणयम कामायन्िमनका रात्रग गनुयऩने 
कामयहरु गने तथा त्रनणयम कामायन्िमनको अत्रबरेख याखी कानून फभोशजभ यिियण ऩठाउनऩुने त्रनकामहरुभा यिियण ऩठाउन;े 

(३) त्रनणयम कामायन्िमनको िभभा त्रनिेदन ददएका ऩऺहरुको िायेस त्ररन,े सकाय गयाउन,े गजु्रकेो तायेख थभाउन ेरगामतका 
कामयहरु गने; 

(४) सत्रभत्रतको आदेिरे योक्का बएको िा अरु कुनै अदारत िा त्रनकामफाट योक्का बै आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा 
दाशखर चरान गनुयऩने बए सो गने; 

(५) त्रनणयम फभोशजभ त्ररराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनुयऩने बए सो सभेत गने; तथा 
(६) रेशखए देशख फाहेकको कुनै कामय त्रनणयम कामायन्िमनको िभभा गनुयऩने बएभा सत्रभत्रत सभऺ ऩेि गयी आदेि फभोशजभ 
गने । 

(ख) अत्रबरेख सॊयऺण सभफन्धी् 
(१) अत्रबरेख िाखाको येखदेख गयी त्रनणयम बएका त्रभत्रसर सयुशऺत याख्न ेय कानून फभोशजभ सडाउनेऩने कागजहरु सडाउन;े 

(२) त्रनणयम बएका त्रभत्रसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दरुुस्त यहेनयहेको हेने य त्रभत्रसर कानून फभोशजभ गयी दरुुस्त अिस्थाभा 
याख्न;े 

(३) कानून फभोशजभ सडाउन ेकागजको यिियण तमाय गयी सो यिियण सयुशऺत यहन ेव्मिस्था गने; 

(४) अत्रबरेख िाखाभा प्राप्त बएको त्रभत्रसरहरुको सारफसारी अत्रबरेख याख्न ेय आिश्मकतानसुाय यिियण तमाय गने; तथा 
(५) कुनै अदारत िा त्रनकामफाट अत्रबरेखभा यहेको त्रभत्रसर िा कुनै कागजात भाग बै आएभा यीतऩूियक ऩठाउने य यपताय 
प्राप्त बएऩत्रछ यीतऩूियक गयी सयुशऺत याख्न े। 

५२. उजयुी प्रिासक िा अत्रबरेख प्रिासकको आदेि उऩयको त्रनिेदन्(१) मस ऐन फभोशजभ उजयुी प्रिासक िा अत्रबरेख 
प्रिासकरे गयेको आदेि िा कायिाही उऩय शचत्त नफझु्न ेऩऺरे सो आदेि िा कायिाही बएको ऩाॉच ददनत्रबि सत्रभत्रत सभऺ 
त्रनिेदन ददन सक्नेछ । 



 

(२) सत्रभत्रतरे उऩदपा (१) फभोशजभ ऩेि बएको त्रनिेदन उऩय सनुिुाइय गयी त्रनिेदन ऩेि बएको फयढभा सात ददन त्रबि 
त्रनिेदन उऩयको कायिायह टुङ्गग्माउन ुऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन उऩदपा (१) फभोशजभको त्रनिेदन उऩय आदेि िा त्रनणयम गनुयऩूिय 
केयह फझु्नऩुने बए सो फझेुय भाि त्रनणयम िा आदेि गनुयऩनेछ । 

                                    ऩरयच्छेद-८ 

भेरत्रभराऩ सभफन्धी व्मिस्था 

५३. त्रभराऩि गयाउने्  (१) सत्रभत्रतरे प्रचत्ररत कानून फभोशजभ त्रभराऩि हनु सक्ने जनुसकैु उजयुीभा त्रभराऩि 
गयाउनसक्नेछ । 

(२) यििादका ऩऺहरूरे त्रभराऩिको रात्रग अनसूुची-९ फभोशजभको ढाॉचाभा त्रनिेदन ददएभा सत्रभत्रतरे उजयुीभा त्रभराऩि 
गयाउन उऩमिु देखेभा त्रभराऩि गयाइददनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩऺहरूरे ददएको त्रनिेदनको व्महोया सत्रभत्रतरे दिैु ऩऺराइय सनुाइय यमसको ऩरयणाभ सभझाइय 
ऩऺहरूको त्रभराऩि गने सभफन्धभा सहभत्रत यहेनयहेको सोध्नऩुनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ सनुाउॉदा ऩऺहरूरे त्रभराऩि गनय भञु्जय गयेभा सत्रभत्रतरे ऩऺहरूको त्रनिेदनभा उल्रेख बएको 
व्महोया फभोशजभको त्रभराऩि तीन प्रत्रत तमाय गयाउनऩुनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभको त्रभराऩिको व्महोया ऩऺहरूराइय ऩढीफाॉची सनुाइय त्रभराऩि गनय भञ्जुय बएभा ऩऺहरूको 
सयहछाऩ गयाइय सत्रभत्रतका सदस्महरूरे त्रभराऩि कागज अनसूुची-१० फभोशजभको ढाॉचाभा प्रभाशणत गयी एक प्रत्रत 
सत्रभत्रतरे अत्रबरेखको रात्रग त्रभत्रसरभा याख्नऩुनेछ तथा एक-एक प्रत्रत फादी तथा प्रत्रतफादीराइय ददनऩुनेछ । 

   

५४. भेरत्रभराऩ गयाउन सक्ने्  (१) सत्रभत्रतरे प्रचत्ररत कानून फभोशजभ त्रभराऩि गनय त्रभल्ने उजयुीभा ऩऺहरूफीच 
भेरत्रभराऩ गयाउन सक्नछे । 

(२) ऩऺहरूरे जनुसकैु तहभा यिचायाधीन यहेको प्रचत्ररत कानूनरे भेरत्रभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनय सयकने यििादभा 
यििादका ऩऺरे सॊमिु रूऩभा सत्रभत्रत सभऺ त्रनिेदन ददन सक्नेछन ्। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ त्रनिेदन ददएकोभा भेरत्रभराऩफाट उजयुीको त्रनयोऩण हनु उऩमिु देशखएभा सत्रभत्रतरे यमस्तो 
उजयुी भेरत्रभराऩको भाध्मभफाट त्रनयोऩण गनय रेशख ऩठाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको आदेिऩत्रछ भेरत्रभराऩ सभफन्धी कायिायह प्रायभब गयी ऩऺहरूफीच भेरत्रभराऩ गयाइयददनऩुनेछ 
। 

(५) भेरत्रभराऩ सभफन्धी अन्म व्मिस्था तोयकए फभोशजभ हनुेछ । 

५५. उजयुी त्रनणयम गने् (१) सत्रभत्रतरे मस ऐन फभोशजभ भेरत्रभराऩको भाध्मभफाट उजयुीको त्रनयोऩण गनय प्रयिमा 
फढाएकोभा भेरत्रभराऩको भाध्मभफाट उजयुीको त्रनयोऩण हनु नसकेभा ऩऺहरूराइय उजयुीको ऩेिी तायेख तोयक कानून 
फभोशजभ कायिाही गयी सनुिाइय तथा त्रनणयम गने प्रयिमा फढाउनऩुनेछ । 



 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोशजभको उजयुीभा 
भेरत्रभराऩ िा त्रभराऩि हनु नसकेभा सत्रभत्रतरे अत्रधकाय ऺेि यहेको अदारतभा जाने बत्रन सनुाइयददनऩुनेछ । 

५६. भेरत्रभराऩ िा त्रभराऩि हनु नसक्ने्  मस ऐनभा अन्मि जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन कुनै उजयुीभा त्रभराऩि 
गयाउॉदा उजयुीको प्रकृत्रत िा त्रभराऩिको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय फादी बइय चरेको कुनै यििाद िा साियजत्रनक तथा 
सयकायी सभऩशत्त िा यहतभा असय ऩने देशखएभा सत्रभत्रतरे यमस्तो यििादभा त्रभराऩि गयाउनछैेन । तय यमस्तो असय ऩने 
व्महोया हटाइय अन्म व्महोयाफाट भाि त्रभराऩि गनय चाहेभा बने त्रभराऩि गयाइयददनऩुनेछ । 

५७. भेरत्रभराऩको रात्रग प्रोयसाहन गने् (१) सत्रभत्रतरे सत्रभत्रत सभऺ सनुिाइयको रात्रग ऩेि बएको उजयुीभा भेरत्रभराऩ 
हनुसक्ने सभबािना यहेको देखेभा ऩऺहरूराइय भेरत्रभराऩको रात्रग तायेख तोक्न सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको तायेखको ददन सत्रभत्रतरे यििादका ऩऺ तथा यिऩऺ, उऩशस्थत बएसभभ ऩऺरे ऩयमाइय साथै 
त्ररइआएका अन्म व्मशि सभेत उऩशस्थत गयाइय भेरत्रभराऩको रात्रग छरपर गयाइय ऩऺहरूको फीचभा सहभत्रत बएभा 
सहभत्रत बए फभोशजभ त्रभराऩि कागज तमाय गनय रगाइय त्रभराऩि गयाइयददनऩुनेछ । 

(३) उजयुीभा तोयकएको भमादभा सत्रभत्रत सभऺ उऩशस्थत नबएको िा उऩशस्थत बएय ऩत्रन तायेख गजुायी यििादभा तायेखभा 
नयहेको ऩऺ अथिा यििादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩत्रन यििादको ऩेटफोरीफाट उजयुीको ऩऺ कामभ हनुे देशखएको 
व्मशि सभेत भेरत्रभराऩको रात्रग उऩशस्थत बएभा सत्रभत्रतरे भेरत्रभराऩ गयाइय त्रभराऩिको कागज गयाइयददनऩुनेछ । 

५८. प्रायशभबक सनुिाइय ऩूिय भेरत्रभराऩ् (१) उजयुी प्रिासकरे प्रायशभबक सनुिाइयको रात्रग सत्रभत्रत सभऺ उजयुी ऩेि 
हनुऩूुिय उजयुीभा भेरत्रभराऩ हनुसक्ने अिस्था देशखएभा िा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको त्रनिेदन त्ररइय आएभा त्रभराऩिको व्महोया 
खरेुको कागज तमाय गयी सत्रभत्रत सभऺ ऩेि गनयसक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गदाय त्रभराऩिभा अशन्तभ सहभत्रत नजटेुको बए ताऩत्रन ऩऺहरू भेरत्रभराऩको रात्रग प्रयिमाभा 
जान सहभत बएभा उजयुी प्रिासकरे ऩऺहरूको त्रनिेदन त्ररइय उजयुीभा भेरत्रभराऩको रात्रग भेरत्रभराऩकताय सभऺ ऩठाउने 
आदेिको रात्रग सत्रभत्रत सभऺ ऩेि गनयसक्नछे । 

५९. भेरत्रभराऩकतायको सूची तमाय गने् (१) सत्रभत्रतरे भेरत्रभराऩको कामय गयाउनको रात्रग देहाम फभोशजभको मोग्मता 
ऩगेुको व्मशिहरूको यिियण खरुाइय सभबायित भेरत्रभराऩकतायको सूची तमाय गनेछ् 

(क) कशभतभा स्नातक उशत्तणय गयेको; 
(ख) कुनै याजनीत्रतक दर प्रत्रत आस्था याखी याजनीत्रतभा सयिम नयहेको; तथा 
(ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेिीको रुऩभा ऩयहचान फनाएको । 

(घ) भेरत्रभराऩकतायको ४८ घण्टा तात्ररभ त्ररइ भेरत्रभराऩकतायको कामय गदै आएको  

(ङ) २५ फषय उभेय ऩयुा बएको । 

(च) भाथी मोग्मताभा जनु सकैु कुया रेशखएको बएता ऩत्रन तात्ररभ त्ररइ हार काभ गरययहेकाको हकभा त्रनजराइ त्रनयन्तयता 
ददन सयकने । 

(२) भेरत्रभराऩकतायको सूची तमाय गयेऩत्रछ सत्रभत्रतरे सूची सबा सभऺ ऩेि गयी अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 



 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सूची अनभुोदन बएऩत्रछ सत्रभत्रतरे साियजत्रनक जानकायीको रात्रग सूचना प्रकािन गनुयऩनेछ तथा 
भेरत्रभराऩको रात्रग ऩठाउॉदा प्रयमेक ऩऺराइय सो सूची उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

६०. भेरत्रभराऩकतायको सूची अद्याित्रधक गने् (१) सत्रभत्रतरे दपा ५९ फभोशजभ तमाय बएको सूची प्रयमेक िषय 
अद्याित्रधक गनुयऩनेछ । 

(२) प्रयमेक िषय अद्याित्रधक गयेको भेरत्रभराऩकतायको सूची सत्रभत्रतरे सबाफाट अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 

(३) मस ऐन तथा प्रचत्ररत कानून फभोशजभ भेरत्रभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत हनु मोग्मता ऩगेुको व्मशिरे सत्रभत्रत सभऺ 
सूचीकृत गरयऩाउनको रात्रग अनसूुची-११ फभोशजभको ढाॉचाभा त्रनिेदन ददनसक्नेछ । 

६१. भेरत्रभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने्  (१) सत्रभत्रतरे दपा ६० फभोशजभ भेरत्रभराऩकतायको सूची अद्याित्रधक गदाय 
देहामको अिस्थाका भेरत्रभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्- 

(क) त्रनजको भयृम ुबएभा; 
(ख) त्रनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइयऩाउॉ बने्न त्रनिेदन ददएभा; 
(ग) त्रनजरे नैत्रतक ऩतन देशखने पौजदायी अत्रबमोगभा सजाम ऩाएभा; 
(घ) त्रनज कुनै सॊस्थासॉग सभफध्द यहेकोभा सो सॊस्था खायेज िा यिघटन बएभा; य 

(ङ) सत्रभत्रतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोशजभ त्रनजराइय सूचीफाट हटाउने त्रनणयम गयेभा । 

(च) फसइ सयाइ गयेभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका भेरत्रभराऩकतायहरूको नाभािरी सत्रभत्रतरे साियजत्रनक सूचनाको रात्रग 
प्रकािन गनुयऩनेछ । 

६२. भेरत्रभराऩको रात्रग सभमाित्रध तोक्ने्  (१) सत्रभत्रतरे मस ऐन फभोशजभ भेरत्रभराको रात्रग भेरत्रभराऩकताय ऩठाउॉदा 
फयढभा त्रतन भयहना सभभको सभम तोयक ऩठाउनेछ । 

(२) भेरत्रभराऩको रात्रग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् ियढभा तीनजना फाट भेरत्रभराऩ गयाउने गयी तोक्नऩुनेछ ।   

६३. भेरत्रभराऩकतायको छनौट् (१) सत्रभत्रतरे भेरत्रभराऩ गयाउने कामयको रात्रग यििादका ऩऺहरूराइय एक जना 
भेरत्रभराऩकतायको छनौट गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गदाय ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरत्रभराऩकतायको रात्रग सहभत्रत नबएभा सत्रभत्रतरे ऩऺहरूको 
सहभत्रतभा त्रतन जना भेरत्रभराऩकतायको छनौट गनुयऩनेछ । 

(३) ऩऺहरूको फीचभा भेरत्रभराऩकतायको नाभभा सहभत्रत हनु नसकेभा सत्रभत्रतरे भेरत्रभराऩकतायको सूचीभा यहेका 
भेरत्रभराऩकतायहरू भध्मेफाट दिैु ऩऺफाट एक-एक जना भेरत्रभराऩकताय छनौट गनय रगाइय तेस्रो भेरत्रभराऩकताय छनौट 
गरयददनऩुनेछ । 

(४) उजयुीका सफै ऩऺको सहभत्रतभा भेरत्रभराऩकतायको सूचीभा नयहेको मस ऐन फभोशजभ भेरत्रभराऩकताय हनु अमोग्म 
नबएको कुनै व्मशि िा सॊस्थाफाट भेरत्रभराऩ प्रयिमा अगाडी फढाउन सहभत बै त्ररशखत त्रनिेदन ददएभा सत्रभत्रतरे यमस्तो 
व्मशि िा सॊस्थाराइय भेरत्रभराऩकताय तोयकददनऩुनेछ । 



 

६४. भेरत्रभराऩकतायको ऩरयितयन् (१) सत्रभत्रतरे देहामको अिस्था ऩरय ऩऺहरूरे त्रनिेदन ददएको अिस्थाभा 
भेरत्रभराऩकताय ऩरयितयन गरयददनऩुनेछ्- 

(क) दपा ६१ फभोशजभ भेरत्रभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने अिस्था बएभा; 
(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभत्रतभा भेरत्रभराऩकताय हेयपेय गनय भञु्जय बएभा; 
(ग) यििादको कुनै ऩऺरे भेरत्रभराऩकताय प्रत्रत अयिश्वास यहेको त्ररशखत जानकायी गयाएभा; 
(घ) कुनै कायणरे भेरत्रभराऩकतायरे भेरत्रभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने जनाएभा; 
(ङ) यििादको यिषमिस्तभुा भेरत्रभराऩकतायको कुनै स्िाथय यहेको भेरत्रभराऩकतायरे जानकायी गयाएभा िा कुनै स्रोतफाट 
सत्रभत्रत सभऺ जानकायी बएभा; तथा 
(च) भेरत्रभराऩकतायरे भेरत्रभराऩकतायको हैत्रसमतरे कामयगदाय दपा ६६ तथा अन्म प्रचत्ररत कानून फभोशजभ ऩारन गनुयऩने 
आचयण ऩारन नगयेभा । 

(२) भेरत्रभराऩकताय ऩरयितयनको कायणरे तोयकएको सभमभा भेरत्रभराऩको कामय सभऩन्न हनु नसक्ने बएभा सत्रभत्रतरे फयढभा 
एक भयहना सभभको सभम थऩ गनय सक्नेछ । 

६५. भेरत्रभराऩको रात्रग ऩठाउॉदा गने प्रयिमा् (१) सत्रभत्रतरे कुनै उजयुी भेरत्रभराऩको रात्रग भेरत्रभराऩकताय सभऺ 
ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइय भेरत्रभराऩकतायको सभऩकय  उऩरब्ध गयाइय भेरत्रभराऩकताय सभऺ उऩशस्थत हनुे तायेख तोयक देहाम 
फभोशजभको कागज साथै याशख रेशखऩठाउनऩुनेछ् 

(क) उजयुीको सायसॊऺेऩ िा भखु्म भखु्म कागजातको प्रत्रतत्ररऩी; 
(ख) उजयुीको ऩऺ िा िायेस बए िायेसको नाभ, थय, ितन य उऩरब्ध बएसभभ टेत्ररपोन नभफय, इयभेर, फ्याक्स तथा 
अन्म सभऩकय  यिियण; तथा 
(ग) भेरत्रभराऩ सभफन्धी प्रयिमा सभऩन्न गनुयऩने स्थान य सभम । 

(२) भेरत्रभराऩकतायरे सत्रभत्रत सभऺ भाग गयेभा उजयुीका कागजातहरूको नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

(३) भेरत्रभराऩको रात्रग तोयकएको सभम सभऩन्न बएको सात ददन त्रबि उजयुीको ऩऺहरू सत्रभत्रत सभऺ उऩशस्थत हनुे गयी 
तायेख तोक्नऩुनेछ । 

(४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन भेरत्रभराऩकतायरे तोयकएको सभम अगािै उजयुी सत्रभत्रत सभऺ 
यपताय ऩठाउने त्रनणयम गयेभा सो त्रनणयमको जानकायी बएको सात ददन त्रबि ऩऺहरूराइय सत्रभत्रत सभऺ उऩशस्थत हनुेगयी 
ऩठाउनऩुनेछ । 

६६. भेरत्रभराऩभा अिरभफन गनुयऩने प्रयिमा्(१) सत्रभत्रतरे ऩऺहरूको सहभत्रतभा भेरत्रभराऩको रात्रग छरपर गने तथा 
अन्म कामय गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरत्रभराऩकतायराइय सोको जानकायी उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । तय ऩऺहरूको 
सहभत्रतभा भेरत्रभराऩकतायरे अन्म कुनै स्थानको छनौट गनय फाधा ऩनेछैन । 

(२) ऩऺहरूराइय उऩदपा (१) फभोशजभ भेरत्रभराऩकतायरे तोकेको स्थानभा तोयकएको सभमभा उऩशस्थत हनुे दायमयि 
यहनेछ । 



 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको दायमयि ऩऺहरूरे ऩयुा नगयेभा भेरत्रभराऩकतायरे भेरत्रभराऩको प्रयिमा फन्द गयी सत्रभत्रतराइय 
सोको त्ररशखत जानकायी गयाइय उजयुीको कागजात यपताय ऩठाउनसक्नेछ । 

(४) भेरत्रभराऩको िभभा भेरत्रभराऩकतायरे ऩऺहरूफीचभा सहजकतायको बतू्रभका गनेछ य उि बतू्रभका त्रनिायह गने िभभा 
त्रनजरे ऩऺहरू फाहेक देहामका व्मशिहरूसॉग सभेत एकर िा साभूयहक िाताय गनयसक्नेछ् 
(क) यििादको यिषमभा जानकायी यहेको उजयुीका ऩऺरे योजेको व्मशि; तथा 
(ख) यििादको यिषमिस्तकुो फायेभा जानकायी यहेको स्थानीम बद्रबरादभी । 

(५) भेरत्रभराऩकतायरे ऩऺहरूको सहभत्रतभा ऩऺहरूसॉग देहाम फभोशजभ िाताय गनयसक्नेछ् 
(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तिाताय; तथा 
(ख) टेत्ररपोन िाताय, त्रबडीमो कन्रेन्स िा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट िातायराऩ । 
(६) प्रचत्ररतकानून तथा मस ऐनको भान्मता यिऩयीत नहनुेगयी ऩऺहरूको सहभत्रतभा भेरत्रभराऩकतायरे भेरत्रभराऩको 
कामययित्रध त्रनधाययण गनयसक्नछे । 

६७. भेरत्रभराऩकतायको आचयण्(१)भेरत्रभराऩकतायरे देहाम फभोशजभको आचयण ऩारन गनुयऩनेछ्- 

(क) भेरत्रभराऩ सभफन्धी कायिाही त्रनष्ऩऺ ढङ्गरे सभऩादन गनुयऩने; 

(ख) कुनै ऩऺप्रत्रत झकुाि, आग्रह, ऩूिायग्रह नयाख्न ेिा याखेको देशखने कुनै आचयण िा व्मिहाय नगने; 

(ग) कुनै ऩऺराइय डय, िास, झकु्यान िा प्ररोबनभा ऩायी भेरत्रभराऩ गयाउन नहनु;े 

(घ) यििाद कामभ यहेको अिस्थाभा यििादको कुनै ऩऺसॉग आत्रथयक कायोफायभा सॉरग्न नहनु;े 

(ङ) भेरत्रभराऩ सभफन्धभा फनेको प्रचत्ररत कानून तथा अन्म स्थायऩत भान्मता यिऩयीत आचयण गनय नहनु;े 

(च) भेरत्रभराऩको िभभा ऩऺहरुसॉग सभभानजनक, सदबािऩूणय य सफै ऩऺप्रत्रत सभान व्मिहाय कामभ गने; 

(छ) भेरत्रभराऩको िभभा ऩऺहरुरे व्मि गयेको यिषमिस्तकुो गोऩनीमता कामभ याख्न;े तथा 
(ज) भेरत्रभराऩको िभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुनै कागजात िा िस्त ुप्रयिमा सभऩन्न बएऩत्रछ िा त्रनज प्रयिमाफाट अरग 
बएऩत्रछ सभफशन्धत ऩऺराइय सयुशऺत यपताय गने । 

(२) सत्रभत्रतरे कुनै भेरत्रभराऩकतायरे उऩदपा (१) फभोशजभको आचयण ऩारना नगयेको उजयुी ऩयी िा सो यिषमभा स्िमॊ 
जानकायी प्राप्त गयी छानयिन गदाय व्महोया दठक देशखए यमस्तो भेरत्रभराऩकतायराइय भेरत्रभराऩकतायको सूचीफाट हटाउनेछ । 

६८. त्ररखत तमायी य त्रभराऩि् (१) भेरत्रभराऩकतायरे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩिात भेरत्रभराऩको रात्रग दिैु ऩऺ सहभत 
बएकोभा त्रभराऩि गयाइय सहभत्रत बएको यिषमिस्त ुफभोशजभको त्रभराऩिको त्ररखत तमाय गरय सत्रभत्रत सभऺ ऩठाउनऩुनेछ 
। 

   

६९. भेरत्रभराऩ नबएको उजयुीभा गनुयऩने कायिाही्(१) भेरत्रभराऩकतायरे ऩऺहरु फीचभा भेरत्रभराऩ हनु नसकेभा सो 
व्महोया खरुाइय प्रत्रतिेदन तमाय गयी यििादका सफै कागजात सयहत सत्रभत्रतभा यपताय ऩठाउनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गदाय भेरत्रभराऩकतायरे ऩऺहरुराइय सत्रभत्रत सभऺ हाजीय हनु जान ेफयढभा सात ददनको भमाद 
तोयक ऩठाउनऩुनेछ । 



 

७०. भेरत्रभराऩ नबएको उजयुीभा त्रनणयम गनुयऩने् (१)स्थानीम ऐनको दपा ४७ (१) को यिफादभासत्रभत्रतरे भेरत्रभराऩको 
रात्रग ऩठाएको उजयुीभा ऩऺहरुफीच भेरत्रभराऩ हनु नसयक भेरत्रभराऩकतायको प्रत्रतिेदन सयहत प्राप्त हनु आएभा कानून 
फभोशजभ कायिाही गयी त्रनणयम गनुयऩछय । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन देहाम फभोशजभको उजयुीभा अत्रधकायऺेि ग्रहण गने सभफशन्धत 
अदारत िा त्रनकामभा उजयुी गनय जान ुबत्रन सनुाइय ऩठाइयददनऩुछय्- 
(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोशजभको यििादभा; तथा 
(ख) कुनै अदारत िा त्रनकामफाट भेरत्रभराऩको रात्रग प्रयेषत बएको यििादभा । 

(३) उऩदपा (२) को देहाम (ख) फभोशजभको यििादभा सभफशन्धत अदारत िा त्रनकामभा ऩठाउॉदा हाशजय हनु जाने तायेख 
तोकी ऩठाउने तथा त्रभत्रसर सभेत नक्कर खडा गयी अत्रबरेख याशख सक्कर त्रभत्रसर सभफशन्धत अदारत िा त्रनकामभा 
ऩठाउनऩुनेछ । 

७१. भेरत्रभराऩ दस्तयु्भेरत्रभराऩभा जाने यििादको हकभा भेरत्रभराऩकतायरे ऩऺहरुरे सहभत्रतभा ददन भञु्जय बएदेशख 
फाहेक कुनै प्रकायको दस्तयु राग्नेछैन ।तय ऩऺहरूको सहभत्रतभा भेरत्रभराऩकतायरे ऩऺहरुफाट फढीभा रु ५००।-
/५००।- त्ररन ऩाउनेछन ।  

७२. सभदुाम स्तयभा हनु े साभदुायमक भेरत्रभराऩ प्रिधयन गनय कभयचायी तोक्न सक्ने्  (१)सत्रभत्रतरे स्थानीम स्तयभा 
भेरत्रभराऩ प्रिध्दयन गनयको रात्रग कामयऩात्ररकाभा अनयुोध गयेभा कभयचायी खटाइय सभदुाम स्तयभा भेरत्रभराऩको प्रिध्दयनायभक 
कामयिभ गनयसयकनेछ । 

(२) सभदुाम स्तयभा हनुे साभदुायमक भेरत्रभराऩको हकभा दपा ५९ (१) अनसुायको मोग्मता तथा अनबुि नबएका 
भेरत्रभराऩकतायिाट भेरत्रभराऩ गयाउन िाधा ऩने छैन । 

(२) सत्रभत्रतरे सभदुामस्तयभा हनुे साभदुायमक भेरत्रभराऩको कामययित्रध तोके िभोशजभ हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-९ 

त्रनणयम कामायन्िमन सभफन्धी व्मिस्था 

७३. सशचिारमको शजभभेिायी्कामयऩात्ररकाको प्रयमऺ त्रनमन्िण य त्रनदेिनभा ययह सत्रभत्रतको त्रनणयम कामायन्िमन गने 
गयाउने सभफन्धी सभऩूणय कामयको येखदेख गने शजभभेिायी िहन गनुयऩनेछ । 

७४. सहमोग गनुयऩने्(१)गाउॉऩात्ररका/नगयऩात्ररका कामायरम तथा सो अन्तगयतका सफै िडा कामायरम तथा अन्म 
कामायरमरे मस ऐन तथा प्रचत्ररत कानून फभोशजभ सत्रभत्रतरे गयेको त्रनणयम फभोशजभ व्मशि िा सॊस्था िा अन्म कसैसॉग 
असरु गनुयऩने जयीिाना िा अन्म यकभ असरुउऩय गनय सहमोग गनुयऩनेछ । 

(२)मस ऐन तथा प्रचत्ररत कानून फभोशजभ सत्रभत्रतरे असूर गनयऩने जयीिाना, त्रफगो िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ असरुउऩय 
नबइय उऩदपा (१) भा उल्रेख बए फभोशजभका कामायरमहरुरे कुनै त्रसपारयि िा कुनै कामय गरयददनछैेनन । 

७५. असरुउऩय गने्(१) अत्रबरेख प्रिासकरे सत्रभत्रतको त्रनणयम फभोशजभ कुनै ऩऺसॉग जयीिाना िा त्रफगो िा अन्म कुनै 
प्रकायको असरु उऩय गनुयऩने बएभा सो ऩऺरे जयीिाना त्रतनय फझुाउन ल्माएभा फशुझ सदयस्माहा गयी जयीिानाको रगत किा 
गनुयऩनेछ । 



 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ असरुउऩय नबएभा रगत याखी सभफशन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा जयीिाना यकभ सभेतको 
यिियण गाउॉऩात्ररका/नगयऩात्ररकाको कामायरमका साथै सफै िडा कामायरमभा सभेत अत्रबरेखको रात्रग ऩठाउनऩुनेछ । 

(३) सभफशन्धत कामायरमहरुरे उऩदपा (२) फभोशजभ रेशख आएभा यमस्तो ऩऺसॉग जयीिाना यकभ असरुउऩय गयी अत्रबरेख 
िाखाभा सदयस्माहा गनय ऩठाउनऩुनेछ । 

   

७६. बयी  बयाउ ग ने् (१) सत्रभत्रतरे मस ऐन फभोशजभ गयेको कुनै त्रनणयम फभोशजभ कुनै ऩऺरे याखेको दस्तयु, िा अन्म 
कुनै प्रकायको यकभ कुनै ऩऺफाट बयाइयऩाउने बएभा बयाइयऩाउने ऩऺरे बयीददनऩुने ऩऺको यमस्तो यकभ बयाइयददनऩुने स्रोत 
खरुाइय अनसूुची-१२ फभोशजभको ढाॉचाभा त्रनिेदन ददनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ त्रनिेदन ददॉदा मथासभबि नगद यहेको फैँक खाता िा कुनै सहकायी िा फचत सॊस्थाभा यहेको 
यकभ य सो नबएभा त्ररराभ त्रफिी गयी असरुउऩय गनुयऩने अिस्था बएभा कुनै अचर सभऩशत्तको व्महोया खरुाइय त्रनिेदन 
ददनऩुनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको त्रनिेदनभा दपा ७८ फभोशजभको यिियण खरुाइय त्रनिेदन ददनऩुनेछ  

७७. चरन  चराइय   ददने्  -   (१) सत्रभत्रतरे मस ऐन फभोशजभ गयेको कुनै त्रनणयम फभोशजभ कुनै सभऩशत्त िा अत्रधकाय िा कुनै 
यिषमिस्त ु िा सेिा िा अन्म कुनै यिषमको चरन ऩाउने ठहयेको ऩऺरे यमस्तो चरन ऩाउने यिषमको यिियण खरुाइय 
अत्रबरेख प्रिासक सभऺ अनसूुची-१३ को ढाॉचाभा त्रनिेदन ददनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ त्रनिेदन ऩयेभा अत्रबरेख प्रिासकरे त्रनणयम फभोशजभको यिषमको चरन चराइय ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको त्रनिेदन ददॉदा चरन चराउनऩुने सभऩशत्तको दपा ७८फभोशजभको यिियण खरुाउनऩुनेछ । 

७८. सभऩशत्तको यिियण खरुाउनऩुने् बरयबयाउ गनय िा चरनचराइ ऩाउनको रात्रग त्रनिेदन ददने यििादको ऩऺरे 
त्रनिेदनभा सभऩशत्तको यिियण उल्रेख गदाय देहाम फभोशजभको यिियण खरुाउनऩुनेछ्- 

(क) अचर सभऩशत्तको यिियण 

(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठेगाना तथा चाय यकल्रा; 
(२) घय जग्गाको यकत्ता नभफय तथा ऺेिपर;;    

(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा किर य सभबि बएसभभ िगययपट; 

(४) घय जग्गाको अिशस्थती आिास िा  औद्योत्रगक िा व्माऩारयक ऺेिभा यहेको व्महोया; 
(५) कच्ची िा ऩदक्क सडकसॉग जोत्रडएको व्महोया; 
(६) घयजग्गाको स्िात्रभयि यहेको व्मशिको नाभ थय साथै स्िात्रभयि बन्दा पयक व्मशिको बोगचरन यहेको बए बोगचरन 
गनेको नाभ थयका साथै अन्म यिियण; तथा 
(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदत्रफयि हनु सक्ने न्मूनतभ भूल्म । 

(ख) चर सभऩशत्तको यिियण् 
(१) चरसभऩशत्त यहेको ठाउॉ तथा बोग िा त्रनमन्िण याख्नकेो नाभ थय; 

(२) फैँक खाताभा यहेको नगद बए खातािारको साथै फैँक तथा िाखाको नाभ; 

(३) चर सभऩशत्तको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सभबायित त्रफयि भूल्म; तथा 
(४) नगद फाहेकको चर सभऩशत्त बए अिस्था, प्रकृत्रत तथा फनोटका साथै प्रयमेकको साइज य सॉख्मा । 



 

७९. सभऩशत्त योक्का याख्ने्  (१)अत्रबरेख प्रिासकरे दपा ७५ िा ७६ फभोशजभ त्रनणयम कामायन्िमनको रात्रग त्रनिेदन ऩयेऩत्रछ 
देखाइएको सभऩशत्तको हकभाआिश्मक ऩने जत्रत जेथा योक्का याख्न ेसभफन्धभा त्रनणयमको रात्रग कामायऩात्ररका सभऺ ऩेि गने य 
कामयऩात्ररकाफाट योक्का याख्न े त्रनणयम गयेऩछी त्रनणयम फभोशजभ जेथा योक्का याख्नको रात्रग सो जेथा दताय यहेको कामायरम िा 
यशजषे्डिन गने कामायरमभा रेशख ऩठाउनऩुनेछ । 

(२) फारी, ब्माज,फहार रगामतको सभऩशत्तको हकभा त्रनिेदन ऩयेको फयढभा दइुय ददन त्रबि सभऩशत्त तामदात गनय रगाइय 
तामदात गदायको सभमभा नै आिश्मक ऩने जत्रत सभऩशत्त िा सोफाट प्राप्त हनुे फारी, फहार, ब्माज, भनुापा आदद आम 
त्रनमन्िण गनुय िा योक्का याख्नऩुछय य यमसको बऩायइय सभफशन्धत ऩऺराइय ददनऩुछय । 
(३) दपा ७८ को देहाम (ख) फभोशजभको सभऩशत्तको हकभा बरयबयाउको रात्रग आिश्मक ऩने जत्रत सभऩशत्त योक्का याखी 
योक्काको सूचना आिश्मकताअनसुाय रेखा िाखा िा सभफशन्धत फैँक िा सभफशन्धत त्रनकामभा तरुुन्त रेशख ऩठाउनऩुनेछ । 

(४) सभऩत्रत योक्का सभिशन्ध आदेि अनसूुची १४ फभोशजभ हनुेछ । 

 
८०. सभऩशत्त त्ररराभ गदाय अऩनाउनऩुने कामययित्रध्(१) कामयऩात्ररकारे मस ऐन फभोशजभ बयीबयाउ गनुयऩने त्रफगो िा कोटय 
पी िा यमस्तै कुनै यकभ असरुउऩय गनय दपा ७८ को देहाम (क) फभोशजभ सभऩशत्तको यिियण खरुाइय दखायस्त ऩयेभा 
यमस्तो यकभ बयीददनऩुने व्मशिराइय फझुाउनऩुने यकभ फझुाउनसात ददनको भमाद ददइय सूचना जायी गनुयऩछय । 

(२)उऩदपा (२)फभोशजभको भमादभा यकभ फझुाउन नल्माएभा यमस्तो बयीददनऩुने व्मशिको बयीऩाउने व्मशिरे देखाएको 
दपा ७८ को देहाम (क) फभोशजभको सभऩशत्त तामदात गयील्माउनऩुछय ।  
(३) दण्ड, जयीिाना, सयकायी त्रफगो िा कुनै अदारत िा त्रनकाम िा गाउॉऩात्ररका/नगयऩात्ररका िा सत्रभत्रतको त्रनणयमरे असरु 
उऩय गनुयऩने कुनै यकभको हकभा यमस्तो असरुउऩय हनुऩुने व्मशिरे फझुाउन नल्माएभा त्रनजको जनुसकैु अचर सभऩशत्त 
पेरा ऩयेभा तामदात गयी योक्का याख्नऩुछय । 

(४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन जेथा जभानत िा कुनै प्रकायको नगद धयौट दाशखर गयेको हकभा 
सो सभऩशत्तफाट खाभने जत्रत यकभको रात्रग उऩदपा (३)फभोशजभ गरययहनऩुदैन । 
(५) उऩदपा (४) फभोशजभ भोर कामभ बएऩत्रछ उि अचर सभऩशत्तको त्ररराभको सूचना सभफशन्धत ऩऺराइय ददइय 
सियसाधायणको जानकायीको रात्रग त्ररराभ हनु े त्रभत्रत य सभऩशत्तको यिियण सयहतको साियजत्रनक सूचना 
गाउॉऩात्ररका/नगयऩात्ररका, शजल्रा प्रिासन कामायरम, शजल्रा अदारत, शजल्रा सभन्िम सत्रभत्रतको कामायरम तथा कोष तथा 
रेखा त्रनमन्िकको कामायरमभा टाॉस्न रगाउनऩुनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा उि सूचनाभा तोयकएको सभऩशत्त ऩञ्चयकते भोरफाट भात्रथ फढाफढ 
प्रयिमा फभोशजभ त्ररराभ गनुयऩनेछ । 

(७) त्ररराभ प्रयिमाभा सभबि बएसभभ शजल्रा अदारत, शजल्रा प्रिासन कामायरम िा स्थानीम प्रिासन कामायरम, स्थानीम 
प्रहयी कामायरम तथा गाउॉऩात्ररका/नगयऩात्ररका ऺेि त्रबि यहेका अन्म सयकायी कामायरमका प्रत्रतत्रनत्रधराइय योहियभा याख्नऩुनेछ 
।  
(८) उऩदपा (६) फभोशजभ गदाय उि सभऩशत्त कसैरे ऩत्रन त्ररराभ सकाय नगयेभा सोयह प्रयिमाफाट ऩनु् दोस्रोऩटक त्ररराभ 
गनुयऩनेछ तथा दोस्रोऩटक गदाय ऩत्रन कसैरे त्ररराभ सकाय नगयेभा बयाइयऩाउन ेऩऺ त्रनिेदकराइय नै उि सभऩशत्त ऩञ्चयकते 
भोरभा सकाय गनय रगाउनऩुनेछ । 
(९) उऩदपा (८) फभोशजभ गदाय त्रनिेदकरे सभऩशत्त सकाय गनय नचाहेभा ऩत्रछ अको जेथा खलु्न आएका फखत कानून 
फभोशजभ गनेगयी त्रनजको त्रनिेदन ताभेरीभा याखी त्ररराभभा चढाइयएको सभऩशत्त पुकुिा गयीददनऩुछय ।  



 

(१०) मस दपाभा अन्मि जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन गाउॉऩात्ररका/नगयऩात्ररकाको कुनै यकभ असरु उऩय गने 
िभभा त्ररराभ गदाय कसैरे सकाय नगयेभा जत्रतभा सकाय हनु्छ यमत्रतभा नै सो सभऩशत्त त्ररराभ गयी प्राप्त यकभ सदयस्माहा 
गयी नऩगु यकभको हकभा कानून फभोशजभ अन्म सभऩशत्त िा प्रयिमाफाट असरुउऩय गनुयऩनेछ । 

८१. तामदात गने प्रयिमा्(१)अत्रबरेख प्रिासकरे दपा ७९ फभोशजभ सभऩशत्त तामदात गनुयऩदाय कशभतभा िडा सशचि 
स्तयको कभयचायी खटाइय यमस्तो अचर सभऩशत्तको चरनचल्तीको भूल्म स्ऩष्ट खलु्ने गयी तामदात गनयरगाउनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तामदात गने कभयचायीरे तामदात गनुयऩने सभऩशत्तको चरनचल्तीको भूल्म कामभ गने प्रमोजनरे 
ऩञ्चयकते भोर कामभ गयी भचुलु्का खडा गयी अत्रबरेख प्रिासक सभऺ प्रत्रतिेदन सयहत ऩेि गनुयऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩञ्चयकते भोर कामभ गदाय देहाम फभोशजभक कुयाराइय आधाय त्ररइय कामभ गनुयऩनेछ् 
(क) त्रनिेदकरे त्रनिेदनभा खरुाएको भूल्म; 

(ख) त्रनणयमभा उल्रेख बएको बए सो भूल्म; 

(ग) ऩऺरे जभानत िा कुनै अन्म प्रमोजनको रात्रग कामयऩात्ररका सभऺ त्रनिेदन ददॉदा खरुाएको भूल्म; 

(घ) तामदात गदाय बै आएको स्थानीम भूल्माॉकन अनसुायको भूल्म; 

(ङ) भारऩोत कामायरमरे कामभ गयेको न्मूनतभ भूल्म; 

(च) अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी त्रनकामरे कुनै भूल्म कामभ गयेको बए सो भूल्म; 

(छ) ऩञ्चयकते भोर कामभ गनुयबन्दा तयकार अगािै कुनै खरयदत्रफयि बएको बए सो भूल्म । 

स्ऩयष्टकयण् “ऩञ्चयकते भोर” बन्नारे अचर सभऩशत्त त्रफयि गनुयऩदाय त्रफयिहनुे न्मनुतभ भूल्मराइय सभझनऩुछय । 
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ गदाय देहाम फभोशजभको कुयाराइय सभेत ध्मानभा याख्नऩुनेछ् 
(क) औद्योत्रगक िा व्माऩारयक िा आिास ऺेि रगामत सडक सञ्जारसॉग  जोत्रडएको छ िा छैन; तथा 
(ख) नगयऺेित्रबि ऩने घयको हकभा घयको ितयभान अिस्था सभफन्धभा प्रायित्रधक भलु्माॉकन प्रत्रतिेदन । 

८२. खाभन ेजत्रत भाि त्ररराभ गनुयऩने्(१)कामयऩात्ररकारे दपा ८० फभोशजभ त्ररराभ गदाय असरुगनुयऩने फाॉयक खाभन ेजत्रत 
सभऩशत्तभाि त्ररराभ गनुयऩनेछ । 

(२) सभऩशत्त त्ररराभ गदाय सकाय बएको यकभ असरुउऩय गनुयऩने बन्दा फयढ बएभा सो फयढ बएको जत्रत यकभ सभऩशत्तिार 
ऩऺराइय यपताय गयीददनऩुछय । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ यकभ यपताय ऩाउने ऩऺ त्ररराभ गदायको फखत उऩशस्थत नबएको बए यकभ यपताय त्ररन 
आउनबुनी त्रनजको नाभभा सात ददनको सूचना जायी गयीशझकाइय यकभ यपताय गनुयऩछय । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ गदाय सभफशन्धत ऩऺ यकभ यपतायत्ररन नआएभा उि यकभ सशञ्चतकोषभा दाशखर गयी 
आभदानीफाॉत्रध सदयस्माहा गनुयऩछय । 

 

(५) अत्रबरेख प्रिासकरे दपा ८० फभोशजभ त्ररराभ गयेको सभऩशत्त सकाय गने ऩऺको नाभभा सभऩशत्त दताय नाभसायीको 
रात्रग सभफशन्धत कामायरम िा त्रनकामभा ऩिाचाय गयी त्रनजराइय सभऩशत्तको चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइय आिश्मक ऩये सो 
सभऩशत्तको चरन चराइयददनऩुछय । 
(६) मस ऐनभा अन्मि जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन दपा ८० फभोशजभको त्ररराभ प्रयिमा अगाडी फयढसकेऩत्रछ 
बयाउनऩुने यकभ फझुाउन ल्माए ऩत्रन सो यकभ नफशुझ सभऩशत्त त्ररराभ गनुयऩनेछ । 

८३. त्ररराभ उऩयको उजयुी् मस ऐन फभोशजभ बएको त्ररराभको प्रयिमाभा शचत्त नफझु्न ेऩऺरे जनु प्रयिमा उऩय शचत्त 
नफझेुको हो सो बएको ऩन्ध्र ददन त्रबि सत्रभत्रत सभऺ उजयुी ऩेि गयी बएको आदेि फभोशजभ गनुयऩनेछ । 



 

८४. त्रफगो बयाउॉदा िा चरनचराउॉदा रागेको खचय्  मस ऐन फभोशजभ त्रफगो बयाउॉदा िा चरनचराउॉदा रागेको खचय 
त्रफगो बयीददनऩुने िा चरनददनऩुने सभफशन्धत ऩऺरे व्महोनुयऩनेछ । 

८५. मथाशस्थत्रतभा याख्ने्  कामयऩात्ररकारे मस ऐन फभोशजभ चरनचराइय भाग्न िा त्रफगो बयाइयऩाउन कुनै सभऩशत्त देखाइय 
त्रनिेदन ऩयेऩत्रछ त्रफगो बयाउने िा चरनचराउने कामय सभऩन्न नबएसभभको रात्रग उि सभऩशत्त हकहस्तान्तयण गनय, 
बयकाउन, त्रफगानय तथा कुनै प्रकायको त्रनभायण कामय गयी उि सभऩशत्तको स्िरुऩ ऩरयितयन गनय नऩाउने गयी योक्का याख्न 
सभफशन्धत ऩऺको नाभभा आदेि जायी गयी उि सभऩशत्त मथाशस्थत्रतभा याख्नऩुनेछ । 

८६ त्रनिेदनफाट कायिाही गने् (१) अत्रबरेख प्रिासकरे कुनै ऩऺरे दपा ८५ फभोशजभ बएको आदेि यिऩरयत कुनै 
सभऩशत्तको हक हस्तान्तयण िा स्िरुऩ ऩरयितयन आदद गयेको त्रनिेदन ऩयेभा उि त्रनिेदन दताय गयी यमस्तो गने ऩऺको 
नाभभा त्रतन ददनको भमाद  जायी गयी त्रनजराइय हाशजय गयाइय सो त्रनिेदन सत्रभत्रत सभऺ ऩेि गनुयऩनेछ । 

(२) सत्रभत्रतरे उऩदपा (१) फभोशजभको त्रनिेदन ऩेि हनु आएभा ऩऺराइय नमाॉ उजयुी दताय गनय नरगाइय उि त्रनिेदनफाट नै 
आिश्मक कायिाही गयी त्रनणयम गनुयऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन उऩदपा (१) फभोशजभको त्रनिेदनको व्महोयाफाट त्रनिेदन सत्रभत्रतको 
ऺेिात्रधकाय त्रबि नऩने यिषमभा ऩयेको देशखएभा सत्रभत्रतरे उि यिषमभा ऺेिात्रधकाय ग्रहण गने अदारत िा त्रनकाम सभऺ 
जान सनुाइयददनऩुनेछ । 

८७ चरन  चराउन ेसूचना्(१) अत्रबरेख प्रिासकरे सत्रभत्रतको त्रनणयम फभोशजभ चरन चराइय ऩाउन त्रनिेदन ऩयेभा चरन 
चराउन े त्रभत्रत खरुाइय परानो त्रभत्रतभा परानो घय जग्गाको चरन चराउन कभयचायी खयटइय आउन ेहुॉदा सो त्रभत्रत अगािै 
घय जग्गा खात्रर गयीददन ुबत्रन चरन ददनऩुने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनुयऩनेछ । 

(२) चरनददनऩुने सभऩशत्त उजयुीको ऩऺफाहेक अन्म कसैको बोगचरनभा यहेको बएभा अत्रबरेख प्रिासकरे सोयह ऩऺको 
नाभभा उऩदपा (१) फभोशजभको सूचना जायीगनुयऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ तोयकएको त्रभत्रतभा खयटइयजाॉदा घयजग्गा खारी गयेको बए सभफशन्धत कभयचायीरे चरन चराइय 
ददएको भचुलु्का खडागयी तथा घयजग्गा खारी नगयेको बए खारी गयाइय चरन चराइय चरन चराएको भचुलु्का खडा गयी 
प्रत्रतिेदन साथ अत्रबरेख िाखाभा ऩेि गनुयऩनेछ ।  

ऩरयच्छेद-१० 

यियिध 

८८ नक्कर त्रनिेदन्(१) सत्रभत्रत सभऺ दताय यहेको उजयुीको कुनै सयोकायिारा ऩऺरे यििादको त्रभत्रसरभा यहेको कुनै 
कागजऩिको नक्कर त्ररनको रात्रग त्रनिेदन ददएभा सत्रभत्रतरे उि ऩऺराइय सो कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको त्रनिेदन ददॉदा सभफशन्धत ऩऺरे उजयुी िाखाभा यहेको त्रभत्रसरको नक्कर त्ररनऩुदाय उजयुी 
प्रिासक तथा अत्रबरेख िाखाभा यहेको त्रभत्रसरको नक्कर त्ररनऩुने बएभा अत्रबरेख प्रिासक सभऺ त्रनिेदन ऩेि गनुयऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको त्रनिेदन ददनको एघाय फजे अगािै ऩेि बएभा सभफशन्धत कभयचायीरे सोयह ददन य सो बन्दा 
ऩछी ऩेि बएभा सभबि बएसभभ सोयह ददन नबए सोको बोत्ररऩल्ट नक्कर उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभ त्रनिेदन ददॉदा पयक पयक उजयुीको रात्रग पयक पयक त्रनिेदन ददनऩुनेछ । 



 

(५)यििादको कुनै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोशजभको त्रनिेदन ददॉदा नक्करको सिाभा कागजऩिको पोटो शखच्ने अनभुत्रत भागेभा 
सो ददनऩुनेछ । 

(६) नक्कर त्रनिेदन ददॉदा अनसूुची-१५ फभोशजभको ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

८९ नक्कर दस्तयु् (१) सभफशन्धत प्रिासकरे दपा ८८ फभोशजभ नक्कर िा पोटो शखच्नको रात्रग त्रनिेदन ददनेऩऺसॉग 
देहाम फभोशजभको दस्तयु त्ररइय नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ् 

(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रत्रत ऩषृ्ठको रू ५।–रुऩैमाॉको दयरे; 
(ख) सत्रभत्रतको त्रनणयम कागजको हकभा प्रत्रत सक्कर ऩानाको प्रत्रत ऩषृ्ठको रू ५।–रुऩैमाॉको दयरे; तथा 
(ग) त्ररखत कागजऩिको नक्कर नत्ररइय पोटो शखच्न चाहेभा प्रत्रत ऩानाको रू ५।–   रुऩैमाॉको दयरे । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन प्रचत्ररत कानून फभोशजभ नक्कर दस्तयु नराग्ने ऩऺराइय मस दपा 
फभोशजभको दस्तयु राग्नेछैन । 

(३) मस दपा फभोशजभ नक्कर उताय गयी रैजाने ऩऺरे नक्कर उताय गदाय रागेको खचयको व्मिस्था आपै गनुयऩनेछ । 

९० दस्तयु उल्रेख गने्(१)नक्कर प्रभाशणत गने सभफशन्धत प्रिासकरे नक्कर प्रभाशणत गदाय नक्कर रैजाने ऩऺको नाभ थय 
तथा उजयुीभा हैत्रसमतका साथै नक्कर उताय गयेिाऩत दाशखर गयेको दस्तयु य नक्कर ऩाना सभेत उल्रेख गयी नक्कर ददएको 
व्महोया जनाइय नक्कर प्रभाशणत गनुयऩनेछ । 

   
९१ दस्तयु चिुा नबइय नक्कर नददइने्  सभफशन्धत प्रिासकरे मस ऐन फभोशजभ नक्कर भाग्ने ऩऺरे नक्कर उताय गदाय 
दपा ८९ फभोशजभ राग्ने दस्तयु दाशखर नगदायसभभ नक्कर ददनेछैन य सो नक्करको आत्रधकारयकता प्रभाशणत गनय ऩाउनेछैन 
।  

९२ प्रचत्ररत कानून फभोशजभ हनुे्  मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩत्रन उजयुीसॉग सभफशन्धत प्रचत्ररत कानूनभा 
कुनै कुया रेशखएको बए सोभा रेशखए जत्रतको हकभा सोयह फभोशजभ हनुेछ । 

९३ त्रनमभ फनाउन ेअत्रधकाय् सत्रभत्रतरे मस ऐनको प्रबािकायी कामायन्िमनको रात्रग आिश्मक त्रनमभ फनाउन सक्नेछ । 

  



 

अनसूुची-१ 

(दपा ८ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्धत) 

उजयुीको ढाॉचा 

त्रिमगुा नगयऩात्ररका न्मायमक सत्रभत्रत उदमऩयुभा  ऩेि गयेको 

                      त्रनिेदन-ऩि l  

 .............शजल्रा  ...............नगयऩात्ररका  िडा नॊ . ...........टोर  .........िस्न े . .....................................को 
छोया/छोयी/श्रीभत्रत िषय.........को . ........................    त्रनिेदक  (ऩऺ)/फादी   

त्रफरुद्ध 

.............शजल्रा नगयऩात्ररका  िडा नॊ . ...........टोर  .........िस्ने . .....................................को छोया/छोयी/श्रीभत्रत  
अ िषय   .................. को . ................................. ........    त्रफऩऺी / प्रत्रतिादी  

                            भदु्धा:– ................. l 

भ त्रनभन िुॉदाहरुभा रेशखए िभोशजभ त्रनिेदन गदयछु : 

१. भ त्रनिेदक य मस यििादको दोस्रो ऩऺ,..................................................................... यििाद त्रनरुऩणका 
रात्रग मो त्रनिेदन ददन आएको छु ।  

२ . मस सत्रभत्रतफाट दोस्रो ऩऺ शझकाई जे जो िझु्नऩुछय िझुी यििाद त्रनरुऩण गयाईऩाउॉ ।  

३ . मस  त्रिमगुा नगयऩात्ररकाफाट जायी बएको स्थानीम न्मायमक कामययित्रधको दपा ....िभोशजभ त्रनिेदन दस्तयु रु ...... , 

दोस्रो ऩऺ १ जनाराई भमाद सूचना दस्तयु रु ........., ऩाना २ को त्रनिेदनको प्रत्रतत्ररऩी दस्तयु रु  .............सभेत गयी 
जभभा रु ......मसै त्रनिेदनसाथ दाशखर गयेको छु ।  

४ . मो त्रनिेदन स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ४७ )२ (अनसुाय मसै सत्रभत्रतको अत्रधकायऺेित्रबि ऩदयछ ।  

५ . मो त्रनिेदन हदभमादत्रबिै छ य भ त्रनिेदकराई मस यिषमभा त्रनिेदन ददने हकदैमा प्राप्त छ ।  

६ . मस यिषमभा अन्मि कहीीँ कतै कुनै त्रनकामभा कुनै प्रकायको त्रनिेदन ददएको छैन ।  

७ . मसभा साऺी .........प्रभाण .........................फझुी ऩाउ l  

८ . मसभा रेशखएका व्महोया दठक साॉचो सयम हनु,् झठुा ठहये कानून िभोशजभ सॊजाम बोग्न तमाय छु ।  

                                             त्रनिेदक 

नाभ्  ............................. 

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



 

अनसूुची-२ 

(दपा ९को उऩदपा (१)सॉग सभफशन्धत) 

उजयुी दताय गयेको त्रनस्साको ढाॉचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यिषम:  उजयुी दतायको त्रनस्साऩि सभफन्धभा । 

 

.................... फस्ने तऩाइ  ........................रे  ....................फस्ने  .......................यिरुद्धभा 
 .......................................बनी उजयुी दताय गनय ल्माएकोभा आजको त्रभत्रतभा दताय गयी दताय नॊ .

 ................कामभ बएकोरे मो त्रनस्सा जायी गरयददएको छ ।  

 

अत्रधकृत कभयचायी 

दस्तखत:   ........  

त्रभत्रत:   ...........  

  



 

अनसूुची-३ 

(दपा ९को उऩदपा (२)सॉग सभफशन्धत) 

तारयख बऩायइय 

त्रिमगुा नगयऩात्ररका न्मायमक सत्रभत्रतभा खडा गरयएको  

तायेख बयऩाई 

 

िादी                     प्रत्रतिादी 

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

भदु्दा  .................... 

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

 

िादी ................         प्रत्रतिादी ................ 

 

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

 

  



 

अनसूुची-४ 

(दपा ९को उऩदपा (३)सॉग सभफशन्धत) 

तारयख ऩचाय 

त्रिमगुा नगयऩात्ररका न्मायमक सत्रभत्रतभा फाट जायी बएको  

तायेखको ऩचाय 

 

िादी                                      प्रत्रतिादी 

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

भदु्दा् ...................... 

 

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

 

 

पाॉटिाराको दस्तखत  

त्रभत्रत ................. 

 

  



 

अनसूुची-५ 

(दपा १५को उऩदपा (३)सॉग सभफशन्धत) 

प्रत्रतिादको ढाॉचा 

त्ररशखत जिापको नभूना 

न्मायमक सत्रभत्रत सभऺ ऩेि गयेको 

त्ररशखत जिाप 

...................शजल्रा ......................नगयऩात्ररकािडा नॊ  ...........................िस्ने   ..................को ..................... 

(नाता सभफन्ध उल्रेख गने (िषयको ....              ................ ........  . त्ररशखत जिाप प्रस्ततुकताय  

त्रफरुद्ध  

..............शजल्रा..... .नगयऩात्ररका िडा नॊ ........ . 
....................................................................................को छोया ि              त्रफऩऺी / फादी  

भदु्धा:- ............................ । 

भ त्रनभन िुॉदाहरुभा रेशखए िभोशजभ त्ररशखत जफाप ऩेि गदयछु : 

१. भ त्ररशखत जिाप प्रस्ततुकताय य यिऩऺी त्रनिेदक........................................................... 
कऩोरकशल्ऩत झठुा य हुॉदै नबएका त्रनयाधाय व्महोया उल्रेख गयी यििाद गयेको कुया उल्रेख गनय चाहान्छु ।  

२. भराई यिऩऺी त्रनिेदक ........................................................................................गयीऩाउॉ ।  

३. भेयो , .....................................................................सयम तथ्म िशुझ कानून िभोशजभ गरयऩाउॉ ।  

४. .........................फाट जायी बएको स्थानीम न्मायमक कामययिधीको दपा ....िभोशजभ त्ररशखत जिाप 
िाऩत दस्तयु रु ......मसै त्रनिेदनसाथ दाशखर गयेको छु ।  

५. मो त्ररशखत जिाप भमादत्रबिै त्ररई भ आपैं  उऩशस्थत बएको छु ।  

६. मस यिषमभा अन्मि कहीीँ कतै कुनै त्रनकामभा कुनै प्रकायको त्रनिेदन ददएको छैन ।  

७. मसभा रेशखएका व्महोया दठक साॉचो सयम हनु,् झठुा ठहये कानून िभोशजभ सॊजाम बोग्न तमाय छु ।  

                                      त्ररशखत जिाप प्रस्ततुकताय 

नाभ् ................................... 

पोन नभफय                                            



 

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

                                                                                        अनसूुची-६ 

(दपा २० को उऩदपा (६)सॉग सभफशन्धत) 

न्मायमक सत्रभत्रतफाट जायी बएको 

भमाद  / सूचना 

.............................................................िस्ने .....................................................को नाउॉभा 
................................... नगयऩात्ररका  जायी बएको १५ ऩन्ध्र ददने सचुना / भमाद .......................l  

.........................................िस्ने............. ....................................................................रे तऩाकको यिरुद्ध 

... ...................................यििाद ऩयेको बत्रन त्रनिेदन दताय गयेको हुॉदा सो को प्रत्रतत्ररऩी मसै साथ ऩठाईएको 
छ । अत् तऩाईरे मो भमाद िझेुको िा रयत ऩूियक ताभेर बएको त्रभत्रतरे १५) ऩन्ध्र  (ददन त्रबिभा आफ्नो बनाइ 

सयहत आपैं  िा कानून िभोशजभको िायेि भापय त मस कामायरमभा हाशजय हनु आउनहुोरा । अन्मथा कानून 
िभोशजभ हनुे व्महोया जानकायी गयाईन्छ ।  

 

इत्रत सभफत ...................सार.......................भयहना......................गते योज.............िबुभ्.... .....।  

  



 

अनसूुची-७ 

(दपा ४२को उऩदपा (१)सॉग सभफशन्धत) 

त्रनणयमको ढाॉचा 

त्रिमगुा न्मायमक सत्रभत्रत 

सॊमोजक श्री......................................................................................... 

सदस्म श्री........................................................................................... 

सदस्म श्री........................................................................................... 

त्रनणयम 

सॊित ............... सारको त्रनिेदन नॊ........ 

भदु्धा  ............................................। 

 

................. शजल्रा ................नगयऩात्ररका िडा नॊ............ ...............................िस्ने .....................................प्रथभ ऩऺ 

यिरुद्ध 

................. शजल्रा ................नगयऩात्ररका िडा नॊ............ ...............................िस्ने ........................................दोस्रो ऩऺ 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ िभोशजभ त्रनिेदन दताय बई सोही ऐनको दपा ४६ िभोशजभ गठन बएको 
न्मायमक सत्रभत्रत सभऺ प्रस्ततु हनु आएको भदु्दाको सॊशऺप्त तथ्म य त्रनणयम मस प्रकाय छ्  

(१) .............. गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगयऩात्ररका िडा नॊ. ....................... नक्सा त्रसट नॊ.... 
यक.नॊ........ऺे.प...........को घयजग्गाभा ऩशिभ तपय का यक.नॊ..........का सॊत्रधमाय यिऩऺी ...................रे घय िनाउॉदा आफ्नो 
घयजग्गाभा त्रसभानासभभ आई जोत्रड िनाएको तय छत तथा िरेसीको ऩानी आफ्नो घय कभऩाउण्डत्रबि झानेगयी िनाएको हुॉदा सो िरेसी 
िन्द गयाइऩाउॉ बन्ने त्रनिेदकको त्रनिेदन व्महोया ।  

(२) .............. गाउॉ/नगय/भहानगय ऩात्ररकाफाट प्रचत्ररत बिन त्रनभायण सभिन्धी भाऩदण्ड िभोशजभ इजाजत प्राप्त गयी बिनको 
नक्सा सभेत स्िीकृत गयाई सो नक्सा िभोशजभ बिन त्रनभायण गयेको हुॉ । यिऩऺी त्रनिेदकरे बने िभोशजभ आफ्नो घयको छत तथा 
िरेसीको ऩानी त्रनजको घय कभऩाउण्डत्रबि झाने नगयेको आफ्नै घयजग्गाभा झाने गयेको हुॉदा झठुा त्रनिेदन खायेज गरयऩाउॉ बन्ने 
प्रयमथॉको त्ररशखत जिाप ।  

(३) ........नगय ऩात्ररकाफाट स्थरगत त्रनरयऺण तथा सिेंऺण गनय गएका प्रायित्रधक टोत्रररे स्थरगत त्रनरयऺण गयी त्रभत्रत.........भा 
ऩेि गयेको स्केच सयहतको प्रत्रतिेदनफाट प्रयमथॉको घयतपय फाट छत तथा िरेसीको ऩानी खस्दा त्रनिेदकको घय कभऩाउण्डत्रबि ऩने 
गयेको देशखन्छ बन्ने व्महोया उल्रेशखत बएको  ।  

 



 

(४) यििादका दिैु ऩऺराईभेरत्रभराऩ गयाउने प्रमोजनका 
रात्रग..........................गाउॉऩात्ररका/नगयऩात्ररका/उऩभहानगय/भहानगयऩात्ररक िडा नॊ........,................. भा यहेको भेरत्रभराऩ 
केन्द्रभा ऩठाउॉदा भेरत्रभराऩ हनु नसकी पयकय  आएको ।  

त्रनणयम 

दिैु ऩऺराई सनुिुाईको रात्रग आज ऩेिी तोयकएकोभा यििादका सभिशन्धत ऩऺहरु स्िमभॊ तथा त्रनजहरुफाट त्रनमिु गयेका कानून 
व्मिसामीहरु सभेतको बनाई सनुी ऩनु् त्रभराऩि गनुयहोस बत्रन सभझाउॉदा िझुाउॉदा ऩत्रन त्रभराऩि गनय भञ्जुय नगनुय बएकोरे पाइरभा 
सॊरग्न प्रभाण कागजहरुको सभेत भूल्माङ्कन गयी स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(२) िभोशजभत्रनणयम ददनऩुने हनु 
आई त्रनणयमतपय  यिचाय गदाय त्रनिेदकको यक. नॊ....को ऩशिभतपय  प्रयमथॉको यक.नॊ....को घयजग्गा जोत्रडएय यहेकोभा यििाद देशखएन । 
त्रनिेदकको बनाई अनसुाय आफ्नो घय कभऩाउण्डत्रबि प्रयमथॉको छत तथा िरेसीको ऩानी झायेको हो होइन बत्रन स्थरगत रुऩभै 
जाॉचिझु गयी प्रायित्रधक प्रत्रतिेदन ऩेि गनय कामायरमफाट खयट गएका प्रायित्रधक कभयचायीरे त्रभत्रत.............भा ऩेि गयेको स्केच सयहतको 
प्रायित्रधक प्रत्रतिेदन सभेतफाट त्रनिेदकको भाग दािी िभोशजभ आफ्नो घय कभऩाउण्डत्रबि प्रयमथॉको छत तथा िरेसीफाट ऩानी झने 
गयेको बन्ने ऩयुष्ट हनुे देशखन्छ । प्रयमथॉरे मस कामायरमफाट ऩारयत गयेको नक्साभा सभेत छत तथा िरेसीको ऩानी आफ्नै घयजग्गाभा 
झाने बत्रन देखाईएको य त्रनिेदकको घय कभऩाउण्डत्रबि ऩानी झानय ऩाउनऩुछय बत्रन प्रयमथॉरे दािी यियोध गनय सभेत नसकेको य प्रचत्ररत 
कानून य प्रचरनफाट सभेत अकायको घय कभऩाउण्डत्रबि आफ्नो छत तथा िरेसीको ऩानी झानय ऩाउन ेनदेशखएको हुॉदा त्रनिेदकको भाग 
िभोशजभ प्रयमथॉरे आफ्नो छत तथा िरेसीफाट आफ्नै घय जग्गाभा ऩानी झाने प्रिन्ध गनुयऩने देशखन्छ । त्रनिेदकको घय कभऩाउण्डभा 
ऩानी झानय नऩाउने ठहछय  । सो ठहनायरे तऩशिर फभोशजभ गनुय ।  

तऩशिर 

१. सयोकायिारारे नक्कर भाग गनय आएभा त्रनमभानसुाय दस्तयु त्ररई नक्कर ददन ु।  

२. मो त्रनणयमभा शचत्त निझेु ३५ ददनत्रबि ..............शजल्रा अदारतभा ऩनुयािेदन गनय जान ुबत्रन  प्रयमथॉराई सनुाईददन ु।  

३. भमादत्रबि ऩनुयािेदन नऩयेभा कानून िभोशजभ त्रनणयम कामायन्िमन गनुय/गयाउन ु।  

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

 

  



 

अनसूुची-८ 

(दपा ४८को सॉग सभफशन्धत) 

अन्तरयभ सॊयऺणायभक आदेिको नभूना 
 

त्रिमगुा न्मायमक सत्रभत्रत 

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

आदेि 

सॊित ............................ सारको त्रनिेदन नॊ........ 
यिषम्  यऩत्रडतराई उऩचाय गयाउन ेसभिन्धभा । 

................. शजल्रा ................नगयऩात्ररका िडा नॊ............ ...............................िस्ने 

..................................................................................प्रथभ ऩऺ 

यिरुद्ध 

................. शजल्रा ................ गाउॉऩात्ररका/नगयऩात्ररका/उऩभहानगयऩात्ररका/भहानगयऩात्ररका िडा 
नॊ............ ...............................िस्ने 
..................................................................................दोस्रो ऩऺ 

मसभा त्रनिेदकको भाग िभोशजभ ..........................शजल्रा िडा नॊ................................ िस्ने 
...............को नात्रत ..........................को छोया/छोयी िषय ................ को ................रे आपुराई 
असाध्म योग रात्रग त्रनमत्रभत रुऩभा हप्ताको २ ऩटक भगृौरा डामरोत्रसस गनय शचयकयसकरे शिपारयस गयेकोभा 
एकाघयका छोया िषय .................. को ...........................रे त्रनमत्रभत रुऩभा डामरोत्रसस गनय अटेय गयेको, 
घरय घरय रुऩैँमा नबएको िहाना गने गयेको, कयहरे कयहरे कामायरमको काभको व्मस्ततारे पुसयद नत्रभरेको आदद 
कायण जनाई आपुरे त्रनमत्रभत प्राप्त गनुयऩने स्िाथ्म सेिा प्राप्त गनय नसकेको हुॉदा आफ्नो जीिन झनझन खतयामिु 
िन्दै गएको बत्रन अस्ऩतारको शचयकयसकको ऩजुाय य शिपारयस सयहत ऩेि हनु आएको त्रनिेदन उऩय प्रायशभबक 
रुऩभा जाॉचिझु गदाय व्महोया भनात्रसि देशखएको हुॉदा हारराई त्रनिेदकको रात्रग शचयकयसकरे शिपारयस गये 
िभोशजभ हयेक हप्ता २ ऩटक डामरोत्रसस गनुय गयाउन ुतथा त्रनजको स्िाथ्मराबका रात्रग आिश्मक अन्म प्रिन्ध 
सभेत त्रभराउन ु बत्रन स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(८) िभोशजभ यिऩऺी 
........................को नाभभा मो अन्तरयभ सॊयऺणायभक आदेि जायी गरयददएका छौं । मो आदेि त्रभत्रसर 
साभेर याखी यिऩऺीराई रेखी  ऩठाईददन ु। मो आदेि अनसुाय उऩचाय बएको जानकायी प्राप्त गयी त्रभत्रसर 
साभेर याख्न ुय त्रनमभानसुाय ऩेि गनुय ।  

 

                                                                   ..................... 
                                                                     सॊमोजक  

 

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



 

 



 

अनसूुची-९ 

(दपा ५३को उऩदपा (२)सॉग सभफशन्धत) 

त्रभराऩिको रात्रग त्रनिेदनको ढाॉचा 

त्रिमगुा नगयऩात्ररका न्मायमक सत्रभत्रतसभऺ ऩेि गयेको  

त्रभराऩिको सॊमिु त्रनिेदनऩि 

.............. शजल्रा ............. .नगयऩात्ररका  िडा नॊ  ............... ......... .िस्ने 
.................................................................................................को छोया /छोयी/श्रीभत्रत  

िषय  ..................को ...............................................................................त्रनिेदक )प्रथभ ऩऺ(  

यिरुद्ध 

.............. शजल्रा  ............. .गाउॉऩात्ररका नगयऩात्ररका, िडा नॊ  ............... ......... .िस्ने िषय  ..................को 
............................................त्ररशखत जिापकतािृ )दोस्रो ऩऺ(  

यिषम् ....................... । 

हाभी त्रनिेदक  त्रनभन त्ररशखत त्रनिेदन गदयछौ् 

१. हाभीयिच ..................................................................................... त्रनिेदकको त्रनिेदन ऩयेको व्मोहोया  ।  

२. आपुराई .........................................................गयाईऩाउॉ बन्ने प्रयमथॉको त्ररशखत जिाप को व्मोहोया यहेको  ।  

३. हाभी झगडा गरय आमौं, केहीिषय रोग्ने स्िास्नी छुयटएय िस्मौं, हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ सभेतबैसकेको छ । घयभा 
साभान्म घयामसी यिषमरे भनभटुाि बई रोग्ने स्िास्नी अरग अरग िसेकोभा ............नगयऩात्ररका न्मायमक सत्रभत्रत भापय त िडा नॊ .

 .................अन्तगयतको  ............................भेरत्रभराऩ केन्द्रभा भेरत्रभराऩकताय .................को ऩहरभा ए क आऩसभा छरपर 
गयी त्रभरी आएको व्महोया मो छ की यिगतभा .......................................हाभी दिैु ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन 
ऐन २०७४ को दपा ४७ (२)फभोशजभ मो सॊमिु  (िभोशजभ मो त्रभराऩिको सॊमिु त्रनिेदन ऩेि गयेका  छौं , रेशखए िभोशजभ 
त्रभराऩि गयी ऩाउॉ ।  

४. ..................नगयऩात्ररका स्थानीम न्मायमक कामययिधी िभोशजभ मो त्रभराऩिको सॊमिु त्रनिेदन दस्तयु फाऩत रु 
...........मसैसाथ सॊरग्न छ ।  

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

त्रनिेदकहरु 

         ...................................... फादी  

         .................................... प्रत्रतिादी  

 

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



 

                                                 अनसूुची-१० 

(दपा ५३को उऩदपा (५)सॉग सभफशन्धत) 
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@)&$ ;fn kf}if !$ ut] cAoal:yt ta/n] xfF; kfng u/fO{ kmf]x/ b'u{gw km}nfO{ ;f] laifodf eGbf lakIfLn] dnfO{ ufnL a]O{Ht u/]sf]n] sf/afxL 
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sfd u/]sf] 5}g . oL lakIfL afbLn] g} cfkmgf] snsf] kfgL hyfefaL ta/n] lgsf; 5f8L lbPsf] xf] lgh af6} snsf] kfgL Aoal:yt u/fO{ kfp 

eGg] k|ltjfbLsf] lhls/ . cfu] xfdL jfbL k|ltjfbLx?sf] ljrdf d'2f bfo/ u/L cfPtf klg cj pk/fGt d'2f dfdnf gu/f}+ Ps cfk;df ldnL a;f} 
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lqo'uf gu/kflnsf Goflos ;ldltdf r9fof}+ .                 tkl;n  

 jfbL lhNnf pbok'/ lqo'uf g=kf= j8f g+= $ a:g] ;Demgf rf}w/L  .–––––! 

 

          k|ltjfbL lhNnf pbok'/ lqo'uf g=kf= j8f g+= $ a:g] z+s/ atL rf}w/L .–––! 
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                                  अनसूुची-११ 

(दपा ६०को उऩदपा (३)सॉग सभफशन्धत) 

भेरत्रभराऩकतायभा सूचीकृत हनु ेत्रनिेदन ढाॉचा 

न्मायमक सत्रभत्रत 

त्रिमगुा नगयऩात्ररका सभऺ ऩेि गयेको त्रनिेदन 

 

यिषम् भेरत्रभराऩकतायभा सूचीकृत हनु ऩाउॉ । 

 

प्रस्ततु यिषमभा तऩत्रसरभा उल्रेशखत कागजातहरुको प्रत्रतत्ररऩी साथै याखी ............ नगयऩात्ररकाको 
न्मायमक सत्रभत्रत अन्तगयतका ............ भेरत्रभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बई भेरत्रभराऩ गयाउन अनभुती ऩाउॉ बनी 
त्रनिेदन गदयछु ।  

तऩत्रसर  

१) नागरयकता प्रभाणऩिको छाॉमाकऩी, 

२) स्नातक तहसभभ उत्रतणय गयेको िैशऺक प्रभाणऩिको छाॉमाकऩी, 

३) भेरत्रभराऩकतायको तात्ररभप्राप्त गयेको प्रभाणऩिको छामाॉकऩी, 

४) भेरत्रभराऩ सभफन्धी अनबुि य 

५) व्मशत्तगत यिियण (Bio- data) 

                                                      

                                                        त्रनिेदक 

                                              नाभ थय् ............................ 

                                     दस्तखत् ........... 

                                    त्रभत्रत् ............. 

                                          

 

पोटो 

 



 

 

                                     अनसूुची-१२ 

(दपा ७६को उऩदपा (१)सॉग सभफशन्धत) 

त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको न्मायमक सत्रभत्रत सभऺ ऩेि गयेको  

बरय बयाउको त्रनिेदन ऩि 

 

यिषम् बरय बयाई ऩाउॉ बने्न िाये । 

.......................................................................िस्ने................................त्रनिेदक ÷िादी÷प्रत्रतिादी 

यिरुद्ध 

.......िस्ने...       ....................................................................................यिऩऺी ÷िादी÷प्रत्रतिादी 

भदु्धा:- ...........................l  

भ त्रनिेदक त्रनिेदन िाऩत रु १०।– दस्तयु साथै याखी त्रनभन व्महोया त्रनिेदन गदयछु । 

१  .उऩयोि यिऩ ऺी सॊगको उल्रेशखत भदु्धा मस गाउॉऩात्ररका÷नगयऩात्ररकाको न्मायमक सत्रभत्रतको 
त्रभत्रत ..............को त्रनणयम फभोशजभ भैरे मस कामायरमभा याखेको दस्तयु ÷यकभ त्रभत्रत ..............को 

श्री...................शजल्रा अदारतको पैसरा फभोशजभ भैरे बयी बयाई ऩाउने ठहय बएको हुॉदा उि यकभ  
बयी बयाई ऩाउन मो त्रनिेदन ऩेि गयेको छु । 

२  .भैरे मस कामायरमभा जभभा गयेको दस्तयु ÷यकभको बयऩाई÷यत्रसद÷बौचयको सक्करै प्रत्रत य सभभानीत 
श्री .......................शजल्रा अदारतको अशन्तभ पैसराको छामाकऩी मसै साथ सॊरग्न छ ।  

३  .मसभा रेशखएको व्महोया दठक हो , झठुा ठहये सहुॉरा फझुाउरा । 

त्रनिेदक 

त्रनज.............. 

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



 

अनसूुची-१३ 

(दपा ७७ को उऩदपा (१) सॉग सभफशन्धत) 

चरन चराउने त्रनिेदन 

त्रिमगुा   नगयऩात्ररकाभा ऩेि गयेको 
त्रनिेदन ऩि 

यिषम् चरन चराई ऩाउॉ बने्न िाये । 

.......िस्ने ........................................................................ .....................त्रनिेदक ÷िादी÷प्रत्रतिादी 
यिरुद्ध 

.......िस्ने................................................................................................यिऩऺी ÷िादी÷प्रत्रतिादी 
भदु्धा:-...........................l   

भ त्रनिेदक त्रनिेदन िाऩत रु १०।– दस्तयु साथै याखी त्रनभन व्महोया त्रनिेदन गदयछु । 

१  .उऩयोि यिऩऺीसॊग भदु्धाभा  त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको न्मायमक सत्रभत्रतफाट त्रभत्रत ........भा त्रनणयम बई उि घय 
जग्गा )िा जनु सभऩशत्त बोग गनय ऩाउने गयी त्रनणयम बएको छ सो सभऩशत्त िा िस्त ुउल्रेख गने (भेयो हक बोग  

य स्िात्रभयिको हनुे ठहय बएकोभा श्री ......शजल्रा अदारतभा यिऩऺीरे ऩ  िुनयािरोकन गयेकोभा सभभानीत 
अदारतफाट सभेत त्रभत्रत  ..............भा त्रनणयम हुॉदा न्मायमक सत्रभत्रतकै त्रनणयमराई सदय गयी भेयै हक बोग कामभ 
गयेको हुॉदा सो भेयो हक बोगको कामभ बएको सभऩशत्त यहेको हुॉदा शिोात्रतशिो भराई उि सभऩशत्त चरन  

चराई ऩाउन मो त्रनिेदन ऩेि गयेको छु । 

२  .मसै त्रनिेदन साथ देहामका कागजातहरु सॊरग्न गयेको छु ।)  
क. क त्रिमगुा नगयऩात्ररका न्मायमक सत्रभत्रतको त्रभत्रत..................को  त्रनणयमको छामाकयऩ ..............प्रत्रत  

ख. ............... अदारतको त्रभत्रत.................................को पैसराको छामाकाऩी ..................प्रत्रत  

ग. मस त्रफफाद सॊग सभफद्ध त्रभत्रसर मसै सत्रभत्रतको सशचफारमभा  छ l  

  घ  .रेशखएको व्महोया दठक साॉचो  छ, झठुा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

त्रनिेदक 

त्रनज............... 
ईत्रत सॊित ..................सार...................भयहना.............गते........योज िबुभ ्।  

 

 

 



 

 

                                      अनसूुची-१४ 

(दपा ७९ को उऩदपा (४) सॉग सभफशन्धत) 

सभऩत्रत योक्काको अदेि 
त्रिमगुा नगयऩात्ररका  

न्मायमक सत्रभत्रत, उदमऩयु  

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

आदेि 

                             सॊित  .................सारको त्रनिेदन नॊ........  

                            यिषम् सभऩत्रत हस्तान्तयण योक्का 
.............. शजल्रा  ........... नगयऩात्ररका, िडा नॊ ............... ......... .

िस्.......................................................................................... यी/श्रीभत्रतिषय 
................ ....................................................त्रनिेदक )प्रथभ ऩऺ(             .... ......  

यिरुद्ध 

......शजल्रा...........   नगयऩात्ररका, िडा नॊ....यिऩऺी (दोश्रो ऩऺ)..........िस्ने....िषय.....को 

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

मसभा त्रनिेदकको भाग फभोशजभ......शजल्रा..............नगयऩात्ररका िडा नॊ.... ऺे.प.........यक.नॊ........ जग्गाभा 
फनेको.........को नाभभा यहेको अिण्डाको..................िगययपटको चाय तल्रे घय य त्ररग रगाऩात सभेत यिऩऺी....सभऩशत्त 
त्रनज यिऩऺीफाट अन्म अॊशिमायहरुको भन्जयुी यिना हक हस्तान्तयण हनु सक्ने आिॊका गयी त्रनिेदकरे ददएको त्रनिेदन उऩय 
प्रायशभबक रुऩभा जाॉचिझु गदाय व्महोया भनात्रसि देशखएको हुॉदा हारराई प्रयमऺॉको नाभभा यहेको उशल्रशखत घयजग्गाको 
हक हस्तान्तयण गनय त्रसपारयस नददन िडाराई य अको आदेि नबएसभभका रात्रग उि घयजग्गाको हक हस्तान्तयण 
नगनुय/गनय नददन ु बनी भारऩोत कामायरमको नाभभा सभेत स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९ (६) 
फभोशजभ मो योक्काको आदेि जायी गरयददएका छौं । मो आदेि त्रभत्रसर साभेर याखी सभिशन्धत कामायरमहरुभा ऩठाईददन ु। 
मो आदेि अनसुाय योक्का बएको जानकायी प्राप्त गयी त्रभत्रसर साभेर याख्न ुय त्रनमभानसुाय ऩेि गनुय । 

                                                      ........................... 
                                                             सॊमोजक  

 

                  ईत्रत सॊित................सार.............भायहना...........गते‘..........योज िबुभ ्। 

 



 

                                       अनसूुची-१५ 

(दपा ८८को उऩदपा (६) सॉग सभफशन्धत) 

नक्करको रात्रग त्रनिेदन 

त्रिमगुा नगयऩात्ररका न्मायमक सत्रभत्रतभा  ऩेि गयेको 

                                          त्रनिेदन ऩि l  

यिषम् नक्कर ऩाउॉ बने्न फाये । 

................... फस्ने ........................................................................... त्रनिेदक/िादी/प्रत्रतिादी 

यिरुद्ध 

............... फस्ने ................................................................................ यिऩऺी/िादी/प्रत्रतिादी 

भदु्दा् .................................. 

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

भ त्रनिेदक त्रनिेदन दस्तयु िाऩत रु. १०।– साथै याखी त्रनभन व्महोया त्रनिेदन गदयछु् 

(१) उऩयोि यिऩऺीसॉगको उल्रेशखत भदु्दाभा अध्ममनको रात्रग देहामका कागजातहरु आिश्मक ऩयेको हुॉदा प्रभाशणत 
प्रत्रतत्ररऩी ऩाउॉ बनी मो त्रनिेदन साथ उऩशस्थत बएको छु । अत् नक्करको प्रभाशणत प्रत्रतत्ररऩी ऩाउॉ ।  

देहाम  

क)................................................................................. 

ख)................................................................................. 

ग)................................................................................. 

घ) ................................................................................ 

ङ) ................................................................................ 

२) रेशखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झिुा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।  

त्रनिेदक 

त्रनज .......................... 

 इत्रत सभित ् ......... सार .... भयहना .... गते योज ्... िबुभ ्................ 

 


