
1 
 

 
g]kfn, # g+= k|b]z, eQmk'/, rf“u'gf/fo0f gu/kflnsf 

rfFu'gf/fo0f gu/kflnsfsf] :yfgLo /fhkq 

v08 M @                ;+Vof M !             ldlt M @)&%÷!)÷!@ 

efu–@ 

                           sfo{kflnsfaf6 kfl/t ldlt M @)&%÷!)÷!@ 

 

चाॉगनुायामण नगयऩालरका न्मायमक सलभलत (कामयलफलध सम्फन्न्ध) ऐन, 

2075 

प्रस्तावना् न्मायमक सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोन्जभ उजयुीको कायवाही य यकनाया 
गदाय अऩनाउनऩुने कामययवलध तम गयी स्ऩष्टता, एकरूऩता एवॊ ऩायदन्शयता कामभ गयी 
कानूनको शासन तथा न्माम प्रलतको जनयवश्वास कामभ याखीयहनको रालग प्रचरनभा 
यहेको सॊघीम कानूनभा बए देन्ख फाहेक थऩ कानूनी व्मवस्था गनय वाञ्छनीम बएकोरे, 
 नेऩारको सॊयवधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोन्जभ चाॉगनुायामण 
नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद -१ 

प्रायन्म्बक 

सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ चाॉगनुायामण नगयऩालरका न्मायमक सलभलत 
(कामययवलध सम्फन्धी) ऐन, २०७४” यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ । 
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ऩरयबाषा् यवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा; “उजयुी” बन्नारे सलभलत 
सभऺ ऩयेको उजयुीफाट शरुु बएको प्रचलरत कानून फभोन्जभ सलभलतरे कायवाही य 
यकनाया गने उजयुी सम्झनऩुछय ।  

(ख) “खाम्ने”  बन्नारे तोयकएको सम्ऩन्िको भूलमाॊकन गरयदा भ्माउने हदराई सम्झन ु
ऩदयछ ।  

(ग) “चरन चराईददन”े  बन्नारे लनणयम ऩश्चात हक अलधकाय प्राप्त बएको व्मन्िराई 
कुनै वस्त ु वा सम्ऩन्ि बोग गनय ददने कामयराई सम्झनऩुदयछ । 

(घ) “जभानत”  बन्नारे कुनै व्मन्ि वा सम्ऩन्िराई न्मायमक सलभलतरे चाहेको 
वखतभा उऩन्स्थत वा हान्जय गयाउन लरएको न्जम्भा वा उियदायमत्वराई 
सम्झनऩुदयछ ।   

(ङ) “ताभेरी” बन्नारे न्मायमक सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रका यववादहरुभा सम्वन्न्धत 
ऩऺराई वझुाईने म्माद,  सचुना,  आदेश,  ऩूजॉ वा जानकायी ऩत्र रयतऩूवयक 
वझुाउन ेकामयराई  सम्झनऩुछय ।  

(च) “तामदात”  बन्नारे सम्ऩन्िको यववयण वा गन्ती गयेको सॊख्मा जलनने व्महोया वा 
सम्ऩन्िको पाॉटवायी वा रगतराई सम्झनऩुदयछ ।  

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

(ज) “दयऩीठ”  बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश हनु आएका कुनै कागजऩत्रको 
सम्फन्धभा रयत नऩगुे वा कानूनरे दताय नहनुे वा नराग्ने बएभा त्मसको ऩछालड 
ऩयि सोको कायण य अवस्था जनाइ अलधकायप्राप्त अलधकायीरे रेन्खददने लनदेशन 
वा व्महोयाराई सम्झनऩुदयछ ।  

(झ) “नाभेसी”  बन्नारे कुनै व्मन्िको नाभ, थय य वतन सभेतको यवस्ततृ यववयण 
खरुाइएको व्महोयाराई सम्झनऩुदयछ ।  

(ञ) “नालरश”  बन्नारे कुनै यववादको यवषमभा दपा ८ फभोन्जभ ददएको उजयुी, 
लनवेदन वा यपयाद सम्झनऩुछय  

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

(ठ)  “ऩन्चकृलत भोर”  बन्नारे ऩञ्च बराद्मीरे सम्ऩन्िको स्थरगत तथा स्थानीम 
अवरोकन भूलमाॊकन गयी यवक्री यवतयण हनुसक्ने उन्चत ठहयाएय लनन्श्चत 
गयेको भलुमराई सम्झनऩुदयछ ।    
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(ड) “ऩेशी”  बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ लनणयमाथय ऩेश हनुे यववादहरुभा 
ऩऺहरुराई उऩन्स्थत गयाइ सनुवुाइ गने काभराई सम्झनऩुदयछ ।  

(ढ) “प्रलतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजयुी दताय गदयछ सो व्मन्ि वा सॊस्था 
सम्झनऩुछय । 

 (ण) “फकऩत्र”  बन्नारे यववाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मि गयेका 
कुया रेन्खन ेवा रेन्खएको  कागजराई सम्झनऩुछय ।  

(त) “फन्द ईजरास”  बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत लनरुऩण हनुे यववादहरु भध्मे 
गोप्म प्रकुलतको यववाद बएको य सम्वद्ध ऩऺहरुयवच गोऩलनमता कामभ गनय 
आवश्मक देन्खएभा सम्वद्ध ऩऺहरु भात्र सहबागी हनुेगयी प्रवन्ध  गयीएको 
सनुवुाई कऺराई सम्झनऩुछय ।  

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

(द) “भूलतवी” बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत यवचायाधीन भदु्धा अन्म अड्डा 
अदारतभा सभेत यवचायालधन बईयहेको अवस्थाभा न्मायमक सलभलतरे लनणयम गदाय 
अन्म यवचायालधन भदु्धाभा प्रबायवत हनुे देन्खएभा प्रबाव ऩाने भदु्धाको पैसरा 
नबएसम्भ प्रबायवत हनुे भदु्दा स्थलगत गने कामयराई सम्झनऩुछय ।  

(ध) “रगाऩात”  बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तय लनयहत टहया,  फोट यवरुवा,  

खलुरा जलभन य त्मसभा यहेका सफैखारे सॊयचना वा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  

सेयोपेयो य सम्ऩूणय अवमवराई सम्झनऩुदयछ ।  
(न) “सदयस्माहा”  बन्नारे धयौटीभा यहेको यकभको रगत किा गयी आम्दानीभा 

वाध्ने कामयराई सम्झनऩुछय ।     

(ऩ) “सबा” बन्नारे गाउॉसबा/नगयसबा सम्झनऩुछय । 
(प) “सलभलत” बन्नारे न्मायमक सलभलत सम्झनऩुछय य सो शव्दरे स्थानीम ऐनको दपा 

४८ को उऩदपा (६) फभोन्जभको सलभलतराइय सभेत जनाउनेछ । 

(फ) “सार वसारी” बन्नारे हयेक वषयको रालग छुिा छुिै हनुे गयी प्रलतवषयको लनलभि 
स्थामी रुऩभा तम गरयएको शतय सम्झनऩुछय । 

(ब)  “स्थानीम ऐन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनऩुछय । 

(भ) सॊयवधान" बन्नारे नेऩारको सॊयवधान सम्झनऩुछय । 
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ऩरयच्छेद-२ 

सलभलतको अलधकाय 

उजयुीभा लनणयम सम्फन्धी काभ् सलभलतभा दताय बएका उजयुी वा उजयुीको लनणयम गने 
वा दताय बएको नालरश वा उजयुीको कुनै व्महोयारे रगत किा गने अलधकाय 
सलभलतराइय भात्र हनुेछ । 

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

(२) तोयकएको शाखा प्रभखु वा तोयकएका अन्म कभयचायीरे मस ऐन य प्रचलरत 
कानून फभोन्जभ तोयकएको काभ गदाय सलभलतको सॊमोजक वा सलभलतरे तोकेको 
सदस्मको प्रत्मऺ लनदेशन, देखदेख य लनमन्त्रणभा यही गनुयऩनेछ । 

मस ऐन फभोन्जभ कामययवलध अवरम्फन गनुयऩने् सलभलतरे उजयुी वा उजयुीको कायवाही 
य यकनाया गदाय प्रचलरत य सम्फन्न्धत सॊघीम कानूनभा स्ऩष्ट उलरेख बए देन्ख फाहेक 
मस ऐन फभोन्जभको कामययवलध अवरम्फन गनुयऩनेछ । 

सलभलतरे हेने् सलभलतराइय देहाम फभोन्जभको उजयुीहरूभा कायवाही य यकनाया गने 
अलधकाय यहनेछ् 
(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगयतको उजयुी, 
(ख) भेरलभराऩ ऐन, २०६८ अनसुाय भेरलभराऩको रालग गाउॉऩालरका/ 

नगयऩालरकाभा प्रयेषत उजयुी, 
(ग) सॊयवधानको अनसूुची-८ अन्तगयतको एकर अलधकाय अन्तगयत सबारे फनाएको 

कानून फभोन्जभ लनरूऩण हनुे गयी लसन्जयत उजयुी, तथा 
(घ) प्रचलरत कानूनरे गाउॉऩालरका/नगयऩालरकारे हेने बलन तोकेका उजयुीहरू । 

सलभलतको ऺते्रालधकाय् सलभलतरे दपा ६ अन्तगयतका भध्मे देहाम फभोन्जभका 
उजयुीहरूभा भात्र ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने तथा कायवाही यकनाया गनेछ् 
(क) व्मन्िको हकभा उजयुीका सफै ऩऺ गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको बैगोलरक 

ऺेत्रालधकाय लबत्र फसोफास गयीयहेको, 
(ख) प्रचलरत कानून य सॊयवधानको बाग ११ अन्तगयतको कुनै अदारत वा 

न्मामाधीकयण वा लनकामको ऺेत्रालधकाय लबत्र नयहेको, 
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(ग) गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको ऺेत्रालधकाय लबत्र ऩयेका कुनै अदारत वा 
लनकामफाट भेरलभराऩ वा लभराऩत्रको रालग प्रयेषत गयीएको, 

(घ) अचर सम्ऩन्ि सभावेश यहेको यवषमभा सो अचर सम्ऩन्ि 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको बैगोलरक ऺेत्रालधकाय लबत्र ययहयहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासॉग सम्फन्न्धत यवषमवस्त ु यहेकोभा सो घटना 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको बैगोलरक ऺेत्र लबत्र घटेको । 

ऩरयच्छेद-३ 

उजयुी तथा प्रलतवाद दताय 

लफवाद दताय गने् (१) कसै उऩय लफवाद दताय गदाय वा उजयुी चराउॉदा प्रचलरत कानून 
फभोन्जभ हकदैमा ऩगुेको व्मन्िरे सलभलतको तोयकएको शाखा सभऺ उजयुी दताय 
गनयसक्नेछ । 

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

 (३) उऩदपा (२) भा रेन्खए देन्ख फाहेक उजयुीभा देहाम फभोन्जभको 
व्महोया सभेत खरुाउनऩुनेछ् 

(क) फादीको नाभ, थय, वतन य लनजको फाफू य आभा, तथा थाहा बएसम्भ 
फाजे य फज्मै को नाभ; 

(ख) प्रलतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ लनजको फाफ ुय आभाको नाभ, थय 
य स्थान ऩिा राग्नेगयी स्ऩष्ट खरेुको वतन; 

(ग) गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको नाभ सयहत सलभलतको नाभ; 

(घ) उजयुी गनुयऩयेको व्महोया य सम्ऩूणय यववयण; 
(ङ) गाउॉऩालरका/नगयऩालरकारे तोके अनसुायको दस्तयु फझुाएको यलसद वा 

लनस्सा  

(च) सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजयुी यहेको व्महोया य सम्फन्न्धत कानून; 

(छ) फादीरे दावी गयेको यवषम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभाणहरू; 

(ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहेको तथा हकदैमा ऩगुेको  सम्फन्धी 
व्महोया; 
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(झ) कुनै सम्ऩन्िसॉग सम्फन्न्धत यवषम बएकोभा सो सम्ऩन्ि चर बए यहेको 
स्थान, अवस्था तथा अचर बए चाययकलरा सयहतको सफै यववयण । 

(४)  प्रचलरत कानूनभा कुनै यवशेष प्रयक्रमा वा ढाॉचा वा अन्म केयह उलरेख 
बएको यहेछ बन ेसो सन्दबयभा आवश्मक यववयण सभेत खरेुको हनुऩुनेछ । 

(५) कुनै यकलसभको ऺलतऩूलतय बयाउनऩुने अथवा फण्डा रगाउनऩुने अवस्थाको 
उजयुीको हकभा    त्मस्तो ऺलतऩूलतय वा फण्डा वा चरनको रालग 
सम्फन्न्धत अचर सम्ऩन्िको यववयण खरेुको हनुऩुनेछ । 

लफवाद दताय गयी लनस्सा ददने्  (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोन्जभ प्राप्त उजयुी दताय 
गयी फादीराइय तायेख तोयक अनसूुची-२ फभोन्जभको ढाॉचाभा लफवाद दतायको लनस्सा 
ददनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ तायेख ददन ुऩने अवस्थाभा तायेख तोक्दा अनसूुची-३ 
फभोन्जभको ढाॉचाभा तायेख बऩायइय खडा गयी सम्फन्न्धत ऩऺको दस्तखत गयाइय लभलसर 
साभेर याख्नऩुछय । 

(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ तायेख बऩायइयभा तोयकएको तायेख तथा उि लभलतभा 
हनुे कामय सभेत उलरेख गयी सम्फन्न्धत ऩऺराइय अनसूुची-४ फभोन्जभको ढाॉचाभा 
तायेख ऩचाय ददनऩुनेछ । 
उजयुी दयऩीठ गने् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोन्जभ ऩेश बएको उजयुीभा 
प्रयक्रमा नऩगुेको देन्खए ऩयुा गनुयऩने देहामको प्रयक्रमा ऩयुा गयी अथवा खरुाउनऩुने 
देहामको व्महोया खरुाइ लमाउन ु बन्न े व्महोया रेन्ख ऩाच ददनको सभम तोयक तथा 
लफवाद दताय गनय नलभलने बए सो को कायण सयहतको व्महोया जनाइय दयऩीठ गयेभा 
फादीराइय उजयुी यपताय ददनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ प्रयक्रमा नऩगुेको बलन दयऩीठ गयी यपताय गयेको 
उजयुीभा दयऩीठभा उलरेख बए फभोन्जभको प्रयक्रमा ऩयुा गयी ऩाच ददनलबत्र लमाएभा 
दताय गरयददनऩुछय । 

(३) उऩदपा (१) फभोन्जभको दयऩीठ आदेश उऩय न्चि नफझु्न े ऩऺरे सो 
आदेश बएको लभलतरे लतन ददन लबत्र उि आदेशको यवरूध्दभा सलभलत सभऺ लनवेदन 
ददन सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोन्जभ ददएको लनवेदन व्महोया भनालसफ देन्खए सलभलतरे 
उऩदपा (१) फभोन्जभको दयऩीठ फदय गयी लफवाद दताय गनय आदेश ददनसक्नेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोन्जभ आदेश बएभा उजयुी प्रशासकरे त्मस्तो लफवाद 
दताय गयी अरू प्रयक्रमा ऩयुा गनुयऩनेछ । 
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दताय गनय नहनुे्  उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोन्जभ ऩेश बएको उजयुीभा देहाम 
फभोन्जभको व्महोया दठक बएनबएको जाॉच गयी दताय गनय नलभलने देन्खएभा दपा १० 
फभोन्जभको प्रयक्रमा ऩयुा गयी दयऩीठ गनुयऩनेछ् 
(क) प्रचलरत कानूनभा हदम्माद तोयकएकोभा हदम्माद वा म्माद लबत्र उजयुी ऩये 

नऩयेको; 
(ख) प्रचलरत कानून फभोन्जभ सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजयुी यहे नयहेको; 
(ग) काननु फभोन्जभ राग्ने दस्तयु दान्खर बए नबएको; 
(घ) कुनै सम्ऩन्ि वा अलधकायसॉग सम्फन्न्धत यवषमभा यववाद लनरूऩण गनुयऩने यवषम 

उजयुीभा सभावेश यहेकोभा त्मस्तो सम्ऩन्ि वा अलधकाय यवषमभा उजयुी गनय 
फादीको हक स्थायऩत बएको प्रभाण आवश्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहे नयहेको; 

(ङ) उि यवषमभा उजयुी गने हकदैमा फादीराइय यहे नयहेको; 
(च) लरखतभा ऩयुागनुयऩने अन्म रयत ऩगुे नऩगुेको; तथा 
दोहोयो दताय गनय नहनुे्  (१) मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन प्रचलरत 
कानून फभोन्जभ सलभलत वा अन्म कुनै अदारत वा लनकामभा कुनै ऩऺरे उजयुी गयी 
सलभलत वा उि अदारत वा लनकामफाट उजयुीभा उलरेख बएको यवषमभा प्रभाण फनु्झ 
वा नफनु्झ यववाद लनयोऩण बैसकेको यवषम यहेको छ बने सो उजयुीभा यहेका ऩऺ 
यवऩऺको फीचभा सोयह यवषमभा सलभलतरे उजयुी दताय गनय य कायवाही गनय हुॉदैन । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ दताय गनय नलभलने उजयुी बरुवश दताय बएकोभा सो 
व्महोया जानकायी बएऩलछ उजयुी जनुसकैु अवस्थाभा यहेको बए ऩलन सलभलतरे उजयुी 
खायेज गनुयऩनेछ ।  

उजयुीसाथ लरखत प्रभाणको सक्कर ऩेश गनुयऩने् उजयुीसाथ ऩेश गनुय ऩने प्रत्मेक लरखत 
प्रभाणको सक्कर य कन्म्तभा एक प्रलत नक्कर उजयुीसाथै ऩेश गनुयऩनेछ य उजयुी 
प्रशासकरे त्मस्तो लरखतभा कुनै कैयपमत जनाउनऩुने बए सो जनाइ सो प्रभाण 
सम्फन्न्धत लभलसरभा याख्नछे । 

उजयुी तथा प्रलतवाद दताय दस्तयु् (१) प्रचलरत कानूनभा लफवाद दताय दस्तयु 
तोयकएकोभा सोयह फभोन्जभ तथा दस्तयु नतोयकएकोभा एक सम रूऩैमाॉ फझुाउन ु 

ऩनेछ । 

(२) प्रचलरत कानूनभा प्रलतवाद दताय दस्तयु नराग्ने बनेकोभा फाहेक एक सम 
रूऩैमाॉ प्रलतवाद दताय दस्तयु राग्नेछ । 
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प्रलतवाद ऩेश गनुयऩने् (१) प्रलतफादीरे दपा २० फभोन्जभ म्माद वा सूचना प्राप्त 
बएऩलछ म्माद वा सूचनाभा तोयकएको सभमावलध लबत्र उजयुी प्रशासक सभऺ आपै वा 
वायेस भापय त लरन्खत प्रलतवाद दताय गनुयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ प्रलतवाद ऩेश गदाय प्रलतफादीरे बएको प्रभाण तथा 
कागजातका प्रलतलरयऩ साथै सॊरग्न गयी ऩेश गनुयऩनेछ । 

(३) प्रलतवादीरे लरन्खत ब्महोया ददॉदा अनसूुची-५ फभोन्जभको ढाॉचाभा ददन ु

ऩनेछ । 

प्रलतवाद  जाॉच गने् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा १५ फभोन्जभ ऩेश बएको प्रलतवाद 
जाॉच गयी कानून फभोन्जभको रयत ऩगुेको तथा म्माद लबत्र ऩेश बएको देन्खए दताय गयी 
सलभलत सभऺ ऩेश हनुे गयी लभलसर साभेर गनुयऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ प्रलतवाद दताय हनुे बएभा उजयुी प्रशासकरे 
प्रलतफादीराइय फादी लभरानको तायेख तोक्नऩुनेछ । 

लरखतभा ऩयुागनुयऩने साभान्म रयत् (१) प्रचलरत कानून तथा मस ऐनभा अन्मत्र रेन्खए 
देन्ख फाहेक सलभलत सभऺ दताय गनय लमाएका उजयुी तथा प्रलतवादभा देहाम फभोन्जभको 
रयत सभेत ऩयुा गनुयऩनेछ् 
(क) एपोय साइज को नेऩारी कागजभा फामाॉ तपय  ऩाॉच सेन्न्टलभटय, ऩयहरो ऩषृ्ठभा 

शीयतपय  दश सेन्न्टलभटय य त्मसऩलछको ऩषृ्ठभा ऩाॉच सेन्न्टलभटय छोडेको तथा 
प्रत्मेक ऩषृ्ठभा फन्िस हयपभा नफढाइय कागजको एकातपय  भात्र रेन्खएको;  

(ख) लरखत दताय गनय लमाउने प्रत्मेक व्मन्िरे लरखतको प्रत्मेक ऩषृ्ठको शीय ऩछुायभा 
छोटकयी दस्तखत गयी अन्न्तभ ऩषृ्ठको अन्त्मभा रेखात्भक तथा लमाप्चे सयहछाऩ 
गयेको; 

(ग) कुनै कानून व्मवसामीरे लरखत तमाय गयेको बए लनजरे ऩयहरो ऩषृ्ठको फामाॉ 
तपय  लनजको कानून व्मवसामी दताय प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य कानून व्मवसामीको 
यकलसभ खरुाइय दस्तखत गयेको; तथा 

(घ) लरखतको अन्न्तभ प्रकयणभा मस लरखतभा रेन्खएको व्महोया दठक साॉचो छ, 
झटु्ठा ठहये कानून फभोन्जभ सहुॉरा फझुाउॉरा बन्न ेउलरेख गयी सो भलुन लरखत 
दताय गनय लमाएको वषय, भयहना य गते तथा वाय खरुाइय लरखत दताय गनय लमाउन े
व्मन्िरे दस्तखत गयेको, । 

तय ब्महोया ऩयुाइ ऩेश बएको लरखत लरनराइ मो उऩदपारे फाधा ऩायेको भालनने 
छैन ।  
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 (२) लरखतभा यवषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण छुट्याइय सॊमलभत य 
भमायददत बाषाभा रेन्खएको हनुऩुनेछ ।  

(३) लरखतभा ऩेटफोलरभा ऩयेको स्थानको ऩयहचान हनु े स्ऩष्ट यववयण य 
व्मन्िको नाभ, थय, ठेगाना तथा अन्म यववयण स्ऩष्ट खरेुको हनुऩुनेछ । 

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

नक्कर ऩेश गनुयऩने् उजयुी वा प्रलतवाद दताय गनय लमाउनेरे यवऩऺीको रालग उजयुी तथा 
प्रलतवादको नक्कर तथा सॊरग्न लरखत प्रभाणहरूको नक्कर साथै ऩेश गनुयऩछय । 

उजयुी वा प्रलतवाद सॊशोधन् (१) लरखत दताय गनय लमाउने ऩऺरे सलभलतभा दताय 
बइसकेको लरखतभा रेखाइ वा टाइऩ वा भदु्रणको साभान्म त्रटुी सच्माउन लनवेदन 
ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको लनवेदनभा भाग फभोन्जभ सच्माउॉदा दावी तथा 
प्रलतवादभा गयीएको भाग वा दावीभा भरुबतु ऩऺभा पयक नऩने य लनकै साभान्म 
प्रकायको सॊशोधन भाग गयेको देखेभा उजयुी प्रशासकरे सो फभोन्जभ सच्माउन ददन 
सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ सॊशोधन बएभा  सो को जानकायी उजयुीको अको 
ऩऺराइय ददनऩुनेछ । 

ऩरयच्छेद-४ 

म्माद ताभेरी तथा तायेख 

म्माद सूचना ताभेर गने् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ९ फभोन्जभ लफवाद दताय बएऩलछ 
फयढभा दइुय ददन लबत्र प्रलतफादीका नाभभा प्रचलरत कानूनभा म्माद तोयकएको बए सोयह 
फभोन्जभ य नतोयकएको बए ऩन्र ददनको म्माद ददइय सम्फन्न्धत वडा कामायरम भापय त 
उि म्माद वा सूचना ताभेर गनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ म्माद वा सूचना ताभेर गदाय दपा ९ फभोन्जभको 
उजयुी तथा उि उजयुी साथ ऩेश बएको प्रभाण कागजको प्रलतलरऩी सभेत सॊरग्न गयी 
ऩठाउनऩुनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन एक बन्दा फयढ 
प्रलतफादीराइय म्माद ददनऩुदाय प्रभाण कागजको नक्कर कुनै एकजना भरु प्रलतफादीराइय 
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ऩठाइय फाॉयकको म्मादभा प्रभाण कागजको नक्कर परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ 
बन्ने व्महोया रेन्ख ऩठाउनऩुनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोन्जभ प्राप्त बएको म्माद वडा कामायरमरे फयढभा लतन 
ददन लबत्र ताभेर गयी ताभेरीको व्महोया खरुाइय सलभलतभा ऩठाउन ु 

ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (१) फभोन्जभ म्माद ताभेर हनु नसकेभा देहाम फभोन्जभको 
यवद्यतुीम भाध्मभ वा ऩलत्रकाभा सूचना प्रकाशन गयेय म्माद ताभेर गनुयऩनेछ्  

(क) म्माद ताभेर गरयनऩुने व्मन्िको कुनै फ्माक्स वा इयभेर वा अन्म कुनै अलबरेख 
हनु सक्ने यवद्यतुीम भाध्मभको ठेगाना बए सो भाध्मभफाट; 

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

(ग) अन्म कुनै सयकायी लनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद ताभेर हनु सक्न े
भनालसफ कायण देन्खएभा सलभलतको आदेशफाट त्मस्तो सयकायी लनकाम भापय त । 

(६) मस ऐन फभोन्जभ म्माद जायी गनुयऩदाय अनसूुची-६ फभोन्जभको ढाॉचाभा 
जायी गनुयऩनेछ । 
योहवयभा याख्नऩुने् मस ऐन फभोन्जभ वडा कामायरम भापय त ताभेर गरयएको म्मादभा 
सम्फन्न्धत वडाको अध्मऺ वा सदस्म तथा कन्म्तभा दइुयजना स्थानीम बरादलभ 
योहवयभा याख्नऩुनेछ । 

यीत फेयीत जाॉच गने् (१) उजयुी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रलतवेदन प्राप्त बएऩलछ 
यीतऩूवयकको ताभेर बएको छ वा छैन जाॉच गयी आवश्मक बए सम्फन्न्धत वडा 
सन्चवको प्रलतवेदन सभेत लरइय यीतऩूवयकको देन्खए लभलसर साभेर यान्ख तथा फेयीतको 
देन्खए फदय गयी ऩनु् म्माद ताभेर गनय रगाइय ताभेरी प्रलत लभलसर साभेर याख्न ु

ऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ जाॉच गदाय सम्फन्न्धत कभयचायीरे फदलनमत यान्ख 
कामय गयेको देन्खए उजयुी प्रशासकरे सो व्महोया खरुाइय सलभलत सभऺ प्रलतवेदन ऩेश 
गनुयऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभको प्रलतवेदनको व्महोया उऩमिु देन्खए सलभलतरे 
सम्फन्न्धत कभयचायी उऩय  कायवाहीको रालग कामयऩालरका सभऺ रेन्ख ऩठाउन 

सक्नेछ । 
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तायेखभा याखू्नऩने् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ९ फभोन्जभ लफवाद दताय गयेऩलछ 
उजयुीकतायराइय य दपा १६ फभोन्जभ प्रलतवाद दताय गयेऩलछ प्रलतफादीराइय तायेख तोयक 
तायेखभा याख्नऩुछय । 

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

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभ तायेख तोयकएको सभमभा कुनै ऩऺ हान्जय नबए 
ऩलन तोयकएको कामय सम्ऩन्न गयी अको तायेख तोक्नऩुने बएभा हान्जय बएको ऩऺराइय 
तायेख तोयक सभमभा हान्जय नबइय ऩलछ हान्जय हनुे ऩऺराइय अन्घ हान्जय बइय तायेख 
राने ऩऺसॉग एकै लभरान हनुेगयी तायेख तोक्नऩुछय । 

 (४) मस दपा फभोन्जभ तोयकएको तायेखभा उऩन्स्थत बएका ऩऺहरूराइय 
साथै यान्ख सलभलतरे उजयुीको कायवायह गनुयऩछय । 

 (५) उऩदपा (४) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन तोयकएको 
तायेखभा कुनै ऩऺ उऩन्स्थत नबए ऩलन सलभलतरे लफवादको यवषमभा कायवाही गनय 
फाधा ऩनेछैन । 

सलभलतको लनणयम फभोन्जभ हनुे् सलभलतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचलरत कानून तथा 
मस ऐनभा रेन्खए देन्ख फाहेकको यवषमभा आवश्मक प्रयक्रमा लनधाययण गनय सक्नेछ । 

ऩरयच्छेद-५ 

सनुवाइय तथा प्रभाण फझु्न ेसम्फन्धभा 

प्रायन्म्बक सनुवाइय्  (१) भेरलभराऩफाट लफवाद लनरुऩण हनु नसकी सलभलतभा आएका 
लफवाद प्रलतवाद दताय वा फमान वा सो सयहको कुनै कामय बएऩलछ सनुवाइयको रालग 
ऩेश बएको लफवादभा उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा तत्कार लनणयम गनय सयकने बएभा 
सलभलतरे लफवाद ऩेश बएको ऩयहरो सनुवाइयभा नै लनणयम गनय सक्नेछ । 

 (२) सलभलत सभऺ ऩेश बएको लफवादभा उऩदपा (१) फभोन्जभ तत्कार 
लनणयम गनय सयकन ेनदेन्खएभा सलभलतरे देहाम फभोन्जभको आदेश गनय सक्नेछ्- 
(क) लफवादभा भखु नलभरेको कुयाभा मकीन गनय प्रभाण फझु्न ेवा अन्म कुनै कामय 

गने; 

(ख) लफवादभा फझु्नऩुने प्रभाण मयकन गयी ऩऺफाट ऩेश गनय रगाउने वा सम्फन्न्धत 
लनकामफाट भाग गने आदेश गने;  
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(ग) भेरलभराऩका सम्फन्धभा लफवादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने; तथा 
(घ) लफवादका ऩऺ उऩन्स्थत बएभा सनुवुाइको रालग तायेख तथा ऩेन्शको सभम 

तालरका लनधाययण गने । 

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

प्रभाण दान्खर गने् फादी वा प्रलतफादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेश गनय अनभुलत भाग गयी 
लनवेदन ऩेश गयेभा उजयुी प्रशासकरे सोयह ददन लरन सक्नेछ । 

लरखत जाॉच गने् (१) सलभलतरे उजयुीभा ऩेश बएको कुनै लरखतको सत्मता ऩयीऺण 
गनय येखा वा हस्ताऺय यवशेषऻराइय जाॉच गयाउन जरूयी देखेभा सो लरखतराइय असत्म 
बन्ने ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तयु दान्खर गनय रगाइय येखा वा हस्ताऺय यवशेषऻफाट लरखत 
जाॉच गयाउन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ जाॉच गदाय भनालसफ भायपकको सभम तोयक 
आदेश गनुयऩनेछ य सभम लबत्र जाॉच सम्ऩन्न हनुको रालग मथासम्बव व्मवस्था  

गनुयऩनेछ ।  

 (३) उऩदपा (१) फभोन्जभ जाॉच गदाय लरखत असत्म ठहयीएभा लरखत सत्म 
यहेको बन्ने ऩऺफाट रागेको दस्तयु असरु गयी उऩदपा (१) फभोन्जभ दस्तयु दान्खर 
गने ऩऺराइय बयाइयददनऩुछय । 

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

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ आदेश बएऩलछ उजयुी प्रशासकरे उजयुीको 
ऩऺराइय आदेशभा उलरेख बएको लभलतभा साऺी फझु्ने तायेख तोक्नऩुनेछ । 

 (३) साऺी फझु्न े तायेख तोयकएको ददनभा आफ्नो साऺी सलभलत सभऺ 
उऩन्स्थत गयाउन ुसम्फन्न्धत ऩऺको दायमत्व हनुेछ । 

सलभलतको तपय फाट फकऩत्र गयाउने्  (१) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेन्खएको 
बए ताऩलन नाफारक वा अशि वा वधृ्दवृध्दा ऩऺ यहेको उजयुीभा सान्ऺ फकऩत्रको 
रालग तोयकएको तायेखको ददन उऩन्स्थत नबएको वा उऩन्स्थत नगयाइएको साऺीराइय 
सलभलतरे म्माद तोयक सलभलतको तपय फाट न्झकाइय फकऩत्र गयाउन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ साऺी न्झकाउॉदा फकऩत्र हनुे तायेख तोयक म्माद 
जायी गनुयऩनेछ य उजयुीका ऩऺहरूराइय सभेत सोयह लभरानको तायेख तोक्नऩुनेछ । 
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साऺी फकऩत्र गयाउने् (१) उजयुी प्रशासकरे साऺी फकऩत्रको रालग तोयकएको ददन 
ऩऺहरूसॉग लनजहरूरे उऩन्स्थत गयाउन लमाएका सान्ऺको नाभावरी लरइय सलभलत 
सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ । 

 (२) साऺी फकऩत्रको रालग तोयकएको तायेखको ददन उजयुीका सफै ऩऺरे 
साऺी उऩन्स्थत गयाउन लमाएको बए कामायरम खलुनासाथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी 
उऩन्स्थत गयाउन नलमाएको बए ददनको फाह्र फजेऩलछ सलभलतरे उऩरब्ध बए सम्भका 
साऺीको फकऩत्र गयाउनऩुनेछ । 

फन्देज गनय सक्ने्  (१) साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा उजयुीको यवषमवस्त ु बन्दा पयक 
प्रकायको तथा साऺी वा उजयुीको ऩऺराइय अऩभालनत गने वा न्झझ्माउने वा अननु्चत 
प्रकायको प्रश्न सोलधएभा सलभलतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट ऩऺराइय फन्देज गनय  

सक्नेछ । 

 (२) नाफारक वा वधृ्द वा असि वा लफयाभीरे साऺी फक्नऩुने बइय त्मस्तो 
उजयुीभा कुनै ऩऺको उऩन्स्थलत वा अन्म कुनै भनालसफ कायणरे साऺीराइय फकऩत्र 
गनय अननु्चत दफाव ऩयेको वा ऩने प्रफर सम्बावना यहेको छ बन्न ेसलभलतराइय रागेभा 
सलभलतरे त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩन्स्थलतराइय फन्देज गयी लनजरे साऺीरे नदेख्न ेगयी 
भात्र उऩन्स्थत हनु आदेश गनय सक्नेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभ आदेश गयेभा साऺीरे नदेख्न ेगयी ऩऺ उऩन्स्थत 
हनुे व्मवस्था लभराउन ेदायमत्व सलभलतको हनुेछ । 

 (४) उऩदपा (१) वा (२) फभोन्जभ गदाय सलभलतरे उजयुीसॉग सम्फन्न्धत 
आवश्मक प्रश्न तमाय गयी सलभलतको तपय फाट फकऩत्र गयाउन  सक्नेछ । 

ऩेशी सूची प्रकाशन गनुयऩने् (१) उजयुी प्रशासकरे प्रत्मेक हप्ता शकु्रवाय अगाभी 
हप्ताको रालग ऩेशी तोयकएको लफवादहरूको साप्तायहक ऩेशी सूची तथा तोयकएको ददन 
उि ददनको रालग ऩेशी तोयकएका लफवादहरूको ऩेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको सूची सॊमोजकरे य लनजको अनऩुन्स्थलतभा 
लनजरे न्जम्भेवायी तोकेको सलभलतको सदस्मरे प्रभान्णत गनुयऩनेछ । 

दैलनक ऩेशी सूची् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ३२ फभोन्जभको साप्तायहक ऩेशी 
सूचीभा चढेका लफवाद हरूको  तोयकएको ददनको ऩेशी सूची तमाय गयी एक प्रलत 
सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनऩुनेछ तथा एक प्रलत सलभलतका सदस्महरूराइय उऩरब्ध 
गयाउनऩुनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको सूचीभा लफवादहरू उलरेख गदाय लफवाद 
दतायको आधायभा देहामको क्रभभा तमाय गयी प्रकाशन गयाउनऩुनेछ्- 
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(क) नाफारक ऩऺ बएको लफवाद; 

(ख) शारययीक असिता वा अऩाङ्गता बएको व्मन्ि ऩऺ बएको लफवाद; 

(ग) सियी वषय उभेय ऩयुा बएको वधृ्द वा वधृ्दा ऩऺ बएको लफवाद; तथा 
(घ) लफवाद दतायको क्रभानसुाय ऩयहरे दताय बएको लफवाद । 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभ ऩेशी सूची तमाय गदाय भलुतवीफाट जागेका तथा 
सवोच्च अदारत, उच्च अदारत तथा न्जलरा अदारतफाट ऩनु् इन्सापको रालग प्राप्त 
बइय दताय बएको लफवादको हकभा शरुूभा सलभलतभा दताय बएको लभलतराइय नै दताय लभलत 
भालन क्रभ लनधाययण गनुयऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (१) वा (२) भा यहेको क्रभानसुाय नै सलभलतरे लफवादको 
सनुवाइय य कायवाही तथा यकनाया गनुयऩनेछ । 

उजयुी प्रशासकको न्जम्भेवायी हनुे्  ऩेशी सूचीभा चढेका लफवादहरू कामायरम खरेुको 
एक घण्टा लबत्र सलभलत सभऺ सनुवाइयको रालग ऩेश गने तथा उि ददनको तोयकएको 
कामय सयकए ऩलछ सलभलतफाट यपताय फनु्झलरइय सयुन्ऺत याख्न े न्जम्भेवायी उजयुी 
प्रशासकको हनुेछ । 

प्रभाण सनुाउन सक्ने्  सलभलतरे दपा २५ फभोन्जभ तोयकएको तायेखको ददन उऩन्स्थत 
सफै ऩऺराइय अको ऩऺरे ऩेश गयेको प्रभाण एवभ ्कागजात देखाइय ऩयढ फाॉची सनुाइय 
सो फायेभा अको ऩऺको कुनै कथन यहेको बए लरन्खत फमान गयाइय लभलसर साभेर 
गयाउन सक्नेछ । 

लफवादको सनुवाइय गने् (१) सलभलतरे दवैु ऩऺको कुया सनुी लनजहरूको लफवादको 
सनुवाइय तथा लनणयम गनुयऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको सनुवाइय तथा लनणयम गदाय ऩऺहरूको योहवयभा 
गनुयऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोन्जभ लफवादको सनुवाइय गदाय इजरास कामभ गयी 
सनुवाइय गनय भनालसव देन्खएभा सोही अनसुाय गनय सक्नेछ । 

तय दफैु ऩऺको बनाइ तथा न्जयकय सनु्नराइ उऩदपा ३ अनसुायको इजरास कामभ 
गनय फाधा हनुे छैन । 

फन्द इजरासको गठन गनयसक्न े (१) सलभलतरे भयहरा तथा फारफालरका सभावेश 
यहेको तथा आवश्मक देखेको अन्म लफवादको सनुवाइयको रालग फन्द इजरास कामभ 
गयी सनुवाइय गनय सक्नेछ । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको फन्द इजरासभा लफवादका ऩऺ तथा अन्म 
सयोकायवारा फाहेक अन्म व्मन्िराइय इजरासभा प्रवेश गनय नऩाउन े गयी फन्द 
इजरासको गठन गनुयऩनेछ । 

 (३) फन्द इजरासफाट हेरयने लफवादको काभ कायवाही, यऩडीतको नाभ थय 
ठेगाना रगामतका यवषम गोप्म याख्नऩुनेछ । 

फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मवस्था् (१) फन्द इजरासफाट हेरयएका लफवादहरूको 
कागजातको प्रलतलरयऩ फादी, प्रलतवादद य लनजको यहतभा असय ऩयेको कुनै सयोकायवारा 
फाहेक अरू कसैराइय उऩरब्ध गयाउनहुुॉदैन । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको लफवादको तथ्म खरुाइय कुनै सभाचाय कुनै 
ऩत्रऩलत्रकाभा सॊप्रषेण हनु ददन ुहुॉदैन । 

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

थऩ प्रभाण फझु्ने्  लफवादको सनुवाइयको क्रभभा लफवादको कुनै ऩऺको अनयुोधभा वा 
लफवाद सनुवाइयको क्रभभा सलभलत आपैरे थऩ प्रभाण फझु्नऩुने देखेभा उजयुीका 
ऩऺहरूराइय थऩ प्रभाण ऩेश गनय ऩेश गने तायेख तोयक आदेश गनय सक्नेछ । 

स्वाथय फान्झएको लफवाद हेनय नहनुे्  सलभलतको सदस्मरे देहामका लफवादको कायवाही य 
यकनायाभा सॊरग्न हनुहुुॉदैन्- 
(क) आफ्नो वा नन्जकको नातेदायको हक यहत वा सयोकाय यहेको लफवाद; 

स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको रालग "नन्जकको नातेदाय" बन्नारे अऩतुारी 
ऩदाय कानून फभोन्जभ अऩतुारी प्राप्त गनय सक्न े प्राथलभकता क्रभभा यहेको व्मन्ि, 
भाभा, भाइज,ु सानीआभा, ठूरीआभा, सानोफाफ,ु ठूरोफाफू, ऩलत वा ऩत्नी तपय का सासू, 
ससयुा, पूऩ,ु पूऩाज,ु सारा, जेठान, सारी, दददी, फयहनी, लबनाज,ु फयहनी ज्वाइ,ँ बाञ्जा, 
बाञ्जी, बाञ्जी ज्वाइ,ँ बाञ्जी फहुायी तथा त्मस्तो नाताका व्मन्िको एकासगोरभा यहेको 
ऩरयवायको सदस्म सम्झनऩुछय । 

(ख) लनजरे अन्म कुनै हैलसमतभा गयेको कुनै कामय वा लनज सॊरग्न यहेको कुनै यवषम 
सभावेश यहेको कुनै लफवाद; 

(ग) कुनै यवषमभा लनजरे लफवाद चलने वा नचलन े यवषमको छरपरभा सहबालग बइय 
कुनैयाम ददएको बए सो यवषम सभावेश यहेको लफवाद; वा 

(घ) अन्म कुनै कायणरे आधायबतू रूऩभा लनज य लनजको एकाघयसॊगोरका ऩरयवायका 
सदस्मको कुनै स्वाथय फान्झएको लफवाद । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको कुनै अवस्था देन्खएभा जनु सदस्मको त्मस्तो 
अवस्था ऩछय उि सदस्मरे लफवाद हेनय नहनुे कायण खरुाइय आदेश गनुयऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) को प्रलतकुर हनुे गयी कुनै सदस्मरे कुनै लफवादको 
कायवायह य यकनायाभा सहबालग हनु रागेभा लफवादको कुनै ऩऺरे आवश्मक प्रभाण 
सयहत लफवादको कायवायह यकनाया नगनय लनवेदन ददन सक्नेछ  य सो सम्फन्धभा  काभ 
कायफाही स्थानीम ऐनको दपा ४८(५) अनसुाय हनुेछ । 

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

 (५) उऩदपा (४) फभोन्जभ गदाय सबारे लफवादका ऩऺहरूराइय सोयह उऩदपा 
फभोन्जभ गदठत सलभलतफाट लफवादको कायवायह यकनाया हनुे कुयाको जानकायी गयाइय 
उि सलभलत सभऺ उऩन्स्थत हनु ऩठाउनऩुनेछ । 

ऩरयच्छेद-६ 

लनणयम य अन्म आदेश 

लनणयम गनुयऩने् (१) सलभलतरे सनुवाइयको रालग ऩेश बएको लफवाद हेदाय कुनै प्रभाण 
फझु्नऩुने फाॉयक नययह लफवाद यकनाया गने अवस्था यहेको देन्खएभा सोयह ऩेशीभा 
लफवादभा लनणयम गनुयऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ लनणयम गयेऩलछ लनणयमको व्महोया लनणयम 
यकताफभा रेन्ख सलभलतभा उऩन्स्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत गनुयऩनेछ । 

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

(४) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन सभमाबाव अथवा 
अन्म कुनै भनालसफ कायणरे गदाय सोयह ददन लफवाद लनणयम गनय नसक्ने बएभा आगालभ 
हप्ताको कुनै ददनको रालग अको ऩेशी तायेख तोक्नऩुनेछ । 

लनणयमभा खरुाउनऩुने् (१) सलभलतरे दपा ४१ फभोन्जभ गयेको लनणयमको ऩूणयऩाठभा 
मस दपा फभोन्जभका कुयाहरू खरुाइय अनसूुची-७ फभोन्जभको ढाॉचाभा तमाय  

गनुयऩनेछ । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ ऩूणयऩाठ तमाय गदाय फादी तथा प्रलतफादीको 
न्जयकय, लनणयम गनुयऩने देन्खएको यवषम, दवैु ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाणका कुयाहरू 
सभेतको यवषम खरुाउनऩुनेछ । 

 (३) उऩदपा  (२) भा उलरेख बए देन्ख फाहेक ऩूणयऩाठभा देहामका 
कुयाहरू सभेत खरुाउनऩुनेछ्- 
(क) तथ्मको ब्महोया; 
(ख) लफवादको कुनै ऩऺरे कानून व्मवसामी याखेको बएभा लनजरे ऩेश गयेको फहस 

नोट तथा फहसभा उठाइएका भरु यवषमहरु; 

(ग) लनणयम गनयको रालग आधाय लरइएको प्रभाणका साथै दवैु ऩऺफाट ऩेश बएको 
प्रभाण तथा त्मसको यवश्लषेण; 

(घ) लनणयम कामायन्वमन गनयको रालग गनुयऩने यवषमहरूको लसरलसरेवाय उलरेखन 
सयहतको तऩलसर खण्ड; तथा 

(ङ) लनणयम उऩय ऩनुयावेदन राग्ने बएभा ऩनुयावेदन राग्ने न्जलरा अदारतको नाभ य 
के कलत ददनलबत्र ऩनुयावेदन गनुयऩने हो सो सभेत ।  

 (४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदेन्ख फाहेक देहामका कुयाहरु सभेत 
लनणयमभा खरुाउन सक्नेछ्- 
(क) साऺी वा सजयलभनको फकऩत्रको सायाॊश; 

(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा वा अवरम्फन गयेको बए सो नजीयको यववयण य लफवादभा 
उि नजीयको लसध्दान्त के कुन आधायभा राग ुबएको हो अथवा राग ुनबएको 
हो बन्न ेकायण सयहतको यवश्लषेण; 

(ग) लनणयमफाट कसैराइय कुनै कुया ददन ु बयाउन ु ऩने बएको बए कसराइय के कलत 
बयाइय ददनऩुने हो सोको यववयण; तथा 

(घ) लफवादको क्रभभा कुनै भारसाभान वा प्रभाणको रुऩभा केयह वस्त ुसलभलत सभऺ 
ऩेश बएको बए सो भारसाभान वा वस्तकुो हकभा के गने हो बन्ने यवषम । 

प्रायन्म्बक सनुवाइयभा लनणयम हनुसक्ने्  (१) सलभलतरे ऩयहरो सनुवाइयको रालग ऩेश 
बएको अवस्थाभा नै लफवादभा थऩ प्रभाण फनु्झयहनऩुने अवस्था नयहेको देखेभा अथवा 
हदम्माद वा हकदैमा वा सलभलतको ऺेत्रालधकाय नयहेको कायणरे लफवाद लनणयम गनय 
नलभलने देखेभा ऩयहरो सनुवाइयभा नै लनणयम गनय सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको लनणयम ऺेत्रालधकायको अबाव यहेको कायणरे 
बएको अवस्थाभा ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने अदारत वा स्थानीम तह वा अन्म लनकामभा 
उजयुी गनय जान ुबलन सम्फन्न्धत ऩऺराइय  जानकायी ददन ुऩनेछ । 
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लनणयम सॊशोधन् (१) सलभलत सभऺ लफवादको ऩऺ वा कुनै सयोकायवारारे लफवादको 
लनणयमभा बएको कुनै रेखाइयको त्रटुी सॊशोधन गयी ऩाउन न्जयकय लरइय लनणयमको 
जानकायी बएको ऩैंलतस ददन लबत्र लनवेदन ददन सक्नेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको लनवेदन ऩयी सलभलतरे हेदाय साभान्म त्रटुी 
बएको य सॊशोधनफाट लनणयमको भूर आशमभा कुनै हेयपेय नहनुे देखेभा छुिै ऩचाय 
खडा गयी लनवेदन फभोन्जभ लनणयम सॊशोधन गने आदेश ददनसक्नेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभको आदेश भूर लनणयमको अलबन्न अङ्गको रुऩभा 
लरइनेछ । 

लनणयमभा हेयपेय गनय नहनुे्  (१) सलभलतका सदस्म अथवा अरु कसैरे ऩलन सलभलतका 
सदस्महरुको दस्तखत बैसकेऩलछ लनणयमभा कुनै प्रकायको थऩघट वा केयभेट गनय  

हुॉदैन । 

 (२) कसैरे उऩदपा (१) फभोन्जभ को कसयु गने कभयचायीराइय आवश्मक 
कायवाहीको रालग सम्फन्न्धत लनकामभा रेन्ख ऩठाउनऩुनेछ ।  

लनणयम बएऩलछ गनुयऩने कायवायह् (१) उजयुी प्रशासकरे सलभलतफाट लनणयम बएऩश्चात 
लनणयम यकताफभा सलभलतका सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मयकन गयी लनणयम 
यकताफ य लभलसर न्जम्भा लरनऩुछय । 

 (२) मस ऐन फभोन्जभ लनणयमको ऩूणयऩाठ तमाय बएऩलछ सफै सदस्मको 
दस्तखत बैसकेऩलछ उजयुी प्रशासकरे लनणयमको कामायन्मवम गनयका रालग तत्कार 
गनुयऩने केयह कामय बए सो सम्ऩन्न गयी लभलसर अलबरेखको रागी ऩठानऩुछय । 

लनणयम गनयऩने अवलध् (१) सलभलतरे प्रलतवाद दान्खर बएको वा फमान गनुयऩनेभा 
प्रलतफादीको फमान बएको लभलतरे तथा प्रलतवाद दान्खर नबएको वा फमान नबएकोभा 
सो हनुऩुने म्माद बिुान बएको लभलतरे नब्फे ददनलबत्र लफवादको अन्न्तभ लनणयम 
गनुयऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको सभमावलध गणना गदाय भेरलभराऩको रालग 
ऩठाइयएको लफवादको हकभा भेरलभराऩको प्रयक्रमाभा रागेको सभम कटाइय अवलध 
गणना गनुयऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन लफवादभा फझु्नऩुने 
प्रभाण तथा ऩयुा गनुयऩने प्रयक्रमा फाॉयक नयही लफवाद लनणयम गनय अङ्ग ऩलुगसकेको बए 
सो ऩगुेको ऩन्र ददनलबत्र अन्न्तभ लनणयम गनुयऩनेछ । 

अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश जायी गनय सयकने्   
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स्थानीम ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड (क) देन्ख (ङ) सम्भ उन्लरन्खत 
यवषमभा तत्कार अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश जायी गनय सयकनेछ । मस्तो आदेश 
जायी गदाय लनवेदकरे ऩेश गयेको कागजात, लनजको अवस्था य वस्तगुत ऩरयन्स्थलतको 
प्रायन्म्बक छानयवन गयी तत्कार आदेश नगये लनवेदकराई ऩनय सक्ने नकायात्भक 
प्रबावको भलुमाॊकन गनुय ऩदयछ । न्मायमक सलभलतरे जायी गने अन्तरयभ सॊयऺणात्भक 
आदेश अनसूुची ८ भा उलरेख गये फभोन्जभ हनुेछ ।  

ऩरयच्छेद-७ 

सलभलतको सन्चवारम 

सलभलतको सन्चवारम् (१)सलभलतको कामयसम्ऩादनराइय सहन्जकयणा गनय एक सन्चवारम 
यहने छ  

(२) उऩदपा (१) वभोन्जभको सन्चवारमभा कामयऩालरकारे आवश्मता अनसुाय 
उजयुी  प्रशासक, अलबरेख प्रशासक तथा अन्म कभयचायीहरुको व्मवस्था गनय  

सक्नेछ । सन्चवारमको  कामयसम्ऩादनराइय व्मवन्स्थत गनय सन्चवारम अन्तगयत 
उजयुी शाखा/ पाॉट तथा अलबरेख शाखा /पाॉट यहन सक्नेछ । 

उजयुी प्रशासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए देन्ख 
फाहेक उजयुी प्रशासकको  काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोन्जभ हनुेछ् 
(क) ऩेश बएका उजयुी, प्रलतवाद य अन्म लरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩगुेको बए कानून 

फभोन्जभ राग्ने दस्तयु लरइय दताय गने य दताय गनय नलभलने बए कायण जनाइय 
दयऩीठ गने; 

 (ख) यववादभा प्रभाणको रालग ऩेश बएका नक्कर कागजराइय सक्करसॉग लबडाइय दठक 
देन्खएभा प्रभान्णत गने य लभलसर साभेर याख्न े तथा सक्करभा केयह कैयपमत 
देन्खएभा सो जनाइय सम्फन्न्धत ऩऺको सयहछाऩ गयाइय याख्न;े 

(ग) ऩेश बएका लरखत साथ सॊरग्न हनुऩुने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ वा छैन 
बए ठीक छ वा छैन जाॉच्ने; 

(घ) सलभलतको आदेशरे न्झकाउनऩुने प्रलतफादी, साऺी वा अन्म व्मन्िको नाभभा 
म्माद जायी गने; 

(ङ) यववादका ऩऺराइय तायेख वा ऩेशी तायेख तोक्ने; 
(च) सलभलत सभऺ ऩेश हनुऩुने लनवेदन दताय गयी आदेशको रालग सलभलत सभऺ ऩेश 

गने; 
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(छ) कानून फभोन्जभ वायेस लरने तथा गजु्रकेो तायेख थाम्ने लनवेदन लरइय आवश्मक 
कायवाही गने; 

(ज) सलभलतफाट बएको आदेश कामायन्वमन गने गयाउन;े 

(झ) सलभलतभा ऩेश वा प्राप्त बएका कागजऩत्र फझु्ने, बऩायइय गने रगामतका कामयहरु 
गने; 

(ञ) आवश्मकतानसुाय सलभलतको तपय फाट ऩत्राचाय गने; 

(ट) सलभलतको आदेशरे ताभेर गनुयऩने म्माद ताभेर गनेगयाउने, ताभेर बएको 
म्मादको ताभेरी जाॉची यीतऩूवयकको नबए ऩनु् जायी गने तथा अन्म अदारत वा 
लनकामफाट प्राप्त बएको गाउॉऩालरका/नगयऩालरकारे ताभेर गरयददनऩुने म्माद 
ताभेर गने गयाउन;े 

(ठ) लनणयम यकताफ य उजयुीको लभलसर न्जम्भा लरने; 
(ड) सलभलतभा दताय बएका यववाद तथा लनवेदन रगामतका कागजातको अलबरेख 

तमाय गने य भालसक वा वायषयक प्रलतवेदन ऩेश गनुयऩने लनकाम सभऺ प्रलतवेदन 
तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभान्णत गयाइय सम्फन्न्धत लनकामभा ऩठाउन;े 

(ढ) आफ्नो न्जम्भा यहेका उजयुीका लभलसरभा यहेका कागजातको यीतऩूवयक नक्कर 
ददने; 

(ण) न्जलरा अदारतभा ऩनुयावेदन राग्न ेगयी लनणयम बएका यववादभा ऩनुयावेदन म्माद 
जायी गयी ताभेर गनेगयाउन;े 

(त) अदारत वा अन्म कुनै लनकामभा यववादको लभलसर वा कुनै कागजात ऩठाउनऩुने 
बएभा सलभलतराइय जानकायी गयाइय लभलसर वा कागजात ऩठाउने तथा यपताय प्राप्त 
बएऩलछ कानून फभोन्जभ सयुन्ऺत याख्न ेव्मवस्था लभराउने; 

(त) लनणयम यकताफ न्जम्भा लरने; तथा 
(थ) ऩेश बएका लनवेदन रगामतका कागजातभा सलभलतफाट आदेश हनुऩुने वा लनकासा 

लरनऩुनेभा सलभलत सभऺ ऩेश गने । 

अलबरेख प्रशासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए फाहेक 
अलबरेख प्रशासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोन्जभ हनुेछ् 
(क) लनणयम कामायन्वमन सम्फन्धी् 

(२) लनणयम फभोन्जभ चरन चराउनऩुने, कुनै कुया ददराइयबयाइय ददनऩुने 
रगामतका लनणयम कामायन्वमनका रालग गनुयऩने कामयहरु गने तथा लनणयम कामायन्वमनको 
अलबरेख याखी कानून फभोन्जभ यववयण ऩठाउनऩुने लनकामहरुभा यववयण ऩठाउने; 
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(३) लनणयम कामायन्वमनको क्रभभा लनवेदन ददएका ऩऺहरुको वायेस लरने, सकाय 
गयाउन,े गजु्रकेो तायेख थभाउने रगामतका कामयहरु गने; 

(४) सलभलतको आदेशरे योक्का बएको वा अरु कुनै अदारत वा लनकामफाट योक्का 
बै आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दान्खर चरान गनुयऩने बए सो गने; 

(५) लनणयम फभोन्जभ लरराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनुयऩने बए सो 
सभेत गने; तथा 

(६) रेन्खए देन्ख फाहेकको कुनै कामय लनणयम कामायन्वमनको क्रभभा गनुयऩने 
बएभा सलभलत सभऺ ऩेश गयी आदेश फभोन्जभ गने । 

(ख) अलबरेख सॊयऺण सम्फन्धी् 
(१) अलबरेख शाखाको येखदेख गयी लनणयम बएका लभलसर सयुन्ऺत याख्न े य 

कानून फभोन्जभ सडाउनेऩने कागजहरु सडाउने; 
(२) लनणयम बएका लभलसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दरुुस्त यहेनयहेको हेने य 

लभलसर कानून फभोन्जभ गयी दरुुस्त अवस्थाभा याख्न;े 

(३) कानून फभोन्जभ सडाउन ेकागजको यववयण तमाय गयी सो यववयण सयुन्ऺत 
यहने व्मवस्था गने; 

(४) अलबरेख शाखाभा प्राप्त बएको लभलसरहरुको सारफसारी अलबरेख याख्न ेय 
आवश्मकतानसुाय यववयण तमाय गने; तथा 

(५) कुनै अदारत वा लनकामफाट अलबरेखभा यहेको लभलसर वा कुनै कागजात 
भाग बै आएभा यीतऩूवयक ऩठाउन े य यपताय प्राप्त बएऩलछ यीतऩूवयक गयी सयुन्ऺत  

याख्न े। 

उजयुी प्रशासक वा अलबरेख प्रशासकको आदेश उऩयको लनवेदन् (१) मस ऐन फभोन्जभ 
उजयुी प्रशासक वा अलबरेख प्रशासकरे गयेको आदेश वा कायवाही उऩय न्चि नफझु्ने 
ऩऺरे सो आदेश वा कायवाही बएको ऩाॉच ददनलबत्र सलभलत सभऺ लनवेदन ददन  

सक्नेछ । 

 (२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोन्जभ ऩेश बएको लनवेदन उऩय सनुवुाइय गयी 
लनवेदन ऩेश बएको फयढभा सात ददन लबत्र लनवेदन उऩयको कायवायह टुङ्गग्माउन ु

ऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन उऩदपा (१) 
फभोन्जभको लनवेदन उऩय आदेश वा लनणयम गनुयऩूवय केयह फझु्नऩुने बए सो फझेुय भात्र 
लनणयम वा आदेश गनुयऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद-८ 

भेरलभराऩ सम्फन्धी व्मवस्था 

लभराऩत्र गयाउने्  (१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोन्जभ लभराऩत्र हनु सक्ने जनुसकैु 
उजयुीभा लभराऩत्र गयाउन सक्नछे । 

 (२) यववादका ऩऺहरूरे लभराऩत्रको रालग अनसूुची-९ फभोन्जभको ढाॉचाभा 
लनवेदन ददएभा सलभलतरे उजयुीभा लभराऩत्र गयाउन उऩमिु देखेभा लभराऩत्र 
गयाइददनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभ ऩऺहरूरे ददएको लनवेदनको व्महोया सलभलतरे 
दवैु ऩऺराइय सनुाइय त्मसको ऩरयणाभ सम्झाइय ऩऺहरूको लभराऩत्र गने सम्फन्धभा 
सहभलत यहेनयहेको सोध्नऩुनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोन्जभ सनुाउॉदा ऩऺहरूरे लभराऩत्र गनय भञ्जुय गयेभा 
सलभलतरे ऩऺहरूको लनवेदनभा उलरेख बएको व्महोया फभोन्जभको लभराऩत्र तीन प्रलत 
तमाय गयाउनऩुनेछ । 

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

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

 (२) ऩऺहरूरे जनुसकैु तहभा यवचायाधीन यहेको प्रचलरत कानूनरे 
भेरलभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनय सयकने यववादभा यववादका ऩऺरे सॊमिु 
रूऩभा सलभलत सभऺ लनवेदन ददन सक्नेछन ्। 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभ लनवेदन ददएकोभा भेरलभराऩफाट उजयुीको 
लनयोऩण हनु उऩमिु देन्खएभा सलभलतरे त्मस्तो उजयुी भेरलभराऩको भाध्मभफाट 
लनयोऩण गनय रेन्ख ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोन्जभको आदेशऩलछ भेरलभराऩ सम्फन्धी कायवायह 
प्रायम्ब गयी ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाइयददनऩुनेछ । 

 (५) भेरलभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोयकए फभोन्जभ हनुेछ । 
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उजयुी लनणयम गने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोन्जभ भेरलभराऩको भाध्मभफाट उजयुीको 
लनयोऩण गनय प्रयक्रमा फढाएकोभा भेरलभराऩको भाध्मभफाट उजयुीको लनयोऩण हनु 
नसकेभा ऩऺहरूराइय उजयुीको ऩेशी तायेख तोयक कानून फभोन्जभ कायवाही गयी 
सनुवाइय तथा लनणयम गने प्रयक्रमा फढाउनऩुनेछ । 

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

भेरलभराऩ वा लभराऩत्र हनु नसक्ने् मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेन्खएको बए 
ताऩलन कुनै उजयुीभा लभराऩत्र गयाउॉदा उजयुीको प्रकृलत वा लभराऩत्रको व्महोयाफाट 
नेऩार सयकाय फादी बइय चरेको कुनै यववाद वा सावयजलनक तथा सयकायी सम्ऩन्ि वा 
यहतभा असय ऩने देन्खएभा सलभलतरे त्मस्तो यववादभा लभराऩत्र गयाउनेछैन । 

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

भेरलभराऩको रालग प्रोत्साहन गने् (१) सलभलतरे सलभलत सभऺ सनुवाइयको रालग ऩेश 
बएको उजयुीभा भेरलभराऩ हनुसक्न ेसम्बावना यहेको देखेभा ऩऺहरूराइय भेरलभराऩको 
रालग तायेख तोक्न सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको तायेखको ददन सलभलतरे यववादका ऩऺ तथा 
यवऩऺ, उऩन्स्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइय साथै लरइआएका अन्म व्मन्ि सभेत उऩन्स्थत 
गयाइय भेरलभराऩको रालग छरपर गयाइय ऩऺहरूको फीचभा सहभलत बएभा सहभलत 
बए फभोन्जभ लभराऩत्र कागज तमाय गनय रगाइय लभराऩत्र गयाइयददनऩुनेछ । 

  (३) उजयुीभा तोयकएको म्मादभा सलभलत सभऺ उऩन्स्थत नबएको वा 
उऩन्स्थत बएय ऩलन तायेख गजुायी यववादभा तायेखभा नयहेको ऩऺ अथवा यववादभा ऩऺ 
कामभ नबएको बए ताऩलन यववादको ऩेटफोरीफाट उजयुीको ऩऺ कामभ हनु ेदेन्खएको 
व्मन्ि सभेत भेरलभराऩको रालग उऩन्स्थत बएभा सलभलतरे भेरलभराऩ गयाइय 
लभराऩत्रको कागज गयाइयददनऩुनेछ । 

प्रायन्म्बक सनुवाइय ऩूवय भेरलभराऩ् (१) उजयुी प्रशासकरे प्रायन्म्बक सनुवाइयको रालग 
सलभलत सभऺ उजयुी ऩेश हनुऩूुवय उजयुीभा भेरलभराऩ हनुसक्ने अवस्था देन्खएभा वा 
ऩऺहरूरे सो व्महोयाको लनवेदन लरइय आएभा लभराऩत्रको व्महोया खरेुको कागज 
तमाय गयी सलभलत सभऺ ऩेश गनयसक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ गदाय लभराऩत्रभा अन्न्तभ सहभलत नजटेुको बए 
ताऩलन ऩऺहरू भेरलभराऩको रालग प्रयक्रमाभा जान सहभत बएभा उजयुी प्रशासकरे 
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ऩऺहरूको लनवेदन लरइय उजयुीभा भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउने 
आदेशको रालग सलभलत सभऺ ऩेश गनयसक्नेछ । 

भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गने् (१) सलभलतरे भेरलभराऩको कामय गयाउनको रालग 
देहाम फभोन्जभको मोग्मता ऩगुेको व्मन्िहरूको यववयण खरुाइय सम्बायवत 
भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गनेछ् 
(क) कन्म्तभा भाध्मलभक तह उन्िणय गयेको;  
(ख) कुनै याजनीलतक दर प्रलत आस्था याखी याजनीलतभा सयक्रम नयहेको; तथा 
(ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेवीको रुऩभा ऩयहचान फनाएको । 

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

(ङ)  २५ फषय उभेय ऩयुा बएको । 

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

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

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभ सूची अनभुोदन बएऩलछ सलभलतरे सावयजलनक 
जानकायीको रालग सूचना प्रकाशन गनुयऩनेछ तथा भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा प्रत्मेक 
ऩऺराइय सो सूची उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

भेरलभराऩकतायको सूची अद्यावलधक गने् (१) सलभलतरे दपा ५९ फभोन्जभ तमाय 
बएको सूची प्रत्मेक वषय अद्यावलधक गनुयऩनेछ । 

 (२) प्रत्मेक वषय अद्यावलधक गयेको भेरलभराऩकतायको सूची सलभलतरे सबाफाट 
अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 

 (३) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोन्जभ भेरलभराऩकतायको सूचीभा 
सूचीकृत हनु मोग्मता ऩगुेको व्मन्िरे सलभलत सभऺ सूचीकृत गरयऩाउनको रालग 
अनसूुची-११ फभोन्जभको ढाॉचाभा लनवेदन ददनसक्नेछ । 

भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने्  (१) सलभलतरे दपा ६० फभोन्जभ 
भेरलभराऩकतायको सूची अद्यावलधक गदाय देहामको अवस्थाका भेरलभराऩकतायको नाभ 
सूचीफाट हटाउनेछ्- 
(क) लनजको भतृ्म ुबएभा; 
(ख) लनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइयऩाउॉ बन्ने लनवेदन ददएभा; 
(ग) लनजरे नैलतक ऩतन देन्खने पौजदायी अलबमोगभा सजाम ऩाएभा; 
(घ) लनज कुनै सॊस्थासॉग सम्फध्द यहेकोभा सो सॊस्था खायेज वा यवघटन बएभा; य 
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(ङ) सलभलतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोन्जभ लनजराइय सूचीफाट हटाउने लनणयम 
गयेभा । 

(च)  फसइ सयाइ गयेभा । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ सूचीफाट नाभ हटाइएका भेरलभराऩकतायहरूको 
नाभावरी सलभलतरे सावयजलनक सूचनाको रालग प्रकाशन गनुयऩनेछ । 

भेरलभराऩको रालग सभमावलध तोक्ने्  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोन्जभ भेरलभराको 
रालग भेरलभराऩकताय ऩठाउॉदा फयढभा लतन भयहना सम्भको सभम तोयक ऩठाउनेछ । 

 (२) भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् वयढभा तीनजना फाट 
भेरलभराऩ गयाउन ेगयी तोक्नऩुनेछ ।   

भेरलभराऩकतायको छनौट् (१) सलभलतरे भेरलभराऩ गयाउने कामयको रालग यववादका 
ऩऺहरूराइय एक जना भेरलभराऩकतायको छनौट गनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ गदाय ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरलभराऩकतायको 
रालग सहभलत नबएभा सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभा लतन जना भेरलभराऩकतायको 
छनौट गनुयऩनेछ । 

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

 (४) उजयुीका सफै ऩऺको सहभलतभा भेरलभराऩकतायको सूचीभा नयहेको मस 
ऐन फभोन्जभ भेरलभराऩकताय हनु अमोग्म नबएको कुनै व्मन्ि वा सॊस्थाफाट 
भेरलभराऩ प्रयक्रमा अगाडी फढाउन सहभत बै लरन्खत लनवेदन ददएभा सलभलतरे त्मस्तो 
व्मन्ि वा सॊस्थाराइय भेरलभराऩकताय तोयकददनऩुनेछ । 

भेरलभराऩकतायको ऩरयवतयन् (१) सलभलतरे देहामको अवस्था ऩरय ऩऺहरूरे लनवेदन 
ददएको अवस्थाभा भेरलभराऩकताय ऩरयवतयन गरयददनऩुनेछ्- 
(क) दपा ६१ फभोन्जभ भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने अवस्था बएभा; 
(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभलतभा भेरलभराऩकताय हेयपेय गनय भञ्जुय बएभा;  

(ग) यववादको कुनै ऩऺरे भेरलभराऩकताय प्रलत अयवश्वास यहेको लरन्खत जानकायी 
गयाएभा; 

(घ) कुनै कायणरे भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने जनाएभा; 
(ङ) यववादको यवषमवस्तभुा भेरलभराऩकतायको कुनै स्वाथय यहेको भेरलभराऩकतायरे 

जानकायी गयाएभा वा कुनै स्रोतफाट सलभलत सभऺ जानकायी बएभा; तथा 
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(च) भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩकतायको हैलसमतरे कामयगदाय दपा ६६ तथा अन्म 
प्रचलरत कानून फभोन्जभ ऩारन गनुयऩने आचयण ऩारन नगयेभा । 

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

भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा गने प्रयक्रमा् (१) सलभलतरे कुनै उजयुी भेरलभराऩको 
रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइय भेरलभराऩकतायको सम्ऩकय  उऩरब्ध 
गयाइय भेरलभराऩकताय सभऺ उऩन्स्थत हनुे तायेख तोयक देहाम फभोन्जभको कागज साथै 
यान्ख रेन्खऩठाउनऩुनेछ् 
(क) उजयुीको सायसॊऺेऩ वा भखु्म भखु्म कागजातको प्रलतलरऩी; 
(ख) उजयुीको ऩऺ वा वायेस बए वायेसको नाभ, थय, वतन य उऩरब्ध बएसम्भ 

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

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

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

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

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

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

 (२) ऩऺहरूराइय उऩदपा (१) फभोन्जभ भेरलभराऩकतायरे तोकेको स्थानभा 
तोयकएको सभमभा उऩन्स्थत हनुे दायमत्व यहनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभको दायमत्व ऩऺहरूरे ऩयुा नगयेभा 
भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको प्रयक्रमा फन्द गयी सलभलतराइय सोको लरन्खत जानकायी 
गयाइय उजयुीको कागजात यपताय ऩठाउनसक्नेछ । 
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 (४) भेरलभराऩको क्रभभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूफीचभा सहजकतायको 
बलूभका गनेछ य उि बलूभका लनवायह गने क्रभभा लनजरे ऩऺहरू फाहेक देहामका 
व्मन्िहरूसॉग सभेत एकर वा साभूयहक वाताय गनयसक्नेछ् 
(क) यववादको यवषमभा जानकायी यहेको उजयुीका ऩऺरे योजेको व्मन्ि; तथा 
(ख) यववादको यवषमवस्तकुो फायेभा जानकायी यहेको स्थानीम बद्रबरादभी । 

 (५) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूको सहभलतभा ऩऺहरूसॉग देहाम फभोन्जभ वाताय 
गनयसक्नेछ् 
(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तवाताय; तथा 
(ख) टेलरपोन वाताय, लबडीमो कन्रेन्स वा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट वातायराऩ । 
 (६) प्रचलरत कानून तथा मस ऐनको भान्मता यवऩयीत नहनुेगयी ऩऺहरूको 
सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको कामययवलध लनधाययण गनयसक्नेछ । 

भेरलभराऩकतायको आचयण् (१) भेरलभराऩकतायरे देहाम फभोन्जभको आचयण ऩारन 
गनुयऩनेछ्- 
(क) भेरलभराऩ सम्फन्धी कायवाही लनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनुयऩने; 

(ख) कुनै ऩऺप्रलत झकुाव, आग्रह, ऩूवायग्रह नयाख्न ेवा याखेको देन्खने कुनै आचयण वा 
व्मवहाय नगने; 

(ग) कुनै ऩऺराइय डय, त्रास, झकु्मान वा प्ररोबनभा ऩायी भेरलभराऩ गयाउन नहनु;े 

(घ) यववाद कामभ यहेको अवस्थाभा यववादको कुनै ऩऺसॉग आलथयक कायोफायभा 
सॉरग्न नहनु;े 

(ङ) भेरलभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचलरत कानून तथा अन्म स्थायऩत भान्मता यवऩयीत 
आचयण गनय नहनुे; 

(च) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक, सदबावऩूणय य सफै ऩऺप्रलत सभान 
व्मवहाय कामभ गने; 

(छ) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मि गयेको यवषमवस्तकुो गोऩनीमता कामभ 
याख्न;े तथा 

(ज) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुनै कागजात वा वस्त ु प्रयक्रमा 
सम्ऩन्न बएऩलछ वा लनज प्रयक्रमाफाट अरग बएऩलछ सम्फन्न्धत ऩऺराइय सयुन्ऺत 
यपताय गने । 

 (२) सलभलतरे कुनै भेरलभराऩकतायरे उऩदपा (१) फभोन्जभको आचयण 
ऩारना नगयेको उजयुी ऩयी वा सो यवषमभा स्वमॊ जानकायी प्राप्त गयी छानयवन गदाय 
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व्महोया दठक देन्खए त्मस्तो भेरलभराऩकतायराइय भेरलभराऩकतायको सूचीफाट  

हटाउनेछ । 

लरखत तमायी य लभराऩत्र् (१) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩश्चात 
भेरलभराऩको रालग दवैु ऩऺ सहभत बएकोभा लभराऩत्र गयाइय सहभलत बएको 
यवषमवस्त ुफभोन्जभको लभराऩत्रको लरखत तमाय गरय सलभलत सभऺ ऩठाउनऩुनेछ । 

भेरलभराऩ नबएको उजयुीभा गनुयऩने कायवाही् (१) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरु फीचभा 
भेरलभराऩ हनु नसकेभा सो व्महोया खरुाइय प्रलतवेदन तमाय गयी यववादका सफै 
कागजात सयहत सलभलतभा यपताय ऩठाउनऩुनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ गदाय भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुराइय सलभलत सभऺ 
हाजीय हनु जान ेफयढभा सात ददनको म्माद तोयक ऩठाउन ुऩनेछ । 

भेरलभराऩ नबएको उजयुीभा लनणयम गनुयऩने् (१) स्थानीम ऐनको दपा ४७ (१) को 
यवफादभा सलभलतरे भेरलभराऩको रालग ऩठाएको उजयुीभा ऩऺहरुफीच भेरलभराऩ हनु 
नसयक भेरलभराऩकतायको प्रलतवेदन सयहत प्राप्त हनु आएभा कानून फभोन्जभ कायवाही 
गयी लनणयम गनुयऩछय ।  

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन देहाम फभोन्जभको 
उजयुीभा अलधकायऺेत्र ग्रहण गने सम्फन्न्धत अदारत वा लनकामभा उजयुी गनय जान ु
बलन सनुाइय ऩठाइयददनऩुछय्- 
(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोन्जभको यववादभा; तथा 
(ख) कुनै अदारत वा लनकामफाट भेरलभराऩको रालग प्रयेषत बएको यववादभा । 

 (३) उऩदपा (२) को देहाम (ख) फभोन्जभको यववादभा सम्फन्न्धत अदारत 
वा लनकामभा ऩठाउॉदा हान्जय हनु जान ेतायेख तोकी ऩठाउने तथा लभलसर सभेत नक्कर 
खडा गयी अलबरेख यान्ख सक्कर लभलसर सम्फन्न्धत अदारत वा लनकामभा ऩठाउन ु

ऩनेछ । 

भेरलभराऩ दस्तयु् भेरलभराऩभा जान े यववादको हकभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुरे 
सहभलतभा ददन भञ्जुय बएदेन्ख फाहेक कुनै प्रकायको दस्तयु राग्नेछैन । तय 
ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुफाट फढीभा रु ५००।-/५००।- लरन 
ऩाउनेछन ।  

 सभदुाम स्तयभा हनुे साभदुायमक भेरलभराऩ प्रवधयन गनय कभयचायी तोक्न 
सक्ने् (१)सलभलतरे स्थानीम स्तयभा भेरलभराऩ प्रवध्दयन गनयको रालग कामयऩालरकाभा 
अनयुोध गयेभा कभयचायी खटाइय सभदुाम स्तयभा भेरलभराऩको प्रवध्दयनात्भक कामयक्रभ 
गनय सयकनेछ । 
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(२) सभदुाम स्तयभा हनुे साभदुायमक भेरलभराऩको हकभा दपा ५९ (१) 
अनसुायको मोग्मता तथा अनबुव नबएका भेरलभराऩकतायवाट भेरलभराऩ गयाउन वाधा 
ऩने छैन । 

(२) सलभलतरे सभदुामस्तयभा हनुे साभदुायमक भेरलभराऩको कामययवलध तोके 
वभोन्जभ हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-९ 

लनणयम कामायन्वमन सम्फन्धी व्मवस्था 

सन्चवारमको न्जम्भेवायी् कामयऩालरकाको प्रत्मऺ लनमन्त्रण य लनदेशनभा ययह सलभलतको 
लनणयम कामायन्वमन गने गयाउन ेसम्फन्धी सम्ऩूणय कामयको येखदेख गने न्जम्भेवायी वहन 
गनुयऩनेछ । 

सहमोग गनुयऩने् (१)गाउॉऩालरका/नगयऩालरका कामायरम तथा सो अन्तगयतका सफै वडा 
कामायरम तथा अन्म कामायरमरे मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोन्जभ सलभलतरे 
गयेको लनणयम फभोन्जभ व्मन्ि वा सॊस्था वा अन्म कसैसॉग असरु गनुयऩने जयीवाना वा 
अन्म यकभ असरुउऩय गनय सहमोग गनुयऩनेछ ।  

 (२)  मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोन्जभ सलभलतरे असूर गनयऩने 
जयीवाना, लफगो वा अन्म कुनै प्रकायको यकभ असरुउऩय नबइय उऩदपा (१) भा 
उलरेख बए फभोन्जभका कामायरमहरुरे कुनै लसपारयश वा कुनै कामय गरयददनेछैनन । 
असरु उऩय गने् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणयम फभोन्जभ कुनै ऩऺसॉग 
जयीवाना वा लफगो वा अन्म कुनै प्रकायको असरु उऩय गनुयऩने बएभा सो ऩऺरे 
जयीवाना लतनय फझुाउन लमाएभा फनु्झ सदयस्माहा गयी जयीवानाको रगत किा गनुय 
ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ असरुउऩय नबएभा रगत याखी सम्फन्न्धत ऩऺको 
नाभ नाभेसी तथा जयीवाना यकभ सभेतको यववयण गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको 
कामायरमका साथै सफै वडा कामायरमभा सभेत अलबरेखको रालग ऩठाउनऩुनेछ । 

 (३) सम्फन्न्धत कामायरमहरुरे उऩदपा (२) फभोन्जभ रेन्ख आएभा त्मस्तो 
ऩऺसॉग जयीवाना यकभ असरुउऩय गयी अलबरेख शाखाभा सदयस्माहा गनय 
ऩठाउनऩुनेछ । 

   

बयीबयाउ गने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोन्जभ गयेको कुनै लनणयम फभोन्जभ कुनै ऩऺरे 
याखेको दस्तयु, वा अन्म कुनै प्रकायको यकभ कुनै ऩऺफाट बयाइय ऩाउने बएभा बयाइय 
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ऩाउने ऩऺरे बयी ददनऩुने ऩऺको त्मस्तो यकभ बयाइय ददनऩुने स्रोत खरुाइय अनसूुची-
१२ फभोन्जभको ढाॉचाभा लनवेदन ददनऩुनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ लनवेदन ददॉदा मथासम्बव नगद यहेको फैँक खाता 
वा कुनै सहकायी वा फचत सॊस्थाभा यहेको यकभ य सो नबएभा लरराभ लफक्री गयी 
असरु उऩय गनुयऩने अवस्था बएभा कुनै अचर सम्ऩन्िको व्महोया खरुाइय लनवेदन 
ददनऩुनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभको लनवेदनभा दपा ७८ फभोन्जभको यववयण 
खरुाइय लनवेदन ददनऩुनेछ  

चरन चराइयददने्  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोन्जभ गयेको कुनै लनणयम फभोन्जभ कुनै 
सम्ऩन्ि वा अलधकाय वा कुनै यवषमवस्त ुवा सेवा वा अन्म कुनै यवषमको चरन ऩाउने 
ठहयेको ऩऺरे त्मस्तो चरन ऩाउन ेयवषमको यववयण खरुाइय अलबरेख प्रशासक सभऺ 
अनसूुची-१३ को ढाॉचाभा लनवेदन ददनऩुनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ लनवेदन ऩयेभा अलबरेख प्रशासकरे लनणयम 
फभोन्जभको यवषमको चरन चराइयददनऩुनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोन्जभको लनवेदन ददॉदा चरन चराउन ु ऩने सम्ऩन्िको 
दपा ७८ फभोन्जभको यववयण खरुाउनऩुनेछ । 

सम्ऩन्िको यववयण खरुाउनऩुने् बरयबयाउ गनय वा चरन चराइ ऩाउनको रालग लनवेदन 
ददने यववादको ऩऺरे लनवेदनभा सम्ऩन्िको यववयण उलरेख गदाय देहाम फभोन्जभको 
यववयण खरुाउन ुऩनेछ्- 
 (क) अचर सम्ऩन्िको यववयण 

(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठेगाना तथा चाय यकलरा; 
(२) घय जग्गाको यकिा नम्फय तथा ऺेत्रपर;;    

(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा कवर य सम्बव बएसम्भ वगययपट; 

(४) घय जग्गाको अवन्स्थती आवास वा  औद्योलगक वा व्माऩारयक ऺेत्रभा 
यहेको व्महोया; 

(५) कच्ची वा ऩदक्क सडकसॉग जोलडएको व्महोया; 
(६) घयजग्गाको स्वालभत्व यहेको व्मन्िको नाभ थय साथै स्वालभत्व बन्दा 

पयक व्मन्िको बोगचरन यहेको बए बोगचरन गनेको नाभ थयका 
साथै अन्म यववयण; तथा 

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदलफयक्र हनु सक्ने न्मूनतभ भूलम । 
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 (ख) चर सम्ऩन्िको यववयण् 
(१) चर सम्ऩन्ि यहेको ठाउॉ तथा बोग वा लनमन्त्रण याख्नकेो नाभ थय; 

(२) फैँक खाताभा यहेको नगद बए खातावारको साथै फैँक तथा शाखाको 
नाभ; 

(३) चर सम्ऩन्िको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सम्बायवत लफयक्र भूलम; 
तथा 

(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩन्ि बए अवस्था, प्रकृलत तथा फनोटका साथै 
प्रत्मेकको साइज य सॉख्मा । 

सम्ऩन्ि योक्का याख्ने्  (१) अलबरेख प्रशासकरे दपा ७५ वा ७६ फभोन्जभ लनणयम 
कामायन्वमनको रालग लनवेदन ऩयेऩलछ देखाइएको सम्ऩन्िको हकभा आवश्मक ऩने जलत 
जेथा योक्का याख्न े सम्फन्धभा लनणयमको रालग कामायऩालरका सभऺ ऩेश गने य 
कामयऩालरकाफाट योक्का याख्न े लनणयम गयेऩछी लनणयम फभोन्जभ जेथा योक्का याख्नको रालग 
सो जेथा दताय यहेको कामायरम वा यन्जषे्डशन गने कामायरमभा रेन्ख ऩठाउनऩुनेछ । 

 (२) फारी, ब्माज, फहार रगामतको सम्ऩन्िको हकभा लनवेदन ऩयेको फयढभा 
दइुय ददन लबत्र सम्ऩन्ि तामदात गनय रगाइय तामदात गदायको सभमभा नै आवश्मक ऩने 
जलत सम्ऩन्ि वा सोफाट प्राप्त हनुे फारी, फहार, ब्माज, भनुापा आदद आम लनमन्त्रण 
गनुय वा योक्का याख्नऩुछय य त्मसको बऩायइय सम्फन्न्धत ऩऺराइय ददनऩुछय । 

 (३) दपा ७८ को देहाम (ख) फभोन्जभको सम्ऩन्िको हकभा बरयबयाउको 
रालग आवश्मक ऩने जलत सम्ऩन्ि योक्का याखी योक्काको सूचना आवश्मकताअनसुाय रेखा 
शाखा वा सम्फन्न्धत फैँक वा सम्फन्न्धत लनकामभा तरुुन्त रेन्ख ऩठाउनऩुनेछ । 

 (४) सम्ऩलत योक्का सम्वन्न्ध  आदेश अनसूुची १४ फभोन्जभ हनुेछ । 

सम्ऩन्ि लरराभ गदाय अऩनाउनऩुने कामययवलध् (१) कामयऩालरकारे मस ऐन फभोन्जभ 
बयीबयाउ गनुयऩने लफगो वा कोटय पी वा त्मस्तै कुनै यकभ असरुउऩय गनय दपा ७८ 
को देहाम (क) फभोन्जभ सम्ऩन्िको यववयण खरुाइय दखायस्त ऩयेभा त्मस्तो यकभ बयी 
ददनऩुने व्मन्िराइय फझुाउनऩुने यकभ फझुाउन सात ददनको म्माद ददइय सूचना जायी 
गनुयऩछय । 

 (२) उऩदपा (२) फभोन्जभको म्मादभा यकभ फझुाउन नलमाएभा त्मस्तो 
बयीददनऩुने व्मन्िको बयीऩाउन े व्मन्िरे देखाएको दपा ७८ को देहाम (क) 
फभोन्जभको सम्ऩन्ि तामदात गयीलमाउनऩुछय ।   

 (३) दण्ड, जयीवाना, सयकायी लफगो वा कुनै अदारत वा लनकाम वा 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरका वा सलभलतको लनणयमरे असरु उऩय गनुयऩने कुनै यकभको 
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हकभा त्मस्तो असरुउऩय हनुऩुने व्मन्िरे फझुाउन नलमाएभा लनजको जनुसकैु अचर 
सम्ऩन्ि पेरा ऩयेभा तामदात गयी योक्का याख्नऩुछय । 

 (४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन जेथा जभानत वा 
कुनै प्रकायको नगद धयौट दान्खर गयेको हकभा सो सम्ऩन्िफाट खाम्ने जलत यकभको 
रालग उऩदपा (३) फभोन्जभ गरययहनऩुदैन ।   

 (५) उऩदपा (४) फभोन्जभ भोर कामभ बएऩलछ उि अचर सम्ऩन्िको 
लरराभको सूचना सम्फन्न्धत ऩऺराइय ददइय सवयसाधायणको जानकायीको रालग लरराभ 
हनुे लभलत य सम्ऩन्िको यववयण सयहतको सावयजलनक सूचना गाउॉऩालरका/नगयऩालरका, 
न्जलरा प्रशासन कामायरम, न्जलरा अदारत, न्जलरा सभन्वम सलभलतको कामायरम तथा 
कोष तथा रेखा लनमन्त्रकको कामायरमभा टाॉस्न रगाउनऩुनेछ । 

 (६) उऩदपा (५) फभोन्जभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा उि सूचनाभा 
तोयकएको सम्ऩन्ि ऩञ्चयकते भोरफाट भालथ फढाफढ प्रयक्रमा फभोन्जभ लरराभ  

गनुयऩनेछ । 

 (७) लरराभ प्रयक्रमाभा सम्बव बएसम्भ न्जलरा अदारत, न्जलरा प्रशासन 
कामायरम वा स्थानीम प्रशासन कामायरम, स्थानीम प्रहयी कामायरम तथा 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका अन्म सयकायी कामायरमका प्रलतलनलधराइय 
योहवयभा याख्नऩुनेछ ।   

 (८) उऩदपा (६) फभोन्जभ गदाय उि सम्ऩन्ि कसैरे ऩलन लरराभ सकाय 
नगयेभा सोयह प्रयक्रमाफाट ऩनु् दोस्रोऩटक लरराभ गनुयऩनेछ तथा दोस्रोऩटक गदाय ऩलन 
कसैरे लरराभ सकाय नगयेभा बयाइयऩाउन ेऩऺ लनवेदकराइय नै उि सम्ऩन्ि ऩञ्चयकते 
भोरभा सकाय गनय रगाउनऩुनेछ । 

 (९) उऩदपा (८) फभोन्जभ गदाय लनवेदकरे सम्ऩन्ि सकाय गनय नचाहेभा ऩलछ 
अको जेथा खलुन आएका फखत कानून फभोन्जभ गनेगयी लनजको लनवेदन ताभेरीभा 
याखी लरराभभा चढाइयएको सम्ऩन्ि पुकुवा गयीददनऩुछय ।      

 (१०) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको कुनै यकभ असरु उऩय गने क्रभभा लरराभ गदाय कसैरे 
सकाय नगयेभा जलतभा सकाय हनु्छ त्मलतभा नै सो सम्ऩन्ि लरराभ गयी प्राप्त यकभ 
सदयस्माहा गयी नऩगु यकभको हकभा कानून फभोन्जभ अन्म सम्ऩन्ि वा प्रयक्रमाफाट 
असरुउऩय गनुयऩनेछ ।  
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तामदात गने प्रयक्रमा् (१) अलबरेख प्रशासकरे दपा ७९ फभोन्जभ सम्ऩन्ि तामदात 
गनुयऩदाय कन्म्तभा वडा सन्चव स्तयको कभयचायी खटाइय त्मस्तो अचर सम्ऩन्िको 
चरनचलतीको भूलम स्ऩष्ट खलुने गयी तामदात गनयरगाउनऩुनेछ ।   

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभ तामदात गने कभयचायीरे तामदात गनुयऩने 
सम्ऩन्िको चरनचलतीको भूलम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चयकते भोर कामभ गयी 
भचुलुका खडा गयी अलबरेख प्रशासक सभऺ प्रलतवेदन सयहत ऩेश गनुयऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभ ऩञ्चयकते भोर कामभ गदाय देहाम फभोन्जभक 
कुयाराइय आधाय लरइय कामभ गनुयऩनेछ् 
(क)  लनवेदकरे लनवेदनभा खरुाएको भूलम; 

(ख) लनणयमभा उलरेख बएको बए सो भूलम;    

(ग) ऩऺरे जभानत वा कुनै अन्म प्रमोजनको रालग कामयऩालरका सभऺ लनवेदन ददॉदा 
खरुाएको भूलम; 

(घ) तामदात गदाय बै आएको स्थानीम भूलमाॉकन अनसुायको भूलम; 

(ङ) भारऩोत कामायरमरे कामभ गयेको न्मूनतभ भूलम; 

(च)  अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी लनकामरे कुनै भूलम कामभ गयेको बए सो 
भूलम; 

(छ) ऩञ्चयकते भोर कामभ गनुयबन्दा तत्कार अगावै कुनै खरयदलफयक्र बएको बए सो 
भूलम । 

स्ऩयष्टकयण् “ऩञ्चयकते भोर” बन्नारे अचर सम्ऩन्ि लफयक्र गनुयऩदाय लफयक्रहनुे न्मनुतभ 
भूलमराइय सम्झनऩुछय । 

(४) उऩदपा (३) फभोन्जभ गदाय देहाम फभोन्जभको कुयाराइय सभेत ध्मानभा 
याख्नऩुनेछ् 
(क)  औद्योलगक वा व्माऩारयक वा आवास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग  जोलडएको 

छ वा छैन; तथा 
(ख) नगयऺेत्रलबत्र ऩने घयको हकभा घयको वतयभान अवस्था सम्फन्धभा प्रायवलधक 

भलुमाॉकन प्रलतवेदन । 

खाम्नेजलत भात्र लरराभ गनुयऩने् (१) कामयऩालरकारे दपा ८० फभोन्जभ लरराभ गदाय 
असरुगनुयऩने फाॉयक खाम्ने जलत सम्ऩन्िभात्र लरराभ गनुयऩनेछ ।       

 (२) सम्ऩन्ि लरराभ गदाय सकाय बएको यकभ असरुउऩय गनुयऩने बन्दा फयढ 
बएभा सो फयढ बएको जलत यकभ सम्ऩन्िवार ऩऺराइय यपताय गयीददनऩुछय । 
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 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभ यकभ यपताय ऩाउने ऩऺ लरराभ गदायको फखत 
उऩन्स्थत नबएको बए यकभ यपताय लरन आउनबुनी लनजको नाभभा सात ददनको सूचना 
जायी गयीन्झकाइय यकभ यपताय गनुयऩछय । 

 (४) उऩदपा (३) फभोन्जभ गदाय सम्फन्न्धत ऩऺ यकभ यपतायलरन नआएभा 
उि यकभ सन्ञ्चतकोषभा दान्खर गयी आम्दानीफाॉलध सदयस्माहा गनुयऩछय । 

 (५) अलबरेख प्रशासकरे दपा ८० फभोन्जभ लरराभ गयेको सम्ऩन्ि सकाय 
गने ऩऺको नाभभा सम्ऩन्ि दताय नाभसायीको रालग सम्फन्न्धत कामायरम वा लनकामभा 
ऩत्राचाय गयी लनजराइय सम्ऩन्िको चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइय आवश्मक ऩये सो 
सम्ऩन्िको चरन चराइयददनऩुछय ।  

 (६) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन दपा ८० 
फभोन्जभको लरराभ प्रयक्रमा अगाडी फयढसकेऩलछ बयाउनऩुने यकभ फझुाउन लमाए ऩलन 
सो यकभ नफनु्झ सम्ऩन्ि लरराभ गनुयऩनेछ । 

लरराभ उऩयको उजयुी् मस ऐन फभोन्जभ बएको लरराभको प्रयक्रमाभा न्चि नफझु्ने 
ऩऺरे जनु प्रयक्रमा उऩय न्चि नफझेुको हो सो बएको ऩन्र ददन लबत्र सलभलत सभऺ 
उजयुी ऩेश गयी बएको आदेश फभोन्जभ गनुयऩनेछ । 

लफगो बयाउॉदा वा चरनचराउॉदा रागकेो खचय्  मस ऐन फभोन्जभ लफगो बयाउॉदा वा 
चरनचराउॉदा रागेको खचय लफगो बयीददनऩुने वा चरनददनऩुने सम्फन्न्धत ऩऺरे 
व्महोनुयऩनेछ ।    

मथान्स्थलतभा याख्ने्  कामयऩालरकारे मस ऐन फभोन्जभ चरनचराइय भाग्न वा लफगो 
बयाइयऩाउन कुनै सम्ऩन्ि देखाइय लनवेदन ऩयेऩलछ लफगो बयाउन ेवा चरनचराउन ेकामय 
सम्ऩन्न नबएसम्भको रालग उि सम्ऩन्ि हकहस्तान्तयण गनय, बत्काउन, लफगानय तथा 
कुनै प्रकायको लनभायण कामय गयी उि सम्ऩन्िको स्वरुऩ ऩरयवतयन गनय नऩाउने गयी 
योक्का याख्न सम्फन्न्धत ऩऺको नाभभा आदेश जायी गयी उि सम्ऩन्ि मथान्स्थलतभा 
याख्नऩुनेछ ।     

लनवेदनफाट कायवाही गने् (१) अलबरेख प्रशासकरे कुनै ऩऺरे दपा ८५ फभोन्जभ 
बएको आदेश यवऩरयत कुनै सम्ऩन्िको हक हस्तान्तयण वा स्वरुऩ ऩरयवतयन आदद 
गयेको लनवेदन ऩयेभा उि लनवेदन दताय गयी त्मस्तो गने ऩऺको नाभभा लतन ददनको 
म्माद  जायी गयी लनजराइय हान्जय गयाइय सो लनवेदन सलभलत सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ ।     

 (२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोन्जभको लनवेदन ऩेश हनु आएभा ऩऺराइय 
नमाॉ उजयुी दताय गनय नरगाइय उि लनवेदनफाट नै आवश्मक कायवाही गयी लनणयम 
गनुयऩनेछ । 
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 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन उऩदपा (१) 
फभोन्जभको लनवेदनको व्महोयाफाट लनवेदन सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्र नऩने यवषमभा 
ऩयेको देन्खएभा सलभलतरे उि यवषमभा ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने अदारत वा लनकाम 
सभऺ जान सनुाइय ददनऩुनेछ । 

चरनचराउन ेसूचना् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणयम फभोन्जभ चरन चराइय 
ऩाउन लनवेदन ऩयेभा चरन चराउन े लभलत खरुाइय परानो लभलतभा परानो घय 
जग्गाको चरन चराउन कभयचायी खयटइय आउने हुॉदा सो लभलत अगावै घय जग्गा खालर 
गयीददन ुबलन चरन ददनऩुने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनुयऩनेछ ।    

 (२) चरनददनऩुने सम्ऩन्ि उजयुीको ऩऺफाहेक अन्म कसैको बोगचरनभा 
यहेको बएभा अलबरेख प्रशासकरे सोयह ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोन्जभको 
सूचना जायीगनुयऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोन्जभ तोयकएको लभलतभा खयटइयजाॉदा घयजग्गा खारी 
गयेको बए सम्फन्न्धत कभयचायीरे चरन चराइय ददएको भचुलुका खडागयी तथा 
घयजग्गा खारी नगयेको बए खारी गयाइय चरन चराइय चरन चराएको भचुलुका खडा 
गयी प्रलतवेदन साथ अलबरेख शाखाभा ऩेश गनुयऩनेछ ।       

ऩरयच्छेद-१० 

यवयवध 

नक्कर लनवेदन् (१) सलभलत सभऺ दताय यहेको उजयुीको कुनै सयोकायवारा ऩऺरे 
यववादको लभलसरभा यहेको कुनै कागजऩत्रको नक्कर लरनको रालग लनवेदन ददएभा 
सलभलतरे उि ऩऺराइय सो कागजको नक्कर  उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको लनवेदन ददॉदा सम्फन्न्धत ऩऺरे उजयुी शाखाभा 
यहेको लभलसरको नक्कर लरनऩुदाय उजयुी प्रशासक तथा अलबरेख शाखाभा यहेको 
लभलसरको नक्कर लरनऩुने बएभा अलबरेख प्रशासक सभऺ लनवेदन ऩेश गनुयऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोन्जभको लनवेदन ददनको एघाय फजे अगावै ऩेश बएभा 
सम्फन्न्धत कभयचायीरे सोयह ददन य सो बन्दा ऩछी ऩेश बएभा सम्बव बएसम्भ सोयह 
ददन नबए सोको बोलरऩलट नक्कर उऩरब्ध गयाउनेछ । 

 (४) उऩदपा (१) फभोन्जभ लनवेदन ददॉदा पयक पयक उजयुीको रालग पयक 
पयक लनवेदन ददनऩुनेछ । 

 (५) यववादको कुनै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोन्जभको लनवेदन ददॉदा नक्करको 
सिाभा कागजऩत्रको पोटो न्खच्ने अनभुलत भागेभा सो ददनऩुनेछ । 
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 (६) नक्कर लनवेदन ददॉदा अनसूुची-१५ फभोन्जभको ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 
नक्कर दस्तयु् (१) सम्फन्न्धत प्रशासकरे दपा ८८ फभोन्जभ नक्कर वा पोटो न्खच्नको 
रालग लनवेदन ददनेऩऺसॉग देहाम फभोन्जभको दस्तयु लरइय नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ् 
(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रलत ऩषृ्ठको रू ५।– रुऩैमाॉको दयरे; 
(ख) सलभलतको लनणयम कागजको हकभा प्रलत सक्कर ऩानाको प्रलत ऩषृ्ठको रू ५।–

रुऩैमाॉको दयरे; तथा 
(ग) लरखत कागजऩत्रको नक्कर नलरइय पोटो न्खच्न चाहेभा प्रलत ऩानाको रू ५।–         

रुऩैमाॉको दयरे । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन प्रचलरत कानून 
फभोन्जभ नक्कर दस्तयु नराग्ने ऩऺराइय मस दपा फभोन्जभको दस्तयु राग्नेछैन । 

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

दस्तयु उलरेख गने् (१) नक्कर प्रभान्णत गने सम्फन्न्धत प्रशासकरे नक्कर प्रभान्णत 
गदाय नक्कर रैजान े ऩऺको नाभ थय तथा उजयुीभा हैलसमतका साथै नक्कर उताय 
गयेवाऩत दान्खर गयेको दस्तयु य नक्कर ऩाना सभेत उलरेख गयी नक्कर ददएको 
व्महोया जनाइय नक्कर प्रभान्णत गनुयऩनेछ । 

दस्तयु चिुा नबइय नक्कर नददइने्  सम्फन्न्धत प्रशासकरे मस ऐन फभोन्जभ नक्कर भाग्ने 
ऩऺरे नक्कर उताय गदाय दपा ८९ फभोन्जभ राग्न ेदस्तयु दान्खर नगदायसम्भ नक्कर 
ददनेछैन य सो नक्करको आलधकारयकता प्रभान्णत गनय ऩाउनेछैन ।  

प्रचलरत कानून फभोन्जभ हनुे्  मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन उजयुीसॉग 
सम्फन्न्धत प्रचलरत कानूनभा कुनै कुया रेन्खएको बए सोभा रेन्खए जलतको हकभा 
सोयह फभोन्जभ हनुेछ । 

लनमभ फनाउन े अलधकाय् सलभलतरे मस ऐनको प्रबावकायी कामायन्वमनको रालग 
आवश्मक लनमभ फनाउन सक्नछे । 
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