स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा स्थानीम तहभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई प्राप्त अङ्झधकायहरु दे हाम अनङ्टसाय व्मवस्था गये को
छ
४७. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको अङ्झधकायऺेत्र

(१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराइ दे हामका ङ्जववादको ङ्झनरूऩण गनन अङ्झधकाय हङ्टनेछ

(क)

आरीधङ्टय, फाध ऩैनी, कङ्टरो वा ऩानीघाटको फाडपाड तथा उऩमोग,

(ख)

अकानको फारी नोक्सानी गये को,

(ग)

चयन, घाांस, दाउया,

(घ)

ज्मारा भजङ्टयी नङ्छदएको,

(ङ)

घयऩारङ्टवा ऩशङ्टऩऺी हयाएका वा ऩाएको,

(च)

जेष्ठ नागङ्चयकको ऩारनऩोषण तथा हेयचाह नगये को,

(छ)

नाफारक छोया छोयी वा ऩङ्झत-ऩत्नीराइ इज्जत आभद अनङ्टसाय खान राउन वा ङ्ञशऺा दीऺा नङ्छदएको,

(ज)

वाङ्जषकन ऩच्चीस राख रुऩैमा“सम्भको ङ्झफगो बएको घय फहार य घय फहार सङ्टङ्जवधा,

(झ)

अन्म व्मङ्ञिको घय, जग्गा वा सम्ऩङ्झतराइ असय ऩने गयी रुख ङ्झफरुवा रगाएको,

(ञ)

आफ्नो

(ट)

सङ्झधमायको जग्गा तप झमार याखी घय फनाउन ऩदा कानून फभोङ्ञजभ छोडन ऩन ऩङ्चयभाणका जग्गा नछोडी फनाएको,

(ठ)

घय

वा

फरेसीफाट

अकानको

घय,

जग्गा

वा सानवज
न ङ्झनक फाटोभा ऩानी झाये को,

कसै को हक वा स्वाङ्झभत्वभा बए ऩङ्झन ऩयाऩङ्टव न वदे ङ्ञख सानवज
न ङ्झनक रूऩभा प्रमोग हद आएको फाटो, वस्तङ्टबाउ ङ्झनकाल्न

ङ्झनकास, वस्तङ्टबाउ चयाउन चौय, कङ्टरो, नहय, ऩोखयी, ऩाटी ऩौवा, अन्त्मङ्जि स्थर, धाङ्झभक
न स्थर वा अन्म कङ्टनै सानवज
न ङ्झनक स्थरको
उऩमोग गन नङ्छदएको वा फाधा ऩङ्टमानएको ,
(ड)
(२)
(क)

सङ्घीम वा प्रदे श कानूनर स्थानीम तहाांफाट ङ्झनरूऩण हङ्टन बनी तोकेका अन्म ङ्जववाद ।

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराइ दे हामका ङ्जववादहरूभा भेरङ्झभराऩका भाध्मभफाट भात्र ङ्जववादका ङ्झनरूऩण गन अङ्झधकाय हङ्टनेछ :
सयकायी, सानवज
न ङ्झनक वा साभङ्टदाङ्जमक फाहेक एकाको हकको जग्गा अकोर चाऩी, ङ्झभची वा घङ्टसाइ खाएको,

(ख)

सयकायी, सानवज
न ङ्झनक वा साभङ्टदाङ्जमक फाहेक आÇनो हक नऩङ्टग्न अरुको जग्गाभा घय वा कङ्टनै सां यचना फनाएको,

(ग)

ऩङ्झत-ऩत्नीफीचको सम्फन्ध ङ्जवच्छे द,

(घ)

अङ्ग बङ्ग फाहेकको फढीभा एक वषनम्भ कैद हङ्टन सक्न कङ्टटङ्जऩट,

(ङ)

गारी फेइज्जती,

(च)

रङ्टटङ्जऩट,

(छ)

ऩशङ्टऩांऺी छाडा छाडेको वा ऩशङ्टऩांऺी याख्दा वा ऩाल्दा राऩयफाही गयी अरुराइ असय ऩाये को,

(ज)

अरुको आवासभा अनङ्झधकृत प्रवेश गये को,

(झ)

अकानको हक बोगभा यहेको जग्गा आफाद वा बोग चरन गये को,

(ञ)

ध्वनी प्रदङ्टषण गयी वा पोहोयभैरा फ्माङ्जक ङ्झछभेकीराइ असय ऩङ्टयमाएको ,

(ट)

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩ हङ्टन सक्न व्मङ्ञि फादी बइ दामय हङ्टन अन्म दे वानी य एक वषनम्भ कैद हङ्टन सक्न

पौजदायी ङ्जववाद ।
(३) उऩदपा -२ फभोङ्ञजभको ङ्जववादको सम्फन्धभा ऩऺरे चाहेभा ङ्झसध अदारतभा भङ्टद्दा दामय गन फाधा ऩये को भाङ्झनन छन ।

(४) मस दपाभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जववादभा प्रचङ्झरत कानूनभा भङ्टद्दा हेन ङ्झनकाम सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन कङ्टनै हदम्माद तोङ्जकएकोभा सोही
म्मादङ्झबत्र य कङ्टन हदम्माद नतोङ्जकएकोभा त्मस्तो काम बएको बए गये को ङ्झभङ्झतर ऩतीस ङ्छदनङ्झबत्र न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन
ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
स्ऩिीकयण : मस ऩङ्चयच्छे दको प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनवेदन बङ्ङारे उजङ्टयी वा ङ्जपयादराइ सभेत जनाउ“छ ।
४८.

अङ्झधकायऺेत्रको प्रमोग :(१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको अङ्झधकायऺेत्रको प्रमोग न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका सां मोजक य सदस्महरूरे

साभूङ्जहक रूऩरे गनेछन य फहङ्टभतको याम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम भाङ्झननेछ ।

(२)

उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका सां मोजक य अको एक जना सदस्मको उऩङ्ञस्थङ्झत

बएभा ङ्जववादको कायफाही य ङ्जकनाया गनन सङ्जकनेछ ।
(३) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सां मोजक फाहेक अरु दङ्टइ जना सदस्मका उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा ङ्जववादका ङ्जकनाया गनन फाहेक अरु कायफाही
गन सङ्जकनेछ ।

(४) कङ्टनै कायणरे सां मोजकको ऩद ङ्चयि बएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा यहेका अन्म दङ्टइ जना सदस्मका सवसम्भङ्झतभा ङ्जववादका
कायफाही य ङ्जकनाया गनन सङ्जकनेछ ।

(५) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्टन ङ्जववादका सम्फन्धभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सां मोजक वा कङ्टनै
सदस्मको ङ्झनजी सयोकाय वा स्वाथ गा“ङ्झसएको वा त्मस्तो सां मोजक वा सदस्मको नाताङ्झबत्रका व्मङ्ञि ङ्जववादका ऩऺ बएभा ङ्झनजफाट
सो ङ्जववादका कायफाही य ङ्जकनाया हङ्टन सक्ने छन ।

६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कङ्टनै सां मोजक वा सदस्मर हेन नङ्झभल्न ङ्जववादका हकभा त्मस्ता सां मोजक वा सदस्म फाहेकका अन्म
सदस्मर ङ्जववादका कायफाही य ङ्जकनाया गन

सक्नेछन । समोजक य सफै सदस्मर त्मस्तो ङ्जववादको कायफाही य ङ्जकनाया गनन

नङ्झभल्न बएभा सम्फङ्ञन्धत सबार तीन जना सदस्मराई सो ङ्जववादका भात्र कायफाही य ङ्जकनाया गने गयी तोक्न ऩनेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभको ङ्जववादको कायफाही य ङ्जकनाया गदान तीन जना सदस्मभध्मेको जेष्ठ सदस्मर न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको
सां मोजक बइ काभ गनेछ ।
४९.

न्माम सम्ऩादनको प्रङ्जिमा :(१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आपङ्ट सभऺ ऩेश बएको ङ्जववादका ङ्झनवेदन दतान गयी दतानको ङ्झनस्सा

सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइ उऩरब्ध गयाउन ऩनेछ ।
(२)

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आपङ्ट सभऺ ऩेश बएको ङ्जववादका ङ्झनवेदनका कायफाही य ङ्जकनाया गदान सम्बव बएसम्भ भेरङ्झभराऩ गन

प्रोत्साङ्जहत गयी दङ्टव ऩऺको सहभङ्झतभा ङ्झभराऩत्र गयाउन ऩनेछ । ऩऺहरूङ्झफच ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसकेभा दपा ४७ को उऩदपा (१)
भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जववादभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतर कानून फभोङ्ञजभ ङ्जववादका कायफाही य ङ्जकनाया गन ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२)

फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र गयाउां दा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आपूरे सूचीकृत गये को भेरङ्झभराऩकतानफाट गयाउन ऩनेछ ।

(४) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतर दपा ४७ का उऩदपा

(२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जववादभा प्रङ्झतफादी उऩङ्ञस्थत बएका ङ्झभङ्झतर तीन भङ्जहनाङ्झबत्र

भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट टङग्माउन ऩनेछ । सो अवङ्झधङ्झबत्र भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेभा सोही व्महोया उल्रेख गयी ऩऺराइ अदारत
जान सङ्टनाइ ङ्जववाद य सोसग सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसर कागज य प्रभाण सभेत सम्फङ्ञन्धत अदारतभा ऩठाइङ्छदन ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩऺ हाङ्ञजय हङ्टन आएभा सम्फङ्ञन्धत अदारतर प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सो भङ्टद्दाको कायफाही य
ङ्जकनाया गन ऩनेछ ।

(६) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतर आप सभऺ ऩये को ङ्जववादभा फादीर प्रङ्झतफादीका नाभभा कङ्टनै फैड्ढ, कम्ऩनी, ङ्जवत्तीम सां स्था वा अन्म कङ्टनै

ङ्झनकामभा यहेको खाता, ङ्झनऺेऩ वा प्रङ्झतवादीर ऩाउन कङ्टनै यकभ मथाङ्ञस्थङ्झतभा याखी कसै राइ ब ङ्टिानी नगन नगयाउन वा

प्रङ्झतफादीका हक बोगको कङ्टनै अचर सम्ऩङ्झत कसै राइ कङ्टन ऩङ्झन व्महोयारे हक हस्तान्तयण गननफाट योक्का गननको राङ्झग ङ्झनवेदन
ङ्छदएकोभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतर प्रायङ्ञम्बक जाचफङ्टझफाट सो फभोङ्ञजभ गन उऩमङ्टि दे खेभा अवङ्झध तोकी योक्काको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ य त्मसयी रेखी ऩठाएकोभा सो फभोङ्ञजभ योक्का गयी त्मसको जानकायी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराइ ङ्छदन
ऩनेछ ।

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ योक्का बएकोभा प्रङ्झतफादीरे त्मस्तो योक्का पङ्टकङ्टवा गननको राङ्झग न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएभा

सो सङ्झभङ्झतर त्मस्ता ङ्झनवेदन फभोङ्ञजभ योक्का पङ्टकङ्टवा गनन भनाङ्झसफ दे खेभा योक्का पङ्टकङ्टवाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन
सक्नेछ य त्मसयी रेखी ऩठाएकोभा सो फभोङ्ञजभ योक्का पङ्टकङ्टवा गयी त्मसका जानकायी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराइ ङ्छदन ऩनेछ ।

(८) दपा ४७ फभोङ्ञजभ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतर अङ्झधकायऺेत्र प्रमोग गदान ऩङ्झत ऩत्नी ङ्झफचका वा जेष्ठ नागङ्चयकको सां यऺण सम्फन्धी
ङ्जववादभा ऩीङ्झडत, ङ्झनजको नाफारक सन्तान वा ङ्झनजसां ग आश्रङ्झत अन्म कङ्टनै व्मङ्ञिको ङ्जहतको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइ दे हामका
अन्तङ्चयभ सां यऺणात्भक आदे श सभेत ङ्छदन सक्नेछ ः्-

(क) ऩीङ्झडतराइ ङ्झनज फसी आएको घयभा फसोफास गनन ङ्छदन, खान राउन ङ्छदन, कङ्टटङ्जऩट नगन तथा ङ्ञशि य सभ्म व्मवहाय गनन,

(ख) ऩीङ्झडतराइ शायीङ्चयक वा भानङ्झसक चोट ऩङ्टगेको बएभा उऩचाय गयाउन,

(ग) ऩीङ्झडतराइ अरग रूऩभा फसोफासको प्रफन्ध गन ऩन दे ङ्ञखएभा सोको व्मवस्था गनन य त्मसयी अरग फस्दा ङ्झनजका
बयणऩोषणको राङ्झग उङ्ञचत व्मवस्था गनन,
(घ) ऩीङ्झडतराइ गारीगरौज गने, धम्की ङ्छदन वा असभ्म व्मवहाय गने कामन नगनन, नगयाउन,
(ङ) ऩीङ्झडतका ङ्जहत य

सङ्टयऺाको राङ्झग अन्म आवश्मक य उऩमङ्टि कङ्टया गन वा गयाउन ।

(९) दपा ४७ फभोङ्ञजभको कङ्टन ङ्जववाद सम्फन्धभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा कङ्टनै ङ्झनवेदन ऩये कोभा प्रचङ्झरत कानूनभा भङ्टद्दा हेने ङ्झनकाम
सभऺ प्रङ्झतफादी उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩन म्माद ङ्जकङ्जटएको बए सोही म्मादङ्झबत्र य म्माद ङ्जकङ्जटएको नबएभा फाटाका म्माद फाहेक ऩन्ध
ङ्छदनङ्झबत्र प्रङ्झतफादी आप वा आÇना वाये स भापन ङ्झरङ्ञखत व्महोया सङ्जहत न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩनेछ ।
(१०) दपा ४७ फभोङ्ञजभको ङ्जववादभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतर भेरङ्झभराऩ गयाउन प्रमोजनको राङ्झग प्रत्मेक वडाभा भेरङ्झभराऩ केन्र
गठन गन सक्नेछ ।

(११) कङ्टनै वडाभा एकबन्दा फढी भेरङ्झभराऩ केन्द बएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतर ङ्जववादको ऩऺहरूर योजेको वा सो ङ्जवषमभा
ऩऺहरूफीच सहभङ्झत नबएभा सो वडाको कङ्टनै भेरङ्झभराऩ केन्रभा भेरङ्झभराऩद्वाया ङ्जववाद सभाधानको राङ्झग ऩठाउन सक्नेछ ।

(१२) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जववादका ङ्झनवेदनभा कायफाही य ङ्जकनाया गदा ङ्झनवेदनको दतान, त्मस्तो ङ्जववादको आवश्मक जाांचफङ्टझ तथा
कायफाही, म्माद ताभेरी, ऩऺहरू उऩङ्ञस्थत गयाउन तथा

ङ्झभराऩत्र गयाउन प्रङ्जिमा, ङ्जववादको ङ्जकनाया गन ऩन अवङ्झध, रगत कट्टा

गन रगामतका ङ्जववादको ङ्झनरूऩण सम्फन्धी अन्म कामनङ्जवङ्झध स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
५०.

ङ्झरङ्ञखत जानकायी ङ्छदन ऩने् न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्जववादका अङ्ञन्तभ नको ङ्झभङ्झतर ऩतीस ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइ सो

ङ्झनणनम प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयाउन ऩनेछ ।
५१. ऩङ्टनयावेदन गनन सक्ने न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएका ङ्झनणनम ङ्ञचत्त नफङ्टझने ऩऺरे ङ्झनणनम जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र
सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गनन सक्नेछ ।
५२. ङ्झभराऩत्र वा ङ्झनणनम कामानन्वमन गनन (१) कामनऩाङ्झरकार न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको ङ्झभराऩत्र वा ङ्झनणनमको
कामानन्वमन गन, गयाउन ऩनेछ ।

(२) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको ङ्झभराऩत्र वा ङ्झनणनम

तत्कार

कामानन्वमन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

५३. अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने :(१) गाउां ऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकार न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्झभराऩत्र वा ङ्झनणनम बएका
सम्फङ्ञन्धत ङ्झरखत, ङ्झभराऩत्र वा ङ्झनणनम अङ्झबरेख व्मवङ्ञस्थत य सङ्टयङ्ञऺत रूऩभा याख्न ऩनेछ ।

ङ्जववादसां ग

(२) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतर आपूर गये को काभको वाङ्जषकन ङ्जववयण अध्मऺ वा प्रभङ्टख भापन सम्फङ्ञन्धत सबाभा ऩेश गनन ऩनेछ ।

