सूर्योदर्य राजपत्र
सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित
खण्ड (१) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदे ि, नेपाि, चैत्र २७ गते, २०७४ साि, सं ख्र्या ५

भाग – १
ने पालको सं विधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको यस सू योदय
नगरपावलकाको नगरसभाले बनाएको तल ले विए बमोविमको ऐन सिव साधारणको
िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ ।

न्र्याफर्यक सलमलतिे उजुरीको कारवाही फकनारा गदाा अपनाउनुपने कार्याफवलिका सम्बन्िमा
व्र्यवस्था गना बनेको ऐन, २०७४
प्रस्तावनााः न्र्याफर्यक सलमलतिे प्रचलित कानून बमोशजम उजुरीको कारवाही र फकनारा
गदाा अपनाउनुपने कार्याफवलि तर्य गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदशिाता कार्यम गरी कानूनको
िासन तथा न्र्यार्य प्रलतको जनफवश्वास कार्यम राखीरहनको िालग प्रचिनमा रहेको सं घीर्य
कानूनमा भए दे शख बाहेक थप कानूनी व्र्यवस्था गना वाञ्छनीर्य भएकोिे, नेपािको सं फविानको
िारा २२१ को उपिारा (१) बमोशजम सूर्योदर्य नगरसभािे र्यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द -१
प्रारशम्भक
१. सं शिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्यस ऐनको नाम “ सूर्योदर्य नगरपालिका न्र्याफर्यक सलमलत
(कार्याफवलि सम्बन्िी) ऐन, २०७४” रहे को छ ।
(२) र्यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभाषााः फवषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा र्यस ऐनमा,
(क) “उजुरी” भन्नािे सलमलत समि परे को उजुरीबाट िुरु भएको प्रचलित कानून
बमोशजम
(ख) “खाम्ने”

सलमलतिे कारवाही र फकनारा गने उजुरी सम्झनुपछा ।
भन्नािे

तोफकएको

सम्पशिको

मूलर्यांकन

गररिँ दा

भ्र्याउने

हदिाई

सम्झनुपदाछ ।
(ग) “चिन चिाईददने” भन्नािे लनर्ार्य पश्चात हक अलिकार प्राप्त भएको व्र्यशििाई
कुनै वस्तु वा सम्पशि भोग गना ददने कार्यािाई सम्झनुपदाछ ।

(घ) “जमानत”भन्नािे कुनै व्र्यशि वा सम्पशििाई न्र्याफर्यक सलमलतिे चाहेको वखतमा
उपशस्थत वा हाशजर गराउन लिएको शजम्मा वा उिरदाफर्यत्विाई सम्झनुपदाछ ।
(ङ) “तामेिी” भन्नािे न्र्याफर्यक सलमलतको िेत्रालिकार लभत्रका फववादहरुमा सम्वशन्ित
पििाई वुझाईने म्र्याद, सुचना, आदे ि, पूजी वा जानकारी पत्र ररतपूवक
ा वुझाउने
कार्यािाई सम्झनुपछा ।
(च) “तार्यदात” भन्नािे सम्पशिको फववरर् वा गन्ती गरे को सं ख्र्या जलनने व्र्यहोरा वा
सम्पशिको िािँटवारी वा िगतिाई सम्झनुपदाछ ।
(छ) “तोफकएको” वा “तोफकए बमोशजम” भन्नािे र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यममा
तोफकए बमोशजम सम्झनुपछा ।

(ज) “दरपीठ” भन्नािे न्र्याफर्यक सलमलत समि पेि हुन आएका कुनै कागजपत्रको
सम्बन्िमा ररत नपुगे वा कानूनिे दताा नहुने वा निाग्ने भएमा त्र्यसको

पछालडपफि सोको कारर् र अवस्था जनाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीिे िेशखददने
लनदे िन वा व्र्यहोरािाई सम्झनुपदाछ ।

(झ) “नामेसी” भन्नािे कुनै व्र्यशिको नाम, थर र वतन समेतको फवस्तृत फववरर्
खुिाइएको व्र्यहोरािाई सम्झनुपदाछ ।
(ञ) “नालिि”

भन्नािे कुनै फववादको फवषर्यमा दिा ८ बमोशजम ददएको उजुरी,

लनवेदन वा फिराद सम्झनुपछा ।
(ट) “लनर्ार्य फकताब”

भन्नािे सलमलतिे उजुरीमा गरे को लनर्ार्यको अलभिेख राख्नको

िालग खडा गरे को उजुरीमा लनर्ार्य गरे को व्र्यहोरा र त्र्यसको आिार तथा
कारर्को सं शिप्त उलिेख भएको फकताब सम्झनुपछा ।

(ठ) “पन्चकृलत मोि” भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पशिको स्थिगत तथा स्थानीर्य
अविोकन मूलर्यांकन गरी फवक्री फवतरर् हुनसक्ने उशचत ठहराएर लनशश्चत गरे को
मुलर्यिाई सम्झनुपदाछ ।
(ड) “पेिी” भन्नािे न्र्याफर्यक सलमलत समि लनर्ार्याथा पेि हुने फववादहरुमा पिहरुिाई
ु ाइ गने कामिाई सम्झनुपदाछ ।
उपशस्थत गराइ सुनव

(ढ) “प्रलतबादी” भन्नािे बादीिे जसका उपर उजुरी दताा गदाछ सो व्र्यशि वा सं स्था
सम्झनुपछा ।
(र्) “वकपत्र” भन्नािे फववाद सम्बन्िमा जानकार भई सािीको रुपमा व्र्यि गरे का
कुरा िेशखने वा िेशखएको कागजिाई सम्झनुपछा ।

(त) “बन्द ईजिास” भन्नािे न्र्याफर्यक सलमलत अन्तगात लनरुपर् हुने फववादहरु मध्र्ये

गोप्र्य प्रकृलतको फववाद भएको र सम्वद्ध पिहरुफवच गोपलनर्यता कार्यम गना
आवश्र्यक दे शखएमा सम्वद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ि गररएको
ु ाई कििाई सम्झनुपछा ।
सुनव

(थ)

“बादी” भन्नािे कसै उपर सलमलत समि उजुरी दताा गने व्र्यशि वा सं स्था
सम्झनुपछा ।

(द) “मूलतवी” भन्नािे न्र्याफर्यक सलमलत अन्तगात फवचारािीन मुद्धा अन्र्य अड्डा अदाितमा
समेत फवचारालिन भईरहेको अवस्थामा न्र्याफर्यक सलमलतिे लनर्ार्य गदाा अन्र्य
फवचारालिन मुद्धामा प्रभाफवत हुने दे शखएमा प्रभाव पाने मुद्दाको िैसिा नभएसम्म
प्रभाफवत हुने मुद्दा स्थलगत गने कार्यािाई सम्झनुपछा ।

(ि) “िगापात” भन्नािे घरजग्गा र त्र्यससिँग अन्तरलनफहत टहरा,बोट फवरुवा, खुलिा
जलमन र त्र्यसमा रहेका सबैखािे सं रचना वा चचेको जग्गा, छे उछाउ, सेरोिेरो
र सम्पूर्ा अवर्यविाई सम्झनुपदाछ ।

(न) “सदरस्र्याहा” भन्नािे िरौटीमा रहेको रकमको िगत किा गरी आम्दानीमा वािँध्ने
कार्यािाई सम्झनुपछा।
(प) “सभा” भन्नािे नगरसभा सम्झनुपछा ।
(ि) “सलमलत” भन्नािे न्र्याफर्यक सलमलत सम्झनुपछा र सो िव्दिे स्थानीर्य ऐनको दिा
४८ को उपदिा (६) बमोशजमको सलमलतिाइा समेत जनाउनेछ ।
(ब) “साि वसािी” भन्नािे हरे क वषाको िालग छु िाछु िै हुने गरी प्रलतवषाको लनलमि
स्थार्यी रुपमा तर्य गररएको िता सम्झनुपछा ।

(भ) “स्थानीर्य ऐन” भन्नािे “स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनुपछा ।
(म) "सं फविान" भन्नािे नेपािको सं फविान सम्झनुपछा ।
पररच्छे द-२
सलमलतको अलिकार
३. उजुरीमा लनर्ार्य सम्बन्िी कामाः सलमलतमा दताा भएका उजुरी वा उजुरीको लनर्ार्य गने
वा दताा भएको नालिि वा उजुरीको कुनै व्र्यहोरािे िगत किा गने अलिकार सलमलतिाइा
मात्र हुनेछ ।

४. लनर्ार्य सम्बन्िी बाहे क अन्र्य कामाः (१) दिा ३ मा उलिेख भएको वा प्रचलित
कानूनिे सलमलत वा सलमलतको सदस्र्यिे नै गने भन्ने व्र्यवस्था गरे को वा कार्याको प्रकृलतिे
सलमलत वा सलमलतको सदस्र्यिे नै गनुप
ा ने स्पष्ट भैरहेको दे शख बाहेकको अन्र्य कार्याहरू

र्यस ऐनमा तोफकएको कमाचारी र त्र्यसरी नतोफकएकोमा सलमलतिे लनर्ार्य गरी तोकेको
वा अलिकार प्रदान गरे को कमाचारीिे गनुप
ा नेछ ।

(२) तोफकएको िाखा प्रमुख वा तोफकएका अन्र्य कमाचारीिे र्यस ऐन र प्रचलित
कानून बमोशजम तोफकएको काम गदाा सलमलतको सं र्योजक वा सलमलतिे तोकेको सदस्र्यको
प्रत्र्यि लनदे िन, दे खदे ख र लनर्यन्त्रर्मा रही गनुप
ा नेछ।

५. र्यस ऐन बमोशजम कार्याफवलि अविम्बन गनुप
ा नेाः सलमलतिे उजुरी वा उजुरीको कारवाही
र फकनारा गदाा प्रचलित र सम्बशन्ित सं घीर्य कानूनमा स्पष्ट उलिेख भए दे शख बाहे क
र्यस ऐन बमोशजमको कार्याफवलि अविम्बन गनुप
ा नेछ ।
६. सलमलतिे हेनेाः सलमलतिाइा दे हार्य बमोशजमको उजुरीहरूमा कारवाही र फकनारा गने
अलिकार रहनेछाः

(क) स्थानीर्य ऐनको दिा ४७ अन्तगातको उजुरी,
(ख) मेिलमिाप ऐन, २०६८ अनुसार मेिलमिापको िालग नगरपालिकामा प्रेफषत उजुरी,

(ग) सं फविानको अनुसूची-८ अन्तगातको एकि अलिकार अन्तगात नगर सभािे बनाएको
कानून बमोशजम लनरूपर् हुने गरी लसशजात उजुरी, तथा

(घ) प्रचलित कानूनिे नगरपालिकािे हेने भलन तोकेका उजुरीहरू ।

७. सलमलतको िेत्रालिकाराः सलमलतिे दिा ६ अन्तगातका मध्र्ये दे हार्य बमोशजमका
उजुरीहरूमा मात्र िेत्रालिकार ग्रहर् गने तथा कारवाही फकनारा गनेछाः
(क) व्र्यशिको हकमा उजुरीका सबै पि नगरपालिकाको भौगोलिक िेत्रालिकार लभत्र
बसोबास गरीरहे को,

(ख) प्रचलित कानून र सं फविानको भाग ११ अन्तगातको कुनै अदाित वा
न्र्यार्यािीकरर् वा लनकार्यको िेत्रालिकार लभत्र नरहे को,

(ग) नगरपालिकाको िेत्रालिकार लभत्र परे का कुनै अदाित वा लनकार्यबाट मेिलमिाप
वा लमिापत्रको िालग प्रेफषत गरीएको,
(घ) अचि सम्पशि समावेि रहेको फवषर्यमा सो अचि सम्पशि नगरपालिकाको
भौगोलिक िेत्रालिकार लभत्र रफहरहेको, तथा

(ङ) कुनै घटनासिँग सम्बशन्ित फवषर्यवस्तु रहेकोमा सो घटना नगरपालिकाको भौगोलिक
िेत्रलभत्र घटे को ।
पररच्छे द-३
उजुरी तथा प्रलतवाद दताा
८. फववाद दताा गनेाः (१) कसै उपर फववाद दताा गदाा वा उजुरी चिाउिँ दा प्रचलित कानून
बमोशजम हकदै र्या पुगेको व्र्यशििे सलमलतको तोफकएको िाखासमि उजुरी दताा
गनासक्नेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजम उजुरी ददं दा र्यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोशजम

खुिाउनुपने कुरा सबै खुिाइा तथा पुर्यााउनुपने प्रफक्रर्या सबै पुरागरी अनुसूची-१
बमोशजमको ढािँचामा ददनुपनेछ ।
(३) उपदिा (२) मा िेशखए दे शख बाहेक उजुरीमा दे हार्य बमोशजमको व्र्यहोरा समेत
खुिाउनुपनेछाः
(क) बादीको नाम, थर, वतन र लनजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र
बज्र्यै को नाम,

(ख) प्रलतबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनजको बाबु र आमाको नाम, थर र
स्थान पिा िाग्नेगरी स्पष्ट खुिेको वतन,

(ग) नगरपालिकाको नाम सफहत सलमलतको नाम,
(घ) उजुरी गनुप
ा रे को व्र्यहोरा र सम्पूर्ा फववरर्,
(ङ)

नगरपालिकािे तोके अनुसारको दस्तुर बुझाएको रलसद वा लनस्सा,

(च) सलमलतको िेत्रालिकार लभत्रको उजुरी रहे को व्र्यहोरा र सम्बशन्ित कानून,
(छ) बादीिे दावी गरे को फवषर्य र सोसिँग सम्बन्िीत प्रमार्हरू,
(ज) हदम्र्याद िाग्ने भएमा हदम्र्याद रहेको तथा हकदै र्या पुगेको सम्बन्िी व्र्यहोरा,
(झ) कुनै सम्पशिसिँग सम्बशन्ित फवषर्य भएकोमा सो सम्पशि चि भए रहेको स्थान,
अवस्था तथा अचि भए चारफकलिा सफहतको सबै फववरर् ।

(४) प्रचलित कानूनमा कुनै फविेष प्रफक्रर्या वा ढािँचा वा अन्र्य केफह उलिेख भएको
रहेछ भने सो सन्दभामा आवश्र्यक फववरर् समेत खुिेको हुनपु नेछ ।

(५) कुनै फकलसमको िलतपूलता भराउनुपने अथवा बण्डा िगाउनुपने अवस्थाको उजुरीको
हकमा त्र्यस्तो िलतपूलता वा बण्डा वा चिनको िालग सम्बशन्ित अचि सम्पशिको
फववरर् खुिेको हुनपु नेछ ।

९. फववाद दताा गरी लनस्सा ददनेाः (१) उजुरी प्रिासकिे दिा ८ बमोशजम प्राप्त उजुरी दताा
गरी बादीिाइा तारे ख तोफक अनुसूची-२ बमोशजमको ढािँचामा फववाद दतााको लनस्सा
ददनुपनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजम तारे ख ददनु पने अवस्थामा तारे ख तोक्दा अनुसूची-३

बमोशजमको ढािँचामा तारे ख भपााइा खडा गरी सम्बशन्ित पिको दस्तखत गराइा
लमलसि सामेि राख्नुपछा ।

(३) उपदिा (२) बमोशजम तारे ख भपााइामा तोफकएको तारे ख तथा उि लमलतमा हुने

कार्या समेत उलिेख गरी सम्बशन्ित पििाइा अनुसूची-४ बमोशजमको ढािँचामा तारे ख
पचाा ददनुपनेछ ।

१०. उजुरी दरपीठ गनेाः (१)उजुरी प्रिासकिे दिा ८ बमोशजम पेि भएको उजुरीमा प्रफक्रर्या
नपुगेको दे शखए पुरा गनुप
ा ने दे हार्यको प्रफक्रर्या पुरा गरी अथवा खुिाउनुपने दे हार्यको

व्र्यहोरा खुिाइ लर्याउनु भन्ने व्र्यहोरा िेशख पािँच ददनको समर्य तोफक तथा फववाद दताा
गना नलमलने भए सो को कारर् सफहतको व्र्यहोरा जनाइा दरपीठ गरे मा बादीिाइा उजुरी
फिताा ददनुपनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजम प्रफक्रर्या नपुगेको भलन दरपीठ गरी फिताा गरे को उजुरीमा
दरपीठमा उलिेख भए बमोशजमको प्रफक्रर्या पुरा गरी पािँच ददनलभत्र लर्याएमा दताा
गररददनु पछा ।
(३) उपदिा (१) बमोशजमको दरपीठ आदे ि उपर शचि नबुझ्ने पििे सो आदे ि
भएको लमलतिे लतन ददन लभत्र उि आदे िको फवरूद्धमा सलमलत समि लनवेदन
ददनसक्नेछ ।
(४) उपदिा (३) बमोशजम ददएको लनवेदन व्र्यहोरा मनालसब दे शखए सलमलतिे उपदिा
(१) बमोशजमको दरपीठ बदर गरी फववाद दताा गना आदे ि ददनसक्नेछ ।
(५) उपदिा (४) बमोशजम आदे ि भएमा उजुरी प्रिासकिे त्र्यस्तो फववाद दताा गरी
अरू प्रफक्रर्या पुरा गनुप
ा नेछ ।
११. दताा गना नहुनेाः उजुरी प्रिासकिे दिा ८ बमोशजम पेि भएको उजुरीमा दे हार्य

बमोशजमको व्र्यहोरा दठक भएनभएको जािँच गरी दताा गना नलमलने दे शखएमा दिा १०
बमोशजमको प्रफक्रर्या पुरा गरी दरपीठ गनुप
ा नेछाः
(क) प्रचलित कानूनमा हदम्र्याद तोफकएकोमा हदम्र्याद वा म्र्याद लभत्र उजुरी
परे नपरे को,
(ख) प्रचलित कानून बमोशजम सलमलतको िेत्रालिकार लभत्रको उजुरी रहे/नरहे को,
(ग) कानुन बमोशजम िाग्ने दस्तुर दाशखि भए/नभएको,

(घ) कुनै सम्पशि वा अलिकारसिँग सम्बशन्ित फवषर्यमा फववाद लनरूपर् गनुप
ा ने फवषर्य
उजुरीमा समावेि रहे कोमा त्र्यस्तो सम्पशि वा अलिकार फवषर्यमा उजुरी गना
बादीको हक स्थाफपत भएको प्रमार् आवश्र्यक पनेमा सो प्रमार् रहे/नरहे को,
(ङ) उि फवषर्यमा उजुरी गने हकदै र्या बादीिाइा रहे/नरहेको,
(च) लिखतमा पुरा गनुप
ा ने अन्र्य ररत पुगे/नपुगेको, तथा

१२. दोहोरो दताा गना नहुनेाः (१)र्यस ऐनमा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन प्रचलित

कानून बमोशजम सलमलत वा अन्र्य कुनै अदाित वा लनकार्यमा कुनै पििे उजुरी गरी
सलमलत वा उि अदाित वा लनकार्यबाट उजुरीमा उलिेख भएको फवषर्यमा प्रमार् बुशझ
वा नबुशझ फववाद लनरोपर् भैसकेको फवषर्य रहे को छ भने सो उजुरीमा रहे का पि
फवपिको बीचमा सोफह फवषर्यमा सलमलतिे उजुरी दताा गना र कारवाही गना हुिँदैन ।

(२) उपदिा (१) बमोशजम दताा गना नलमलने उजुरी भुिवि दताा भएकोमा सो व्र्यहोरा
जानकारी भएपलछ उजुरी जुनसुकै अवस्थामा रहे को भए पलन सलमलतिे उजुरी खारे ज
गनुप
ा नेछ ।

१३. उजुरीसाथ लिखत प्रमार्को सक्कि पेि गनुप
ा नेाः उजुरीसाथ पेि गनुा पने प्रत्र्येक लिखत
प्रमार्को सक्कि र कशम्तमा एक प्रलत नक्कि उजुरीसाथै पेि गनुप
ा नेछ र उजुरी प्रिासकिे

त्र्यस्तो लिखतमा कुनै कैफिर्यत जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रमार् सम्बशन्ित लमलसिमा
राख्नेछ ।
१४. उजुरी तथा प्रलतवाद दताा दस्तुराः(१) प्रचलित कानूनमा फववाद दताा दस्तुर तोफकएकोमा
सोफह बमोशजम तथा दस्तुर नतोफकएकोमा एक सर्य रूपैर्यािँ बुझाउनुपनेछ ।
(२) प्रचलित कानूनमा प्रलतवाद दताा दस्तुर निाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सर्य रूपैर्यािँ
प्रलतवाद दताा दस्तुर िाग्नेछ ।
१५. प्रलतवाद पेि गनुप
ा नेाः (१) प्रलतबादीिे दिा २० बमोशजम म्र्याद वा सूचना प्राप्त भएपलछ
म्र्याद वा सूचनामा तोफकएको समर्यावलि लभत्र उजुरी प्रिासक समि आिै वा वारे स
मािात लिशखत प्रलतवाद दताा गनुप
ा नेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम प्रलतवाद पेि गदाा प्रलतबादीिे भएको प्रमार् तथा
कागजातका प्रलतलिफप साथै सं िग्न गरी पेि गनुप
ा नेछ ।

(३) प्रलतवादीिे लिशखत ब्र्यहोरा ददिँ दा अनुसूची-५ बमोशजमको ढािँचामा ददनुपनेछ ।
१६. प्रलतवाद

जािँच गनेाः (१) उजुरी प्रिासकिे दिा १५ बमोशजम पेि भएको प्रलतवाद

जािँच गरी कानून बमोशजमको ररत पुगेको तथा म्र्याद लभत्र पेि भएको दे शखए दताा गरी
सलमलत समि पेि हुने गरी लमलसि सामेि गनुप
ा नेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजम प्रलतवाद दताा हुने भएमा उजुरी प्रिासकिे प्रलतबादीिाइा बादी
लमिानको तारे ख तोक्नुपनेछ ।

१७. लिखतमा पुरा गनुप
ा ने सामान्र्य ररताः (१) प्रचलित कानून तथा र्यस ऐनमा अन्र्यत्र िेशखए
दे शख बाहे क सलमलत समि दताा गना लर्याएका उजुरी तथा प्रलतवादमा दे हार्य बमोशजमको
ररत समेत पुरा गनुप
ा नेछाः
(क) एिोर(A4) साइजको नेपािी कागजमा बार्यािँतिा पािँच सेशन्टलमटर, पफहिो पृष्ठमा
िीरतिा दि सेशन्टलमटर र त्र्यसपलछको पृष्ठमा पािँच सेशन्टलमटर छोडेको तथा
प्रत्र्येक पृष्ठमा बशिस हरिमा नबढाइा कागजको एकातिा मात्र िेशखएको,
(ख) लिखत दताा गना लर्याउने प्रत्र्येक व्र्यशििे लिखतको प्रत्र्येक पृष्ठको िीर पुछारमा
छोटकरी दस्तखत गरी अशन्तम पृष्ठको अन्त्र्यमा िेखात्मक तथा लर्याप्चे
सफहछाप गरे को,

(ग) कुनै कानून व्र्यवसार्यीिे लिखत तर्यार गरे को भए लनजिे पफहिो पृष्ठको बार्यािँतिा
लनजको कानून व्र्यवसार्यी दताा प्रमार्पत्र नंबर, नाम र कानून व्र्यवसार्यीको
फकलसम खुिाइा दस्तखत गरे को, तथा
(घ) लिखतको अशन्तम प्रकरर्मा र्यस लिखतमा िेशखएको व्र्यहोरा दठक सािँचो छ,

झुट्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुिँिा बुझाउिँ िा भन्ने उलिेख गरी सो मुलन लिखत
दताा गना लर्याएको वषा, मफहना र गते तथा वार खुिाइा लिखत दताा गना लर्याउने
व्र्यशििे दस्तखत गरे को, ।

तर ब्र्यहोरा पुराइ पेि भएको लिखत लिनिाइ र्यो उपदिािे बािा पारे को मालनने छै न ।
(२) लिखतमा फवषर्यहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरर् प्रकरर् छु ट्याइा सं र्यलमत र मर्यााददत
भाषामा िेशखएको हुनपु नेछ ।

(३) लिखतमा पेटबोिीमा परे को स्थानको पफहचान हुने स्पष्ट फववरर् र व्र्यशिको नाम,
थर, ठे गाना तथा अन्र्य फववरर् स्पष्ट खुिेको हुनपु नेछ ।

(४) लिखत दताा गना लर्याउने वा सलमलतमा कुनै कागज गना आउनेिे लनजको नाम,
थर र वतन खुिेको नागररकता वा अन्र्य कुनै प्रमार् पेि गनुप
ा छा ।

१८. नक्कि पेि गनुप
ा नेाः उजुरी वा प्रलतवाद दताा गना लर्याउनेिे फवपिीको िालग उजुरी तथा
प्रलतवादको नक्कि तथा सं िग्न लिखत प्रमार्हरूको नक्कि साथै पेि गनुप
ा छा ।

१९. उजुरी वा प्रलतवाद सं िोिनाः (१) लिखत दताा गना लर्याउने पििे सलमलतमा दताा
भइसकेको लिखतमा िेखाइ वा टाइप वा मुद्रर्को सामान्र्य त्रुटी सच्र्याउन लनवेदन ददन
सक्नेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजमको लनवेदनमा माग बमोशजम सच्र्याउिँ दा दावी तथा प्रलतवादमा
गररएको माग वा दावीमा मुिभुत पिमा िरक नपने र लनकै सामान्र्य प्रकारको
सं िोिन माग गरे को दे खेमा उजुरी प्रिासकिे सो बमोशजम सच्र्याउन ददन सक्नेछ
।

(३) उपदिा (२) बमोशजम संिोिन भएमा सो को जानकारी उजुरीको अको पििाइा
ददनुपनेछ ।
पररच्छे द-४
म्र्याद तामेिी तथा तारे ख
२०. म्र्याद सूचना तामेि गनेाः (१) उजुरी प्रिासकिे दिा ९ बमोशजम फववाद दताा भएपलछ
बफढमा दुइा ददन लभत्र प्रलतबादीका नाममा प्रचलित कानूनमा म्र्याद तोफकएको भए सोफह

बमोशजम र नतोफकएको भए पन्र ददनको म्र्याद ददइा सम्बशन्ित वडा कार्याािर्य मािात
उि म्र्याद वा सूचना तामेि गना सक्नेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम म्र्याद वा सूचना तामेि गदाा दिा ९ बमोशजमको उजुरी
तथा उि उजुरी साथ पेि भएको प्रमार् कागजको प्रलतलिपी समेत सं िग्न गरी
पठाउनुपनेछ ।

(३) उपदिा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन एकभन्दा बफढ प्रलतबादीिाइा

म्र्याद ददनुपदाा प्रमार्कागजको नक्कि कुनै एकजना मुि प्रलतबादीिाइा पठाइा
बािँकीको म्र्यादमा प्रमार्कागजको नक्कि ििानाको म्र्याद साथ पठाइएको छ भन्ने
व्र्यहोरा िेशख पठाउनुपनेछ ।

(४) उपदिा (१) बमोशजम प्राप्त भएको म्र्याद वडा कार्याािर्यिे बफढमा लतन ददनलभत्र
तामेि गरी तामेिीको व्र्यहोरा खुिाइा सलमलतमा पठाउनु पनेछ ।
(५) उपदिा (१) बमोशजम म्र्याद तामेि हुन नसकेमा दे हार्य बमोशजमको फवद्युतीर्य
माध्र्यम वा पलत्रकामा सूचना प्रकािन गरे र म्र्याद तामेि गनुप
ा नेछाः

(क) म्र्याद तामेि गररनुपने व्र्यशिको कुनै फ्र्याक्स वा इामेि वा अन्र्य कुनै
अलभिेख हुन सक्ने फवद्युतीर्य माध्र्यमको ठे गाना भए सो माध्र्यमबाट,

(ख) प्रलतबादीिे म्र्याद तामेिी भएको जानकारी पाउन सक्ने मनालसब आिार छ

भन्ने दे शखएमा सलमलतको लनर्ार्यबाट कुनै स्थानीर्य दै लनक पलत्रकामा सूचना
प्रकािन गरे र वा स्थानीर्य एि.एम. रे लडर्यो वा स्थानीर्य टे लिलभजनबाट सूचना
प्रसारर् गरे र, वा

(ग) अन्र्य कुनै सरकारी लनकार्यबाट म्र्याद तामेि गराउिँ दा म्र्याद तामेि हुन सक्ने
मनालसब कारर् दे शखएमा सलमलतको आदे िबाट त्र्यस्तो सरकारी लनकार्य
मािात ।

(६) र्यस ऐन बमोशजम म्र्याद जारी गनुप
ा दाा अनुसूची-६ बमोशजमको ढािँचामा जारी गनुप
ा नेछ
।
२१. रोहवरमा राख्नुपनेाः र्यस ऐन बमोशजम वडा कार्याािर्य मािात तामेि गररएको म्र्यादमा
सम्बशन्ित वडाको अध्र्यि वा सदस्र्य तथा कशम्तमा दुइाजना स्थानीर्य भिादलम रोहवरमा
राख्नुपनेछ ।
२२. रीत बेरीत जािँच गनेाः(१)उजुरी प्रिासकिे म्र्याद तामेिीको प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ
रीतपूवक
ा को तामेि भएको छ वा छै न जािँच गरी आवश्र्यक भए सम्बशन्ित वडा
सशचवको प्रलतवेदन समेत लिइा रीतपूवक
ा को दे शखए लमलसि सामेि राशख तथा बेरीतको

दे शखए बदर गरी पुनाः म्र्याद तामेि गना िगाइा तामेिी प्रलत लमलसि सामेि राख्नुपनेछ
।
(२)उपदिा (१) बमोशजम जािँच गदाा सम्बशन्ित कमाचारीिे बदलनर्यत राशख कार्यागरे को
दे शखए उजुरी प्रिासकिे सो व्र्यहोरा खुिाइा सलमलत समि प्रलतवेदन पेि गनुप
ा नेछ
।
(३) उपदिा (२) बमोशजमको प्रलतवेदनको व्र्यहोरा उपर्युि दे शखए सलमलतिे सम्बशन्ित
कमाचारी उपर

कारवाहीको िालग कार्यापालिका समि िेशख पठाउन सक्नेछ ।

२३. तारे खमा राख्नू पनेाः(१)उजुरी प्रिासकिे दिा ९ बमोशजम फववाद दताा गरे पलछ
उजुरीकताािाइा र दिा १६ बमोशजम प्रलतवाद दताा गरे पलछ प्रलतबादीिाइा तारे ख तोफक
तारे खमा राख्नुपछा ।
(२) उजुरीका पिहरूिाइा तारे ख तोक्दा तारे ख तोफकएको ददन गररने कामको व्र्यहोरा
तारे ख भपााइा तथा तारे ख पचाामा खुिाइा उजुरीका सबै पििाइा एकै लमिानको
लमलत तथा समर्य उलिेख गरी एकै लमिानको तारे ख तोक्नुपछा ।

(३) उपदिा (२) बमोशजम तारे ख तोफकएको समर्यमा कुनै पि हाशजर नभए पलन
तोफकएको कार्या सम्पन्न गरी अको तारे ख तोक्नुपने भएमा हाशजर भएको पििाइा
तारे ख तोफक समर्यमा हाशजर नभइा पलछ हाशजर हुने पििाइा अशघ हाशजर भइा
तारे ख िाने पिसिँग एकै लमिान हुनेगरी तारे ख तोक्नुपछा ।

(४) र्यस दिाबमोशजम तोफकएको तारे खमा उपशस्थत भएका पिहरूिाइा साथै राशख
सलमलतिे उजुरीको कारवाही गनुप
ा छा।

(५) उपदिा (४) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन तोफकएको तारे खमा कुनै
पि उपशस्थत नभए पलन सलमलतिे फववादको फवषर्यमा कारवाही गना बािा पनेछैन
।
२४. सलमलतको लनर्ार्य बमोशजम हुनेाः सलमलतिे म्र्याद तामेिी सम्बन्िमा प्रचलित कानून तथा
र्यस ऐनमा िेशखए दे शख बाहेकको फवषर्यमा आवश्र्यक प्रफक्रर्या लनिाारर् गना सक्नेछ ।
पररच्छे द-५
सुनवाइा तथा प्रमार् बुझ्ने सम्बन्िमा
२५. प्रारशम्भक सुनवाइााः (१) मेिलमिापबाट फववाद लनरुपर् हुन नसकी सलमलतमा आएका

फववाद प्रलतवाद दताा वा बर्यान वा सो सरहको कुनै कार्या भएपलछ सुनवाइाको िालग पेि
भएको फववादमा उपिब्ि प्रमार्का आिारमा तत्काि लनर्ार्य गना सफकने भएमा सलमलतिे
फववाद पेि भएको पफहिो सुनवाइामा नै लनर्ार्य गना सक्नेछ ।

(२) सलमलत समि पेि भएको फववादमा उपदिा (१) बमोशजम तत्काि लनर्ार्य गना
सफकने नदे शखएमा सलमलतिे दे हार्य बमोशजमको आदे ि गना सक्नेछाः-

(क) फववादमा मुख नलमिेको कुरामा र्यकीन गना प्रमार् बुझ्ने वा अन्र्य कुनै कार्या
गने,
(ख) फववादमा बुझ्नुपने प्रमार् र्यफकन गरी पिबाट पेि गना िगाउने वा सम्बशन्ित
लनकार्यबाट माग गने आदे ि गने,
(ग) मेिलमिापका सम्बन्िमा फववादका पिहरूसिँग छििि गने, तथा

ु ाइको िालग तारे ख तथा पेशिको समर्य
(घ) फववादका पि उपशस्थत भएमा सुनव
तालिका लनिाारर् गने ।

(३) उपदिा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन सलमलतिे स्थानीर्य
ऐनको दिा ४७ को उपदिा (२) बमोशजमको उजुरीमा मेिलमिापको िालग
पठाउने आदे ि गनुप
ा नेछ ।

२६. प्रमार् दाशखि गनेाः बादी वा प्रलतबादीिे कुनै नर्यािँ प्रमार् पेि गना अनुमलत माग गरी
लनवेदन पेि गरे मा उजुरी प्रिासकिे सोफह ददन लिन सक्नेछ ।

२७. लिखत जािँच गनेाः (१) सलमलतिे उजुरीमा पेि भएको कुनै लिखतको सत्र्यता परीिर्
गना रे खा वा हस्तािर फविेषज्ञिाइा जािँच गराउन जरूरी दे खेमा सो लिखतिाइा असत्र्य

भन्ने पिबाट परीिर् दस्तुर दाशखि गना िगाइा रे खा वा हस्तािर फविेषज्ञबाट लिखत
जािँच गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम जािँच गदाा मनालसब माफिकको समर्य तोफक आदे ि गनुप
ा नेछ
र समर्य लभत्र जािँच सम्पन्न हुनको िालग र्यथासम्भव व्र्यवस्था गनुप
ा नेछ ।

(३) उपदिा (१) बमोशजम जािँच गदाा लिखत असत्र्य ठहरीएमा लिखत सत्र्य रहे को
भन्ने पिबाट िागेको दस्तुर असुि गरी उपदिा (१) बमोशजम दस्तुर दाशखि गने
पििाइा भराइाददनुपछा ।
२८. सािी बुझ्नेाः (१) सलमलतबाट सािी बुझ्ने आदे ि गदाा सािी बुझ्ने ददन तोफक आदे ि
गनुप
ा नेछ । सािी राख्दा बढीमा ५ जना राख्नु पने ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम आदे ि भएपलछ उजुरी प्रिासकिे उजुरीको पििाइा
आदे िमा उलिेख भएको लमलतमा सािी बुझ्ने तारे ख तोक्नुपनेछ ।
(३) सािी बुझ्ने तारे ख तोफकएको ददनमा आफ्नो सािी सलमलत समि उपशस्थत गराउनु
सम्बशन्ित पिको दाफर्यत्व हुनेछ।

२९. सलमलतको तिाबाट बकपत्र गराउनेाः (१) र्यस ऐनमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको
भए तापलन नाबािक वा अिि वा वृध्दवृध्दा पि रहे को उजुरीमा सािी बकपत्रको
िालग तोफकएको तारे खको ददन उपशस्थत नभएको वा उपशस्थत नगराइएको सािीिाइा
सलमलतिे म्र्याद तोफक सलमलतको तिाबाट शझकाइा बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम सािी शझकाउिँ दा बकपत्र हुने तारे ख तोफक म्र्याद जारी
गनुप
ा नेछ र उजुरीका पिहरूिाइा समेत सोफह लमिानको तारे ख तोक्नुपनेछ ।

३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उजुरी प्रिासकिे सािी बकपत्रको िालग तोफकएको ददन
पिहरूसिँग लनजहरूिे उपशस्थत गराउन लर्याएका सािीको नामाविी लिइा सलमलत समि
पेि गनुप
ा नेछ ।
(२) सािी बकपत्रको िालग तोफकएको तारे खको ददन उजुरीका सबै पििे सािी
उपशस्थत गराउन लर्याएको भए कार्याािर्य खुलनासाथ तथा कुनै पििे सािी

उपशस्थत गराउन नलर्याएको भए ददनको बाह्र बजेपलछ सलमलतिे उपिब्ि भए
सम्मका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ ।
३१. बन्दे ज गना सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउिँ दा उजुरीको फवषर्यवस्तु भन्दा िरक
प्रकारको तथा सािी वा उजुरीको पििाइा अपमालनत गने वा शझझ्र्याउने वा अनुशचत
प्रकारको प्रश्न सोलिएमा सलमलतिे त्र्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पििाइा बन्दे ज गना सक्नेछ
।
(२) नाबािक वा वृध्द वा असि वा लबरामीिे सािी बक्नुपने भइा त्र्यस्तो उजुरीमा

कुनै पिको उपशस्थलत वा अन्र्य कुनै मनालसब कारर्िे सािीिाइा बकपत्र गना
अनुशचत दबाव परे को वा पने प्रबि सम्भावना रहेको छ भन्ने सलमलतिाइा िागेमा

सलमलतिे त्र्यस्तो पिको प्रत्र्यि उपशस्थलतिाइा बन्दे ज गरी लनजिे सािीिे नदे ख्ने
गरी मात्र उपशस्थत हुन आदे ि गना सक्नेछ ।

(३) उपदिा (२) बमोशजम आदे ि गरे मा सािीिे नदे ख्ने गरी पि उपशस्थत हुने
व्र्यवस्था लमिाउने दाफर्यत्व सलमलतको हुनेछ ।

(४) उपदिा (१) वा (२) बमोशजम गदाा सलमलतिे उजुरीसिँग सम्बशन्ित आवश्र्यक
प्रश्न तर्यार गरी सलमलतको तिाबाट बकपत्र गराउन

सक्नेछ ।

३२. पेिी सूची प्रकािन गनुप
ा नेाः(१) उजुरी प्रिासकिे प्रत्र्येक हप्ता िुक्रवार आगामी हप्ताको
िालग पेिी तोफकएको फववादहरूको साप्ताफहक पेिी सूची तथा तोफकएको ददन उि
ददनको िालग पेिी तोफकएका फववादहरूको पेिी सूची प्रकािन गनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजमको सूची सं र्योजकिे र लनजको अनुपशस्थलतमा लनजिे
शजम्मेवारी तोकेको सलमलतको सदस्र्यिे प्रमाशर्त गनुप
ा नेछ ।

३३. दै लनक पेिी सूचीाः (१) उजुरी प्रिासकिे दिा ३२ बमोशजमको साप्ताफहक पेिी सूचीमा
चढे का फववादहरूको तोफकएको ददनको पेिी सूची तर्यार गरी एक प्रलत सूचना पाटीमा
टािँस्न िगाउनुपनेछ तथा एक प्रलत सलमलतका सदस्र्यहरूिाइा उपिब्ि गराउनुपनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजमको सूचीमा फववादहरू उलिेख गदाा फववाद दतााको आिारमा
दे हार्यको क्रममा तर्यार गरी प्रकािन गराउनुपनेछाः(क)

नाबािक पि भएको फववाद,

(ख)

िारररीक असिता वा अपाङ्गता भएको व्र्यशि पि भएको

(ग)

सिरी वषा उमेर पुरा भएको वृध्द वा वृध्दा पि भएको फववाद,

(घ)

फववाद दतााको क्रमानुसार पफहिे दताा भएको फववाद ।

फववाद,
तथा
(३) उपदिा (२) बमोशजम पेिी सूची तर्यार गदाा मुलतवीबाट जागेका तथा सवोच्च
अदाित, उच्च अदाित तथा शजलिा अदाितबाट पुनाः इन्सािको िालग प्राप्त भइा
दताा भएको फववादको हकमा िुरूमा सलमलतमा दताा भएको लमलतिाइा नै दताा लमलत
मालन क्रम लनिाारर् गनुप
ा नेछ ।
(४) उपदिा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानुसार नै सलमलतिे फववादको सुनवाइा र
कारवाही तथा फकनारा गनुप
ा नेछ ।

३४. उजुरी प्रिासकको शजम्मेवारी हुनेाः पेिी सूचीमा चढे का फववादहरू कार्याािर्य खुिेको
एक घण्टा लभत्र सलमलत समि सुनवाइाको िालग पेि गने तथा उि ददनको तोफकएको

कार्या सफकए पलछ सलमलतबाट फिताा बुशझलिइा सुरशित राख्ने शजम्मेवारी उजुरी प्रिासकको
हुनेछ ।

३५. प्रमार् सुनाउन सक्नेाः सलमलतिे दिा २५ बमोशजम तोफकएको तारे खको ददन उपशस्थत
सबै पििाइा अको पििे पेि गरे को प्रमार् एवम् कागजात दे खाइा पफढबािँची सुनाइा
सो बारे मा अको पिको कुनै कथन रहे को भए लिशखत बर्यान गराइा लमलसि सामेि
गराउन सक्नेछ ।

३६. फववादको सुनवाइा गनेाः (१) सलमलतिे दुवै पिको कुरा सुनी लनजहरूको फववादको
सुनवाइा तथा लनर्ार्य गनुप
ा नेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजमको सुनवाइा तथा लनर्ार्य गदाा पिहरूको रोहवरमा गनुप
ा नेछ
।
(३) उपदिा (१) बमोशजम फववादको सुनवाइा गदाा इजिास कार्यम गरी सुनवाइा गना
मनालसव दे शखएमा सोही अनुसार गना सक्नेछ ।तर दुबै पिको भनाइ तथा शजफकर
सुन्निाइ उपदिा ३ अनुसारको इजिास कार्यम गना बािा हुने छै न ।

३७. बन्द इजिासको गठन गनासक्ने (१) सलमलतिे मफहिा तथा बािबालिका समावेि
रहेको तथा आवश्र्यक दे खेको अन्र्य फववादको सुनवाइाको िालग बन्द इजिास कार्यम
गरी सुनवाइा गना सक्नेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजमको बन्द इजिासमा फववादका पि तथा अन्र्य सरोकारवािा
बाहेक अन्र्य व्र्यशििाइा इजिासमा प्रवेि गना नपाउने गरी बन्द इजिासको गठन
गनुप
ा नेछ ।
(३) बन्द इजिासबाट हे ररने फववादको काम कारवाही, फपडीतको नाम थर ठे गाना
िगार्यतका फवषर्य गोप्र्य राख्नुपनेछ ।
३८. बन्द इजिास सम्बन्िी अन्र्य व्र्यवस्थााः (१) बन्द इजिासबाट हेररएका फववादहरूको

कागजातको प्रलतलिफप बादी, प्रलतवादद र लनजको फहतमा असर परे को कुनै सरोकारवािा
बाहेक अरू कसैिाइा उपिब्ि गराउनुहिँद
ु ैन ।

(२) उपदिा (१) बमोशजमको फववादको तथ्र्य खुिाइा कुनै समाचार कुनै पत्रपलत्रकामा
सं प्रष
े र् हुनददनुहिँद
ु ैन ।

(३) उपदिा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन सलमलतिे पिको गोपलनर्यता
तथा फहतमा प्रलतकुि प्रभाव नपने गरी समाचार सं प्रष
े र् गना भने कुनै बािा पनेछैन
।

३९. थप प्रमार् बुझ्नेाः फववादको सुनवाइाको क्रममा फववादको कुनै पिको अनुरोिमा वा
फववाद सुनवाइाको क्रममा सलमलत आिैिे थप प्रमार् बुझ्नुपने दे खेमा उजुरीका
पिहरूिाइा थप प्रमार् पेि गना पेि गने तारे ख तोफक आदे ि गनासक्नेछ ।

४०. स्वाथा बाशझएको फववाद हेन ा नहुनेाः सलमलतको सदस्र्यिे दे हार्यका फववादको कारवाही र
ु िँद
फकनारामा सं िग्न हुनह
ु ै नाः-

(क) आफ्नो वा नशजकको नातेदारको हक फहत वा सरोकार रहे को फववाद,
स्पष्टीकरर्ाः र्यस उपदिाको प्रर्योजनको िालग "नशजकको नातेदार" भन्नािे
अपुतािी पदाा कानून बमोशजम अपुतािी प्राप्त गना सक्ने प्राथलमकता क्रममा
रहेको व्र्यशि, मामा, माइजु, सानीआमा, ठू िीआमा, सानोबाबु, ठू िोबाबू, पलत

वा पत्नी तिाका सासू, ससुरा, िूपु, िूपाजु, सािा, जेठान, सािी, दददी, बफहनी,
लभनाजु, बफहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बुहारी तथा त्र्यस्तो
नाताका व्र्यशिको एकासगोिमा रहेको पररवारको सदस्र्य सम्झनुपछा ।

(ख) लनजिे अन्र्य कुनै है लसर्यतमा गरे को कुनै कार्या वा लनज सं िग्न रहेको कुनै फवषर्य
समावेि रहे को कुनै फववाद,

(ग) कुनै फवषर्यमा लनजिे फववाद चलने वा नचलने फवषर्यको छिििमा सहभालग भइा
कुनै रार्य ददएको भए सो फवषर्य समावेि रहेको फववाद, वा

(घ) अन्र्य कुनै कारर्िे आिारभूत रूपमा लनज र लनजको एकाघरसगोिका पररवारका
सदस्र्यको कुनै स्वाथा बाशझएको फववाद ।

(२) उपदिा (१) बमोशजमको कुनै अवस्था दे शखएमा जुन सदस्र्यको त्र्यस्तो अवस्था
पछा उि सदस्र्यिे फववाद हेन ा नहुने कारर् खुिाइा आदे ि गनुप
ा नेछ ।

(३) उपदिा (१) को प्रलतकुि हुने गरी कुनै सदस्र्यिे कुनै फववादको कारवाही र
फकनारामा सहभागी हुन िागेमा फववादको कुनै पििे आवश्र्यक प्रमार् सफहत
फववादको कारवाही फकनारा नगना लनवेदन ददन सक्नेछ

र सो सम्बन्िमा

काम

कारबाही स्थानीर्य ऐनको दिा ४८(५) अनुसार हुनेछ ।

(४) उपदिा (३) अनुसार फववाद लनरुपर् हुन नसक्ने अवस्थामा स्थानीर्य ऐनको दिा
४८(६) र (७) को ब्र्यबस्था अनुसारको सभािे तोकेको सलमलतिे काम कारवाही
र फकनारामा गनेछ ।

(५) उपदिा (४) बमोशजम गदाा सभािे फववादका पिहरूिाइा सोफह उपदिा बमोशजम

गदठत सलमलतबाट फववादको कारवाही फकनारा हुने कुराको जानकारी गराइा उि
सलमलत समि उपशस्थत हुन पठाउनुपनेछ ।
पररच्छे द-६
लनर्ार्य र अन्र्य आदे ि

४१. लनर्ार्य गनुप
ा नेाः (१) सलमलतिे सुनवाइाको िालग पेि भएको फववाद हे दाा कुनै प्रमार्
बुझ्नुपने बािँकी नरही फववाद फकनारा गने अवस्था रहे को दे शखएमा सोफह पेिीमा फववादमा
लनर्ार्य गनुप
ा नेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम लनर्ार्य गरे पलछ लनर्ार्यको व्र्यहोरा लनर्ार्य फकताबमा िेशख
सलमलतमा उपशस्थत सदस्र्यहरू सबैिे दस्तखत गनुप
ा नेछ ।

(३) उपदिा (१) बमोशजम गरीएको लनर्ार्यको दिा ४२ र अन्र्य प्रचलित कानून
बमोशजम खुिाउनुपने फववरर् खुिेको पूर्ा पाठ लनर्ार्य भएको लमलतिे बफढमा सात
ददन लभत्र तर्यार गरी लमलसि सामेि राख्नुपछा ।

(४) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन समर्याभाव अथवा अन्र्य कुनै
मनालसब कारर्िे गदाा सोफह ददन फववाद लनर्ार्य गना नसक्ने भएमा आगालम हप्ताको
कुनै ददनको िालग अको पेिी तारे ख तोक्नुपनेछ ।

४२. लनर्ार्यमा खुिाउनुपनेाः (१) सलमलतिे दिा ४१ बमोशजम गरे को लनर्ार्यको पूर्प
ा ाठमा

र्यस दिा बमोशजमका कुराहरू खुिाइा अनुसूची-७ बमोशजमको ढािँचामा तर्यार गनुप
ा नेछ
।
(२) उपदिा (१) बमोशजम पूर्प
ा ाठ तर्यार गदाा बादी तथा प्रलतबादीको शजफकर, लनर्ार्य

गनुप
ा ने दे शखएको फवषर्य, दुवै पिबाट पेि भएको प्रमार्का कुराहरू समेतको फवषर्य
खुिाउनुपनेछ ।

(३) उपदिा (२) मा उलिेख भए दे शख बाहेक पूर्प
ा ाठमा दे हार्यका कुराहरू समेत
खुिाउनुपनेछाः(क) तथ्र्यको ब्र्यहोरा,

(ख) फववादको कुनै पििे कानून व्र्यवसार्यी राखेको भएमा लनजिे पेि गरे को
बहस नोट तथा बहसमा उठाइएका मुि फवषर्यहरु,
(ग) लनर्ार्य गनाको िालग आिार लिइएको प्रमार्का साथै दुवै पिबाट पेि भएको
प्रमार् तथा त्र्यसको फवश्लेषर्,

(घ) लनर्ार्य कार्याान्वर्यन गनाको िालग गनुप
ा ने फवषर्यहरूको लसिलसिेवार उलिेखन
सफहतको तपलसि खण्ड, तथा
(ङ) लनर्ार्य उपर पुनरावेदन िाग्ने भएमा पुनरावेदन िाग्ने शजलिा अदाितको
नाम र के कलत ददनलभत्र पुनरावेदन गनुप
ा ने हो सो समेत ।

(४) उपदिा २ तथा ३ मा उलिेख भएदे शख बाहे क दे हार्यका कुराहरु समेत लनर्ार्यमा
खुिाउन सक्नेछाः(क) सािी वा सजालमनको बकपत्रको सारांि,

(ख) कुनै नजीरको व्र्याख्र्या वा अविम्बन गरे को भए सो नजीरको फववरर् र
फववादमा उि नजीरको लसध्दान्त के कुन आिारमा िागु भएको हो अथवा
िागु नभएको हो भन्ने कारर् सफहतको फवश्लेषर्,

(ग) लनर्ार्यबाट कसैिाइा कुनै कुरा ददनुभराउनुपने भएको भए कसिाइा के कलत
भराइाददनुपने हो सोको फववरर्, तथा

(घ)

फववादको क्रममा कुनै मािसामान वा प्रमार्को रुपमा केफह वस्तु सलमलत
समि पेि भएको भए सो मािसामान वा वस्तुको हकमा के गने हो भन्ने
फवषर्य ।

४३. प्रारशम्भक सुनवाइामा लनर्ार्य हुनसक्नेाः (१) सलमलतिे पफहिो सुनवाइाको िालग पेि भएको
अवस्थामा नै फववादमा थप प्रमार् बुशझरहनुपने अवस्था नरहेको दे खेमा अथवा हदम्र्याद
वा हकदै र्या वा सलमलतको िेत्रालिकार नरहे को कारर्िे फववाद लनर्ार्य गना नलमलने
दे खेमा पफहिो सुनवाइामा नै लनर्ार्य गना सक्नेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजमको लनर्ार्य िेत्रालिकारको अभाव रहेको कारर्िे भएको
अवस्थामा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अदाित वा स्थानीर्य तह वा अन्र्य लनकार्यमा
उजुरी गना जानु भलन सम्बशन्ित पििाइा जानकारी ददनु पनेछ ।

४४. लनर्ार्य सं िोिनाः (१)सलमलत समि फववादको पि वा कुनै सरोकारवािािे फववादको

लनर्ार्यमा भएको कुनै िेखाइाको त्रुटी सं िोिन गरीपाउन शजफकर लिइा लनर्ार्यको जानकारी
भएको पैंलतस ददन लभत्र लनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजमको लनवेदन परी सलमलतिे हेदाा सामान्र्य त्रुटी भएको र
सं िोिनबाट लनर्ार्यको मूि आिर्यमा कुनै हेरिेर नहुने दे खेमा छु िै पचाा खडा गरी
लनवेदन बमोशजम लनर्ार्य सं िोिन गने आदे ि ददनसक्नेछ ।

(३) उपदिा (२) बमोशजमको आदे ि मूि लनर्ार्यको अलभन्न अङ्गको रुपमा लिइनेछ ।

४५. लनर्ार्यमा हेरिेर गना नहुनेाः(१) सलमलतका सदस्र्य अथवा अरु कसैिे पलन सलमलतका

सदस्र्यहरुको दस्तखत भैसकेपलछ लनर्ार्यमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गना हुिँदैन
।

(२) कसैिे उपदिा (१)बमोशजम को कसुर गने कमाचारीिाइा आवश्र्यक कारवाहीको
िालग सम्बशन्ित लनकार्यमा िेशख पठाउनुपनेछ ।

४६. लनर्ार्य भएपलछ गनुप
ा ने कारवाफहाः(१)उजुरी प्रिासकिे सलमलतबाट लनर्ार्य भएपश्चात लनर्ार्य
फकताबमा सलमलतका सदस्र्यहरु सबैको दस्तखत भएको र्यफकन गरी लनर्ार्य फकताब र
लमलसि शजम्मा लिनुपछा ।
(२)र्यस ऐन बमोशजम लनर्ार्यको पूर्प
ा ाठ तर्यार भएपलछ सबै सदस्र्यको दस्तखत भैसकेपलछ

उजुरी प्रिासकिे लनर्ार्यको कार्याान्वर्यन गनाका िालग तत्काि गनुप
ा ने केफह कार्या
भए सो सम्पन्न गरी लमलसि अलभिेखको िालग पठाउनुपछा ।

४७. लनर्ार्य गनुप
ा ने अवलिाः(१) सलमलतिे प्रलतवाद दाशखि भएको वा बर्यान गनुप
ा नेमा
प्रलतबादीको बर्यान भएको लमलतिे तथा प्रलतवाद दाशखि नभएको वा बर्यान नभएकोमा
सो हुनपु ने म्र्याद भुिान भएको लमलतिे नब्बे ददनलभत्र फववादको अशन्तम लनर्ार्य गनुप
ा नेछ
।
(२) उपदिा (१) बमोशजमको समर्यावलि गर्ना गदाा मेिलमिापको िालग पठाइाएको
फववादको हकमा मेिलमिापको प्रफक्रर्यामा िागेको समर्य कटाइा अवलि गर्ना
गनुप
ा नेछ ।

(३) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन फववादमा बुझ्नुपने प्रमार् तथा
पुरा गनुप
ा ने प्रफक्रर्या बािँकी नरही फववाद लनर्ार्य गना अङ्ग पुलगसकेको भए सो पुगेको
पन्र ददनलभत्र अशन्तम लनर्ार्य गनुप
ा नेछ ।
४८.

अन्तररम सं रिर्ात्मक आदे ि जारी गना सफकनेाः स्थानीर्य ऐनको दिा ४९ को
उपदिा ८ को खण्ड

सम्म उशलिशखत फवषर्यमा तत्काि (ङ) दे शख (क)

अन्तररम सं रिर्ात्मक आदे ि जारी गना सफकनेछ । र्यस्तो आदे ि जारी गदाा
लनवेदकिे पेि गरे को कागजात, लनजको अवस्था र वस्तुगत पररशस्थलतको प्रारशम्भक
छानफवन गरी तत्काि आदे ि नगरे लनवेदकिाई पना सक्ने नकारात्मक प्रभावको
मुलर्यांकन गनुा पदाछ । न्र्याफर्यक सलमलतिे जारी गने अन्तररम सं रिर्ात्मक आदे ि
अनुसूची ८ मा उलिेख गरे बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द-७

सलमलतको सशचवािर्य

४९ सलमलतको सशचवािर्याः (१)सलमलतको कार्यासम्पादनिाइा सहशजकरर् गना एक सशचवािर्य
रहनेछ ।
(२) उपदिा (१) वमोशजमको सशचवािर्यमा कार्यापालिकािे आवश्र्यकताअनुसार उजुरी
प्रिासक, अलभिेख प्रिासक तथा अन्र्य कमाचारीहरुको व्र्यवस्था गना सक्नेछ ।
सशचवािर्यको कार्यासम्पादनिाइा व्र्यवशस्थत गना सशचवािर्य अन्तगात उजुरी िाखा/
िािँट तथा अलभिेख िाखा/िािँट रहन सक्नेछ ।
५०. उजुरी प्रिासकको काम, कताव्र्य र अलिकाराः र्यस ऐनमा अन्र्यत्र उलिेख भएदे शख
बाहेक उजुरी प्रिासकको काम, कताव्र्य र अलिकार दे हार्य बमोशजम हुनेछाः

(क) पेि भएका उजुरी, प्रलतवाद र अन्र्य लिखतहरु जािँच गरी रीत पुगेको भए कानून
बमोशजम िाग्ने दस्तुर लिइा दताा गने र दताा गना नलमलने भए कारर् जनाइा दरपीठ
गने,

(ख) फववादमा प्रमार्को िालग पेि भएका नक्कि कागजिाइा सक्किसिँग लभडाइा दठक
दे शखएमा प्रमाशर्त गने र लमलसि सामेि राख्ने तथा सक्किमा केफह कैफिर्यत दे शखएमा
सो जनाइा सम्बशन्ित पिको सफहछाप गराइा राख्ने,

(ग) पेि भएका लिखत साथ सं िग्न हुनपु ने प्रमार् तथा अन्र्य कागजात छ वा छै न
भए ठीक छ वा छै न जािँच्ने,
(घ) सलमलतको आदे ििे शझकाउनुपने प्रलतबादी, सािी वा अन्र्य व्र्यशिको नाममा म्र्याद
जारी गने,
(ङ) फववादका पििाइा तारे ख वा पेिी तारे ख तोक्ने,

ु ने लनवेदन दताा गरी आदे िको िालग सलमलत समि पेि
(च) सलमलत समि पेि हुनप
गने,
(छ) कानून बमोशजम वारे स लिने तथा गुज्रक
े ो तारे ख थाम्ने लनवेदन लिइा आवश्र्यक
कारवाही गने,

(ज) सलमलतबाट भएको आदे ि कार्याान्वर्यन गने गराउने,
(झ) सलमलतमा पेि वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपााइा गने िगार्यतका कार्याहरु
गने,
(ञ) आवश्र्यकतानुसार सलमलतको तिाबाट पत्राचार गने,
(ट) सलमलतको आदे ििे तामेि गनुप
ा ने म्र्याद तामेि गनेगराउने, तामेि भएको म्र्यादको
तामेिी जािँची रीतपूवक
ा को नभए पुनाः जारी गने तथा अन्र्य अदाित वा लनकार्यबाट
प्राप्त भएको नगरपालिकािे तामेि गररददनुपने म्र्याद तामेि गने गराउने,

(ठ) लनर्ार्य फकताब र उजुरीको लमलसि शजम्मा लिने,

(ड) सलमलतमा दताा भएका फववाद तथा लनवेदन िगार्यतका कागजातको अलभिेख तर्यार
गने र मालसक वा वाफषाक प्रलतवेदन पेि गनुप
ा ने लनकार्य समि प्रलतवेदन तर्यार गरी
सं र्योजकबाट प्रमाशर्त गराइा सम्बशन्ित लनकार्यमा पठाउने,
(ढ) आफ्नो शजम्मा रहे का उजुरीका लमलसिमा रहेका कागजातको रीतपूवक
ा नक्कि ददने,
(र्) शजलिा अदाितमा पुनरावेदन िाग्ने गरी लनर्ार्य भएका फववादमा पुनरावेदन म्र्याद
जारी गरी तामेि गनेगराउने,

(त) अदाित वा अन्र्य कुनै लनकार्यमा फववादको लमलसि वा कुनै कागजात पठाउनुपने
भएमा सलमलतिाइा जानकारी गराइा लमलसि वा कागजात पठाउने तथा फिताा प्राप्त
भएपलछ कानून बमोशजम सुरशित राख्ने व्र्यवस्था लमिाउने,
(त) लनर्ार्य फकताब शजम्मा लिने, तथा

(थ) पेि भएका लनवेदन िगार्यतका कागजातमा सलमलतबाट आदे ि हुनपु ने वा लनकासा
लिनुपनेमा सलमलत समि पेि गने।
५१. अलभिे ख प्रिासकको काम, कताव्र्य र अलिकाराः र्यस ऐनमा अन्र्यत्र उलिेख भए
बाहेक अलभिेख प्रिासकको काम, कताव्र्य र अलिकार दे हार्य बमोशजम हुनेछाः
(क) लनर्ार्य कार्याान्वर्यन सम्बन्िीाः

(१) लनर्ार्य बमोशजम चिन चिाउनुपने, कुनै कुरा ददिाइाभराइा ददनुपने िगार्यतका
लनर्ार्य कार्याान्वर्यनका िालग गनुप
ा ने कार्याहरु गने तथा लनर्ार्य कार्याान्वर्यनको
अलभिेख राखी कानून बमोशजम फववरर् पठाउनुपने लनकार्यहरुमा फववरर्
पठाउने,
(२) लनर्ार्य कार्याान्वर्यनको क्रममा लनवेदन ददएका पिहरुको वारे स लिने, सकार
गराउने, गुज्रक
े ो तारे ख थमाउने िगार्यतका कार्याहरु गने,

(३) सलमलतको आदे ििे रोक्का भएको वा अरु कुनै अदाित वा लनकार्यबाट रोक्का
भै आएको जार्यजेथा अन्र्य अड्डा अदाितमा दाशखि चिान गनुप
ा ने भए सो गने,

(४) लनर्ार्य बमोशजम लििाम गने िगार्यतका अन्र्य कुनै काम गनुप
ा ने भए सो समेत
गने, तथा

(५) िेशखए दे शख बाहेकको कुनै कार्या लनर्ार्य कार्याान्वर्यनको क्रममा गनुप
ा ने भएमा
सलमलत समि पेि गरी आदे ि बमोशजम गने ।
(ख) अलभिेख सं रिर् सम्बन्िीाः
(१) अलभिेख िाखाको रे खदे ख गरी लनर्ार्य भएका लमलसि सुरशित राख्ने र कानून
बमोशजम सडाउनेपने कागजहरु सडाउने,
(२) लनर्ार्य भएका लमलसिहरुमा कागजात जािँच गरी दुरुस्त रहे/नरहेको हेने र
लमलसि कानून बमोशजम गरी दुरुस्त अवस्थामा राख्ने,
(३) कानून बमोशजम सडाउने कागजको फववरर् तर्यार गरी सो फववरर् सुरशित
रहने व्र्यवस्था गने,
(४) अलभिेख िाखामा प्राप्त भएको लमलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्ने र
आवश्र्यकतानुसार फववरर् तर्यार गने, तथा

(५) कुनै अदाित वा लनकार्यबाट अलभिेखमा रहेको लमलसि वा कुनै कागजात
माग भै आएमा रीतपूवक
ा पठाउने र फिताा प्राप्त भएपलछ रीतपूवक
ा गरी सुरशित
राख्ने ।

५२. उजुरी प्रिासक वा अलभिे ख प्रिासकको आदे ि उपरको लनवेदनाः (१) र्यस ऐन
बमोशजम उजुरी प्रिासक वा अलभिेख प्रिासकिे गरे को आदे ि वा कारवाही उपर
शचि नबुझ्ने पििे सो आदे ि वा कारवाही भएको पािँच ददनलभत्र सलमलत समि लनवेदन
ददन सक्नेछ ।

ु ाइा गरी लनवेदन पेि
(२) सलमलतिे उपदिा (१) बमोशजम पेि भएको लनवेदन उपर सुनव
भएको बफढमा सात ददन लभत्र लनवेदन उपरको कारवाही टुङ्गग्र्याउनुपनेछ ।

(३) उपदिा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन उपदिा (१) बमोशजमको

लनवेदन उपर आदे ि वा लनर्ार्य गनुप
ा ूव ा केफह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र लनर्ार्य
वा आदे ि गनुप
ा नेछ ।

पररच्छे द-८
मेिलमिाप सम्बन्िी व्र्यवस्था
५३. लमिापत्र गराउनेाः (१) सलमलतिे प्रचलित कानून बमोशजम लमिापत्र हुन सक्ने जुनसुकै
उजुरीमा लमिापत्र गराउन सक्नेछ ।

(२) फववादका पिहरूिे लमिापत्रको िालग अनुसूची-९ बमोशजमको ढािँचामा लनवेदन
ददएमा सलमलतिे उजुरीमा लमिापत्र गराउन उपर्युि दे खेमा लमिापत्र गराइददनेछ
।

(३) उपदिा (२) बमोशजम पिहरूिे ददएको लनवेदनको व्र्यहोरा सलमलतिे दुवै पििाइा
सुनाइा त्र्यसको पररर्ाम सम्झाइा पिहरूको लमिापत्र गने सम्बन्िमा सहमलत
रहे/नरहे को सोध्नुपनेछ ।

(४) उपदिा (३) बमोशजम सुनाउिँ दा पिहरूिे लमिापत्र गना मञ्जुर गरे मा सलमलतिे
पिहरूको लनवेदनमा उलिेख भएको व्र्यहोरा बमोशजमको लमिापत्र तीन प्रलत तर्यार
गराउनुपनेछ ।
(५) उपदिा (४) बमोशजमको लमिापत्रको व्र्यहोरा पिहरूिाइा पढीबािँची सुनाइा
लमिापत्र गना मञ्जुर भएमा पिहरूको सफहछाप गराइा सलमलतका सदस्र्यहरूिे

लमिापत्र कागज अनुसूची-१० बमोशजमको ढािँचामा प्रमाशर्त गरी एक प्रलत सलमलतिे
अलभिेखको िालग लमलसिमा राख्नुपनेछ तथा एक-एक प्रलत बादी तथा प्रलतबादीिाइा
ददनुपनेछ ।
५४. मेिलमिाप गराउन सक्नेाः (१) सलमलतिे प्रचलित कानून बमोशजम लमिापत्र गना लमलने
उजुरीमा पिहरूबीच मेिलमिाप गराउन सक्नेछ ।

(२) पिहरूिे जुनसुकै तहमा फवचारािीन रहेको प्रचलित कानूनिे मेिलमिापको

ु रूपमा सलमलत
माध्र्यमबाट समािान गना सफकने फववादमा फववादका पििे सं र्यि
समि लनवेदन ददन सक्नेछन् ।

(३) उपदिा (२) बमोशजम लनवेदन ददएकोमा मेिलमिापबाट उजुरीको लनरोपर् हुन
उपर्युि दे शखएमा सलमलतिे त्र्यस्तो उजुरी मेिलमिापको माध्र्यमबाट लनरोपर् गना
िेशख पठाउनु पनेछ ।
(४) उपदिा (३) बमोशजमको आदे िपलछ मेिलमिाप सम्बन्िी कारवाही प्रारम्भ गरी
पिहरूबीच मेिलमिाप गराइाददनुपनेछ ।
(५) मेिलमिाप सम्बन्िी अन्र्य व्र्यवस्था तोफकए बमोशजम हुनेछ ।

५५. उजुरी लनर्ार्य गनेाः (१) सलमलतिे र्यस ऐन बमोशजम मेिलमिापको माध्र्यमबाट उजुरीको
लनरोपर् गना प्रफक्रर्या बढाएकोमा मेिलमिापको माध्र्यमबाट उजुरीको लनरोपर् हुन
नसकेमा पिहरूिाइा उजुरीको पेिी तारे ख तोफक कानून बमोशजम कारवाही गरी
सुनवाइा तथा लनर्ार्य गने प्रफक्रर्या बढाउनुपनेछ ।

(२) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन स्थानीर्य ऐनको दिा ४७
को उपदिा (२) बमोशजमको उजुरीमा मेिलमिाप वा लमिापत्र हुन नसकेमा
सलमलतिे अलिकार िेत्र रहे को अदाितमा जाने भलन सुनाइाददनुपनेछ ।

५६. मेिलमिाप वा लमिापत्र हुन नसक्नेाः र्यस ऐनमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए
तापलन कुनै उजुरीमा लमिापत्र गराउिँ दा उजुरीको प्रकृलत वा लमिापत्रको व्र्यहोराबाट

नेपाि सरकार बादी भइा चिेको कुनै फववाद वा सावाजलनक तथा सरकारी सम्पशि वा
फहतमा असर पने दे शखएमा सलमलतिे त्र्यस्तो फववादमा लमिापत्र गराउनेछैन ।

तर त्र्यस्तो असर पने व्र्यहोरा हटाइा अन्र्य व्र्यहोराबाट मात्र लमिापत्र गना चाहेमा भने
लमिापत्र गराइाददनुपनेछ ।
५७. मेिलमिापको िालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलमलतिे सलमलत समि सुनवाइाको िालग पेि
भएको उजुरीमा मेिलमिाप हुनसक्ने सम्भावना रहेको दे खेमा पिहरूिाइा मेिलमिापको
िालग तारे ख तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजमको तारे खको ददन सलमलतिे फववादका पि तथा फवपि,
उपशस्थत भएसम्म पििे पत्र्याइा साथै लिइआएका अन्र्य व्र्यशि समेत उपशस्थत
गराइा मेिलमिापको िालग छििि गराइा पिहरूको बीचमा सहमलत भएमा सहमलत
भए बमोशजम लमिापत्र कागज तर्यार गना िगाइा लमिापत्र गराइाददनुपनेछ ।

(३) उजुरीमा तोफकएको म्र्यादमा सलमलत समि उपशस्थत नभएको वा उपशस्थत भएर
पलन तारे ख गुजारी फववादमा तारे खमा नरहेको पि अथवा फववादमा पि कार्यम
नभएको भए तापलन फववादको पेटबोिीबाट उजुरीको पि कार्यम हुने दे शखएको

व्र्यशि समेत मेिलमिापको िालग उपशस्थत भएमा सलमलतिे मेिलमिाप गराइा
लमिापत्रको कागज गराइाददनुपनेछ ।
५८. प्रारशम्भक सुनवाइा पूव ा मेिलमिापाः (१) उजुरी प्रिासकिे प्रारशम्भक सुनवाइाको िालग

ु ूव ा उजुरीमा मेिलमिाप हुनसक्ने अवस्था दे शखएमा वा
सलमलत समि उजुरी पेि हुनप
पिहरूिे सो व्र्यहोराको लनवेदन लिइा आएमा लमिापत्रको व्र्यहोरा खुिेको कागज
तर्यार गरी सलमलत समि पेि गनासक्नेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजम गदाा लमिापत्रमा अशन्तम सहमलत नजुटेको भए तापलन
पिहरू मेिलमिापको िालग प्रफक्रर्यामा जान सहमत भएमा उजुरी प्रिासकिे

पिहरूको लनवेदन लिइा उजुरीमा मेिलमिापको िालग मेिलमिापकताा समि
पठाउने आदे िको िालग सलमलत समि पेि गनासक्नेछ ।
५९. मेिलमिापकतााको सूची तर्यार गनेाः(१) सलमलतिे मेिलमिापको कार्या गराउनको िालग
दे हार्य

बमोशजमको

र्योग्र्यता

पुगेको

व्र्यशिहरूको

फववरर्

खुिाइा

सम्भाफवत

मेिलमिापकतााको सूची तर्यार गनेछाः

(क) कशम्तमा माध्र्यलमक तह उशिर्ा गरे को,

(ख) कुनै राजनीलतक दि प्रलत आस्था राखी राजनीलतमा सफक्रर्य नरहेको, तथा
(ग) स्थानीर्य स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पफहचान बनाएको ।

(घ) मेिलमिापकतााको 40 घण्टा तालिम लिइ मेिलमिापकतााको कार्या गदै
आएको,
(ङ) २५ बषा उमेर पुरा भएको ।

(च) माथी र्योग्र्यतामा जुन सुकै कुरा िेशखएको भएता पलन तालिम लिई हाि काम
गरररहेकाको हकमा लनजिाई लनरन्तरता ददन सफकने ।
(२) मेिलमिापकतााको सूची तर्यार गरे पलछ सलमलतिे सूची नगर सभा समि पेि गरी
अनुमोदन गराउनुपनेछ ।
(३) उपदिा (२) बमोशजम सूची अनुमोदन भएपलछ सलमलतिे सावाजलनक जानकारीको
िालग सूचना प्रकािन गनुप
ा नेछ तथा मेिलमिापको िालग पठाउिँ दा प्रत्र्येक पििाइा
सो सूची उपिब्ि गराउनुपनेछ ।

६०. मेिलमिापकतााको सूची अद्यावलिक गनेाः (१) सलमलतिे दिा ५९ बमोशजम तर्यार
भएको सूची प्रत्र्येक वषा अद्यावलिक गनुप
ा नेछ ।
(२) प्रत्र्येक वषा अद्यावलिक गरे को मेिलमिापकतााको सूची सलमलतिे सभाबाट अनुमोदन
गराउनुपनेछ ।

(३) र्यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोशजम मेिलमिापकतााको सूचीमा सूचीकृत हुन
र्योग्र्यता पुगेको व्र्यशििे सलमलत समि सूचीकृत गररपाउनको िालग अनुसूची-११
बमोशजमको ढािँचामा लनवेदन ददनसक्नेछ ।
६१. मेिलमिापकतााको

सूचीबाट

हटाउनेाः

(१)

सलमलतिे

दिा

६०

बमोशजम

मेिलमिापकतााको सूची अद्यावलिक गदाा दे हार्यको अवस्थाका मेिलमिापकतााको नाम
सूचीबाट हटाउनेछाः(क) लनजको मृत्र्यु भएमा,
(ख) लनजिे आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइापाउिँ भन्ने लनवेदन ददएमा,
(ग) लनजिे नैलतक पतन दे शखने िौजदारी अलभर्योगमा सजार्य पाएमा,

(घ) लनज कुनै सं स्थासिँग सम्बध्द रहेकोमा सो सं स्था खारे ज वा फवघटन भएमा,
र
(ङ) सलमलतिे दिा ६७ को उपदिा (२) बमोशजम लनजिाइा सूचीबाट हटाउने
लनर्ार्य गरे मा ।
(च)

बसाइिँ सराइ गरे मा ।

(२) उपदिा (१) बमोशजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेिलमिापकतााहरूको नामाविी
सलमलतिे सावाजलनक सूचनाको िालग प्रकािन गनुप
ा नेछ ।

६२. मेिलमिापको िालग समर्यावलि तोक्नेाः (१) सलमलतिे र्यस ऐन बमोशजम मेिलमिापको
िालग मेिलमिापकताा पठाउिँ दा बफढमा लतन मफहना सम्मको समर्य तोफक पठाउनेछ ।
(२) मेिलमिापको िालग पठाउिँ दा सामान्र्यतर्यााः वफढमा तीन जनाबाट मेिलमिाप
गराउने गरी तोक्नुपनेछ ।
६३. मेिलमिापकतााको छनौटाः (१) सलमलतिे मेिलमिाप गराउने कार्याको िालग फववादका
पिहरूिाइा एक जना मेिलमिापकतााको छनौट गनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम गदाा पिहरूबीचमा एकजना मेिलमिापकतााको िालग
सहमलत नभएमा सलमलतिे पिहरूको सहमलतमा लतन जना मेिलमिापकतााको छनौट
गनुप
ा नेछ ।

(३) पिहरूको बीचमा मेिलमिापकतााको नाममा सहमलत हुन नसकेमा सलमलतिे

मेिलमिापकतााको सूचीमा रहेका मेिलमिापकतााहरू मध्र्येबाट दुवै पिबाट एकएक जना मेिलमिापकताा छनौट गना िगाइा तेस्रो मेिलमिापकताा छनौट
गररददनुपनेछ ।

(४) उजुरीका सबै पिको सहमलतमा मेिलमिापकतााको सूचीमा नरहेको र्यस ऐन
बमोशजम मेिलमिापकताा हुन अर्योग्र्य नभएको कुनै व्र्यशि वा सं स्थाबाट मेिलमिाप
प्रफक्रर्या अगाडी बढाउन सहमत भै लिशखत लनवेदन ददएमा सलमलतिे त्र्यस्तो व्र्यशि
वा सं स्थािाइा मेिलमिापकताा तोफकददनुपनेछ ।
६४. मेिलमिापकतााको पररवतानाः (१) सलमलतिे दे हार्यको अवस्था परर पिहरूिे लनवेदन
ददएको अवस्थामा मेिलमिापकताा पररवतान गररददनुपनेछाः(क) दिा ६१ बमोशजम मेिलमिापकतााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएमा,
(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहमलतमा मेिलमिापकताा हेरिेर गना मञ्जुर भएमा,

(ग) फववादको कुनै पििे मेिलमिापकताा प्रलत अफवश्वास रहे को लिशखत जानकारी
गराएमा,

(घ) कुनै कारर्िे मेिलमिापकताािे मेिलमिापमा सहभागी भैरहन नसक्ने
जनाएमा,

(ङ) फववादको

फवषर्यवस्तुमा

मेिलमिापकतााको

कुनै

स्वाथा

रहेको

मेिलमिापकताािे जानकारी गराएमा वा कुनै स्रोतबाट सलमलत समि
जानकारी भएमा, तथा

(च) मेिलमिापकताािे मेिलमिापकतााको है लसर्यतिे कार्यागदाा दिा ६६ तथा
अन्र्य प्रचलित कानून बमोशजम पािन गनुप
ा ने आचरर् पािन नगरे मा ।

(२) मेिलमिापकताा पररवतानको कारर्िे तोफकएको समर्यमा मेिलमिापको कार्या
सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा सलमलतिे बफढमा एक मफहना सम्मको समर्य थप गना
सक्नेछ ।

६५. मेिलमिापको िालग पठाउिँदा गने प्रफक्रर्यााः (१) सलमलतिे कुनै उजुरी मेिलमिापको
िालग मेिलमिापकताा समि पठाउिँ दा पिहरूिाइा मेिलमिापकतााको सम्पका उपिब्ि
गराइा मेिलमिापकताा समि उपशस्थत हुने तारे ख तोफक दे हार्य बमोशजमको कागज
साथै राशख िेशख पठाउनुपनेछाः

(क) उजुरीको सारसं िेप वा मुख्र्य मुख्र्य कागजातको प्रलतलिपी,

(ख) उजुरीको पि वा वारे स भए वारे सको नाम, थर, वतन र उपिब्ि भएसम्म
टे लििोन नम्बर, इामेि, फ्र्याक्स तथा अन्र्य सम्पका फववरर्, तथा

(ग) मेिलमिाप सम्बन्िी प्रफक्रर्या सम्पन्न गनुप
ा ने स्थान र समर्य ।

(२) मेिलमिापकताािे सलमलत समि माग गरे मा उजुरीका कागजातहरूको नक्कि
उपिब्ि गराउनुपनेछ ।

(३) मेिलमिापको िालग तोफकएको समर्य सम्पन्न भएको सात ददन लभत्र उजुरीको
पिहरू सलमलत समि उपशस्थत हुने गरी तारे ख तोक्नुपनेछ ।

(४) उपदिा (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन मेिलमिापकताािे तोफकएको

समर्य अगावै उजुरी सलमलत समि फिताा पठाउने लनर्ार्य गरे मा सो लनर्ार्यको
जानकारी भएको सात ददन लभत्र पिहरूिाइा सलमलत समि उपशस्थत हुनेगरी
पठाउनुपनेछ ।

६६. मेिलमिापमा

अविम्बन

गनुप
ा ने

प्रफक्रर्यााः(१)

सलमलतिे

पिहरूको

सहमलतमा

मेिलमिापको िालग छििि गने तथा अन्र्य कार्या गने स्थानको छनौट गरी पि तथा
मेिलमिापकताािाइा सोको जानकारी उपिब्ि गराउनुपनेछ ।

तर पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकताािे अन्र्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा
पनेछैन ।

(२) पिहरूिाइा उपदिा (१) बमोशजम मेिलमिापकताािे तोकेको स्थानमा तोफकएको
समर्यमा उपशस्थत हुने दाफर्यत्व रहनेछ ।

(३) उपदिा (२) बमोशजमको दाफर्यत्व पिहरूिे पुरा नगरे मा मेिलमिापकताािे

मेिलमिापको प्रफक्रर्या बन्द गरी सलमलतिाइा सोको लिशखत जानकारी गराइा
उजुरीको कागजात फिताा पठाउनसक्नेछ ।

(४) मेिलमिापको क्रममा मेिलमिापकताािे पिहरूबीचमा सहजकतााको भूलमका
गनेछ र उि भूलमका लनवााह गने क्रममा लनजिे पिहरू बाहेक दे हार्यका
व्र्यशिहरूसिँग समेत एकि वा सामूफहक वाताा गनासक्नेछाः
(क) फववादको फवषर्यमा जानकारी रहे को उजुरीका पििे रोजेको व्र्यशि, तथा
(ख) फववादको फवषर्यवस्तुको बारे मा जानकारी रहे को स्थानीर्य भद्रभिादमी ।
(५) मेिलमिापकताािे पिहरूको सहमलतमा पिहरूसिँग दे हार्य बमोशजम वाताा
गनासक्नेछाः

(क) पिहरूसिँग एकि एकान्तवाताा, तथा
(ख) टे लििोन वाताा, लभडीर्यो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्र्य माध्र्यमबाट वाताािाप ।

(६) प्रचलित कानून तथा र्यस ऐनको मान्र्यता फवपरीत नहुनेगरी पिहरूको सहमलतमा
मेिलमिापकताािे मेिलमिापको कार्याफवलि लनिाारर् गनासक्नेछ ।

६७. मेिलमिापकतााको आचरर्ाः (१)मेिलमिापकताािे दे हार्य बमोशजमको आचरर् पािन
गनुप
ा नेछाः-

(क) मेिलमिाप सम्बन्िी कारवाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पादन गनुप
ा ने,

(ख) कुनै पिप्रलत झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखेको दे शखने कुनै आचरर्
वा व्र्यवहार नगने,
(ग)

कुनै पििाइा डर, त्रास, झुक्र्यान वा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन
नहुन,े

(घ)

फववाद कार्यम रहे को अवस्थामा फववादको कुनै पिसिँग आलथाक कारोबारमा
सिँिग्न नहुने,

(ङ)

मेिलमिाप सम्बन्िमा बनेको प्रचलित कानून तथा अन्र्य स्थाफपत मान्र्यता
फवपरीत आचरर् गना नहुने,

(च)

मेिलमिापको क्रममा पिहरुसिँग सम्मानजनक, सदभावपूर्ा र सबै पिप्रलत
समान व्र्यवहार कार्यम गने,

(छ) मेिलमिापको क्रममा पिहरुिे व्र्यि गरे को फवषर्यवस्तुको गोपनीर्यता
कार्यम राख्ने, तथा
(ज)

मेिलमिापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रफक्रर्या
सम्पन्न भएपलछ वा लनज प्रफक्रर्याबाट अिग भएपलछ सम्बशन्ित पििाइा
सुरशित फिताा गने ।

(२) सलमलतिे कुनै मेिलमिापकताािे उपदिा (१) बमोशजमको आचरर् पािना नगरे को
उजुरी परी वा सो फवषर्यमा स्वर्यं जानकारी प्राप्त गरी छानफवन गदाा व्र्यहोरा दठक
दे शखए त्र्यस्तो मेिलमिापकताािाइा मेिलमिापकतााको सूचीबाट हटाउनेछ ।
६८. लिखत तर्यारी र लमिापत्राः (१) मेिलमिापकताािे पिहरुसिँगको छििि पश्चात
मेिलमिापको िालग दुवै पि सहमत भएकोमा लमिापत्र गराइा सहमलत भएको
फवषर्यवस्तु बमोशजमको लमिापत्रको लिखत तर्यार गरर सलमलत समि पठाउनुपनेछ ।
६९. मेिलमिाप नभएको उजुरीमा गनुप
ा ने कारवाहीाः (१) मेिलमिापकताािे पिहरु बीचमा
मेिलमिाप हुन नसकेमा सो व्र्यहोरा खुिाइा प्रलतवेदन तर्यार गरी फववादका सबै
कागजात सफहत सलमलतमा फिताा पठाउनुपनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजम गदाा मेिलमिापकताािे पिहरुिाइा सलमलत समि हाजीर
हुन जाने बफढमा सात ददनको म्र्याद तोफक पठाउनुपनेछ ।

70. मेिलमिाप नभएको उजुरीमा लनर्ार्य गनुप
ा नेाः (१) स्थानीर्य ऐनको दिा ४७ (१) को
फववादमा सलमलतिे मेिलमिापको िालग पठाएको उजुरीमा पिहरुबीच मेिलमिाप हुन
नसफक मेिलमिापकतााको प्रलतवेदन सफहत प्राप्त हुन आएमा कानून बमोशजम कारवाही
गरी लनर्ार्य गनुप
ा छा ।

(२) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन दे हार्य बमोशजमको उजुरीमा
अलिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बशन्ित अदाित वा लनकार्यमा उजुरी गना जानु भलन
सुनाइा पठाइाददनुपछााः(क) स्थानीर्य ऐनको दिा ४७ को उपदिा (२) बमोशजमको फववादमा, तथा

(ख) कुनै अदाित वा लनकार्यबाट मेिलमिापको िालग प्रेफषत भएको फववादमा ।
(३) उपदिा (२) को दे हार्य (ख) बमोशजमको फववादमा सम्बशन्ित अदाित वा लनकार्यमा
पठाउिँ दा हाशजर हुन जाने तारे ख तोकी पठाउने तथा लमलसि समेत नक्कि खडा
गरी अलभिेख राशख सक्कि लमलसि सम्बशन्ित अदाित वा लनकार्यमा पठाउनुपनेछ
।
71. मेिलमिाप दस्तुराः मेिलमिापमा जाने फववादको हकमा मेिलमिापकताािे पिहरुिे

सहमलतमा ददन मञ्जुर भएदे शख बाहेक कुनै प्रकारको दस्तुर िाग्नेछैन ।तर पिहरूको
सहमलतमा मेिलमिापकताािे पिहरुबाट बढीमा रु ५००/- (पािँच सर्य मात्र) लिन
पाउनेछन् ।

72. समुदार्य स्तरमा हुने सामुदाफर्यक मेिलमिाप प्रविान गना कमाचारी तोक्न सक्नेाः
(१)सलमलतिे स्थानीर्य स्तरमा मेिलमिाप प्रवध्दान गनाको िालग कार्यापालिकामा अनुरोि

गरे मा कमाचारी खटाइा समुदार्य स्तरमा मेिलमिापको प्रवध्दानात्मक कार्याक्रम गना
सफकनेछ ।
(२) समुदार्य स्तरमा हुने सामुदाफर्यक मेिलमिापको हकमा दिा ५९ (१) अनुसारको
र्योग्र्यता तथा अनुभव नभएका मेिलमिापकताावाट मेिलमिाप गराउन वािा पने
छै न ।
(३) सलमलतिे समुदार्य स्तरमा हुने सामुदाफर्यक मेिलमिापको कार्याफवलि तोके वमोशजम
हुनेछ ।

पररच्छे द-९
लनर्ार्य कार्याान्वर्यन सम्बन्िी व्र्यवस्था
73. सशचवािर्यको शजम्मेवारीाः कार्यापालिकाको प्रत्र्यि लनर्यन्त्रर् र लनदे िनमा रफह सलमलतको
लनर्ार्य कार्याान्वर्यन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्ा कार्याको रे खदे ख गने शजम्मेवारी वहन
गनुप
ा नेछ ।
74. सहर्योग गनुप
ा नेाः (१) नगरपालिका कार्याािर्य तथा सो अन्तगातका सबै वडा कार्याािर्य
तथा अन्र्य कार्याािर्यिे र्यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोशजम सलमलतिे गरे को लनर्ार्य

बमोशजम व्र्यशि वा सं स्था वा अन्र्य कसैसिँग असुि गनुप
ा ने जररवाना वा अन्र्य रकम
असुिउपर गना सहर्योग गनुप
ा नेछ ।
(२) र्यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोशजम सलमलतिे असूि गनापने जररवाना, लबगो वा
अन्र्य कुनै प्रकारको रकम असुि उपर नभइा उपदिा (१) मा उलिेख भए
बमोशजमका कार्याािर्यहरुिे कुनै लसिाररस वा कुनै कार्या गररददने छै नन् ।

75. असुिउपर गनेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलमलतको लनर्ार्य बमोशजम कुनै पिसिँग
जररवाना वा लबगो वा अन्र्य कुनै प्रकारको असुि उपर गनुप
ा ने भएमा सो पििे
जररवाना लतना बुझाउन लर्याएमा बुशझ सदरस्र्याहा गरी जररवानाको िगत किा गनुप
ा नेछ
।
(२) उपदिा (१) बमोशजम असुिउपर नभएमा िगत राखी सम्बशन्ित पिको नाम
नामेसी तथा जररवाना रकम समेतको फववरर् नगरपालिकाको कार्याािर्यका साथै
सबै वडा कार्याािर्यमा समेत अलभिेखको िालग पठाउनुपनेछ ।

(३) सम्बशन्ित कार्याािर्यहरुिे उपदिा (२) बमोशजम िेशख आएमा त्र्यस्तो पिसिँग
जररवाना रकम असुिउपर गरी अलभिेख िाखामा सदरस्र्याहा गना पठाउनुपनेछ
।
76. भरीभराउ गनेाः (१) सलमलतिे र्यस ऐन बमोशजम गरे को कुनै लनर्ार्य बमोशजम कुनै पििे

राखेको दस्तुर, वा अन्र्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइापाउने भएमा

भराइापाउने पििे भरीददनुपने पिको त्र्यस्तो रकम भराइाददनुपने स्रोत खुिाइा अनुसूची१२ बमोशजमको ढािँचामा लनवेदन ददनुपनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजम लनवेदन ददिँ दा र्यथासम्भव नगद रहे को बैँ क खाता वा कुनै
सहकारी वा बचत सं स्थामा रहेको रकम र सो नभएमा लििाम लबक्री गरी
असुिउपर गनुप
ा ने अवस्था भएमा कुनै अचि सम्पशिको व्र्यहोरा खुिाइा लनवेदन
ददनुपनेछ ।

(३) उपदिा (२) बमोशजमको लनवेदनमा दिा ७८ बमोशजमको फववरर् खुिाइा लनवेदन
ददनुपनेछ ।

77. चिन चिाइाददनेाः (१) सलमलतिे र्यस ऐन बमोशजम गरे को कुनै लनर्ार्य बमोशजम कुनै

सम्पशि वा अलिकार वा कुनै फवषर्यवस्तु वा सेवा वा अन्र्य कुनै फवषर्यको चिन पाउने
ठहरे को पििे त्र्यस्तो चिन पाउने फवषर्यको फववरर् खुिाइा अलभिेख प्रिासक समि
अनुसूची-१३ को ढािँचामा लनवेदन ददनुपनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजम लनवेदन परे मा अलभिेख प्रिासकिे लनर्ार्य बमोशजमको
फवषर्यको चिन चिाइाददनुपनेछ ।
(३) उपदिा (१) बमोशजमको लनवेदन ददिँ दा चिन चिाउनुपने सम्पशिको दिा ७८
बमोशजमको फववरर् खुिाउनुपनेछ।
78. सम्पशिको फववरर् खुिाउनुपनेाः भररभराउ गना वा चिनचिाइ पाउनको िालग लनवेदन
ददने फववादको पििे लनवेदनमा सम्पशिको फववरर् उलिेख गदाा दे हार्य बमोशजमको
फववरर् खुिाउनुपनेछाः(क)अचि सम्पशिको फववरर्
(१) घरजग्गा भए रहे को स्थानको ठे गाना तथा चार फकलिा,
(२) घर जग्गाको फकिा नम्बर तथा िेत्रिि,,
(३) घर रहेको भए घरको तिा तथा कवि र सम्भव भएसम्म वगाफिट,
(४) घर जग्गाको अवशस्थती आवास वा औद्योलगक वा व्र्यापाररक िेत्रमा
रहेको व्र्यहोरा,

(५) कच्ची वा पक्की सडकसिँग जोलडएको व्र्यहोरा,
(६) घरजग्गाको स्वालमत्व रहे को व्र्यशिको नाम थर साथै स्वालमत्व भन्दा
िरक व्र्यशिको भोगचिन रहे को भए भोगचिन गनेको नाम थरका
साथै अन्र्य फववरर्, तथा
(७) घरमा भएको िगापात तथा खररदलबक्री हुन सक्ने न्र्यूनतम मूलर्य ।
(ख) चि सम्पशिको फववरर्ाः
(१) चिसम्पशि रहेको ठाउिँ तथा भोग वा लनर्यन्त्रर् राख्नेको नाम थर,
(२) बैँ क खातामा रहे को नगद भए खातावािको साथै बैँ क तथा िाखाको
नाम,
(३) चि सम्पशिको प्रकार तथा नगद बाहे कको भए सम्भाफवत लबफक्र मूलर्य,
तथा

(४) नगद बाहेकको चि सम्पशि भए अवस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै
प्रत्र्येकको साइज र सिँख्र्या ।
79. सम्पशि रोक्का राख्नेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे दिा ७५ वा ७६ बमोशजम लनर्ार्य
कार्याान्वर्यनको िालग लनवेदन परे पलछ दे खाइएको सम्पशिको हकमा आवश्र्यक पने जलत
जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्िमा लनर्ार्यको िालग कार्यापालिका समि पेि गने र
कार्यापालिकाबाट रोक्का राख्ने लनर्ार्य गरे पछी लनर्ार्य बमोशजम जेथा रोक्का राख्नको िालग
सो जेथा दताा रहेको कार्याािर्य वा रशजष्ट्रेिन गने कार्याािर्यमा िेशख पठाउनुपनेछ ।

(२)बािी, ब्र्याज, बहाि िगार्यतको सम्पशिको हकमा लनवेदन परे को बफढमा दुइा ददन
लभत्र सम्पशि तार्यदात गना िगाइा तार्यदात गदााको समर्यमा नै आवश्र्यक पने जलत
सम्पशि वा सोबाट प्राप्त हुने बािी, बहाि, ब्र्याज, मुनािा आदद आर्य लनर्यन्त्रर्
गनुा वा रोक्का राख्नुपछा र त्र्यसको भपााइा सम्बशन्ित पििाइा ददनुपछा ।

(३) दिा ७७ को दे हार्य (ख) बमोशजमको सम्पशिको हकमा भररभराउको िालग
आवश्र्यक पने जलत सम्पशि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्र्यकता अनुसार िेखा
िाखा वा सम्बशन्ित बैँ क वा सम्बशन्ित लनकार्यमा तुरुन्त िेशख पठाउनुपनेछ ।

(४) सम्पलत रोक्का सम्वशन्ि आदे ि अनुसूची १४ बमोशजम हुनेछ ।

80. सम्पशि लििाम गदाा अपनाउनुपने कार्याफवलिाः (१) कार्यापालिकािे र्यस ऐन बमोशजम

भररभराउ गनुप
ा ने लबगो वा कोटा िी वा त्र्यस्तै कुनै रकम असुिउपर गना दिा ७७
को दे हार्य (क) बमोशजम सम्पशिको फववरर् खुिाइा दखाास्त परे मा त्र्यस्तो रकम
भरीददनुपने व्र्यशििाइा बुझाउनुपने रकम बुझाउन सात ददनको म्र्याद ददइा सूचना जारी
गनुप
ा छा।

(२)उपदिा (१) बमोशजमको म्र्यादमा रकम बुझाउन नलर्याएमा त्र्यस्तो भरीददनुपने
व्र्यशिको भरीपाउने व्र्यशििे दे खाएको दिा ७७ को दे हार्य (क) बमोशजमको
सम्पशि तार्यदात गरीलर्याउनुपछा ।

(३) दण्ड, जररवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अदाित वा लनकार्य वा नगरपालिका वा

सलमलतको लनर्ार्यिे असुि उपर गनुप
ा ने कुनै रकमको हकमा त्र्यस्तो असुिउपर

हुनपु ने व्र्यशििे बुझाउन नलर्याएमा लनजको जुनसुकै अचि सम्पशि िेिा परे मा
तार्यदात गरी रोक्का राख्नुपछा ।

(४) उपदिा (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन जेथा जमानत वा कुनै
प्रकारको नगद िरौट दाशखि गरे को हकमा सो सम्पशिबाट खाम्ने जलत रकमको
िालग उपदिा (३) बमोशजम गरररहनु पदै न ।

(५) उपदिा (४) बमोशजम मोि कार्यम भएपलछ उि अचि सम्पशिको लििामको
सूचना सम्बशन्ित पििाइा ददइा सवासािारर्को जानकारीको िालग लििाम हुने
लमलत र सम्पशिको फववरर् सफहतको सावाजलनक सूचना नगरपालिका, शजलिा
प्रिासन कार्याािर्य, शजलिा अदाित, शजलिा समन्वर्य सलमलतको कार्याािर्य तथा
कोष तथा िेखा लनर्यन्त्रकको कार्याािर्यमा टािँस्न िगाउनुपनेछ ।
(६) उपदिा (५) बमोशजमको सूचनामा तोफकएको ददनमा उि सूचनामा तोफकएको
सम्पशि पञ्चफकते मोिबाट मालथ बढाबढ प्रफक्रर्या बमोशजम लििाम गनुप
ा नेछ ।
(७) लििाम प्रफक्रर्यामा सम्भव भएसम्म शजलिा अदाित, शजलिा प्रिासन कार्याािर्य वा
स्थानीर्य प्रिासन कार्याािर्य, स्थानीर्य प्रहरी कार्याािर्य तथा नगरपालिका िेत्र लभत्र
रहेका अन्र्य सरकारी कार्याािर्यका प्रलतलनलििाइा रोहवरमा राख्नुपनेछ ।
(८) उपदिा (६) बमोशजम गदाा उि सम्पशि कसैिे पलन लििाम सकार नगरे मा सोफह
प्रफक्रर्याबाट पुनाः दोस्रोपटक लििाम गनुप
ा नेछ तथा दोस्रोपटक गदाा पलन कसैिे
लििाम सकार नगरे मा भराइापाउने पि लनवेदकिाइा नै उि सम्पशि पञ्चफकते
मोिमा सकार गना िगाउनुपनेछ ।
(९) उपदिा (८) बमोशजम गदाा लनवेदकिे सम्पशि सकार गना नचाहेमा पलछ अको
जेथा खुलन आएका बखत कानून बमोशजम गनेगरी लनजको लनवेदन तामेिीमा
राखी लििाममा चढाइाएको सम्पशि िुकुवा गररददनुपछा ।

(१०) र्यस दिामा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन नगरपालिकाको कुनै
रकम असुि उपर गने क्रममा लििाम गदाा कसैिे सकार नगरे मा जलतमा सकार

हुन्छ त्र्यलतमा नै सो सम्पशि लििाम गरी प्राप्त रकम सदरस्र्याहा गरी नपुग
रकमको हकमा कानून बमोशजम अन्र्य सम्पशि वा प्रफक्रर्याबाट असुिउपर
गनुप
ा नेछ ।
81. तार्यदात गने प्रफक्रर्यााः (१)अलभिेख प्रिासकिे दिा ८० बमोशजम सम्पशि तार्यदात
गनुप
ा दाा कशम्तमा वडा सशचव स्तरको कमाचारी खटाइा त्र्यस्तो अचि सम्पशिको
चिनचलतीको मूलर्य स्पष्ट खुलने गरी तार्यदात गनािगाउनुपनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम तार्यदात गने कमाचारीिे तार्यदात गनुप
ा ने सम्पशिको
चिनचलतीको मूलर्य कार्यम गने प्रर्योजनिे पञ्चफकते मोि कार्यम गरी मुच ुलका
खडा गरी अलभिेख प्रिासक समि प्रलतवेदन सफहत पेि गनुप
ा नेछ ।

(३) उपदिा (२) बमोशजम पञ्चफकते मोि कार्यम गदाा दे हार्य बमोशजमका कुरािाइा
आिार लिइा कार्यम गनुप
ा नेछाः

(क) लनवेदकिे लनवेदनमा खुिाएको मूलर्य,
(ख) लनर्ार्यमा उलिेख भएको भए सो मूलर्य,

(ग) पििे जमानत वा कुनै अन्र्य प्रर्योजनको िालग कार्यापालिका समि लनवेदन
ददिँ दा खुिाएको मूलर्य,
(घ) तार्यदात गदाा भै आएको स्थानीर्य मूलर्यांकन अनुसारको मूलर्य,
(ङ) मािपोत कार्याािर्यिे कार्यम गरे को न्र्यूनतम मूलर्य,
(च)

अन्र्य कुनै प्रर्योजनिे कुनै सरकारी लनकार्यिे कुनै मूलर्य कार्यम गरे को
भए सो मूलर्य,

(छ) पञ्चफकते मोि कार्यम गनुभ
ा न्दा तत्काि अगावै कुनै खररदलबक्री भएको
भए सो मूलर्य ।
स्पफष्टकरर्ाः “पञ्चफकते मोि” भन्नािे अचि सम्पशि लबफक्र गनुप
ा दाा लबफक्रहुने न्र्युनतम मूलर्यिाइा
सम्झनुपछा ।

(४) उपदिा (३) बमोशजम गदाा दे हार्य बमोशजमको कुरािाइा समेत ध्र्यानमा राख्नुपनेछाः
(क) औद्योलगक वा व्र्यापाररक वा आवास िेत्र िगार्यत सडक सञ्जािसिँग जोलडएको
छ वा छै न, तथा
(ख) नगर िेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको वतामान अवस्था सम्बन्िमा प्राफवलिक
मुलर्यांकन प्रलतवेदन ।
82. खाम्नेजलत मात्र लििाम गनुप
ा नेाः (१)कार्यापालिकािे दिा ७९ बमोशजम लििाम गदाा
असुि गनुप
ा ने बािँकी खाम्ने जलत सम्पशि मात्र लििाम गनुप
ा नेछ ।

(२) सम्पशि लििाम गदाा सकार भएको रकम असुिउपर गनुप
ा ने भन्दा बफढ भएमा
सो बफढ भएको जलत रकम सम्पशिवाि पििाइा फिताा गरीददनुपछा ।
(३) उपदिा (२) बमोशजम रकम फिताा पाउने पि लििाम गदााको बखत उपशस्थत
नभएको भए रकम फिताा लिन आउनुभनी लनजको नाममा सात ददनको सूचना जारी
गरीशझकाइा रकम फिताा गनुप
ा छा ।
(४) उपदिा (३) बमोशजम गदाा सम्बशन्ित पि रकम फिताालिन नआएमा उि रकम
सशञ्चतकोषमा दाशखि गरी आम्दानीबािँलि सदरस्र्याहा गनुप
ा छा ।
(५) अलभिेख प्रिासकिे दिा ७९ बमोशजम लििाम गरे को सम्पशि सकार गने पिको
नाममा सम्पशि दताा नामसारीको िालग सम्बशन्ित कार्याािर्य वा लनकार्यमा पत्राचार
गरी लनजिाइा सम्पशिको चिनपूजी उपिब्ि गराइा आवश्र्यक परे सो सम्पशिको
चिन चिाइाददनुपछा ।

(६) र्यस ऐनमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन दिा ७९ बमोशजमको
लििाम प्रफक्रर्या अगाडी बफढसकेपलछ भराउनुपने रकम बुझाउन लर्याए पलन सो
रकम नबुशझ सम्पशि लििाम गनुप
ा नेछ ।

83. लििाम उपरको उजुरीाः र्यस ऐन बमोशजम भएको लििामको प्रफक्रर्यामा शचि नबुझ्ने
पििे जुन प्रफक्रर्या उपर शचि नबुझेको हो सो भएको पन्र ददन लभत्र सलमलत समि
उजुरी पेि गरी भएको आदे ि बमोशजम गनुप
ा नेछ ।

84. लबगो भराउिँदा वा चिनचिाउिँदा िागेको खचााः र्यस ऐन बमोशजम लबगो भराउिँ दा वा
चिनचिाउिँ दा िागेको खचा लबगो भरीददनुपने वा चिनददनुपने सम्बशन्ित पििे
व्र्यहोनुप
ा नेछ ।
85. र्यथाशस्थलतमा राख्नेाः कार्यापालिकािे र्यस ऐन बमोशजम चिनचिाइा माग्न वा लबगो

भराइापाउन कुनै सम्पशि दे खाइा लनवेदन परे पलछ लबगो भराउने वा चिनचिाउने कार्या
सम्पन्न नभएसम्मको िालग उि सम्पशि हकहस्तान्तरर् गना, भत्काउन, लबगाना तथा
कुनै प्रकारको लनमाार् कार्या गरी उि सम्पशिको स्वरुप पररवतान गना नपाउने गरी
रोक्का राख्न सम्बशन्ित पिको नाममा आदे ि जारी गरी उि सम्पशि र्यथाशस्थलतमा
राख्नुपनेछ ।

86.

लनवेदनबाट कारवाही गनेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे कुनै पििे दिा ८४ बमोशजम

भएको आदे ि फवपररत कुनै सम्पशिको हक हस्तान्तरर् वा स्वरुप पररवतान आदद
गरे को लनवेदन परे मा उि लनवेदन दताा गरी त्र्यस्तो गने पिको नाममा लतन ददनको
म्र्याद

जारी गरी लनजिाइा हाशजर गराइा सो लनवेदन सलमलत समि पेि गनुप
ा नेछ ।

(२) सलमलतिे उपदिा (१) बमोशजमको लनवेदन पेि हुन आएमा पििाइा नर्यािँ उजुरी
दताा गना निगाइा उि लनवेदनबाट नै आवश्र्यक कारवाही गरी लनर्ार्य गनुप
ा नेछ
।

(३) उपदिा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन उपदिा (१) बमोशजमको
लनवेदनको व्र्यहोराबाट लनवेदन सलमलतको िेत्रालिकार लभत्र नपने फवषर्यमा परे को
दे शखएमा सलमलतिे उि फवषर्यमा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अदाित वा लनकार्य समि
जान सुनाइाददनुपनेछ ।
87. चिनचिाउने सूचनााः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलमलतको लनर्ार्य बमोशजम चिन चिाइा
पाउन लनवेदन परे मा चिन चिाउने लमलत खुिाइा ििानो लमलतमा ििानो घर जग्गाको

चिन चिाउन कमाचारी खफटइा आउने हुिँदा सो लमलत अगावै घर जग्गा खालि गरीददनु
भलन चिन ददनुपने पिको नाममा सूचना जारी गनुप
ा नेछ ।

(२) चिनददनुपने सम्पशि उजुरीको पिबाहे क अन्र्य कसैको भोगचिनमा रहेको भएमा
अलभिेख प्रिासकिे सोफह पिको नाममा उपदिा (१) बमोशजमको सूचना जारी
गनुप
ा नेछ ।
(३) उपदिा (१) बमोशजम तोफकएको लमलतमा खफटइाजािँदा घरजग्गा खािी गरे को भए
सम्बशन्ित कमाचारीिे चिन चिाइा ददएको मुच ुलका खडागरी तथा घरजग्गा खािी
नगरे को भए खािी गराइा चिन चिाइा चिन चिाएको मुच ुलका खडा गरी प्रलतवेदन
साथ अलभिेख िाखामा पेि गनुप
ा नेछ ।
पररच्छे द-१०
फवफवि

88. नक्कि लनवेदनाः (१) सलमलत समि दताा रहे को उजुरीको कुनै सरोकारवािा पििे

फववादको लमलसिमा रहे को कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनवेदन ददएमा
सलमलतिे उि पििाइा सो कागजको नक्कि उपिब्ि गराउनुपनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजमको लनवेदन ददिँ दा सम्बशन्ित पििे उजुरी िाखामा रहे को
लमलसिको नक्कि लिनुपदाा उजुरी प्रिासक तथा अलभिेख िाखामा रहेको लमलसिको
नक्कि लिनुपने भएमा अलभिेख प्रिासक समि लनवेदन पेि गनुप
ा नेछ ।
(३) उपदिा (१) बमोशजमको लनवेदन ददनको एघार बजे अगावै पेि भएमा सम्बशन्ित
कमाचारीिे सोफह ददन र सो भन्दा पछी पेि भएमा सम्भव भएसम्म सोफह ददन
नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ि गराउनेछ ।
(४) उपदिा (१) बमोशजम लनवेदन ददिँ दा िरक िरक उजुरीको िालग िरक िरक
लनवेदन ददनुपनेछ ।

(५) फववादको कुनै पििे उपदिा (१) बमोशजमको लनवेदन ददिँ दा नक्किको सिामा
कागजपत्रको िोटो शखच्ने अनुमलत मागेमा सो ददनुपनेछ ।

(६) नक्कि लनवेदन ददिँ दा अनुसूची-१५ बमोशजमको ढािँचामा ददनुपनेछ ।
89. नक्कि दस्तुराः (१) सम्बशन्ित प्रिासकिे दिा ८७ बमोशजम नक्कि वा िोटो शखच्नको
िालग लनवेदन ददने पिसिँग दे हार्य बमोशजमको दस्तुर लिइा नक्कि उपिब्ि गराउनुपनेछाः
(क) नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रलत पृष्ठको रू ५।–रुपैर्यािँको दरिे,
(ख) सलमलतको लनर्ार्य कागजको हकमा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पृष्ठको रू ५।–
रुपैर्यािँको दरिे, तथा
(ग) लिखत कागजपत्रको नक्कि नलिइा िोटो शखच्न चाहेमा प्रलत पानाको रू ५।–
रुपैर्यािँको दरिे ।

(२) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन प्रचलित कानून बमोशजम
नक्कि दस्तुर निाग्ने पििाइा र्यस दिा बमोशजमको दस्तुर िाग्नेछैन ।
(३) र्यस दिा बमोशजम नक्कि उतार गरी िै जाने पििे नक्कि उतार गदाा िागेको
खचाको व्र्यवस्था आिै गनुप
ा नेछ।
90. दस्तुर उलिेख गनेाः (१)नक्कि प्रमाशर्त गने सम्बशन्ित प्रिासकिे नक्कि प्रमाशर्त गदाा
नक्कि िैजाने पिको नाम थर तथा उजुरीमा है लसर्यतका साथै नक्कि उतार गरे वापत
दाशखि गरे को दस्तुर र नक्कि पाना समेत उलिेख गरी नक्कि ददएको व्र्यहोरा जनाइा
नक्कि प्रमाशर्त गनुप
ा नेछ

91. दस्तुर च ुिा नभइा नक्कि नददइनेाः सम्बशन्ित प्रिासकिे र्यस ऐन बमोशजम नक्कि
माग्ने पििे नक्कि उतार गदाा दिा ८८ बमोशजम िाग्ने दस्तुर दाशखि नगदाासम्म
नक्कि ददनेछैन र सो नक्किको आलिकाररकता प्रमाशर्त गना पाउनेछैन ।

92. प्रचलित कानून बमोशजम हुनेाः र्यस ऐनमा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन उजुरीसिँग
सम्बशन्ित प्रचलित कानूनमा कुनै कुरा िेशखएको भए सोमा िेशखए जलतको हकमा
सोफह बमोशजम हुनेछ ।

93. लनर्यम बनाउने अलिकाराः सलमलतिे र्यस ऐनको प्रभावकारी कार्याान्वर्यनको िालग
आवश्र्यक लनर्यम बनाउन सक्नेछ ।

अनुसूची-१

(दिा ८को उपदिा (२)सिँग सम्बशन्ित)
उजुरीको ढािँचा
न्र्याफर्यक सलमलत समि पेि गरे को
लनवेदन-पत्र
इिाम

शजलिा

सूर्योदर्य

नगरपालिका

वडा

नं वस्ने

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

.

.......................................................को छोरा /छोरी/ श्रीमलत वषा ..................
.................................. को...........................लनवेदक .............

(प्रथम पि)

फवरुद्ध
इिाम

शजलिा सूर्यो दर्य नगरपालिका, वडा नं वस्ने वषा ............... ......... .

को

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

फवपिी..................................................................................

(दोस्रो पि)

फवषर्याः सम्वन्ि फवच्छे द

िँ ाहरुमा िेशखए वमोशजम लनवेदन गदाछु :
म लनम्न वुद
१.

म लनवेदक र र्यस फववादको दोस्रो पिफवच सं वत ........ सािमा सामाशजक परम्परा

अनुसार फववाह गररएको हो । फववाह भएपश्चात .... वषासम्म अथाात .........

सािसम्म

हामीफवच सुमिुर दाम्पत्र्य जीवन रहेको लथर्यो । हामीबाट ........ साि ....... मफहनामा
........ छोरा \ ........ छोरी को समेत जार्यजन्म भएको छ । एक आपसमा िोग्ने
स्वास्नीफवचको सहमलत र सहकार्यामा छोरा\ छोरी

जन्मेपछी क्रमिाः समस्र्या दे शखिँदै जान

थालर्यो । ........ .................... ( फववाद िुरू भए दे शख हाि सम्मका अवस्था उलिेख
गने)............ ।

दाम्पत्र्य जीवन सुमिुर हुने सम्भावना नभएकोिे पाररवाररक फववाद

लनरुपर्का िालग र्यो लनवेदन ददन आएको छु ।
२.

र्यस सलमलतबाट दोस्रो पि शझकाई जे जो वुझ्नुपछा वुझी फववाद लनरुपर् गराईपाउिँ

।
३.

र्यस नगरपालिका

बाट जारी भएको स्थानीर्य न्र्याफर्यक कार्याफवलिको दिा

...... वमोशजम लनवेदन दस्तुर रु...., .............. दोस्रो पि १ जनािाई म्र्याद सूचना दस्तुर
रु ........., पाना २ को लनवेदनको प्रलतलिपी दस्तुर रु

समेत गरी जम्मा रु ..........

र्यसै लनवेदनसाथ दाशखि गरे को छु ।......
४.

र्यो लनवेदन स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दिा ४७

र्यसै सलमलतको अलिकारिेत्रलभत्र पदाछ ।

अनुसार (२)

५.

र्यो लनवेदन हदम्र्यादलभत्रै छ र म लनवेदकिाई र्यस फवषर्यमा लनवेदन ददने हकदै र्या

प्राप्त छ ।
६.

र्यस फवषर्यमा अन्र्यत्र कही ीँ कतै कुनै लनकार्यमा कुनै प्रकारको लनवेदन ददएको छै न

।
७.

र्यसमा दोस्रो पिको माइती तिाका र मेरो घर तिाका पररवारका सदस्र्यहरु

शझकाई थप व्र्यहोरा वुझ्न सफकनेछ ।

८ .र्यसमा िेशखएका व्र्यहोरा दठक सािँचो सत्र्य हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोशजम सं जार्य भोग्न
तर्यार छु ।
लनवेदक
नामाः .............................
इलत सं वत् .............
साि...................मफहना......................गते.....................रोज िुभम् ।

अनुसूची-२

(दिा ९को उपदिा (१)सिँग सम्बशन्ित)
उजुरी दताा गरे को लनस्साको ढािँचा
श्री ....................
........................ ।
फवषर्य:

उजुरी दतााको लनस्सापत्र सम्बन्िमा ।

.................... बस्ने तपाइ ........................ िे .................... बस्ने .......................
फवरुद्धमा ....................................... भनी उजुरी दताा गना लर्याएकोमा आजको लमलतमा
दताा गरी दताा नं कार्यम भएकोिे र्यो लनस्सा जारी गररददएको छ ।
अलिकृत कमाचारी

दस्तखत:........
लमलत:...........
अनुसूची-३

(दिा ९को उपदिा (२)सिँग सम्बशन्ित)
ताररख भपााइा
न्र्याफर्यक सलमलत
सूर्योदर्य नगरपालिकामा खडा गररएको तारे ख भरपाई
वादी
.................

प्रलतवादी
...................
मुद्दा

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

लमलत ........... मा ......................................... काम भएकोिे सोही ददन ...........
बजे र्यस न्र्याफर्यक सलमलत/कार्याािर्यमा उपशस्थत हुनेछु भनी सही गने ......
वादी ................
................
इलत सं वत् .............
साि...................मफहना......................गते.....................रोज िुभम् ।

प्रलतवादी

अनुसूची-४

(दिा ९को उपदिा (३)सिँग सम्बशन्ित)
ताररख पचाा
न्र्याफर्यक सलमलत
सूर्योदर्य नगरपालिका बाट जारी भएको तारे खको पचाा
वादी
...............

प्रलतवादी
.................
मुद्दााः ......................

लमलत ............... मा .................... काम गना ........ बजे हाशजर हुन आउनुहोिा ।
िािँटवािाको दस्तखत
लमलत .................

अनुसूची-५

(दिा १५को उपदिा (३)सिँग सम्बशन्ित)
प्रलतवादको ढािँचा
लिशखत जवािको नमूना
न्र्याफर्यक सलमलत समि पेि गरे को
लिशखत जवाि
इिाम शजलिा सूर्योदर्य
उलिेख

नगरपालिका वडा नं ...

गने)

लिशखत

वस्ने ....................... (नाताा
जवाि

प्रस्तुतकताा

....................................................................... (प्रथम पि)
इिाम शजलिा सूर्योदर्य नगरपालिका वडा नं ........ वस्ने फवपिी ..............................
(दोश्रो पि)
फवषर्य सम्वन्ि फवच्छे द ।

िँ ाहरुमा िेशखए वमोशजम लनवेदन गदाछु :
म लनम्न वुद
१.
२.
३.
४.

सूर्योदर्य नगरपालिकाको न्र्याफर्यक कार्याफवलि को दिा ......अनुसारको रु. ......
र्यसैसाथ सं िग्न राखेकोछु ।

५.
६.
।
७.

र्यो लिशखत जवाि म्र्यादलभत्रै लिई म आिैं उपशस्थत भएको छु ।

र्यस फवषर्यमा अन्र्यत्र कही ीँ कतै कुनै लनकार्यमा कुनै प्रकारको लनवेदन ददएको छै न
र्यसमा िेशखएका व्र्यहोरा दठक सािँचो सत्र्य हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोशजम सं जार्य

भोग्न तर्यार छु
लनवेदक
नामाः ...................................
इलत सं वत ................. साि ..................... मफहना ..............
गते....................रोज िुभम् ।

अनुसूची-६
(दिा २० को उपदिा (६)सिँग सम्बशन्ित)
न्र्याफर्यक सलमलतबाट जारी भएको
म्र्याद सूचना
.............................................................वस्ने ..............................................को नाउिँ मा ......
सूर्योदर्य नगरपालिका कार्याांिर्यबाट जारी भएको १५(पन्र)

ददने सूचना ।

..................................... बस्ने ....................... िे तपाईको फवरूध्द फववाद परे को

भलन लनवेदन दताा गरे को हुिँदा सो को प्रलतलिपी र्यसै साथ राखी पठाईएकोछ ।आजका
लमलतिे १५ (पन्र) ददन वा ररत पूवक
ा म्र्याद तामेि भएको १५ (पन्र) ददन लभत्र आफ्नो
भनाई सफहत आिै वा कानून बमोशजमको वारे ि मािात र्यस कार्याािर्यमा हाशजर हुन
ु ोिा । अन्र्यथा कानून वमोशजम हुने व्र्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
आउिँ नह

इलत सं वत् ............ साि ............... मफहना .............. गते ......... रोज ........ िुभम्
।

अनुसूची-७

(दिा ४२को उपदिा (१)सिँग सम्बशन्ित)
लनर्ार्यको ढािँचा
सूर्योदर्य नगरपालिका न्र्याफर्यक सलमलत
सं र्योजक श्री.........................................................................................
सदस्र्य श्री...........................................................................................
सदस्र्य श्री...........................................................................................
लनर्ार्य सं वत ............... सािको लनवेदन नं........
फवषर्यााः .........।
................. शजलिा ................नगरपालिका वडा नं............. वस्ने
..............................प्रथम पि
फवरुद्ध
................. शजलिा ................ नगरपालिका वडा नं.............वस्ने
..............................दोस्रो पि
स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन २०७४ को दिा ४७(१)ञ वमोशजम लनवेदन दताा भई सोही
ऐनको दिा ४६ वमोशजम गठन भएको न्र्याफर्यक सलमलत समि प्रस्तुत हुन आएको मुद्दाको
सं शिप्त तथ्र्य र लनर्ार्य र्यस प्रकार छाः
(१)

(लनवेदकको लनवेदनको सं शिप्त व्र्यहोरा । )

(२)

(प्रत्र्यथीको लिशखत जवािको सं शिप्त व्र्यहोरा ।)

(३)

(स्थिगत लनररिर् तथा सवेंिर् \ सजालमनको सं शिप्त व्र्यहोरा ।)

(४)

फववादका दुवै पििाई मेिलमिाप गराउने प्रर्योजनका िालग वडा नं........, मा

रहेको मेिलमिाप केन्द्रमा पठाउिँ दा मेिलमिाप हुन नसकी िफका आएको ।
लनर्ार्याः-

ु ाईको िालग आज पेिी तोफकएकोमा फववादका सम्वशन्ित पिहरु स्वर्यमं
दुवै पििाई सुनव
तथा लनजहरुबाट लनर्युि गरे का कानून व्र्यवसार्यीहरु समेतको भनाई सुनी पुनाः लमिापत्र
गनुह
ा ोस भलन सम्झाउिँ दा वुझाउिँ दा पलन लमिापत्र गना मञ्जुर नगनुा भएकोिे िाइिमा सं िग्न
प्रमार् कागजहरुको समेत मूलर्याङ्कन गरी स्थानीर्य सरकार संचािन ऐन २०७४ को दिा
४९(२)

वमोशजमलनर्ार्य

ददनुपने

हुन

आई

लनर्ार्यतिा

फवचार

गदाा

.......................................................................................ठहछा

।

सो

ठहनाािे तपशिि बमोशजम गनुा ।
तपशिि
१.

सरोकारवािािे नक्कि माग गना आएमा लनर्यमानुसार दस्तुर लिई नक्कि ददनु ।

२.

र्यो लनर्ार्यमा शचि नवुझे ३५ ददनलभत्र ...........शजलिा अदाितमा पुनरावेदन गना

जानु भलन प्रत्र्यथीिाई सुनाईददनु ।
३.

म्र्यादलभत्र पुनरावेदन नपरे मा कानून वमोशजम लनर्ार्य कार्याान्वर्यन गनु/
ा गराउनु ।

इलत सं वत् .............
साि...................मफहना......................गते.....................रोज िुभम् ।

अनुसूची-८

(दिा ४८को सिँग सम्बशन्ित)
अन्तररम सं रिर्ात्मक आदे िको नमूना
सुर्योदर्य नगरपालिकाको न्र्याफर्यक सलमलत
सं र्योजक श्री.........................................................................................
सदस्र्य श्री...........................................................................................
सदस्र्य श्री...........................................................................................
आदे ि

सं वत ............................ सािको लनवेदन नं........
फवषर्याः

................. सम्वन्िमा ।

................. शजलिा ................ नगरपालिका वडा नं............
वस्ने.............................प्रथम पि
फवरुद्ध
................. शजलिा ................ नगरपालिका वडा नं.............वस्ने
...............................दोस्रो पि
र्यसमा लनवेदकको माग वमोशजम ............... शजलिा ............ नगरपालिका वडा नं......
वस्ने .......................को नालत ..........................को छोरा/छोरी वषा ................
को

................िे

आिुिाई

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

..................................... .....आवश्र्यक अन्र्य प्रवन्ि समेत लमिाउनु भलन स्थानीर्य
सरकार सं चािन ऐन २०७४ को दिा ४९(८) वमोशजम फवपिी ........................को
नाममा र्यो अन्तररम सं रिर्ात्मक आदे ि जारी गररददएका छौं । र्यो आदे ि लमलसि सामेि
राखी फवपिीिाई िेखी

पठाईददनु । र्यो आदे ि अनुसार .......

भएको जानकारी प्राप्त

गरी लमलसि सामेि राख्नु र लनर्यमानुसार पेि गनुा ।
ईलत सं वत ................... साि ..........मफहना....गते रोज..िुभम् ।

अनुसूची-९

(दिा ५३को उपदिा (२)सिँग सम्बशन्ित)
लमिापत्रको िालग लनवेदनको ढािँचा

सूर्योदर्य नगरपालिकाको

ु लनवेदनपत्र
न्र्याफर्यक सलमलतसमि पेि गरे को लमिापत्रको सं र्यि

सूर्योदर्य नगरपालिका वडा नं

वस्ने .................................. को छोरा\ छोरी\

श्रीमती ........................... बषा ..................
(प्रथम पि) लनवेदक...................................................को फवरुद्ध
........ शजलिा ................... नगरपालिका, वडा नं वस्ने को............... ......... .
.......वषा (प्रथम पि) जवािकताा ......................................................
फवषर्यााः ............. ।
हामी लनवेदक
१.
२.

लनम्न लिशखत लनवेदन गदाछौााः

लनवेदनको सं शिप्त व्र्यहोरा ।)

आिुिाई दाइजो नलर्याएको लनउिँ बाट घरमा हेिा गरे को, अपमान गरी जवरजस्त

घरबाट लनकािा गरे को हो । आिु खुिीिे माइत गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत
आफ्नो र्यथावत मार्या, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि र्यथावत कार्यम
गराईपाउिँ भन्ने (प्रत्र्यथीको लिशखत जवाि को सं शिप्त व्र्यहोरा ।)
३.

(दुवै पि सहमत भएको व्र्यहोरा) स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन २०७४ को

ु लनवेदन पेि गरे का (२) छौं , िेशखए वमोशजम
दिा ४७ वमोशजम र्यो लमिापत्रको सं र्यि
लमिापत्र गरी पाउिँ ।
४.

...........नगरपालिका स्थानीर्य न्र्याफर्यक कार्याफविी वमोशजम र्यो लमिापत्रको

ु लनवेदन दस्तुर बापत रु..............
सं र्यि
५.

र्यसैसाथ सं िग्न छ ।

र्यसमा िेशखएका व्र्यहोरा दठक सािँचो

हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोशजम सहुिँिा

वुझाउिँ िा ।
लनवेदकहरु
...................................... प्रथम पि
.................................... दोस्रो पि
इलत सं वत् .............
साि...................मफहना......................गते.....................रोज िुभम् ।

अनुसूची-१०

(दिा ५३को उपदिा (५)सिँग सम्बशन्ित)
लमिापत्रको ढािँचा

ु
न्र्याफर्यक सलमलतसमि पेि गरे को लमिापत्रको सं र्यि

सूर्योदर्य नगरपालिका
लनवेदनपत्र
इिाम

शजलिा

सूर्योदर्य

नगरपालिका,

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

बषा

को
........

वडा
छोरा
को

(प्रथम

नं.

वस्ने

/छोरी/

श्रीमलत

पि)

लनवेदक

................................................................................
फवरुद्ध
.............. शजलिा .................... नगरपालिका, वडाा नं ....... वस्ने वषा ....... को
..................................... (दोश्रो पि) लिशखत जवािकताा
फवषर्यााः- ........ ।
हामी लनवेदक

लनम्न लिशखत लनवेदन गदाछौं :

१.

( लनवेदकको लनवेदन सं शिप्त फववरर् ) ।

२.

(प्रत्र्यथीको लिशखत जवाि को सं शिप्त फववरर्) ।

३.

(दुवै पि वीच सहमत

भएको व्र्यहोरा उलिेख गने ) भएकािे स्थानीर्य सरकार

सं चािन ऐन २०७४ को दिा ४७(२)

ु
वमोशजम र्यो लमिापत्रको सं र्यि
लनवेदन पेि

गरे का छौं। िेशखए वमोशजम लमिापत्र गरी पाउिँ ।
४.

................ नगरपालिका स्थानीर्य न्र्याफर्यक कार्याफविी वमोशजम र्यो लमिापत्रको

ु लनवेदन दस्तुर बापत रु..........
सं र्यि
५.

र्यसैसाथ सं िग्न छ ।

र्यसमा िेशखएका व्र्यहोरा दठक सािँचो

हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोशजम सहुिँिा

वुझाउिँ िा ।
लनवेदकहरु
...................................... प्रथम पि
.................................... दोस्रो पि
इलत सं वत् .............
साि...................मफहना......................गते.....................रोज िुभम् ।

अनुसूची-११

(दिा ६०को उपदिा (३)सिँग सम्बशन्ित)

मेिलमिापकताामा सूचीकृत हुने लनवेदन ढािँचा
न्र्याफर्यक सलमलत

सूर्योदर्य नगरपालिका समि पेि गरे को लनवेदन

फवषर्यााः मेिलमिापकताामा सूचीकृत हुन पाउिँ ।
प्रस्तुत फवषर्यमा तपलसिमा उलिेशखत कागजातहरुको प्रलतलिपी साथै राखी ............
नगरपालिकाको न्र्याफर्यक सलमलत अन्तगातका ............ मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृत भई
मेिलमिाप गराउन अनुमती पाउिँ भनी लनवेदन गदाछु ।
तपलसि
१)

नागररकता प्रमार्पत्रको छािँर्याकपी,

२)

स्नातक तहसम्म उलतर्ा गरे को िैशिक प्रमार्पत्रको छािँर्याकपी,

३)

मेिलमिापकतााको तालिमप्राप्त गरे को प्रमार्पत्रको छार्यािँकपी,

४)

मेिलमिाप सम्बन्िी अनुभव र

५)

व्र्यशिगत फववरर् (Bio- data)
लनवेदक
नाम थरााः ..........
दस्तखताः ...........
लमलतााः .............

अनुसूची-१२

(दिा ७६को उपदिा (१)सिँग सम्बशन्ित)
सूर्योदर्य नगरपालिकाको न्र्याफर्यक सलमलत समि पेि गरे को
भररभराउको लनवेदन पत्र

फवषर्याः भररभराई पाउिँ भन्ने वारे ।
लनवेदक................................वस्ने......÷वादी÷प्रलतवादी
फवरुद्ध
फवपिी.............वस्ने.......÷वादी÷प्रलतवादी
मुद्धाााः-

म लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी लनम्न व्र्यहोरा लनवेदन गदाछु ।
१.

उलिेशखत फवपिी सं गको उलिेशखत मुद्धामा र्यस नगरपालिकाको न्र्याफर्यक सलमलतको लमलत को
लनर्ार्य

बमोशजम

मैिे

लमलत................. को

र्यस

कार्याािर्यमा

राखेको

दस्तुर÷रकम

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

शजलिा अदाितको िैसिा बमोशजम मैिे भरी भराई पाउने ठहर

िँ ा उि रकम भरी भराई पाउन र्यो लनवेदन पेि गरे को छु ।
भएको हुद

२. मैिे र्यस कार्याािर्यमा राखेको दस्तुर ÷रकमको भरपाई÷रलसद÷भौचरको सक्किै प्रलत र सम्मानीत
श्री शजलिा अदाितको अशन्तम िैसिाको छार्याकपी र्यसै साथ सं िग्न छ ।

३. र्यसमा िेखीएको व्र्यहोरा सािँचो हो । झुठा ठहरे सहुिँिा बुझाउिा ।
लनवेदक
लनज .............

इलत सं वत् ............. साि...................मफहना.................गते.....................रोज िुभम् ।

अनुसूची-१३

(दिा ७७ को उपदिा (१) सिँग सम्बशन्ित)
चिन चिाउने लनवेदन
सूर्योदर्य नगरपालिकाको न्र्याफर्यक सलमती
लनवेदन पत्र
फवषर्याः चिन चिाई पाउिँ भन्ने वारे ।
लनवेदक.....................वस्ने.......÷वादी÷प्रलतवादी
फवरुद्ध
फवपिी..................वस्ने.......÷वादी÷प्रलतवादी
मुद्धा -

म लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी लनम्न व्र्यहोरा लनवेदन गदाछु ।
१. उपरोि फवपिीसं गको उलिेशखत मुध्दामा र्यस नगरपालिकाको न्र्याफर्यक सलमतीबाट
लमलत .............. मा हक भोग र स्वलमत्वको हुने ठहर हुने गरर लनर्ार्य भएकोमा

लनज फवपिीिे शचि नबुझाई सम्मालनत अदाितमा पुनरावेदन गरे कोमा सम्मानशात
अदाितबाट समेत लमलत ............. मा न्र्याफर्यक सलमतीकै लनर्ार्य सदर हुने लनर्ार्य
भएको हुिँदा उि सम्पलत शिरलतशिर मेरो स्वालमत्वमा कार्यम गरर चिन चिाई
पाउिँ न र्यो लनवेदन पेि गरे को छु ।
२. र्यसै लनवेदन साथ दे हार्यका कागजात सं िग्न गरे कोछु ।
क. न्र्याफर्यक सलमतीिे लमलत .................... मा गरे को लनर्ार्यको छार्यािँप्रलत पाना
..........

ख. श्री शजलिा अदाितको लमलत ............... को िैकिाको छार्यािँप्रलत पाना
...........
ग. फववाद सं ग सम्बशन्ित लमसीि र्यसै कार्याािर्यमा रहे कोछ ।

घ. िेशखएको व्र्यहोरा दठक सािँचो हो , झुठा ठहरे कानून बमोशजम सहुिँिा बुझाउिँ िा
।
लनवेदक
लनज...............
इलत सं वत् .............
साि...................मफहना......................गते.....................रोज िुभम् ।

अनुसूची-१४

(दिा ७९ को उपदिा (४) सिँग सम्बशन्ित)
सम्पलत रोक्काको अदे ि
सूर्योदर्य नगरपालिकाको. न्र्याफर्यक सलमलत
सं र्योजक श्री.........................................................................................
सदस्र्य श्री...........................................................................................
सदस्र्य श्री...........................................................................................
आदे ि
सं वत् ..... सािको लनवेदन नं. ............
फवषर्याः सम्पलत हस्तान्तरर् रोक्का
इिाम शजलिा सूर्योदर्य नगरपालिका वडा नं ...... वस्ने ............................. को
छोरा/छोरी/ श्रीमलत वषा .... को (प्रथम पि) .........................................................
लनवेदक
फवरुद्ध
इिाम शजलिा सूर्योदर्य नगरपालिका वडा नं.... बस्ने वषा ....... को (दोश्रोपि)
.............................................................................. फवपिी
र्यसमा

लनवेदकको

माग

बमोशजम......

शजलिा

सूर्योदर्य

नगरपालिका

वडा

नं....

िे.ि.........फक.नं........ जग्गामा बनेको.........को ........... को नाममा रहेको अवण्डाको
नभएको

.................. वगा फिटको ......

तलिे घर र .............. जग्गा समेतको

सम्पलत लनज फवपिीबाट अन्र्य अंशिर्यारहरुको मन्जुरी फवना हक हस्तान्तरर् हुन सक्ने
आिं का गरी

लनवेदकिे ददएको लनवेदन उपर प्रारशम्भक रुपमा जािँचवुझ गदाा व्र्यहोरा

मनालसव दे शखएको हुिँदा हाििाई प्रत्र्यिीको नाममा रहेको उशलिशखत घरजग्गाको हक
हस्तान्तरर् गना लसिाररस नददन .... नं. वडा कार्याािर्यिाई र अको आदे ि नभएसम्मका
िालग उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरर् नगनु/
ा गना नददनु भनी मािपोत कार्याािर्यको नाममा
समेत स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन २०७४ को दिा ४९ (६) बमोशजम र्यो रोक्काको
आदे ि जारी गररददएका छौं । र्यो आदे ि लमलसि सामेि राखी सम्वशन्ित कार्याािर्यहरुमा
पठाईददनु । र्यो आदे ि अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्नु र
लनर्यमानुसार पेि गनुा ।
ईलत सं वत................साि.............माफहना...........गते‘..........रोज िुभम् ।

अनुसूची-१५

(दिा ८८ को उपदिा (६) सिँग सम्बशन्ित)
नक्किको िालग लनवेदन
न्र्याफर्यक सलमलत
सूर्योदर्य नगरपालिकामा पेि गरे को लनवेदन पत्र ।
फवषर्यााः नक्कि पाउिँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने .................................................................... लनवेदक
/वादी /प्रलतवादी
फवरुद्ध
............... बस्ने ................................................................ फवपिी /वादी
/प्रलतवादी
मुद्दाााः ..................................।

म लनवेदक लनवेदन दस्तुर वापत रु. १०।– साथै रााखी लनम्न व्र्यहोरा लनवेदन गदाछुााः
(१)

उपरोि फवपिीसिँगको उलिेशखत मुद्दामा अध्र्यर्यनको िालग दे हार्यका कागजातहरु

आवश्र्यक परे को हुिँदा प्रमाशर्त प्रलतलिपी पाउिँ भनी र्यो लनवेदन साथ उपशस्थत भएको छु
। अताः नक्किको प्रमाशर्त प्रलतलिपी पाउिँ ।
दे हार्य
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................

२) िेशखएको व्र्यहोरा दठक सािँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोशजम सहुिँिा बुझाउिँ िा ।
लनवेदक
लनज ..........................
इलत सम्वत् ......... साि .... मफहना .... गते रोज् ... िुभम् ................

सूर्योदर्य नगरपालिकाको आलथाक कार्याफवलि लनर्यलमत तथा व्र्यवशस्थत गना बनेको फविेर्यक,
२०७४

प्रस्तावनााः
नेपालको संववधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोविम सूर्योदर्य नगरपावलकाको सवचित कोषको सचिालन गनन,
बिेट तथा कार्यनक्रम तिजनमा गनन, वनकासा तथा खिन गनन, लेखा राख्न, आवथनक तथा ववत्तीर्य प्रवतवेदन गनन, आवथनक
कारोवारको आन्तररक वनर्यन्रणको व्र्यवस्था वमलाउन, आन्तररक तथा अवन्तम लेखापरीक्षण गनन, बेरुिज फर्छ्र्यौट
तथाअसजल उपर गनन गराउन, आवथनक कार्यनवववधलाई वनर्यवमत, व्र्यववस्थत र िवाफदेही बनाउन वाचछनीर्य भएकोले,
नेपालको संववधानको धारा २२२ बमोविमको र्यस नगरपावलकाले संववधानको धारा २२३ बमोविमको दोश्रो नगर
सभाले र्यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारवभभक
१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्यस ऐनको नाम “ सूर्योदर्य नगरपावलकाको आवथनक कार्यन वववध ऐन, २०७४” रहेको
छ।
(२) र्यो ऐन सभाबाट पाररत भएको वमवत देवख लागू हुनेछ ।
२. पररभाषा :- ववषर्य वा प्रसगं ले अको अथन नलागेमा र्यस ऐनमा,–
(क) “असजल उपर गनजन पने रकम” भन्नाले प्रिवलत ऐन बमोविम भक्त
ज ानी वदन नहुने रकम भक्त
ज ानी वदएको वा बढी हुने
गरी भक्त
ज ानी वदएको वा घटी रकम असजल गरे को कारणबाट असजल उपर गनजन पने भनी लेखापरीक्षण हुदुँ ा ठहर्यानइएको
बेरुिज रकम सम्झनज पछन र सो शब्दले वहनावमना वा मस्र्यौट गरे को रकम तथा नगरलाई वतनजन बजझाउनज पने अन्र्य कजनै रकम
कलम समेतलाई िनाउुँछ ।
(ख) “अवन्तम लेखापरीक्षण” भन्नाले महालेखा परीक्षकको कार्यानलर्यबाट हुने लेखापरीक्षण सम्झनजपछन ।
(ग) “आन्तररक लेखापरीक्षण” भन्नाले सूर्योदर्य नगरपावलकाको तोवकएको शाखा वा अवधकृ तबाट हुने आन्तररक
लेखापरीक्षण सम्झनपज छन ।सोको व्र्यवस्था नहुनिेल सम्म विल्ला समन्वर्य सवमती वा कोष तथा लेखा वनर्यन्रक
कार्यानलर्य बाट हुनेछ ।
(घ) “आवथनक वषन” भन्नाले हरे क वषनको साउन मवहनाको एक गतेदेवख अको वषनको आषाढ मवहनाको मसान्तसम्मको
बाहृ मवहनाको अववधलाई सम्झनजपछन ।
(ड.) “एक तह मावथको अवधकारी” भन्नाले वडा सविव र वबषर्यगत शाखा प्रमजखको हकमा सूर्योदर्य नगरपावलकाको
प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ त, नगरपावलकाको प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ तको हकमा सूर्योदर्य नगरपावलकाको प्रमख
ज र
प्रमख
ज को हकमा नगर कार्यनपावलका सम्झनजपछन ।
(ि) “कारोबार” भन्नाले सरकारी िल, अिल, नगदी तथा विन्सी धनमाल विम्मा वलई प्रिवलत ऐन बमोविम वनधानररत
काममा खिन वा दावखला गने सम्बन्धी सम्पूणन काम सम्झनज पछन ।
(छ) “प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ त” भन्नाले सूर्योदर्य नगरपावलकाको प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ त सम्झनजपछन ।
(ि) “कार्यानलर्य” भन्नाले सूर्योदर्य नगर कार्यनपावलकाको कार्यानलर्य सम्झनज पदनछ । सो शब्दले सूर्योदर्य नगरपावलका
मातहत रहेको वबषर्यगत शाखा वा ववभाग वा महाशाखा वा कार्यानलर्य वा एकाइहरूलाई समेत िनाउनेछ ।
(झ) “कार्यानलर्य प्रमख
ज ” भन्नाले खण्ड (छ) र (ि) बमोविमको कार्यानलर्यको प्रशासकीर्य प्रमख
ज भई कामकाि गनन
तोवकएको पदावधकारी सम्झनज पछन ।

(ञ) “विम्मेवार व्र्यवक्त” भन्नाले लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ तबाट अवधकार सजवम्पए बमोविमको कार्यन सचिालन गने,
विम्मा वलने, खिन गने, लेखा राख्ने, आन्तररक तथा अवन्तम लेखापरीक्षण गराई बेरुिज फर्छ्र्यौट गने गराउने,
सरकारी नगदी विन्सी असजल उपर गने गराउने तथा दावखला गने कतनव्र्य भएको व्र्यवक्त सम्झनजपछन र सो शब्दले
सूर्योदर्य नगरपावलकाको कामको लावग सरकारी नगदी वा विन्सी वलई वा नवलई सो काम फछ्र्र्याउने विम्मा वलने
िजनसजकै व्र्यवक्त समेतलाई िनाउुँछ ।
(ठ) “तालजक कार्यानलर्य” भन्नाले वडा कार्यानलर्य तथा वबषर्यगत कार्यानलर्यको हकमा सूर्योदर्य नगर कार्यनपावलकाको
कार्यानलर्य सम्झनपज छन ।
(ड) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोविम” भन्नाले र्यस ऐन अन्तगनत बनेका वनर्यमावली, वनदेवशका वा कार्यनवववधमा
तोवकएको वा तोवकए बमोविम सम्झनपज छन ।
(ढ) “नगरपावलका” भन्नाले सूर्योदर्य नगरपावलका सम्झनजपछन ।
(ण) “प्रदेश सवचित कोष” भन्नाले संववधानको धारा २०४ बमोविमको सवचित कोष सम्झनजपछन ।
(त) “बिेट संकेत” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृ त गरे को आवथनक संकेत तथा वगीकरणको अधीनमा रही नगर
कार्यनपावलकाको कार्यानलर्य, वबषर्यगत शाखा, वडा कार्यानलर्य वा सो सरहको क्षेरावधकार भएका आर्योिना कार्यनकक्रम
आवदको कार्यन प्रकृ वत र संगठन समेत छजरिने गरी नगरपावलकाले वदएको संकेतलाई िनाउुँछ ।
(थ) “बेरुिज” भन्नाले प्रिवलत कानून बमोविम पजर्यानउनज पने रीत नपजर्यानई कारोबार गरे को वा राख्नज पने लेखा नराखेको
तथा अवनर्यवमत वा बेमनावसव तररकाले आवथनक कारोबार गरे को भनी लेखापरीक्षण गदान औल्ं र्याइएको वा ठहर्यानइएको
कारोबार सम्झनजपछन ।
(द) “बैंक” भन्नाले सवचित कोषको सचिालन गनन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वस्वकृ ती प्राप्त नगरपावलकाले तोके को कजनै
बैंक सम्झनज पछन र सो शव्दले त्र्यस्तो बैंकको अवधकार प्रर्योग गरी कारोवार गने गरी तोवकएको बैंकको शाखा समेतलाई
िनाउुँछ ।
(ध) “मातहत कार्यानलर्य” भन्नाले सूर्योदर्य नगरपावलका मातहत रहेको वडा कार्यानलर्य वा वबषर्यगत शाखा, महाशाखा,
ववभाग वा कार्यानलर्य र एकाई सम्झनपज छन ।
(न) “लेखा” भन्नाले कारोबार भएको व्र्यहोरा देवखने गरी प्रिवलत कानून बमोविम रावखने अवभलेख, खाता, वकताब
आवद र सो कारोबारलाई प्रमावणत गने अन्र्य कागिात र प्रवतवेदनका साथै ववद्यजतीर्य प्रवववधबाट रावखएको अवभलेख
र आवथनक वववरण समेतलाई सम्झनजपछन ।
(प) “लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ त” भन्नाले आफ्नो र मातहत कार्यानलर्यको आवथनक प्रशासन सचिालन गने, वावषनक
बिेट तर्यार गने र सो बिेट वनकासा प्राप्त गरी खिन गने अवधकार सजम्पने, बिेट तथा कार्यनक्रम अनजसार हुने आवथनक
कारोवारको लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा वववरण तर्यार गने गराउने, वववनर्योिन, रािस्व, धरौटी, विन्सी र अन्र्य
िजनसजकै कारोवारको आन्तररक तथा अवन्तम लेखापरीक्षण गराउने, बेरुिज वनर्यवमत गने गराउने, असजल उपर गने गराउने
वा वमन्हा गने गराउने कतनव्र्य भएको सूर्योदर्य नगरपावलका प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ तलाई सम्झनजपछन ।
(फ) “वडा कार्यानलर्य” भन्नाले सर्यू ोदर्य नगरपावलकाको वडा कार्यानलर्य सम्झनपज छन ।
(व) “वडा सविव” भन्नाले सूर्योदर्य नगरपावलकाको वडा सविवलाई सम्झनजपछन ।
(भ) “वववनर्योिन” भन्नाले सर्यू ोदर्य नगरपावलका सभाद्वारा वववभन्न कार्यनहरूका लावग वववभन्न शीषनकमा खिन गनन
वववनर्योिन भएको रकम सम्झनजपछन ।
(म) “ववत्तीर्य वववरण” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृ त गरे को मापदण्ड बमोविम कजनै वनवित अववधमा भएको
आवथनक कारोवारको समविगत वस्थवत दशानउने उद्देश्र्यले शीषनक समेत खल्ज ने गरी तर्यार गररएको वववरण सम्झनजपछन र
सो शव्दले कारोवारको वस्थवत दशानउने गरी शीषनकका आधारमा वनाइएको बिेट अनजमान,वनकाशा, खिन,आम्दानी,

दावखला र बाुँकी रकम समेत खल
ज ाइएको प्रावप्त र भक्त
ज ानी वववरण र सोसुँग सम्ववन्धत लेखा, वटप्पणी र खल
ज ासा
समेतलाई िनाउुँछ ।
(र्य) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झनजपछन ।
(र) “सवचित कोष” भन्नाले सूर्योदर्य नगरपावलकाको सवचित कोष सम्झनजपछन ।
(ल) “सभा” भन्नाले सूर्योदर्य नगरपावलकको नगर सभा सम्झनजपछन ।
(व) “संपरीक्षण” भन्नाले आन्तररक वा अवन्तम लेखापरीक्षण प्रवतवेदनमा औल्ं र्याइएको बेरुिजको सम्बन्धमा पेश हुन
आएका स्पिीकरण वा प्रवतवक्रर्या साथ सल
ं ग्न प्रमाण तथा कागिातको आधारमा गररने फछोट सम्वन्धी कार्यनलाई
सम्झनजपछन र सो शब्दले सभाबाट गवठत लेखा सवमवतबाट प्राप्त सजझाव वा वनदेशनका आधारमा गररने परीक्षण वा
अनगज मन कार्यन समेतलाई िनाउुँछ ।
(श) “कार्यनपावलका” भन्नाले सूर्योदर्य नगर कार्यनपावलका सम्झनजपछन ।
(ष) “सावनिवनक िवाफदेहीको पद” भन्नाले पाररश्रवमक ठे वकएको वा नठे वकएको िे भए तापवन कजनै रूपमा वनर्यजक्त
हुने वा वनवानवित हुने वा मनोनर्यन हुने कानूनी मान्र्यता प्राप्त सावनिवनक काम, कतनव्र्य र अवधकार भएको पद सम्झनजपछन
।
(स) “वबषर्यगत शाखा” भन्नाले सूर्योदर्य नगरपावलका अन्तगनत रहेको वबषर्यगत ववभाग, महाशाखा, शाखा, कार्यानलर्य
वा एकाइलाई सम्झनजपछन ।
पररच्छे द–२
सवचित कोष सचिालन सभिन्धी व्यिस्था
३. सवचित कोषको सचिालनाः (१) सवचित कोषमा देहार्यका रकमहरू रहनेछनाः—
(क) नगर सभाबाट स्वीकृ त ऐन बमोविम लगाईएको कर तथा गैर कर वापत असजल भएको रािस्व रकम ।
(ख) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट रािस्व बाुँडफाुँडवापत प्राप्त रकम ।
(ग) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनजदान,सशतन अनजदान,समपूरक अनजदान र ववशेष
अनदज ान वापत प्राप्त रकम ।
(घ) नगर पावलकाले वलएको आन्तररक ऋणवापतको रकम ।
(ङ) अन्र्य प्रिवलत कानून बमोविम नगरपावलकाको नाममा प्राप्त भएको अन्र्य आर्य वापतको रकम ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृ वत प्राप्त नगरपावलकाले तोके को कजनै बैंकमा खाता
खोली िम्मा गररनेछ ।
(३) नेपालको संववधान, र्यो ऐन र अन्र्य प्रिवलत कानूनको अधीनमा रही सवचित कोषको सचिालन नगर पावलकाको
कार्यानलर्यले तोके बमोविम गनेछ ।
४. सवचित कोषको लेखा राख्ने उत्तरदावर्यत्वाः (१) सवचित कोषको लेखा अद्याववधक रूपमा राख्ने तथा त्र्यसको
वावषनक ववत्तीर्य वववरण तर्यार गने तथा लेखा दावखला गने गराउने कतनव्र्य र उत्तरदावर्यत्व नगरपावलकाको प्रमख
ज
प्रशासकीर्य अवधकृ तको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको लेखा तथा सोको ववत्तीर्य वववरण सभामा र प्रदेश लेखा वनर्यन्रक कार्यानलर्य, महालेखा
वनर्यन्रक कार्यानलर्य एवं महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गने सम्वन्धी अन्र्य कार्यनवववध तोवकए बमोविम हुनेछ ।

पररच्छे द – ३
बिेट वनमावण तथा िाषीक कायवक्रम तिवमज ा, वनकासा, ििव, रकमान्तर तथा वनयन्रण
५. बिेट तथा कार्यनक्रम तिजनमा गनेाः (१) आगामी आवथनक वषनमा नगरले सम्पादन गनजनपने कार्यन तथा कार्यनक्रमको लावग
संववधानको धारा २३० वमोविम बिेट तर्यार गने गराउने र सभामा पेश गरी पाररत गराउने उत्तरदावर्यत्व कार्यनपावलकाको
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम बिेट तथा कार्यनक्रम तिजनमागने प्रर्योिनका लावग उपलव्ध हुने श्रोत तथा खिनको सीमाको
पवू ाननमज ान िालज आवथनक वषनको िैर मसान्तवभर गररसक्नज पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोविम श्रोत र खिनको सीमा वनधानरण भएपवछ वनधानररत स्रोत तथा खिनको सीमावभर रही आगामी
आवथनक वषनको बिेट तिनमज ा गननज पनेछ
(४) आगामी आवथनक वषनको बिेट िालज आवथनक वषनको असार १५ गतेवभर सभामा प्रस्तजत गनजनपनेछ ।
(५) आगामी आवथनक वषनको बिेट तिजनमा गदान नगरपावलकाको स्वीकृ त आववधक र्योिना र मध्र्यकालीन खिन
संरिनालाई मल
ू आधार बनाउनज पनेछ ।
(६) नगरपावलकाले घाटा बिेट वनमानण गनजनपने भएमा घाटा पूवतन गने स्रोत समेतको खाका तर्यार गनजनपनेछ ।
(७) बिेट तथा कार्यनक्रम तिजनमा, छलफल एवम बिेटको मस्र्यौदालाई अवन्तम रूप वदई पाररत गदान अपनाउनजपने
कार्यनवववध तोवकए बमोविम हुनेछ ।
६. बिेट वनकासााः (१) सभाबाट बिेट स्वीकृ त भएको ७ वदनवभर स्वीकृ त बिेट वववरण अनजसार खिन गने अवख्तर्यारी
प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ तले मातहत कार्यानलर्य प्रमख
ज लाई वदनजपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको अवख्तर्यारी प्राप्त भएपवछ तोवकए बमोविम बैकमाफन त प्रावप्त, वनकाशा र भक्त
ज ानी गनजनपनेछ
। तर आवथनक वषनको अवन्तम वदनमा ऋण दावर्यत्वको भक्त
ज ानी र वहसाववमलान बाहेकको अन्र्य भक्त
ज ानी सम्वन्धी काम
हुनेछैन ।
(३) उपदफा (२) बमोविम प्रावप्त, वनकासा तथा भक्त
ज ानी गदान संघीर्य महालेखा वनर्यन्रक कार्यानलर्यले तोवकवदएको
मापदण्ड बमोविम हुनेगरी एकल खाता कोष प्रणाली अवलम्वन गररनेछ ।
(४) रकम वनकासा भएपवछ तोवकएका पदावधकारीको संर्यजक्त दस्तखतबाट बैंक खाता सचिालन गनजनपनेछ ।
(५) स्वीकृ त बिेट तथा कार्यनक्रम बमोविम स्वीकृ त बिेटको पररवधवभर रहेर प्रिवलत कानून बमोविम खिन गने, लेखा
राखी वा राख्न लगाई लेखा पेश गने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुिज फर्छ्र्यौट गने र कार्यनपावलकामा पेश गने उत्तरदावर्यत्व
लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ तको हुनेछ ।
(६) र्यस ऐन र प्रिवलत अन्र्य कानून बमोविम रकम वनकासा वदने तथा कोष सचिालन गने गराउने सम्वन्धी अन्र्य
कार्यनवववध तोवकए बमोविम हुनेछ ।
७. बिेट रोक्का वा वनर्यन्रण गनन सक्नेाः दफा ६ मा िजनसजकै कजरा लेवखएको भएतापवन नगरपावलकाको आवथनक वस्थवत
र सवचित कोषमा िम्मा रहेको रकमलाई मध्र्यनिर गरी वववनर्योवित रकममा आवश्र्यकता अनजसार नगरपावलकाले पूणन
वा आवं शकरूपमा रोक्का वा वनर्यन्रण गनन सक्नेछ ।
८. खिन गने कार्यनवववध:- नगरपावलकाको कार्यन तथा आर्योिना सचिालन गने,धरौटी, दस्तजर,सेवा शल्ज क वलने, पेश्की
वदने तथा फर्छ्र्यौट गने, नगदी तथा विन्सी सम्पवत्तको सरं क्षण गने, वललाम वबक्री गने, वमन्हा वदने सम्बन्धी कार्यनवववध
तोवकए बमोविम हुनेछ ।
९. रकमान्तर तथा श्रोतान्तराः (१) नगरपावलकाको स्वीकृ त बिेटको कजनै एक बिेट उप शीषनक अन्तगनतको खिन
शीषनकमा रकम नपजग भएमा सो नपजग भएको रकम कजनै एक वा एक भन्दा बढी शीषनकमा बित हुने रकमबाट २५

प्रवतशतमा नबढने गरी नगर कार्यनपावलकाले रकमान्तर गनन सक्नेछ । तर पूुँिीगत शीषनकबाट िालू शीषनकमा रकमान्तर
गनन सक्ने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको अवधकार आवश्र्यकता अनजसार नगर कार्यनपावलकाले प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ तलाई
प्रत्र्यार्योिन गनन सक्नेछ ।
(३) नगरपावलकाको वववनर्योिन ऐन अन्तगनत कजनै एक प्रकारको खिन व्र्यहोने श्रोतमा रहेको रकम अको श्रोतमा साने
र भक्त
ज ानी वववध पररवतनन गने अवधकार नगर सभाको हुनेछ ।
(४) रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्वन्धी अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए बमोविम हुनेछ ।
१०. बिेट वफतान हुनेाः स्वीकृ त बावषनक बिेटमा वववनर्योिन भै वनकासा भएको रकम कजनै कारणवश खिन हुन नसकी
खिन खातामा बाुँकी रहेमा आवथनक वषनको अन्तमा सवं ित कोषमा वफतान दावखला गननपज नेछ ।
पररच्छे द–४
कारोबारको लेिा
११. कारोबारको लेखा :- (१) वववनर्योिन,धरौटी एवं रािश्व तथा अन्र्य कारोवारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको
वसद्घान्त बमोविम नगदमा आधाररत लेखा प्रणाली अनजसार रावखनेछ । तर महालेखा वनर्यन्रक कार्यानलर्यले नगदमा
आधाररत लेखा प्रणालीलाई पररमािनन गरी पररमाविनत नगद आधार वा प्रोदभावी आधारमा लेखा राख्ने गरी तोवक
वदन सक्नेछ ।
(२)उप वनर्यम (१) बमोविमको लेखा राख्नका लावग आवश्र्यक लेखा ढाुँिा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृ त भए
बमोविम हुनेछ ।
(३) नगरपावलकाले अनजदान, सहार्यता,लगानी,वववनर्योिन,रािश्व तथा धरौटीका अवतररक्त अन्र्य सवै प्रकारका कारोवार
र खिनको लेखा नगर पावलकाले तर्यार गरी राख्नजपनेछ ।
(४) लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ तले तोवकएको समर्यवभर वववनर्योिन,रािस्व,धरौटी लगार्यतको एकीकृ त ववत्तीर्य वववरण
तर्यार गरी नगर कार्यनपावलका, नगर सभा तथा महालेखा वनर्यन्रक कार्यानलर्यमा उपलव्ध गराउनज पनेछ ।
(५) आफ्नो वनकार्य र मातहत कार्यानलर्यको सम्पवत र दावर्यत्वको लेखाक
ं न एवं प्रवतवेदन गने दावर्यत्व लेखा उत्तरदार्यी
अवधकृ तको हुनेछ ।
१२. विम्मेवार व्र्यवक्त िवाफदेही हुने :- (१) विम्मेवार व्र्यवक्तले प्रत्र्येक कारोबार स्पिदेवखने गरी प्रिवलत कानूनले
तोके बमोविमको ररत पजर्यानई लेखा तर्यार गरीगराई राख्नज पनेछ ।
(२) आवथनक प्रशासन सचिालन गदान मातहत कार्यानलर्यले प्रिवलत कानूनको पालना गरे नगरे को सम्बन्धमा
आवश्र्यकता अनजसार रे खदेख, िाुँिबजझ तथा वनरीक्षण गनेर मातहत कार्यानलर्यको वहसाब के न्रीर्य वहसाबमा समावेश
गराउने उत्तरदावर्यत्व लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ तको हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वमोविम लेखा तर्यार गरे नगरे को वा उपदफा (२) बमोविम लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ तले रे खदेख,
िाुँिबजझ तथावनरीक्षण गदान वा लेखापरीक्षण हुदुँ ा प्रिवलत कानूनद्वारा वनधानररत प्रवक्रर्या पूरा नगरी कारोबार गरे को वा
अन्र्य कजनै कै वफर्यत देवखन आएमा विम्मेवार व्र्यवक्तले त्र्यसको िवाफदेही वहन गननज पनेछ ।
(४) कजनै मनावसब कारणले लेखा सम्बन्धी काममा अवनर्यवमत हुन गएमा विम्मेवार व्र्यवक्तले तोवकएको अववधवभर
अवधकार प्राप्त अवधकारी समक्ष कारण खल
ज ाई वनर्यवमत गराउनको लावग पेश गरे मा लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ तले
तोवकएको म्र्यादवभर त्र्यस सम्बन्धमा आवश्र्यक वनणनर्य गनजनपनेछ ।
तर मनावसव कारण नभई लेखा सम्बन्धी काममा अवनर्यवमत हुन आएको देवखन आएमा लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ तले
विम्मेवार व्र्यवक्तलाई पवहलो पटक प िुँ सर्य रूपैर्याुँ रत्र्यसपवछ पवन दोहोररन आएमा पटकै वपच्छे एक हिार रूपैर्याुँ
िररवाना गरी प्रिवलत कानून बमोविम ववभागीर्य कारबाही समेत गनन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोविम वनणनर्य वदनज पने अवधकारीले तोवकएको म्र्यादवभर वनणनर्य नवदएमा वनिलाई एक तह मावथको
अवधकारीले पवहलो पटक पाुँि सर्य रूपैर्याुँ र सोही अवधकारीबाट पजनाः अको पटक त्र्यस्तो कार्यन दोहोररन गएमा पन्र
सर्य रूपैर्याुँ िररवाना गनजन पनेछ ।
(६) उपदफा (२) बमोविम रे खदेख, िाुँिबजझ तथा वनरीक्षण हुदुँ ा र्यो ऐन तथा र्यस ऐन अन्तरगत बनेको वनर्यम बमोविम
वनधानररत प्रवक्रर्या पूरा नगरी कारोबार गरे को देवखन आएमा वा अन्र्य कजनै कै वफर्यत देवखन आएमा िाुँि गनन पठाउने
तालजक कार्यानलर्यले कलमै वपच्छे दईज सर्य रूपैर्याुँ िररवाना गनन सक्नेछ । एउटै विम्मेवार व्र्यवक्तलाई तीन पटकभन्दा बढी
िररवाना भइसके पवछ पनज ाः त्र्यस्तो कार्यन दोहोररन आएमा कलमैवपच्छे पाुँि सर्य रूपैर्याुँ िररवाना गरी प्रिवलत काननू
बमोविम ववभागीर्य कारबाही समेत गनजन पनेछ ।
(७) र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्तगनत बनेको वनर्यम बमोविम लेखा राखे नराखेको, लेखा दावखला गरे नगरे को र लेखापरीक्षण
गराए नगराएको सम्बन्धमा समर्य समर्यमा िाुँि, वनरीक्षण गरी आन्तररक वनर्यन्रण र रे खदेख गने विम्मेवारी प्रमख
ज
प्रशासकीर्य अवधकृ तको हुनेछ ।
१३. रािस्व दावखला र रािस्व लेखााः (१) प्रिवलत कानून बमोविम नगरपावलकालाई प्राप्त हुने रािस्व तथा अन्र्य
आर्य रकमहरू कार्यानलर्यमा प्राप्त भएपवछ तोवकए बमोविम संवित कोषमा आम्दानी देवखने गरी बैंक दावखला गनजन पनेछ
।
(२) रािस्वको लगत तथा लेखा राख्ने तथा फाुँटवारी पेश गने, लेखापरीक्षण गराउने र त्र्यसको अवभलेख राख्ने
उत्तरदावर्यत्व प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ तको हुनेछ ।
१४. नगदी विन्सी दावखला गने र लेखा राख्ने :- (१) विम्मेवार व्र्यवक्तले आफ्नो विम्मामा आएको सरकारी नगदीको
हकमा सोही वदन वा त्र्यसको भोवलपल्ट तोवकएको बैंक खातामा र विन्सी मालसामान भए सात वदनवभर तोवकएको
स्थानमा दावखला गरी श्रेस्ता खडा गनजन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको म्र्यादवभर विम्मेवार व्र्यवक्तले नगदी तथा विन्सीदावखला गरे को श्रेस्ता खडा गनन नसके मा
त्र्यसको मनावसव कारण खल
ज ाई एक तहमावथको अवधकारी समक्ष म्र्याद थपको लावग अनजरोध गनन सक्नेछ । र्यसरी
अनरज ोध भैआएमा एक तह मावथको अवधकारीले मनावसव कारण देखेमा एकै पटक वा दईज पटक गरी बढीमा पैंतालीस
वदनसम्मको म्र्याद थवपवदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोविम थवपएको म्र्यादवभर पवन श्रेस्ता खडा नगने विम्मेवार व्र्यवक्तलाई एक तह मावथको
अवधकारीले कलमै वपच्छे पाुँि सर्य रूपैर्याुँ वा वबगोको दश प्रवतशतसम्म िररवाना गनन सक्नेछ ।
(४) आफ्नो विम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही वदन वा त्र्यसको भोवलपल्ट तोवकएको बैंक खातामा दावखला
नगरे को देवखन आएमा सम्बवन्धत प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ तले दश वदनसम्म ढीलो गरे को भए दश प्रवतशत िररवाना
गरी सो दावखला गनन लगाउने र पन्र वदनसम्म वढलो गरे को भए पन्र प्रवतशत िररवाना गरी सो समेत दावखला गनन
लगाउने र पन्र वदनभन्दा बढी वढलो गरे को भए पच्िीस प्रवतशत िररवाना गरी नगद दावखला गनन लगाई कसूरको मारा
अनजसार प्रिवलत कानून बमोविम ववभागीर्य कारबाही समेत गनन गराउन सक्नेछ ।
१५. आवथनक प्रवतवेदन पेश गने :- (१) लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ तले तोवकएका अववधवभर प्रत्र्येक आवथनक वषनको
सवचित कोषको अवतररक्त वववनर्योिन, रािस्व, धरौटी,वैदेवशक अनजदान र ऋण सहार्यता तथा लगानीको एकीकृ त
आवथनक वववरण तर्यार गरी नगरकार्यनपावलका, नगर सभा, महालेखा वनर्यन्रक कार्यानलर्य र महालेखा परीक्षकको
कार्यानलर्यमा प्रवतवेदन पेश गनजन पनेछ ।
(२) विम्मेवार व्र्यवक्तले कारोबारको लेखा र सम्बवन्धत कागिात तोवकएको कार्यानलर्यमा वा लेखापरीक्षक समक्ष
तोवकए बमोविम दावखला गनजन पनेछ ।

(३) नगर पावलकाको ववत्तीर्य वववरण नेपाल सरकारले अवलम्वन गरे को आवथनक संकेत तथा वगीकरण अनजरूपको
हुनेछ ।
(४) रािस्व, नगदी, विन्सी तथा धरौटी दावखला गने तथा त्र्यसको लेखा अवभलेख अद्याववधक रूपमा राख्ने अन्र्य
कार्यनवववध तोवकए बमोविम हुनेछ ।
१६. हानी नोक्सानी असजल उपर गररने :- र्यस पररच्छे द बमोविम राख्नजपने कारोबारको लेखा ठीकसंग नराखेको
कारणबाट नगरपावलकालाई कजनै वकवसमको हानी नोक्सानी तथा क्षवत हुन गएमा त्र्यसरी पनन गएको हानी नोक्सानी तथा
क्षवतपवू तन विम्मेवार व्र्यवक्तबाट सरकारी बाुँकी सरह असजल उपर गररनेछ ।
पररच्छे द–५
आन्तररक वनयन्रण, लेिापरीक्षण तथा बेरुिज असल
ज फर्छ्यौट
१७. आन्तररक वनर्यन्रण प्रणालीाः (१) नगरपावलकाले आफ्नो र मातहतका कार्यानलर्यको आन्तररक वनर्यन्रण प्रणाली
सजदृढ गनन कार्यनर्योिना बनाई लागज गनजनपनेछ ।
(२) आन्तररक वनर्यन्रण कार्यनर्योिना लागज गदान महालेखा वनर्यन्रक कार्यानलर्यले िारी गरे को आन्तररक वनर्यन्रण
प्रणालीको वसद्धान्त,नीवत, ढाुँिा र कार्यनवववधलाई मागनदशननको रूपमा वलनजपनेछ ।
१८. आन्तररक लेखापरीक्षणाः- (१) नगर कार्यनपावलका र मातहत कार्यानलर्यहरूको आवथनक कारोवारको आन्तररक
लेखापरीक्षण वनर्यवमतता, वमतव्र्यवर्यता, कार्यनदक्षता र प्रभावकाररताका आधारमा तोवकएको मापदण्डवभर रही
नगरपावलकाको आन्तररक लेखापररक्षण शाखा वा तोवकएको अवधकृ तबाट हुनेछ ।
(२) नगर पावलकाको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्वन्धी अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए बमोविम हुनेछ ।
(३) नगर पावलकाकोआन्तररक वा अवन्तम लेखापरीक्षण हुदुँ ा सरकारी नगदी वा विन्सी मालसामानको लगत छजट
गरे को वा सरकारलाई हानी नोक्सानी पजर्यानएको देवखएमा प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ तले त्र्यस्तो विम्मेवार व्र्यवक्तबाट
हावन नोक्सानी भएको रकम असल
गरी
कस
र
को
मारा
अन
स
ार
ज
ू
ज ववभागीर्य कारबाही समेत गननपज नेछ ।
१९. स्पिीकरण नवदने उपर कारबाही :- (१) कार्यानलर्यको सरकारी नगदी विन्सी आर्य–व्र्यर्यको लेखा आकवस्मक
वनरीक्षण गदान वा आन्तररक वा अवन्तम लेखापरीक्षणको वसलवसलामा सोवधएको प्रश्नको िवाफ वा माग गररए
बमोविमको लेखा तथा वववरण तोवकएको म्र्यादवभर दावखला गनजन सम्बवन्धत लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ त र विम्मेवार
व्र्यवक्तको कतनव्र्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम तोवकएको म्र्यादवभर काम सम्पन्न गनन नसवकने भई मनावसव मावफकको कारण सवहत म्र्याद
थपको लावग अनजरोध गरे मा र त्र्यस्तो कारण मनावसव देवखएमा सो प्रश्न सोधनी गने वा वववरण माग गने अवधकारी वा
वनकार्यले मनावसव मावफकको म्र्याद थप गररवदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोविम वदइएको म्र्यादवभर सोवधएको प्रश्नको िवाफवा माग गररएको लेखा पेश गनन नसक्नेले
बेरुिज वा कै वफर्यत देवखएको रकम व्र्यहोनजन पनेछ ।
२०. बेरुिज असूल फर्छ्र्यौट वनर्यवमत र लगत कार्यम गने :- (१) महालेखा परीक्षकको प्रवतवेदनमा औल्ं र्याएको वेरुिज
असल
ू उपर गननज पने तथा वतननज वझज ाउनज पने भनी ठहर्यानईएको रकमको लगत कार्यानलर्यले अध्र्याववधक गरी गराई
राख्नजपनेछ ।
(२) लेखापरीक्षणबाट देवखएको मस्र्यौट र वहनावमना भएको रकम वा तोवकए बमोविम वनर्यवमत हुन नसके को वेरुिज
रकम विम्मेवार व्र्यवक्तबाट असूल उपर गनजनपनेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकको वावषनक प्रवतवेदनमा औल्र्याएको बेरुिज सम्बन्धमा कार्यनपावलकाको अनजमवतले नगर सभामा
उपवस्थत भई आफ्नो प्रवतकृ र्या व्र्यक्त गने र बेरुिज फछौट सम्वन्धी काम कारवाही गने गराउने उत्तरदावर्यत्व लेखा
उत्तरदार्यी अवधकृ तको हुनेछ ।

(४) वेरुिज असूल फर्छ्र्यौट, वनर्यवमत र लगत कार्यम गने सम्वन्धमा सभामा छलफल भई प्रवतवेदन स्वीकृ त भएपवछ सो
प्रवतवेदनमा उल्लेवखत सजझावहरू कार्यानन्वर्यन गने गराउने दावर्यत्व कार्यनपावलकाको वनदेशन बमोविम सम्ववन्धत लेखा
उत्तरदार्यी अवधकृ तको हुनेछ ।
(५) बेरुिज फर्छ्र्यौट सम्वन्धी अन्र्य कार्यनवववध तोवकए बमोविम हुनेछ ।
पररच्छे द–६
बरबजझारथ, वललाम वबवक्र तथा वमन्हा सभबन्धी व्यिस्था
२१. बरबझज ारथ:- (१) नगर पावलकाका वनवानवित प्रवतवनवधले आफू विम्मा भएको कागिात तथा विन्सी सामान
आफ्नो पदावधी समाप्त हुनजभन्दा १५ वदन अगावै वफतान बजझाई सोको प्रमाण वलनज पनेछ ।
(२) कमनिारी सरुवा वा बढजवा हुदुँ ा वा अवकाश प्राप्त गदान वा लामो अववधमा कािमा वा वबदामा रहुँदा आफ्नो
विम्मामा रहेको नगदी विन्सी वा सरकारी कागिात तोवकएको म्र्यादवभर बरबजझारथ गरी तोवकएको ढाुँिामा
बरबजझारथको प्रमाणपर वलनज पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोविम बरबजझारथ नगने व्र्यवक्त वहालवाला कमनिारी भए प्रिवलत कानून बमोविम वनिको तलब
भत्ता रोक्का राखी र बहाल टजटेको व्र्यवक्त भए वनिको वनवृत्तभरण वा उपदान रोक्का राखी एवं वनवृत्तभरण, उपदान
नपाउने वा उपदान वलइसके को व्र्यवक्त भए स्थानीर्य प्रशासनद्वारा पक्राउ गरी बरबजझारथ गनन लगाइनेछ ।
(४) समर्यमा बरबजझारथ नगरे को कारणबाट सरकारी नगदी, विन्सी वा कजनै धनमाल नोक्सान भएमा नोक्सान भए
बराबरको रकम र सोही बराबरको वबगो रकम प्रिवलत कानून बमोविम सम्बवन्धत व्र्यवक्तबाट असजल उपर गररनेछ ।
(५) बरबजझारथ गने अन्र्य प्रकृ र्या तोवकए बमोविम हुनेछ ।
२२. नगदी विन्सी दरू
ज पर्योग एवं मस्र्यौट भएमा कारबाही गररने :- (१)कार्यानलर्यको सरकारी तहसील तथा विन्सी
भण्डार आन्तररक लेखापरीक्षण गदान वा अवन्तम लेखापरीक्षण गदान वा कजनै तवरले िाुँि हुदुँ ा सरकारी रकम मस्र्यौट
भएको देवखन आएमा प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ तले प्रिवलत काननू बमोविम सो मस्र्यौट गने उपर आवश्र्यक कारबाही
गनजनगराउनज पनेछ ।
(२) सावनिवनक सम्पवत्तको विम्मा, त्र्यसको लगत,सरं क्षण,वरवझज ारथ र िवाफदेही सम्वन्धी अन्र्य व्र्यवस्था
तोवकएबमोविम हुनेछ ।
२३. वललाम वबक्री तथा वमन्हा वदने :- (१) र्यस ऐन तथा र्यसअन्तगनत बनेको वनर्यम बमोविम विन्सी वनरीक्षण गदान
टजटफजट तथा बेकम्मा भई काम नलाग्ने भनी प्रवतवेदनमा उल्लेख भएको मालसामानहरू प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ तले
आवश्र्यक िाुँिबजझ गदान वललाम वबक्री गनजनपने भनी ठहर्यानइएको मालसामान तोवकए बमोविमको कार्यनवववध अपनाई
वललाम वबक्री गनन सवकनेछ ।
(२) र्यस ऐनमा अन्र्यर िजनसजकै कजरा लेवखएको भए तापवन र्यो ऐन अन्तगनत उठन नसके को बाुँकी रकम, प्राकृ वतक
प्रकोप, दघज नटना वा आफ्नो काबू बावहरको पररवस्थवतले गदान तथा सजखािती भई वा वखएर, सडेर गई वा अन्र्य कारणबाट
सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएको वा ऐन बमोविम वललाम बढाबढ हुदुँ ा पवन नउठे को वा उठने वस्थवत नदेवखएकोमा
कार्यनपावलकाबाट तोवकए बमोविमको कार्यनवववध अपनाई वमन्हा वदन सवकनेछ ।
पररच्छे द–७
विविध
२४. काम, कतनव्र्य, अवधकार तथा विम्मेवारी :- लेखा उत्तरदार्यी अवधकृ त, कार्यानलर्य प्रमख
ज , विम्मेवार व्र्यवक्त लगार्यत
नगदी वा विन्सी सम्वन्धी काम गने अन्र्य अवधकारीको काम, कतनव्र्य, अवधकार तथा विम्मेवारी तोवकए बमोविम हुनेछ
।

(२) उपदफा (१) वमोविम तोवकएको काम,कतनव्र्य, अवधकार तथा विम्मेवारी अनजसार सम्ववन्धत व्र्यवक्तले
िवाफदेहीता वहन गनजनपनेछ ।
२५. ववत्तीर्य प्रवतवेदन सावनिवनक गनजनपने :- र्यस ऐन र अन्र्य प्रिवलत कानूनबमोविम तर्यार गनजनपने ववत्तीर्य प्रवतवेदनहरू
सम्ववन्धत वनकार्यमा पेश भएको वमवतले सात वदन वभर ववद्यजतीर्य वा अन्र्य उपर्यजक्त माध्र्यमबाट सावनिवनक गनजनपनेछ ।
२६. आवथनक प्रशासनको सचिालनाः (१) नगरपावलकाको आवथनक प्रशासन सचिालन सम्वन्धी व्र्यवस्था तोवकए
वमोविमहुनेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोविमको व्र्यवस्था नभएसम्मका लावग र्यो ऐन र र्यस अन्तगनत तोवकए बमोविमको आवथनक प्रशासन
सचिालन गनन आवश्र्यक पने िनशवक्तको पररिालन र व्र्यवस्थापन महालेखा वनर्यन्रक कार्यानलर्यले गनेछ ।
२७. सघं ीर्य र प्रदेश आवथनक कार्यनवववध ऐनलाई आधार मान्नपज ने :- नगरपावलकाको नगर सभाले आवथनक कार्यनवववध
सम्बन्धी ऐन बनाउुँदा संघीर्य र प्रदेश आवथनक कार्यनवववध ऐनमा भएका व्र्यवस्थालाई मागनदशननका रूपमा वलई सो
बमोविम गनजन गराउनजपनेछ ।
२८. ववद्यजतीर्य प्रवववधको प्रर्योग गनन सक्नेाः (१) र्यस ऐनबमोविम आवथनक कारोवारको लेखा व्र्यववस्थत गनन उपर्यजक्त
ववद्यजतीर्य प्रणलीको प्रर्योग गनन सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको आवश्र्यक प्रणाली नगरपावलका आंफैले ववकास गरी वा महालेखा वनर्यन्रक
कार्यानलर्यबाट प्राप्त गरी लागू गनन सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) वमोविम ववकास गररएको प्रणालीमा समावेश नभएको वा पर्यानप्त नभएको कजनै प्रणाली ववकास गनजन
पने भएमा लेखाको वसद्घान्त एवं ववत्तीर्य ढाुँिाको एकरूपताका लावग तोवकए बमोविम महालेखा वनर्यन्रक कार्यानलर्यको
समेत परामशन वलनजपनेछ ।
२९. लेखापरीक्षण सहिीकरण सवमवताः (१) नगरपावलकाबाट सम्पादन गररने कार्यनहरूमा आन्तररक वनर्यन्रण प्रणाली
अवलम्वन गरी प्रभावकारी, दक्षतापणू न एवं वमतव्र्यर्यी रूपमा सम्पादन गनन, ववत्तीर्य प्रवतवेदनहरूलाई समर्यमै तर्यार गनन
तथा ववश्वसनीर्य बनाउन, बेरुिज फछौट गनन गराउन नगरकार्यनपावलकाले आफूमध्र्येबाट तोके को सदस्र्यको अध्र्यक्षतामा
नगर पावलकाको आन्तररक लेखापरीक्षण गनन तोवकएको अवधकृ त, प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ तले तोके को
नगरपावलकाको अवधकृ त र प्रावववधक अवधकृ तसमेत रहेको एक लेखापरीक्षण सहिीकरण सवमवत रहनेछ
(२) लेखापरीक्षण सहिीकरण सवमवत सम्वन्धी अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए बमोविम हुनेछ ।
३०. अवधकार प्रत्र्यार्योिनाः र्यो ऐन वा र्यसअन्तगनत बनेको वनर्यम बमोविम कजनै कार्यानलर्य वा अवधकारीलाई प्राप्त
अवधकारमध्र्ये तोवकए बमोविमका अवधकार वाहेकका अन्र्य अवधकार कजनै अवधकारीले प्रर्योग गनेगरी प्रत्र्यार्योिन गनन
सवकनेछ ।
३१. वनर्यम वनदेवशका वा कार्यनवववध बनाउने अवधकाराः र्यस ऐनको उद्देश्र्य कार्यानन्वर्यन गनन नगर कार्यनपावलकाले
आवश्र्यक वनर्यमहरू, वनदेवशका, कार्यनवववध वा मागनदशनन बनाउन सक्नेछ ।

सर्यू ोदर्य नगरपावलकाको प्रशासकीर्य कार्यनवववध (वनर्यवमत गने) ऐन, २०७४
प्रस्तावनााः
नेपािको सं फविानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४
बमोशजम स्थानीर्य तहिाई तोफकएको अलिकार िेत्रलभत्रका फवषर्यमा आवश्र्यक कानून बनाई
प्रिासकीर्य कार्याफवलि लनर्यलमत गना वाञ्छनीर्य भएकोिे स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४
को दिा १०२ को उपदिा (१) बमोशजम सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभािे र्यो ऐन
बनाएको छ ।
१.सं शिप्त नाम, फवस्तार र प्रारम्भ :- (१) र्यो ऐनको नाम सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रिासकीर्य
कार्याफवलि (लनर्यलमत गने) ऐन, २०७४ रहेको छ ।
(२) र्यो ऐन सूर्योदर्य नगरपालिका िेत्रलभत्र तुरुन्त िागू हुनेछ ।
२. पररभाषा :- (१) लबषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा र्यस ऐनमा,–
(क) “ऐन” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रिासकीर्य कार्याफवलि (लनर्यलमत गने) ऐन,
२०७४ सम्झनु पछा ।
(ख) “कार्यापालिका” भन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्यापालिका सम्झनु पछा ।
(ग) “नगरपालिका” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका सम्झनु पछा ।
(घ) “सभा” भन्नािे सं फविानको २२३ बमोशजमको नगर सभा सम्झनु पछा ।
(ङ) “सं फविान” भन्नािे नेपािको सं फविानिाई सम्झनु पछा ।
३. लनर्यम बनाउने अलिकार :-

(१) नेपािको सं फविान तथा स्थानीर्य सरकार सञ्चािन

ऐन, २०७४ बमोशजम नगरपालिकािाई तोफकएका अलिकार िेत्रलभत्रका फवषर्यमा तोफकएको
कार्या शजम्मेवारी लनवााह गना अपनाउनु पने कार्याफवलि लनर्यलमत गनाको लनलमि सूर्योदर्य नगर
कार्यापालिकािे आवश्र्यक लनर्यम बनाउन सक्नेछ ।
(२)

उपदिा (१) वमोशजम लनर्यम बनाउिँ दा सं घीर्य तथा प्रदे ि कानून बमोशजम स्थानीर्य

तहको िेत्रालिकार लभत्र पने फवषर्यमा मात्र बनाउनु पनेछ ।
४. लनदे शिका, कार्याफवलि र मापदण्ड वनाउन सक्नेाः- (१) सं फविान, ऐन तथा र्यस ऐन
अन्तरगत वनेको लनर्यमाविीको अलिनमा रही सूर्योदर्य नगर कार्यापालिकािे आवश्र्यकता
अनुसार लनदे शिका, कार्याफवलि र मापदण्ड वनाई िागू गना सक्नेछ ।
५. बचाउ:- सूर्योदर्य नगर कार्यापालिकािे स्वीकृत गरे का, कार्याान्वर्यनमा लर्याएका लनदे शिका,
कार्याफवलि, लनदे शिका र मापदण्ड र्यसै ऐन अनुसार भए गरे को मालननेछ ।

सूर्योदर्य नगरपालिकाको स्थानीर्य कृफष व्र्यवसार्य प्रवद्धान सम्बन्िमा व्र्यवस्था गना बनेको
ऐन -२०७४

सयू ोदय नगरपावलकाको स्थानीय कृवष
व्यिसाय प्रिर्द्वन सभबन्धमा व्यिस्था गनव बनेको
ऐन -२०७४
नगर सभाबाट स्वीकृ त मिमत : २०७४/१२/२५
प्रिाणीकरण मिमत : २०७४/१२/२६
प्रस्तावनााः
सर्यू ोदर्य नगरपावलकाको क्षेर वभरको कृ वषको व्र्यवसार्यीकरण गनन, कृ वष व्र्यवसार्यको प्रवद्धनन एवं व्र्यवस्थापन
गनन, कृ षक एवम कृ वष व्र्यवसार्यीबीि आपसी सम्बन्ध सजदृढ गनन तथा कृ वष करारको माध्र्यमबाट उत्पादन
बढाउन, सामवज हक कृ वष व्र्यवसार्य गनन, र्यजवाहरुलाई कृ वष व्र्यवसार्यमा आकवषनत गनन र बिारीकरणद्वारा
व्र्यवसावर्यक रूपमा समग्र कृ वष ववकासका लावग आवश्र्यक कानूनी व्र्यवस्था गनन वाचछनीर्य भएकोले,
नेपालको संववधानको धारा २२६ र स्थानीर्य सरकार सचिालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोविम सूर्योदर्य
नगरपावलकाको नगर सभाले र्यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारवभभक
१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्यस ऐनको नाम “सूर्योदर्य नगरपावलकाको स्थानीर्य कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन ऐन,
२०७४” रहेको छ ।
(२) र्यो ऐन तजरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा :- ववषर्य वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा र्यस ऐनमा,–
(क) “नगर प्रमख
ज ” भन्नाले नगरपावलकाको नगर प्रमख
ज लाई सम्झनजपछन ।
(ख) “उत्पादक” भन्नाले कृ वष वस्तज उत्पादन गने कृ षक वा कम्पनी, र्यजवा समहू , कृ वष फामन वा सहकारी
उत्पादक सम्झनज पछन ।
(ग) “एिेन्ट” भन्नाले कृ वष उद्यमी, व्र्यवसार्यी, कृ वष बिार वा कृ वषिन्र्य वस्तजहरूको कारोबार गने दतानवाला
व्र्यवक्त सम्झनज पछन र सो शव्दले संगवठत संस्थाको प्रवतवनवधलाई समेत िनाउुँछ ।
(घ) “कार्यनपावलका” भन्नाले सर्यू ोदर्य नगर कार्यनपावलका सम्झनजपछन ।
(ङ) “कोष” भन्नाले र्यस ऐनको दफा १० बमोविम स्थावपत भएको कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन कोषलाई सम्झनज
पछन ।

(ि) “कृ षक” भन्नाले र्यस ऐनको प्रर्योिनका लावग कसैको िग्गा करारमा वलई वा आफ्नै िग्गामा
व्र्यावसावर्यक कृ वष खेती गने कृ षक, कृ षक समहू , र्यजवा समहू , कृ वष व्र्यवसार्यी, कृ वष फमन र कृ वष सहकारी
समेतलाई सम्झनज पछन ।
(छ) “कृ वष” भन्नाले अनजसिू ी (१) मा उल्लेख भए बमोविमका वबषर्यसुँग सम्ववन्धत कृ वषलाई सम्झनज पदनछ
र सो शव्दले व्र्यावसावर्यक कृ वषलाई समेत िनाउुँछ ।
(ि) “कृ वष फामन” भन्नाले व्र्यवसावर्यक प्रर्योिनको लावग अनजसिू ी (१) बमोविमका बाली उत्पादनका लावग
सचिालन गररएको कृ वष फामन सम्झनज पछन ।
(झ) “कृ वष बिार” भन्नाले कृ वष उपिको ग्रेवडङ, प्र्याके विङग, ढजवानी, भण्डारण, ववतरण तथा कृ वष उपिको
वबक्री ववतरण गने कृ वष बिार सम्झनज पछन ।
(ञ) “कृ वष वस्तज” भन्नाले कृ षकले कजनै बोट ववरुवा वा िीविन्तजबाट उत्पादन गरे को उपभोग्र्य कृ वष वस्तज
सम्झनज पछन ।
(ट) “कृ वष व्र्यवसार्य” भन्नाले देहार्यको व्र्यवसार्य सम्झनज पछन :(१) व्र्यावसावर्यक उद्देश्र्यले गररने कृ वष बाली वा बस्तजको उत्पादन ,
(२) कृ वषिन्र्य वस्तजको प्रशोधन,
(३) कृ वष उपिको व्र्यापार,
(४) कृ वष उत्पादनका लावग प्रर्योग हुने रासार्यवनक वा प्राङगाररक मलको उत्पादन, भण्डारण तथा
ववतरण,
(५) कृ वष उत्पादनको लावग प्रर्योग हुने ववउ, वेनान, नश्ल र भजराको उत्पादन, परामशन सेवा, भण्डारण
तथा ववतरण,
(६) कृ वषमा प्रर्योग हुने औषवध एवम ववषादीको उत्पादन, परामशन, भण्डारण तथा वबक्री व्र्यवसार्य
।
(ठ) “खरज ा बिार” भन्नाले कजनै ववक्रेताले उपभोक्तालाई वबक्री गने खरज ा बिारलाई सम्झनज पछन ।
(ड) “नगरपावलका” भन्नाले सर्यू ोदर्य नगरपावलका लाई सम्झनज पछन ।
(ढ) “तोवकएको वा तोवकए बमोविम” भन्नाले र्यस ऐन बमोविम बनेको वनर्यमावलीमा तोवकएको वा तोवकए
बमोविम सम्झनज पछन ।
(ण) “थोक बिार” भन्नाले कजनै उत्पादक वा ववक्रेताले अको ववक्रेतालाई कृ वष वस्तज वबक्री ववतरण गने
स्थलको थोक बिारलाई सम्झनज पछन ।
(त) “प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ त” भन्नाले सर्यू ोदर्य नगरपावलकाको प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ त सम्झनजपछन
।
(थ) “वबक्रेता” भन्नाले कृ वष वस्तजहरू वबक्री गने व्र्यापारी, कृ षक, कृ षक समहू , कृ वष फामन, सहकारी संस्था,
कम्पनी वा एिेन्ट वबक्रेता समेतलाई सम्झनज पछन
(द) “मन्रालर्य” भन्नाले संघ तथा प्रदेशको कृ वष क्षेर हेने मन्रालर्यलाई सम्झनज पदनछ ।
(ध) “व्र्यवसावर्यक कृ वष करार” भन्नाले व्र्यवसावर्यक कृ वष खेती वा कृ वष फामनको सचिालन, कृ वष वस्तजको
व्र्यावसावर्यक उत्पादन, खररद, ववक्री, सचिर्य र बिारीकरण गनन वा कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन गनन दईज वा दईज भन्दा

बढी पक्ष वीि भएको सम्झौता वा व्र्यवसावर्यक कृ वष करारलाई सम्झनज पदनछ । र्यस शब्दले व्र्यवसावर्यक कृ वष
प्रर्योिनको लावग व्र्यवक्तगत वा संस्थागत रूपमा वलिमा वलन वदन वा कृ वषिन्र्य उद्योगको लावग कृ वष वस्तज
वा वालीको उत्पादन वा आपवज तन गनन दईज वा दईज भन्दा बढी पक्षहरूबीि क्षेरफल, पररमाण, मल्ू र्य र गणज स्तरको
आधारमा भएको करारलाई समेत िनाउुँछ ।
(न) “वडा” भन्नाले सर्यू ोदर्य नगरपावलकाको वडा सम्झनजपछन ।
(प) ‘‘सवमवत” भन्नाले र्यस ऐनको दफा ५ बमोविम गठन भएको कृ वष बिार सचिालन तथा व्र्यवस्थापन
सवमवत सम्झनज पछन ।
(फ) “सभा” भन्नाले सूर्योदर्य नगरपावलकाको नगर सभालाई सम्झनजपछन ।
(ब) “संकलन के न्र” भन्नाले कृ षकहरूले दोस्रो बिारमा ववक्री गने उद्देश्र्यले कृ वष उपि संकलन गरे र
ववक्रेतालाई ववक्री गनेसंकलन के न्रलाई सम्झनज पछन ।
(भ) “हाट–बिार” भन्नाले कृ वष उपि लगार्यत अन्र्य स्थानीर्य उत्पादन ववक्री गने उद्देश्र्यले नगर
कार्यनपावलकाबाट स्वीकृ त वलई सचिालन भएको हाट बिारलाई सम्झनज पछन ।
पररच्छे द २
कृवष बिार सभिन्धी व्यिस्था
३ कृ वष बिारको स्थापनााः (१) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेरवभरको कजनै पवन स्थानमा कृ वष बिारको स्थापना
गनन सक्नेछ ।
(२) कृ वष सम्वन्धी सहकारी वा कृ वष सम्वन्धी व्र्यवसावर्यक संस्थाले नगरपावलकाको अनजमवत वलई कृ वष
बिारको स्थापना गनन सक्नेछ ।
४. कृ वष बिारको वगीकरण :- (१) र्यस ऐनको दफा ३ बमोविम स्थापना हुने कृ वष बिारको वगीकरण देहार्य
बमोविमको हुनेछ :(क) थोक बिार,
(ख) खरज ा बिार,
(ग) हाट–बिार,
(घ) संकलन के न्र ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको बिार सचिालन वापत लाग्ने शल्ज क नगर सभाले तोके बमोविम हुनेछ ।
(३) बिार सचिालन सम्वन्धी अन्र्य व्र्यवस्था कार्यनपावलकाले तोके बमोविम हुनेछ ।
५. कृ वष बिार सचिालन तथा व्र्यवस्थापन सवमवत :- (१) र्यस ऐनको दफा (३) बमोविम स्थापना भएको
कृ वष बिारको सचिालन तथा व्र्यवस्थापन गननको लावग कृ वष बिार तथा व्र्यवस्थापन सवमवत रहनेछ ।
(२) कृ वष बिार सचिालन तथा व्र्यवस्थापन सवमवत सम्बन्धी अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए बमोविम हुनेछ ।
पररच्छे द ३
कृवष व्यिसाय प्रिर्द्वन सभबन्धी व्यिस्था
६. नगर कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन सवमवताः (१) कृ वष क्षेरको समग्र ववकास तथा प्रवद्धनन लगार्यतका कार्यन गनन वा
नगरपावलकामा एक नगर कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन सवमवत रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको सवमवतमा देहार्य बमोवमिका सदस्र्यहरू रहने छन :-

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

नगर प्रमख
— अध्र्यक्ष
ज
आवथनक ववकास सवमवतको संर्योिक
— सदस्र्य
प्रमख
प्रशासकीर्य
अवधकृ
त
— सदस्र्य
ज
नगरस्तरीर्य खाद्य सजरक्षा सवमवतको संर्योिक वा प्रमख
— सदस्र्य
ज
आवथनक ववकास सवमवतको वसफाररसमा नगर प्रमख
ज ले मनोवनत गरे को ववज्ञ

(ि)

सवमवतले मनोनर्यन गरे का व्र्यवसावर्यक वकसान मध्र्ये एक िना

—

(छ)

नगरपावलकाको कृ वष शाखा प्रमख
ज

—

— सदस्र्य
सदस्र्य
सदस्र्य सविव
(३) सवमवतले सम्बवन्धत क्षेरको ववशेषज्ञ तथा अन्र्य व्र्यवक्तलाई सवमवतको बैठकमा आमन्रण गनन सक्नेछ ।
(४) सवमवतको बैठक सम्बन्धी अन्र्य कार्यनवववध सवमवत आफै ले वनधानरण गरे बमोविम हुनेछ ।
(५) सवमवतले र्यस ऐनको उद्देश्र्य कार्यानन्वर्यन गनन आवश्र्यकता अनजसार वववभन्न उप—सवमवतहरू गठन गनन
सक्नेछ ।
(६) सवमवतको सविवालर्य सर्यू ोदर्य नगरपावलकाको कृ वष क्षेर हेने शाखामा रहनेछ ।
७. सवमवतको काम, कतनव्र्य र अवधकार:- र्यस ऐनमा अन्र्यर व्र्यवस्था भएदेवख वाहेक सवमवतको काम, कतनव्र्य
र अवधकार देहार्य बमोविम हुनेछ :(क) स्थानीर्यस्तरमा कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन गनन आवश्र्यक नीवत तथा र्योिना तिनमज ा
गने,
(ख) कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन गनन संघीर्य तथा प्रादेवशक वनकार्यसुँग समन्वर्य र सहकार्यन
गने
(ग) नगर क्षेरवभर उत्पावदत कृ वष उपि तथा पशिज न्र्य उत्पादनहरुको सम्बवन्धत
ववषर्यववज्ञ/सरोकारवालाहरु सुँग रार्य सझज ाव वलई न्र्यनज तम मल्ज र्य वनधानरण गनन सक्नेछ
।
(घ) कृ वष व्र्यवसार्यको प्रवद्धनन गने सम्बन्धमा आवश्र्यक कार्यन गने,
(ङ) कृ वष व्र्यवसार्यको प्रवद्धनन गने सम्बन्धमा कार्यनक्रम सचिालन गने,
(ि) कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन गनन आवश्र्यक पने सीप, प्रवववध तथा अन्र्य आवश्र्यक
ववषर्यको उवित व्र्यवस्था गनन प्रवरधनात्मक कार्यनहरू गने,
(छ) कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन कोषको सचिालन गने,
(ि) तोवकए बमोविमको अन्र्य आवश्र्यक कार्यन गने ।
८. कृ वष व्र्यवसार्यलाई सवज वधा वदनेाः– (१) नगरपावलकाले कृ वष व्र्यवसार्यका लावग देहार्य बमोविम छजट तथा
सवज वधा वदन सक्नेछ :(क) स्थानीर्य कर वनकासी शल्ज क

(ख) कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन सम्बन्धी प्रवववध प्रर्योग र ववस्तारमा अनजदान िस्तै ढजवानी साधन,
र्यावन्रक उपकरण आवद छजट र सवज वधाहरु नगर सभाले तोके बमोविम हुनेछ ।
९. कृ वष ऋण :- (१) कजनै पवन बैंक वा ववत्तीर्य सस्ं थाले सो सस्ं थाको वनर्यम बमोविम कृ वष ऋण उपलव्ध
गराउन सक्नेछ ।
(२) प्रिवलत नेपाल कानूनमा िनज सजकै कजरा लेवखएको भए तापवन र्यस ऐन बमोविमको व्र्यावसावर्यक कृ वष
करार सम्बन्धी सम्झौतालाई वधतोको रूपमा स्वीकार गरी कजनै बैंक वा ववत्तीर्य संस्थाले उपदफा (१)
बमोविमको ऋण उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोविम उपलव्ध गराउने ऋणलाई सरकारको अवत प्राथमवकता क्षेरमा किान लगानी गरे को
सरह मानी सो वापत उक्त बैकुँ वा ववत्तीर्य संस्थाले पाउने सवज वधा समेत पाउन सक्नेछ ।
(४) कजनै बै ुँक वा ववत्तीर्य संस्थाले उपदफा (२) बमोविम गरे को लगानी उठन नसक्ने भई अपलेखन गनजन पने
भएमा सो अपलेखन गरे को वषनको खदज कर र्योग्र्य आर्यबाट सो अङक बरावरको रकम घटाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द ४
कोषको स्थापना तथा सचिालन
१०. कोषको स्थापना :- (१) कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन गननका लावग एक छजिै कृ वष व्र्यवसार्य प्रवद्धनन कोषको
स्थापना गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको कोषमा देहार्यका रकमहरू रहने छन :(क) संघीर्य तथा प्रादेवशक सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) नगरपावलकाबाट प्राप्त रकम,
(ग) नेपाल सरकारबाट ववदेशी सरकार, अन्तरावष्ट्रर्य संघ सस्ं थासुँग सम्झौता गरी नगरपावलकामा
वववनर्योवित रकम वापत प्राप्त रकम ।
(घ) अन्र्य कजनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोविमको रकम प्राप्त गनजन अवघ संघीर्य अथन मन्रालर्यको स्वीकृ वत वलनज
पनेछ ।
११. कोषको सचिालन :- (१) नगरपावलकाको नीवत, कानजन, कार्यनवववध तथा वनदेशन बमोविम कृ वष
व्र्यवसार्यको प्रवद्धनन गननका लावग कोषको रकम खिन गररनेछ ।
(२) कोषको सविवालर्य नगरपावलका अन्तगनतको कृ वष शाखामा रहनेछ ।
१२. कोषको सचिालन सम्बन्धी व्र्यवस्थााः (१) सवमवतको तफन बाट गररने सम्पणू न खिन दफा १० बमोविमको
कोषबाट तोवकए बमेविम व्र्यहोररनेछ ।
(२) सवमवतको कोषमा रहेको रकम सवमवतले प्रिवलत कानून बमोविम कजनै बैकमा खाता खोली िम्मा गनेछ
।
(३) सवमवतको कोषको सचिालन सवमवतको अध्र्यक्ष वा सदस्र्य–सविव र लेखा प्रमख
ज को सर्यं क्त
ज दस्तखतबाट
हुनेछ ।
(४) कोषको सचिालन सम्बन्धी अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए बमोविम हुनेछ ।
१३. लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) कोषको आर्य व्र्यर्यको लेखा प्रिवलत कानून बमोविम राख्नज पनेछ ।

(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
पररच्छे द ५
व्यिसावयक कृवष करार (वलि)
१४.
व्र्यवसावर्यक कृ वष करार गनन सवकने:- (१) र्यस ऐन बमोविम कृ वष व्र्यवसार्यको प्रवद्धनन गनन दईज वा
दईज भन्दा बढी पक्षबीि व्र्यवसावर्यक कृ वष करार गनन सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम करार गदान प्रिवलत नेपाल कानूनको अवधनमा रही पक्षहरूको आपसी सहमवतमा
ववद्यतज ीर्य प्रणालीको माध्र्यमबाट समेत गनन सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोविमको करार गदान अपनाउनज पने प्रवक्रर्या तोवकए बमोविम हुनेछ ।
१५. िग्गा तथा भौवतक साधन उपलब्ध गराउन सवकनेाः- कजनै व्र्यवक्त, संस्था वा वनकार्यले कृ वष व्र्यवसार्य गने
प्रर्योिनका लावग व्र्यवक्त, कृ वष फामन वा व्र्यवसार्यी, कृ षक समूह, र्यजवा समूह वा त्र्यस्ता कृ षक समहज वमलेर
बनेको सवमवत, सहकारीलाई िग्गा तथा भौवतक सम्पवत्त करार गरी उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
१६. िग्गा तथा भौवतक साधन माग गनन सक्नेाः (१) कजनै कृ षक वा कृ वष व्र्यवसार्यीले व्र्यावसावर्यक रूपमा कृ वष
सम्बन्धी कार्यन गननको लावग प्रिवलत कानूनको प्रवतकूल नहुने गरी करार बमोविम िग्गा तथा भौवतक साधन
प्राप्त गनन दफा १५ बमोविमका व्र्यवक्त वा वनकार्यसुँग माग गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम िग्गा तथा भौवतक साधन माग भई आएमा वनवित अववध तोकी प्रिवलत काननू
बमोविम सम्बवन्धत वनकार्यले करारमा िग्गा तथा भौवतक साधन उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) िग्गा तथा भौवतक साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रवक्रर्या तथा अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए बमोविम हुनेछ
।
(४) खेती नगरी लगातार २ बषनसम्म बाुँझो रहेको कृ वष र्योग्र्य िवमन नेपाल सरकारले तोवकए वमोविम कृ वष
प्रर्योिनका लावग प्रर्योगमा ल्र्याउन सक्नेछ ।
१७. स्वावमत्व हस्तान्तरण नहुनेाः र्यस ऐनको दफा १५ बमोविम कजनै िग्गा वा भौवतक साधन उपलब्ध गराएको
अवस्थामा करार गरे को वा वलिमा वलएको कारणले मार िग्गा वा भौवतक साधनमा करारका पक्षको स्वावमत्व
हस्तान्तरण हुने छै न ।
१८. पजनाः करार गनन नहुने :- र्यस ऐन बमोविम करार गने पक्षले दोश्रो पक्षको सहमती नवलइ सोही वबषर्यमा
तेश्रो पक्षसुँग पनज ाः करार गनन पाउने छै नन ।
१९. व्र्यवसावर्यक कृ वष करारका ववषर्यवस्तजहरू :- (१) र्यस ऐन बमोविम कृ वष करार गदान करारको प्रकृ वत र
अवस्था अनरू
ज प अनसज िू ी –२ मा उल्लेख भए बमोविम हुनेछ ।
(२) र्यस ऐनको प्रवतकजल नहुने गरी पक्षहरूको सहमवतमा उपदफा (१) मा उल्लेवखत ववषर्य बाहेकका अन्र्य
उपर्यजक्त ववषर्यवस्तजहरू समेत व्र्यवसावर्यक कृ वष करारमा समावेश गनन सवकनेछ ।
२०. व्र्यवसावर्यक कृ वष करारका पक्षहरूको दावर्यत्व:- (१) र्यस ऐनको दफा १५ वा १६ बमोविम कृ वष व्र्यवसार्य
सचिालन गनन वलएको िग्गा तथा भौवतक साधनमा पक्षहरूको दावर्यत्व र्यस ऐनमा उल्लेख भएको अवतररक्त
अन्र्य दावर्यत्व करारमा तोवकए बमोविम हुनेछ ।
(२) कृ वष वस्तजको पररमाण वा क्षेर तोकी गररने व्र्यवसार्यमा पक्षहरूको दावर्यत्व पक्षहरू बीि करार भएकोमा
र्यस ऐनमा उल्लेख भएको अवतररक्त अन्र्य कजराहरू करारमा उल्लेख भए बमोविम हुनेछ ।

(३) व्र्यवसावर्यक कृ वष करार गने पक्षहरूले कृ वष करार प्रर्योिनको लावग कृ वष उत्पादन सामग्री, प्रवववध र ऋण
वा अन्र्य सहार्यता आफै वा ववत्तीर्य संस्थाहरू माफन त तोवकएका शतनहरूको आधारमा उपलब्ध गराउने गरी
आ–आफ्नो दावर्यत्व वनधानरण गनन सक्नेछन ।
(४) व्र्यवसावर्यक कृ वष करार गने पक्षहरूले प्रिवलत कानूनको प्रवतकूल नहुने गरी गनजन पनेछ ।
२१. करार परू ा गनजन पने समर्य र तररकााः (१) करारमा करार परू ा गने समर्य र तररका उल्लेख भएकोमा उवल्लवखत
समर्यवभर र उवल्लवखत तररका बमोविम करार परू ा गनजन पनेछ ।
(२) करार बमोविमको काम गनन करारमा कजनै समर्य वा तररका तोवकएको रहनेछ तर सो काम कजनै खास
समर्यमा वा कजनै खास तररकाले मार गनन सवकने रहेछ भने सोही समर्यमा सोही तररका बमोविम गने गरी करार
भएको मावननेछ ।
(३) उपदफा (२) मा लेवखएको अवस्थामा बाहेक करारमा करार परू ा गने समर्य र तररका उल्लेख नभएमा
उवित समर्यवभर उपर्यक्त
ज तररका अपनाई परू ा गननज पनेछ ।
२२. करार परू ा गने स्थानाः (१) करार बमोविम काम परू ा गनन कजनै वनवित स्थान तोवकएको रहेछ भने सो काम
सोही स्थानमा परू ा गनजन पनेछ ।
(२) करार बमोविम कजनै एक पक्षले अको पक्षलाई कजनै मालसामान वदने वा बजझाउने स्थान करारमा तोवकएको
रहेछ भने सोही स्थानमा नै वदनज वा बजझाउनज पनेछ ।
(३) करार बमोविम काम गने वनवित स्थान नतोवकएको तर सो काम कजनै खास स्थानमा मार गनन सवकने वा
िलन व्र्यवहार वा सो कामको प्रकृ वत अनजसार कजनै खास स्थानमा मार गनजन पने वकवसमको रहेछ भने सो काम
सोही स्थानमा गने गरी करार भएको मावननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा लेवखए देवख बाहेक अन्र्य अवस्थामा करार बमोविम काम गने स्थान करारमा
उल्लेख भएको रहेनछ भने करार बमोविम काम गने पक्षले अको पक्षलाई मनावसब मावफकको स्थान तोवकवदन
सिू ना गनजन पनेछ र अको पक्षले पवन सो काम गनन मनावसब मावफकको स्थान तोवकवदनज पनेछ ।
२३. करार परू ा गनजन नपने अवस्थााः देहार्यका अवस्थामा करार बमोविम काम गनन आवश्र्यक पने छै न ।
(क) करारको एक पक्षले अको पक्षलाई करार बमोविमको दावर्यत्व परू ा गननज नपने गरी छजट वदएमा,
(ख) बदर गराउन सवकने करार बदर गराउन पाउने पक्षले बदर गराएमा,
(ग) अको पक्षले करार उल्लंघन गरे को कारणबाट करारको पररपालना हुने नसक्ने भएमा,
(घ) र्यस ऐनको कजनै व्र्यवस्था बमोविम करार बमोविमको काम गनजन नपने भएमा,
(ङ) करार गदानको पररवस्थतीमा आधारभतू पररवतनन भै करारको पररपालना गनन असम्भव भएमा
।
२४. करार दतान गनजन पने:- (१) र्यस ऐन अन्तगनत सम्पन्न गररएका करारहरू सम्झौता भएको वमवतले पैवतस
वदनवभर सम्ववन्धत नगरपावलकामा दतान गनजन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम करार दतान गदान तोवकए बमोविमको दस्तरज लाग्नेछ ।
(३) दतान नगररएको करारको आधारमा नेपाल सरकार वा अन्र्य वनकार्यले वदने सवज वधा वा सहुवलर्यत वदने
प्रर्योिनको लावग मान्र्यता प्राप्त गने छै न ।

(४) उपदफा (१) बमोविम भएको करारको आवधकाररक प्रवत नगरपावलकाको तोवकएको अवधकारीले
अवनवार्यन रूपले राख्नज पनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोविमको करार दतान गनन दवज ै पक्षहरू स्वर्यम वा उनीहरूको काननज बमोविमको प्रवतवनवध
उपवस्थत हुनज पनेछ ।
(६) नगरपावलकाले कजनै व्र्यवसार्यी वा कृ षकले कृ वष करार दतान गनन ल्र्याएकोमा दतान गने अवधकारीले र्यस ऐन
बमोविम उल्लेख हुनजपने कजनै कजरा उल्लेख नभएको वा अनजवित प्रावधान उल्लेख भएकोमा सो पररमािनन गरे र
मार दतान गनन आदेश वदन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोविम वदइएको आदेश करारका पक्षहरूले पालन गनजन पनेछ ।
पररच्छे द ६
वििाद समाधान
२५. वववादको समाधान :- (१) र्यस ऐन अन्तगनत गररएका कृ वष करारको कार्यानन्वर्यनको सम्बन्धमा कजनै वववाद
उत्पन्न भएमा त्र्यस्ता वववादहरू पक्षहरूले आपसी बातानबाट समाधान गनन सक्नेछन ।
(२) उपदफा (१) बमोविम वातानबाट वववाद समाधान हुन नसके मा पक्षहरूले प्रिवलत कानजन बमोविम नगर
न्र्यावर्यक सवमवतमा वनबेदन वदनज पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोविम वनबेदन पनन आएमा नगर न्र्यावर्यक सवमवतले पैवतस वदन वभर मेलवमलापको
माध्र्यमबाट वववादको टजंङगो लगाउनज पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोविम भएको वववादको टजंङगो उपर वित्त नवझज ने त्र्यस्तो पक्षले स्थानीर्य सरकार
सचिालन ऐन, २०७४ बमोविम ३५ वदनवभर सम्ववन्धत विल्ला अदालतमा पनज रावेदन गनन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोविम मेलवमलापबाट वववाद समाधान हुन नसके मा पक्षहरूले प्रिवलत कानजन बमोविम
मध्र्यस्थता सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाउन समेत सक्नेछन ।
(६) मध्र्यस्थता सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाउुँदा मध्र्यस्थकतानको नाम करारमा नै उल्लेख भएकोमा सोही
बमोविम हुनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोविम करारमा नाम उल्लेख नभएकोमा पक्षहरूका प्रवतवनवध, नगरपावलका प्रवतवनवध वा
नगरपावलका बाट तोवकएका वबषर्यववज्ञ वा मेलवमलापकतान सवहतको मध्र्यस्थता सवमवतको गठन गररनेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोविम मध्र्यस्थता िर्यनको लावग दबज ै पक्षहरूबाट अनजरोध भइ आएमा सम्ववन्धत व्र्यवक्त
वा कार्यानलर्यले अवनवार्यन रूपमा ७ वदन वभरमा वलवखत सहमवत वा असहमवत वदनज पनेछ ।
(९) मध्र्यस्थता सवमवतले उिरज ी परे को सात वदनवभर वातानद्वारा वववादको समाधान गनजन पनेछ ।
(१०) उपदफा –९) बमोविम वववाद समाधान हुन नसके मा सम्ववन्धत पक्षलाई उिरज ी उपर सात वदनको म्र्याद
वदइ प्रवतवाद गने मौका वदनज पनेछ ।
(११) उपदफा (१०) बमोविमको समर्याववधवभर सम्ववन्धत पक्षले प्रवतवाद गरी वा नगरी बसेमा सो व्र्यहोरा
उल्लेख गरी मध्र्यस्थता सवमवतले थप सात वदनवभरमा आफ्नो वनणनर्य वदनज पनेछ ।
(१२) उपदफा (११) बमोविम मध्र्यस्थता सवमवतद्वारा गररएको वनणनर्य अवन्तम हुनेछ ।

(१३) र्यस ऐन बमोविम मध्र्यस्थता सवमवतद्वारा गररएको वनणनर्य उपर वित्त नवजझने पक्षले मध्र्यस्थता ऐन, २०५५
को म्र्यादवभरै सम्बवन्धत उच्ि अदालतमा वनवेदन वदन सक्नेछ ।
(१४) मध्र्यस्थता सवमवतको अन्र्य कार्यनवववध करारमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोविम र अन्र्यका हकमा
मध्र्यस्थता सवमवतले तोके बमोविम हुनेछ ।
(१५) मध्र्यस्थकतानले पाररश्रवमक र सजववधा पक्षहरूबाट वलन सक्ने छन ।
२६. म्र्याद सम्बन्धमा :- र्यस ऐन बमोविमको वववादमा पक्षको कावज वावहरको पररवस्थवत परी र्यस ऐनको दफा
२५ को उपदफा (१०) बमोविमको म्र्याद गज्र
ज न गएमा एक पटकलाई बढीमा पन्र वदन म्र्याद थाम्न पाउनेछ ।
२७. मध्र्यस्थता सवमवतको वनणनर्यको कार्यानन्वर्यन:- (१) मध्र्यस्थता सवमवतको वनणनर्य भएको सात वदनवभरमा
पक्षहरूले वनणनर्य कार्यानन्वर्यन गनजन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम कजनै पक्षले तोवकएको समर्यमा वनणनर्यको कार्यानन्वर्यन नगरे मा त्र्यस्तो वनणनर्यको
कार्यानन्वर्यनमा विल्ला प्रशासन कार्यानलर्य र अन्र्य वनकार्यको सहर्योग वलन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोविमको कार्यानलर्यले वनणनर्य कार्यानन्वर्यन गने वसलवशलामा सम्बवन्धत पक्षको सम्पवत्त वा
कारोबार रोक्का राख्न, त्र्यस्तो सम्पवत्त वा कारोबार रोक्का राखेकोमा फजकजवा गनन लेवख पठाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोविम रोक्का वा फजकजवा गररवदन अनजरोध भई आएमा सम्ववन्धत मालपोत कार्यानलर्य, बैंक
वा ववत्तीर्य सस्ं थाले त्र्यस्तो सम्पवत्त वा कारोबारको रोक्का वा फजकजवा गननज परन नेछ ।
(५) मध्र्यस्थता सम्बन्धी वबषर्यमा र्यस ऐनमा उल्लेवखत वबषर्यका हकमा र्यसै ऐन बमोविम र अन्र्य वबषर्यका
हकमा मध्र्यस्थता ऐन, २०५५ बमोविम हुनेछ ।
पररच्छे द ७
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२८. व्र्यवसार्य दतान गनजन पने :- (१) करार गरी कृ वष व्र्यवसार्य सचिालन गनन िाहने कृ षक, कृ वष फामन वा एिेण्ट
लगार्यतले दतान नगरी व्र्यवसार्य सचिालन गनन हुदनै ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको व्र्यवसार्य दतान प्रमख
ज प्रशासवकर्य अवधकृ तले गनेछ । वनिले कवम्तमा
अवधकृ तस्तरको कजनै कमनिारीलाई आवश्र्यकता अनसज ार र्यस्तो करार दतान गने अवधकार प्रत्र्यार्योिन गनन
सक्नेछ ।
(३) व्र्यवसार्य करार दतान तथा शल्ज क लगार्यतका अन्र्य व्र्यवस्था कार्यनपावलकाले वनधानरण गरे बमोविम हुनेछ
।
२९. क्षवतपवू तन सम्बन्धी व्र्यवस्था :- (१) करार कार्यानन्वर्यनको सन्दभनमा कजनै पक्षका काम कारवाहीबाट अको
पक्षलाई क्षवत पग्ज न गएमा करारमा नै क्षवतपवू तनको मारा तोवकएकोमा सोही बमोविम र नतोवकएको हकमा
सम्झौताको प्रकृ वत, स्थलगत वनरीक्षण, स्थानीर्य सिनवमन, ववशेषज्ञको रार्य, प्रिवलत दरभाउ समेत बजझी सोको
आधारमा मकान पने पक्षलाई मध्र्यस्थता सवमवतले क्षवतपवू तन भराइवदने वनणनर्य गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िनज सक
ज ै कजरा लेवखएको भए तापवन पक्षको काबज वावहरको पररवस्थवतले गदान करारको
र्यथावत पररपालना हुन नसके को अवस्थामा र्यस ऐन बमोविमको दावर्यत्व वतनजन व्र्यहोनजन पने छै न । तर करार
गदानको अवस्थामा पक्षवीि कजनै लेनदेन भएको रहेछ भने अवस्था हेरी मकान पने पक्षलाई लेनदेनको सामान,
वस्तज वा नगद वफतान वदनज पनेछ ।

३०. कारवाही िलाउने तथा दण्ड सिार्य गने अवधकारी :- (१) र्यस ऐन बमोविम दण्ड सिार्य गने वा क्षवतपवू तन
भराउने अवधकार नगर न्र्यार्यीक सवमवतलाई हुनेछ ।
(२) र्यस ऐन बमोविम कारवाही तथा सिार्य हुने मद्दज ा अनसज न्धान तथा तहवककात गने अवधकारीले सम्बवन्धत
विल्ला सरकारी ववकल कार्यानलर्यको परामशन तथा सहर्योग वलन सक्नेछ ।
३१. दण्ड सिार्य :- (१) कसैले र्यस ऐनको देहार्य बमोविम कसरज गरे मा देहार्य बमोविमको सिार्य हुनेछाः
(क) दफा ३ र ४ ववपररत कृ वष बिार स्थापना र सचिालन गरे मा पवच्िस हिार देवख पिास हिार
रूपैर्याुँसम्म,
(ख) मनावसव कारण वेगर दफा २८ को उपदफा (२) को कार्यन नगरे मा वा गनन इन्कार गरे मा त्र्यस्तो
कार्यानलर्यको मख्ज र्य भई कार्यन गने अवधकारी वा त्र्यस्तो कार्यन कजनै अवधकारीलाई प्रत्र्यार्योिन
गररएकोमा त्र्यस्तो विम्मेवारी प्राप्त अवधकारीलाई पवच्िस हिारदेवख पिास हिार रूपैर्याुँसम्म,
(ग) दफा २९ बमोविम क्षवतपवू तन भने आदेश वदएकोमा लापरवाही पवू नक त्र्यस्तो क्षवतपवू तन नवदएमा
त्र्यस्तो अटेर गनेलाई पवच्िस हिारदेवख पिास हिार रूपैर्याुँसम्म ।
(घ) र्यस ऐन वा र्यस ऐन अन्तरगत बनेको वनर्यमावली ववपररत कजनै कार्यन गरी त्र्यसबाट कसैको
हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्र्यस्तो हानी नोक्सानी वनिबाट नै भराईनेछ ।
३२. पनज रावेदन :- र्यस ऐनको दफा ३१ बमोविम वदएको सिार्यमा वित्त नबजझने पक्षले पैंतीस वदनवभर
सम्बवन्धत विल्ला अदालतमा पनज रावेदन वदन सक्नेछ ।
३३. बीमा सम्बन्धी व्र्यवस्थााः (१) र्यस ऐन बमोविम करार गरी गररएको कृ वष उपिको उत्पादनको सम्झौताको
आधारमा ववमा सवमवतले तोके को प्रकृ र्या परज ा गरी त्र्यस्तो वीमा कार्यन गनन अवख्तर्यार पाएको ववमा कम्पनीले
ववमा गनेछ ।
(२) वीमा गने प्रवक्रर्याका सम्बन्धमा वीमा सवमवतले समर्य समर्यमा वनधानरण गरे बमोविम हुनेछ ।
(३) र्यस ऐन बमोविम गररने व्र्यावसावर्यक कृ वष करार सम्ववन्धत वनकार्यमा दतान हुनासाथ सोही वमवतबाट लागू
हुने गरी सम्बवन्धत वीमा कम्पनीले वीमा गनन सक्नेछ ।
(४) कजनै वीमा कम्पनीले व्र्यावसावर्यक कृ वष करारको ववमा गदान वतननज परे को क्षवतको अङक बराबर आफ्नो
खदज करर्योग्र्य आर्यबाट घटाउन पाउनेछ ।
३४. प्रिवलत कानून बमोविम हुने :- र्यस ऐनमा लेवखएको ववषर्यमा र्यसै ऐन बमोविम र अन्र्य ववषर्यमा प्रिवलत
कानून बमोविम हुनेछ ।
३५. वौवद्धक सम्पत्तीको सरं क्षण गननज पनेाः- र्यस ऐन बमोविम कृ वष व्र्यवसार्यको प्रवद्धनन गदान वा व्र्यवसावर्यक
कृ वष करार गदान वौवद्धक सम्पत्ती, भौगोवलक पररिर्य तथा कृ षक अवधकार समेतको संरक्षण हुने गरी गनजन पनेछ
।
३६. वनर्यम वनाउन सक्ने :- र्यस ऐनको उद्देश्र्य कार्यानन्वर्यन गनन कार्यनपावलकाले आवश्र्यक वनर्यम, वनदेवशका,
कार्यनवववध बनाउन सक्नेछ ।
३७. बिाऊाः- र्यस ऐनको उद्देश्र्य तथा वबषर्यक्षेरमा प्रिवलत नेपाल कानजन बमोविम र्यस अवघ भएका कार्यनहरू
र्यसै ऐन वमोविम भएको मावननेछ ।

अनजसूिी –१
दफा २ को िण्ड (छ) सँग सभबवन्धत
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)
(११)
(१२)
(१३)
(१४)

खाद्यान्न बाली,
वागवानी िन्र्याः फलफूल, तरकारी, मसलाबाली, पूष्ट्प
पश,ज पछ
ं ी
माछा, मास,ज दधज , फजल, हाड, छाला, ऊन
च्र्याउ,
मौरी, रे शम
विर्या, कफी, अलैिी, सजपारी, घाुँसेवाली
तेलहन, दलहन
कपास, िटज , उख,ज रबरखेती, वटमरज
कृ वष पर्यनटन
कृ वषका सबै उपक्षेरसुँग सम्बद्ध उत्पादन र सो शब्दले औधोवगक प्रर्योिनमा हुने कृ वषवस्तजहरू
कृ वष तथा पशिज न्र्य उत्पादनको प्रशोधन उद्योग
कृ वष तथा पशिज न्र्य उत्पादन सामाग्री (दाना, मलखाद्य, ववषादी, औषधी) आवदको प्रशोधन उद्योग
खेती प्रणालीमा समावबि कृ वष तथा पशजिन्र्य बस्तजहरू ।

(क)
(ग)
(घ)
(ङ)
(ङ)
(ि)
(छ)
(ि)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)

अनजसूिी –२
दफा १९ सँग सभबवन्धत
करारका पक्षहरू, (ख) करार खेतीको क्षेर,
िग्गा र भौवतक साधन,
वस्तजको वववरण, मारा,
गणज स्तर,
सम्झौताको अववध,
उत्पादन गररने वस्तजको खररद/वबक्री मूल्र्य,
भक्त
ज ानीको प्रवक्रर्या,
ढजवानीको दावर्यत्व,
उत्पादन प्रवक्रर्या,
अनगज मनका पक्षहरू,
काबज बावहरको पररवस्थवतबाट उत्पादनमा पनन सक्ने असर र त्र्यसको दावर्यत्व,
गजणस्तर वनधानरणका आधारहरू,
पक्षहरूले एक अकोलाई उपलब्ध गराउने सेवा तथा सजववधा,
करारको पालनामा वववाद भएमा अपनाइने समाधानका उपार्य िस्तै मेलवमलाप तथा मध्र्यस्थता लगार्यतका
ववषर्यवस्तजहरू आवद
कृ वष उपिको मल्ू र्य वनधानरण

दोश्रो नगर सभामा पेश गररएको
सर्यू ोदर्य नगरपावलकाको प्रशासकीर्य कार्यनवववध (वनर्यवमत गने) ऐन,
२०७४
प्रस्तािनााः
नेपालको संववधानको अनजसिू ी ८ र ९ तथा स्थानीर्य सरकार सचिालन ऐन,
२०७४ बमोविम स्थानीर्य तहलाई तोवकएको अवधकार क्षेरवभरका ववषर्यमा
आवश्र्यक काननू बनाई प्रशासकीर्य कार्यनवववध वनर्यवमत गनन वाचछनीर्य भएकोले
स्थानीर्य सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोविम
सर्यू ोदर्य नगरपावलकाको नगर सभाले र्यो ऐन बनाएको छ ।
१.संवक्षप्त नाम, विस्तार र प्रारभभ :- (१) र्यो ऐनको नाम सर्यू ोदर्य
नगरपावलकाको प्रशासकीर्य कार्यनवववध (वनर्यवमत गने) ऐन, २०७४ रहेको छ ।
(२) र्यो ऐन सर्यू ोदर्य नगरपावलका क्षेरवभर तरुज न्त लागू हुनेछ ।
२. पररभाषा :- (१) वबषर्य वा प्रसङगले अको अथन नलागेमा र्यस ऐनमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले सर्यू ोदर्य नगरपावलकाको प्रशासकीर्य कार्यनवववध (वनर्यवमत
गने) ऐन, २०७४ सम्झनज पछन ।
(ख) “कार्यनपावलका” भन्नाले सर्यू ोदर्य नगर कार्यनपावलका सम्झनज पछन ।
(ग) “नगरपावलका” भन्नाले सूर्योदर्य नगरपावलका सम्झनज पछन ।
(घ) “सभा” भन्नाले संववधानको २२३ बमोविमको नगर सभा सम्झनज पछन ।
(ङ) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधानलाई सम्झनज पछन ।
३. वनयम बनाउने अवधकार :- (१) नेपालको संववधान तथा स्थानीर्य सरकार
सचिालन ऐन, २०७४ बमोविम नगरपावलकालाई तोवकएका अवधकार
क्षेरवभरका ववषर्यमा तोवकएको कार्यन विम्मेवारी वनवानह गनन अपनाउनज पने
कार्यनवववध वनर्यवमत गननको वनवमत्त सर्यू ोदर्य नगर कार्यनपावलकाले आवश्र्यक
वनर्यम बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) वमोविम वनर्यम बनाउुँदा सघं ीर्य तथा प्रदेश काननू बमोविम
स्थानीर्य तहको क्षेरावधकार वभर पने ववषर्यमा मार बनाउनज पनेछ ।
४. वनदेवशका, कायवविवध र मापदण्ड िनाउन सकनेाः- (१) सवं वधान, ऐन
तथा र्यस ऐन अन्तरगत वनेको वनर्यमावलीको अवधनमा रही सर्यू ोदर्य नगर
कार्यनपावलकाले आवश्र्यकता अनसज ार वनदेवशका, कार्यनवववध र मापदण्ड वनाई
लागू गनन सक्नेछ ।
५. बिाउ:- सर्यू ोदर्य नगर कार्यनपावलकाले स्वीकृ त गरे का, कार्यानन्वर्यनमा
ल्र्याएका वनदेवशका, कार्यनवववध, वनदेवशका र मापदण्ड र्यसै ऐन अनसज ार भए
गरे को मावननेछ ।
आज्ञाले
रािेन्र भिराई
प्रमख
ज प्रशासकीर्य अवधकृ त

