भबभाद नगयऩाभरकाको न्मायमक सभभभतरे उजुयी कायवाही यकनाया गदाा अऩनाउनु ऩने
कामायवभधका सम्फन्धभा व्मवस्था गना फनेकोऐन, २०७५
प्रभाणीकयण भभभत्-२०७५।०३।१९

प्रस्तावना् न्मायमक सभभभतरे प्रचभरत कानून फभोजजभ उजुयीको कायवाही य यकनाया गदाा अऩनाउनु ऩने
कामायवभध तम गयी स्ऩष्टता, एकरूऩता एवॊ ऩायदजशाता कामभ गयी कानूनको शासन तथा न्माम प्रभतको जनयवश्वास
कामभ याखीयहनको राभग प्रचरनभा यहे को सॊ घीम कानूनभा बए दे जख फाहे क थऩ कानूनी व्मवस्था गना वाञ्छनीम
बएकोरे,
नेऩारको सॊ यवधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोजजभ भबभाद नगयऩाभरकाको नगयसबारे मो ऐन
फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द -१
प्रायजम्बक
1. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “भबभाद नगयऩाभरकाको न्मायमक सभभभतरे उजुयी कायवाही
यकनाया गदाा अऩनाउनु ऩने कामायवभधका सम्फन्धभा व्मवस्था गना फनेको ऐन, २०७५” यहे को छ ।
(२) मो ऐन तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ ।
2. ऩरयबाषा् यवषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा;
(क)

“उजुयी” बन्नारे सभभभत सभऺ ऩये को उजुयीफाट शुरु बएको प्रचभरत कानून फभोजजभ
सभभभतरे कायवाही य यकनाया गने उजुयी सम्झनु ऩदा छ ।

(ख)

“खाम्ने” बन्नारे तोयकएको सम्ऩजिको भूलमाॊकन गरयदा भ्माउने हदराई सम्झनु ऩदा छ ।

(ग)

“चरन चराई ददने”

बन्नारे भनणाम ऩश्चात हक अभधकाय प्राप्त बएको व्मजिराई कुनै

वस्तु वा सम्ऩजि बोग गना ददने कामाराई सम्झनु ऩदा छ ।
(घ)

“जभानत”

बन्नारे कुनै व्मजि वा सम्ऩजिराई न्मायमक सभभभतरे चाहे को वखतभा

उऩजस्थत वा हाजजय गयाउन भरएको जजम्भा वा उियदायमत्वराई सम्झनु ऩदा छ ।
(ङ)

“ताभेरी” बन्नारे न्मायमक सभभभतको ऺेत्राभधकाय भबत्रका यववादहरुभा सम्वजन्धत ऩऺराई
वुझाईने म्माद,

सुचना,

आदे श,

सम्झनु ऩदा छ ।
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ऩूजॉ वा जानकायी ऩत्र यीतऩूवक
ा वुझाउने कामाराई

(च)

“तामदात”

बन्नारे सम्ऩजिको यववयण वा गन्ती गये को सॊ ख्मा जभनने व्महोया वा

सम्ऩजिको पाॉटवायी वा रगतराई सम्झनु ऩदा छ ।
(छ)

“तोयकएको” वा “तोयकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगात फनेको भनमभभा तोयकए
फभोजजभ सम्झनु ऩदा छ ।

(ज) “दयऩीठ” बन्नारे न्मायमक सभभभत सभऺ ऩेश हुन आएका कुनै कागजऩत्रको

सम्फन्धभा

यीत नऩुगे वा कानूनरे दताा नहुने वा नराग्ने बएभा त्मसको ऩछाभडऩयि सोको कायण य
अवस्था जनाई अभधकाय प्राप्त अभधकायीरे रेजखददने भनदे शन वा व्महोयाराई सम्झनुऩदा छ।
(झ)

“नाभेसी” बन्नारे कुनै व्मजिको नाभ, थय य वतन सभेतको यवस्तृत यववयण खुराइएको
व्महोयाराई सम्झनु ऩदा छ ।

(ञ)

“नाभरश”

बन्नारे कुनै यववादको यवषमभा दपा ८ फभोजजभ ददएको उजुयी, भनवेदन वा

यपयाद सम्झनु ऩदा छ ।
(ट)

“भनणाम यकताफ” बन्नारे सभभभतरे उजुयीभा गये को भनणामको अभबरेख याख्नको राभग
खडा गये को उजुयीभा भनणाम गये को व्महोया य त्मसको आधाय तथा कायणको सॊ जऺप्त
उलरेख बएको यकताफ सम्झनु ऩदा छ ।

(ठ)

“ऩञ्चकृभत भोर” बन्नारे ऩञ्च बराद्मीरे सम्ऩजिको स्थरगत तथा स्थानीम अवरोकन
भूलमाॊकन गयी यवक्री यवतयण हुनसक्ने उजचत ठहयाएय भनजश्चत गये को भूलमराई
सम्झनु ऩदा छ ।

(ड)

“ऩेसी” बन्नारे न्मायमक सभभभत सभऺ भनणामाथा ऩेश हुने यववादहरुभा ऩऺहरुराई
ु ाइ गने काभराई सम्झनु ऩदा छ ।
उऩजस्थत गयाइ सुनव

(ढ)

“प्रभतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजुयी दताा गदा छ सो व्मजि वा सॊ स्था सम्झनु
ऩदा छ ।

(ण)

“वकऩत्र” बन्नारे यववाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मि गये का कुया
रेजखने वा रेजखएको कागजराई सम्झनु ऩदा छ ।

(त)

“फन्द इजरास”

बन्नारे न्मायमक सभभभत अन्तगात भनरुऩण हुने यववादहरु भध्मे गोप्म

प्रकृभतको यववाद कानूनरे गोप्म गनुऩ
ा ने बनेका यववाद बएको

य सम्वद्ध ऩऺहरु यवच

गोऩभनमता कामभ गना आवश्मक दे जखएभा सम्वद्ध ऩऺहरु भात्र सहबागी हुने गयी प्रवन्ध
ु ाई कऺराई सम्झनु ऩदा छ ।
गरयएको सुनव
(थ)

“फादी” बन्नारे कसै उऩय सभभभत सभऺ उजुयी दताा गने व्मजि वा सॊ स्था सम्झनुऩदा छ।
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(द)

“भूलतवी” बन्नारे न्मायमक सभभभत अन्तगात यवचायाधीन भुद्धा अन्म अड्डा अदारतभा सभेत
यवचायाभधन बईयहे को अवस्थाभा न्मायमक सभभभतरे भनणाम गदाा अन्म यवचायाभधन भुद्धाभा
प्रबायवत हुने दे जखएभा प्रबाव ऩाने भुद्धाको पैसरा नबएसम्भ प्रबायवत हुने भुद्दा स्थभगत
गने कामाराई सम्झनु ऩदा छ ।

(ध)

“रगाऩात” बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तय भनयहत टहया, फोट यवरुवा, खुलरा जभभन
य त्मसभा यहे का सफै खारे सॊ यचना वा चचे को जग्गा, छे उछाउ, सेयोपेयो य सम्ऩूणा
अवमवराई सम्झनु ऩदा छ ।

(न)

“सदयस्माहा” बन्नारे धयौटीभा यहे को यकभको रगत किा गयी आम्दानीभा वाध्ने
कामाराई सम्झनु ऩदा छ ।

(ऩ)

“सबा” बन्नारे नगयसबा सम्झनु ऩदा छ ।

(प)

“सभभभत” बन्नारे न्मायमक सभभभत सम्झनुऩदा छ य सो शव्दरे स्थानीम ऐनको दपा ४८
को उऩदपा (६) फभोजजभको सभभभतराइा सभेत जनाउनेछ ।

(फ)

“सारवसारी”

बन्नारे हये क वषाको राभग छु िाछु िै हुने गयी प्रभतवषाको भनभभि स्थामी

रुऩभा तम गरयएको शता सम्झनु ऩदा छ ।
(ब)

“स्थानीम ऐन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनु ऩदा छ ।

(भ)

"सॊ यवधान" बन्नारे नेऩारको सॊ यवधान सम्झनु ऩदाछ ।

ऩरयच्छे द-२
सभभभतको अभधकाय
3. उजुयीभा भनणाम सम्फन्धी काभ् सभभभतभा दताा बएका उजुयी वा उजुयीको भनणाम गने वा दताा बएको
नाभरश वा उजुयीको कुनै व्महोयारे रगत किा गने अभधकाय सभभभतराइा भात्र हुनेछ ।
4. भनणाम सम्फन्धी फाहे क अन्म काभ् (१) दपा ३ भा उलरेख बएको वा प्रचभरत कानूनरे सभभभत वा
सभभभतको सदस्मरे नै गने बन्ने व्मवस्था गये को वा कामाको प्रकृभतरे सभभभत वा सभभभतको सदस्मरे नै
गनुऩ
ा ने स्ऩष्ट बैयहे को दे जख फाहे कको अन्म कामाहरू मस ऐनभा तोयकएको कभाचायी य त्मसयी
नतोयकएकोभा सभभभतरे भनणाम गयी तोकेको वा अभधकाय प्रदान गये को कभाचायीरे गनुा ऩनेछ ।
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(२) तोयकएको शाखा प्रभुख वा तोयकएका अन्म कभाचायीरे मस ऐन य प्रचभरत कानून फभोजजभ
तोयकएको काभ गदाा सभभभतको सॊ मोजक वा सभभभतरे तोकेको सदस्मको प्रत्मऺ भनदे शन, ये खदे ख य
भनमन्त्रणभा यही गनुा ऩनेछ ।
5. मस ऐन फभोजजभ कामायवभध अवरम्फन गनुऩ
ा ने् सभभभतरे उजुयी वा उजुयीको कायवाही य यकनाया गदाा
प्रचभरत य सम्फजन्धत सॊ घीम कानूनभा स्ऩष्ट उलरेख बएदे जख फाहे क मस ऐन फभोजजभको कामायवभध
अवरम्फन गनुा ऩनेछ ।
6. सभभभतरे हे ने् सभभभतराइा दे हाम फभोजजभका उजुयीहरूभा कायवाही य यकनाया गने अभधकाय यहनेछ्
(क)

स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगातको उजुयी,

(ख)

भेरभभराऩ ऐन, २०६८ अनुसाय भेरभभराऩको राभग नगयऩाभरकाभा प्रेयषत उजुयी,

(ग)

सॊ यवधानको अनुसूची-८ अन्तगातको एकर अभधकाय अन्तगात सबारे फनाएको कानून
फभोजजभ भनरूऩण हुने गयी भसजजात उजुयी, तथा

(घ)

प्रचभरत कानूनरे नगयऩाभरकारे हे ने बनी तोकेका उजुयीहरू ।

7. सभभभतको ऺेत्राभधकाय् सभभभतरे दपा ६ अन्तगातका भध्मे दे हाम फभोजजभका उजुयीहरूभा भात्र
ऺेत्राभधकाय ग्रहण गने तथा कायवाही यकनाया गनेछ्
(क)

व्मजिको हकभा उजुयीका सफै ऩऺ नगयऩाभरकाको बैगोभरक ऺेत्राभधकाय भबत्र फसोफास
गयी यहे को,

(ख)

प्रचभरत कानून य सॊ यवधानको बाग ११ अन्तगातको कुनै अदारत वा न्मामाधीकयण वा
भनकामको ऺेत्राभधकाय भबत्र नयहे को,

(ग)

नगयऩाभरकाको ऺेत्राभधकाय भबत्र ऩये का कुनै अदारत वा भनकामफाट भेरभभराऩ वा
भभराऩत्रको राभग प्रेयषत गरयएको,

(घ)

अचर सम्ऩजि सभावेश यहे को यवषमभा सो अचर सम्ऩजि नगयऩाभरकाको बैगोभरक
ऺेत्राभधकाय भबत्र ययहयहे को, तथा

(ङ)

कुनै घटनासॉग सम्फजन्धत यवषमवस्तु यहे कोभा सो घटना नगयऩाभरकाको बैगोभरक ऺेत्र
भबत्र घटे को ।
ऩरयच्छे द-३
उजुयी तथा प्रभतवाद दताा

8. यववाद दताा गने् (१) कसैउऩय यववाद दताा गदाा वा उजुयी चराउॉ दा प्रचभरत कानून फभोजजभ हकदै मा
ऩुगेको व्मजिरे सभभभतको तोयकएको शाखा सभऺ उजुयी दताा गना सक्नेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उजुयी ददॊ दा मस ऐन तथा प्रचभरत कानून फभोजजभ खुराउनुऩने
कुया सफै खुराइा तथा ऩुमााउनुऩने प्रयक्रमा सफै ऩूया गयी अनुसूची -१ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा रेजखए दे जख फाहे क उजुयीभा दे हाम फभोजजभको व्महोया सभेत खुराउनु
ऩनेछ्
(क)

फादीको नाभ, थय, वतन य भनजको फाफु य आभा, तथा थाहा बएसम्भ फाजे य फज्मैको
नाभ;

(ख)

प्रभतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ भनजको फाफु य आभाको नाभ, थय य स्थान ऩिा
राग्ने गयी स्ऩष्ट खुरेको वतन;

(ग)

नगयऩाभरकाको नाभ सयहत सभभभतको नाभ;

(घ)

उजुयी गनुा ऩये को व्महोया य सम्ऩूणा यववयण;

(ङ)

नगयऩाभरकारे तोकेअनुसायको दस्तुय फुझाएको यभसद वा भनस्सा;

(च)

सभभभतको ऺेत्राभधकाय भबत्रको उजुयी यहे को व्महोया य सम्फजन्धत कानून;

(छ)

फादीरे दावी गये को यवषम य सोसॉग सम्फजन्धत प्रभाणहरू;

(ज)

हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहे को तथा हकदै मा ऩुगेको

(झ)

कुनै सम्ऩजिसॉग सम्फजन्धत यवषम बएकोभा सो सम्ऩजि चर बए यहे को स्थान, अवस्था

सम्फन्धी व्महोया;

तथा अचर बए चाययकलरा सयहतको सफै यववयण ।
(४)

प्रचभरत कानूनभा कुनै यवशेष प्रयक्रमा वा ढाॉचा वा अन्म केयह उलरेख बएको यहे छ बने

ु नेछ ।
सो सन्दबाभा आवश्मक यववयण सभेत खुरेको हुनऩ
(५) कुनै यकभसभको ऺभतऩूभता बयाउनुऩने अथवा फण्डा रगाउनुऩने अवस्थाको उजुयीको हकभा
ु नेछ ।
त्मस्तो ऺभतऩूभता वा फण्डा वा चरनको राभग सम्फजन्धत अचर सम्ऩजिको यववयण खुरेको हुनऩ
9. भफवाद दताा गयी भनस्सा ददने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ प्राप्त उजुयी दताा गयी फादीराइा
ताये ख तोकी अनुसूची -२ फभोजजभको ढाॉचाभा भफवाद दतााको भनस्सा ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ताये ख ददनु ऩने अवस्थाभा ताये ख तोक्दा अनुसूची -३ फभोजजभको
ढाॉचाभा ताये ख बऩााइा खडा गयी सम्फजन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइा भभभसर साभेर याख्नुऩछा ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख बऩााइाभा तोयकएको ताये ख तथा उि भभभतभा हुने कामा सभेत
उलरेख गयी सम्फजन्धत ऩऺराइा अनुसूची -४ फभोजजभको ढाॉचाभा ताये ख ऩचाा ददनुऩनेछ ।
10.

उजुयी दयऩीठ गने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजुयीभा प्रयक्रमा

नऩुगेको दे जखए ऩूया गनुऩ
ा ने दे हामको प्रयक्रमा ऩूया गयी अथवा खुराउनुऩने दे हामको व्महोया खुराई
लमाउनु बन्ने व्महोया रेखी ऩाॉच ददनको सभम तोकी तथा यववाद दताा गना नभभलने बए सो को कायण
सयहतको व्महोया जनाइा दयऩीठ गये भा फादीराइा उजुयी यपताा ददनु ऩनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रयक्रमा नऩुगेको बभन दयऩीठ गयी यपताा गये को उजुयीभा दयऩीठभा
उलरेख बए फभोजजभको प्रयक्रमा ऩूया गयी ऩाॉच ददनभबत्र लमाएभा दताा गरयददनुऩछा ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ आदे श उऩय जचि नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे श बएको
भभभतरे भतन ददनभबत्र उि आदे शको यवरूद्धभा सभभभत सभऺ भनवेदन ददन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको भनवेदन व्महोया भनाभसफ दे जखए सभभभतरे उऩदपा (१)
फभोजजभको दयऩीठ फदय गयी यववाद दताा गना आदे श ददन सक्नेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ आदे श बएभा उजुयी प्रशासकरे त्मस्तो यववाद दताा गयी अरू
प्रयक्रमा ऩूया गनुा ऩनेछ ।
11.

दताा गना नहुने् उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजुयीभा दे हाम फभोजजभको

व्महोया दठक बए नबएको जाॉच गयी दताा गना नभभलने दे जखएभा दपा १० फभोजजभको प्रयक्रमा ऩूया गयी
दयऩीठ गनुऩ
ा नेछ्
(क)

प्रचभरत कानूनभा हदम्माद तोयकएकोभा हदम्माद वा म्मादभबत्र उजुयी ऩये , नऩये को;

(ख)

प्रचभरत कानून फभोजजभ सभभभतको ऺेत्राभधकाय भबत्रको उजुयी यहे , नयहे को;

(ग)

कानुन फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाजखर बए, नबएको;

(घ)

कुनै सम्ऩजि वा अभधकायसॉग सम्फजन्धत यवषमभा यववाद भनरूऩण गनुऩ
ा ने यवषम उजुयीभा
सभावेश यहे कोभा त्मस्तो सम्ऩजि वा अभधकाय यवषमभा उजुयी गना फादीको हक स्थायऩत
बएको प्रभाण आवश्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहे , नयहे को;

12.

(ङ)

उि यवषमभा उजुयी गने हकदै मा फादीराइा यहे , नयहे को;

(च)

भरखतभा ऩूया गनुऩ
ा ने अन्म रयत ऩुगे, नऩुगेको;

दोहोयो दताा गना नहुने् (१) मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन प्रचभरत कानून

फभोजजभ सभभभत वा अन्म कुनै अदारत वा भनकामभा कुनै ऩऺरे उजुयी गयी सभभभत वा उि अदारत
वा भनकामफाट उजुयीभा उलरेख बएको यवषमभा प्रभाण फुझी वा नफुझी यववाद भनरूऩण बैसकेको यवषम
यहे को छ बने सो उजुयीभा यहे का ऩऺ यवऩऺको फीचभा सोयह यवषमभा सभभभतरे उजुयी दताा गना य
कायवाही गना हुॉदैन ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ दताा गना नभभलने उजुयी बुरवश दताा बएकोभा सो व्महोया
जानकायी बएऩभछ उजुयी जुनसुकै अवस्थाभा यहे को बए ऩभन सभभभतरे उजुयी खाये ज गनुऩ
ा नेछ ।
13.

उजुयी साथ भरखत प्रभाणको सक्कर ऩेश गनुऩ
ा ने् उजुयी साथ ऩेश गनुऩ
ा ने प्रत्मेक भरखत प्रभाणको

सक्कर य कजम्तभा एक प्रभत नक्कर उजुयी साथै ऩेश गनुऩ
ा नेछ य उजुयी प्रशासकरे त्मस्तो भरखतभा कुनै
कैयपमत जनाउनुऩने बए सो जनाइ सो प्रभाण सम्फजन्धत भभभसरभा याख्नेछ ।
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14.

उजुयी तथा प्रभतवाद दताा दस्तुय् (१) प्रचभरत कानूनभा यववाद दताा दस्तुय तोयकएकोभा सोयह

फभोजजभ तथा दस्तुय नतोयकएकोभा एक सम रूऩैमाॉ फुझाउनुऩनेछ ।
(२) प्रचभरत कानूनभा प्रभतवाद दताा दस्तुय नराग्ने बनेकोभा फाहे क एक सम रूऩैमाॉ प्रभतवाद
दताा दस्तुय राग्नेछ ।
15.

प्रभतवाद ऩेश गनुऩ
ा ने् (१) प्रभतफादीरे दपा २० फभोजजभ म्माद वा सूचना प्राप्त बएऩभछ म्माद

वा सूचनाभा तोयकएको सभमावभधभबत्र उजुयी प्रशासक सभऺ आपै वा वाये स भापात भरजखत प्रभतवाद
दताा गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभतवाद ऩेश गदाा प्रभतफादीरे बएको प्रभाण तथा कागजातका
प्रभतभरयऩ साथै सॊ रग्न गयी ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।
(३) प्रभतवादीरे भरजखत ब्महोया ददॉ दा अनुसूची -५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।
16.

प्रभतवाद

जाॉच गने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा १५ फभोजजभ ऩेश बएको प्रभतवाद जाॉच गयी

कानून फभोजजभको रयत ऩुगेको तथा म्माद भबत्र ऩेश बएको दे जखए दताा गयी सभभभत सभऺ ऩेश हुने गयी
भभभसर साभेर गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभतवाद दताा हुने बएभा उजुयी प्रशासकरे प्रभतफादीराइा फादी
भभरानको ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
17.

भरखतभा ऩूया गनुऩ
ा ने साभान्म रयत् (१) प्रचभरत कानून तथा मस ऐनभा अन्मत्र रेजखएदे जख

फाहे क सभभभत सभऺ दताा गना लमाएका उजुयी तथा प्रभतवादभा दे हाम फभोजजभको रयत सभेत ऩूया
गनुऩ
ा नेछ्
(क)

एपोय साइजको नेऩारी कागजभा फामाॉतपा ऩाॉच सेजन्टभभटय, ऩयहरो ऩृष्ठभा शीयतपा दश
सेजन्टभभटय य त्मसऩभछको ऩृष्ठभा ऩाॉच सेजन्टभभटय छोडेको तथा प्रत्मेक ऩृष्ठभा फजिस
हयपभा नफढाइा कागजको एकातपा भात्र रेजखएको;

(ख)

भरखत दताा गना लमाउने प्रत्मेक व्मजिरे भरखतको प्रत्मेक ऩृष्ठको शीय ऩुछायभा
छोटकयी दस्तखत गयी अजन्तभ ऩृष्ठको अन्त्मभा रेखात्भक तथा लमाप्चे सयहछाऩ गये को;

(ग)

कुनै कानून व्मवसामीरे भरखत तमाय गये को बए भनजरे ऩयहरो ऩृष्ठको फामाॉ तपा
भनजको कानून व्मवसामी दताा प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य कानून व्मवसामीको यकभसभ
खुराइा दस्तखत गये को; तथा

(घ)

भरखतको अजन्तभ प्रकयणभा मस भरखतभा रेजखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुट्ठा ठहये
कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉ रा बन्ने उलरेख गयी सो भुभन भरखत दताा गना लमाएको
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वषा, भयहना य गते तथा वाय खुराइा भरखत दताा गना लमाउने व्मजिरे दस्तखत
गये को,।
तय ब्महोया ऩुमााई ऩेश बएको भरखत भरनराई मो उऩदपारे फाधा ऩाये को भाभनने छै न।
(२) भरखतभा यवषमहरू क्रभफद्ध रूऩभा प्रकयण प्रकयण छु ट्याइा सॊ मभभत य भमााददत बाषाभा
ु नेछ ।
रेजखएको हुनऩ
(३) भरखतभा ऩेटफोभरभा ऩये को स्थानको ऩयहचान हुने स्ऩष्ट यववयण य व्मजिको नाभ, थय ,
ु नेछ ।
ठे गाना तथा अन्म यववयण स्ऩष्ट खुरेको हुनऩ
(४) भरखत दताा गना लमाउने वा सभभभतभा कुनै कागज गना आउनेरे भनजको नाभ, थय य वतन
खुरेको नागरयकता वा अन्म कुनै प्रभाण ऩेश गनुऩ
ा छा ।
18.

नक्कर ऩेश गनुऩ
ा ने् उजुयी वा प्रभतवाद दताा गना लमाउनेरे यवऩऺीको राभग उजुयी तथा

प्रभतवादको नक्कर तथा सॊ रग्न भरखत प्रभाणहरूको नक्कर साथै ऩेश गनुऩ
ा छा ।
19.

उजुयी वा प्रभतवाद सॊ शोधन् (१) भरखत दताा गना लमाउने ऩऺरे सभभभतभा दताा बइसकेको

भरखतभा रेखाइ वा टाइऩ वा भुद्रणको साभान्म त्रुटी सच्माउन भनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको भनवेदनभा भाग फभोजजभ सच्माउॉ दा दावी तथा प्रभतवादभा
गरयएको भाग वा दावीभा भूरबूत ऩऺभा पयक नऩने य भनकै साभान्म प्रकायको सॊ शोधन भाग गये को
दे खेभा उजुयी प्रशासकरे सो फभोजजभ सच्माउन ददन सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊ शोधन बएभा

सोको जानकायी उजुयीको अको ऩऺराइा

ददनुऩनेछ।
ऩरयच्छे द-४
म्माद ताभेरी तथा ताये ख
20.

म्माद सूचना ताभेर गने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ यववाद दताा बएऩभछ फयढभा

दुइा ददनभबत्र प्रभतफादीका नाभभा प्रचभरत कानूनभा म्माद तोयकएको बए सोयह फभोजजभ य नतोयकएको
बए ऩन्र ददनको म्माद ददइा सम्फजन्धत वडा कामाारम भापात उि म्माद वा सूचना ताभेर गना
सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद वा सूचना ताभेर गदाा दपा ८ फभोजजभको उजुयी तथा उि
उजुयी साथ ऩेश बएको प्रभाण कागजको प्रभतभरयऩ सभेत सॊ रग्न गयी ऩठाउनु ऩनेछ ।
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(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन एकबन्दा फढी प्रभतफादीराइा म्माद
ददनुऩदाा प्रभाण कागजको नक्कर कुनै एकजना भूर प्रभतफादीराइा ऩठाइा फाॉकीको म्मादभा प्रभाण
कागजको नक्कर परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ बन्ने व्महोया रेखी ऩठाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बएको म्माद वडा कामाारमरे फढीभा भतनददन भबत्र ताभेर
गयी ताभेरीको व्महोया खुराइा सभभभतभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद ताभेर हुन नसकेभा दे हाम फभोजजभको यवद्युतीम भाध्मभ वा
ऩभत्रकाभा सूचना प्रकाशन गये य म्माद ताभेर गनुऩ
ा नेछ्
(क)

म्माद ताभेर गरयनुऩने व्मजिको कुनै फ्माक्स वा इाभेर वा अन्म कुनै अभबरेख हुन
सक्ने यवद्युतीम भाध्मभको ठे गाना बए सो भाध्मभफाट;

(ख)

प्रभतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्ने भनाभसफ आधाय छ बन्ने
दे जखएभा सभभभतको भनणामफाट कुनै स्थानीम दै भनक ऩभत्रकाभा सूचना प्रकाशन गये य वा
स्थानीम एप.एभ. ये भडमो वा स्थानीम टे भरभबजनफाट सूचना प्रसायण गये य; वा

(ग)

अन्म कुनै सयकायी भनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉ दा म्माद ताभेर हुन सक्ने भनाभसफ
कायण दे जखएभा सभभभतको आदे शफाट त्मस्तो सयकायी भनकाम भापात ।

(६) मस ऐन फभोजजभ म्माद जायी गनुऩ
ा दाा अनुसूची -६ फभोजजभको ढाॉचाभा जायी गनुऩ
ा नेछ ।
21.

योहवयभा याख्नुऩने् मस ऐन फभोजजभ वडा कामाारम भापात ताभेर गरयएको म्मादभा सम्फजन्धत

वडाको अध्मऺ वा सदस्म तथा कजम्तभा दुइाजना स्थानीम बरादभीको योहवयभा याख्नुऩनेछ ।
22.

यीत फेयीत जाॉच गने् (१) उजुयी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रभतवेदन प्राप्त बएऩभछ यीतऩूवक
ा को

ताभेर बएको छ वा छै न जाॉच गयी आवश्मक बए सम्फजन्धत वडा सजचवको प्रभतवेदन सभेत भरइा
यीतऩूवक
ा को दे जखए भभभसर साभेर याखी तथा फेयीतको दे जखए फदय गयी ऩुन् म्माद ताभेर गना रगाइा
ताभेरी प्रभत भभभसर साभेर याख्नुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा सम्फजन्धत कभाचायीरे फदभनमत याखी कामा गये को दे जखए
उजुयी प्रशासकरे सो व्महोया खुराइा सभभभत सभऺ प्रभतवेदन ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको प्रभतवेदनको व्महोया उऩमुि दे जखए सभभभतरे सम्फजन्धत कभाचायी
उऩय कायवाहीको राभग कामाऩाभरका सभऺ रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।
23.

ताये खभा याख्नू ऩने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ यववाद दताा गये ऩभछ उजुयीकतााराइा य

दपा १५ फभोजजभ प्रभतवाद दताा गये ऩभछ प्रभतफादीराइा ताये ख तोकी ताये खभा याख्नुऩछा ।
(२) उजुयीका ऩऺहरूराइा ताये ख तोक्दा ताये ख तोयकएको ददन गरयने काभको व्महोया ताये ख
बऩााइा तथा ताये ख ऩचााभा खुराइा उजुयीका सफै ऩऺराइा एकै भभरानको भभभत तथा सभम उलरेख गयी
एकै भभरानको ताये ख तोक्नुऩछा ।
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(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख तोयकएको सभमभा कुनै ऩऺ हाजजय नबए ऩभन तोयकएको
कामा सम्ऩन्न गयी अको ताये ख तोक्नुऩने बएभा हाजजय बएको ऩऺराइा ताये ख तोकी सभमभा हाजजय नबइा
ऩभछ हाजजय हुने ऩऺराइा अजघ हाजजय बइा ताये ख राने ऩऺसॉग एकै भभरान हुनेगयी ताये ख तोक्नुऩछा ।
(४) मस दपा फभोजजभ तोयकएको ताये खभा उऩजस्थत बएका ऩऺहरूराइा साथै याखी सभभभतरे
उजुयीको कायवाही गनुऩ
ा छा ।
(५) उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन तोयकएको ताये खभा कुनै ऩऺ
उऩजस्थत नबए ऩभन सभभभतरे यववादको यवषमभा कायवाही गना फाधा ऩनेछैन ।
24.

सभभभतको भनणाम फभोजजभ हुने् सभभभतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचभरत कानून तथा मस

ऐनभा रेजखए दे जख फाहे कको यवषमभा आवश्मक प्रयक्रमा भनधाायण गना सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द-५
सुनवाइा तथा प्रभाण फुझ्ने सम्फन्धभा
25.

प्रायजम्बक सुनवाइा् (१) भेरभभराऩफाट यववाद भनरुऩण हुन नसकी सभभभतभा आएका यववाद

प्रभतवाद दताा वा फमान वा सो सयहको कुनै कामा बएऩभछ सुनवाइाको राभग ऩेश बएको यववादभा
उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा तत्कार भनणाम गना सयकने बएभा सभभभतरे यववाद ऩेश बएको ऩयहरो
सुनवाइाभा नै भनणाम गना सक्नेछ ।
(२) सभभभत सभऺ ऩेश बएको यववादभा उऩदपा (१) फभोजजभ तत्कार भनणाम गना सयकने
नदे जखएभा सभभभतरे दे हाम फभोजजभको आदे श गना सक्नेछ्(क)

यववादभा भुख नभभरेको कुयाभा मयकन गना प्रभाण फुझ्ने वा अन्म कुनै कामा गने;

(ख)

यववादभा फुझ्नुऩने प्रभाण मयकन गयी ऩऺफाट ऩेश गना रगाउने वा सम्फजन्धत भनकामफाट
भाग गने आदे श गने;

(ग)

भेरभभराऩका सम्फन्धभा यववादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने; तथा

(घ)

ु ाइको राभग ताये ख तथा ऩेसीको सभम ताभरका
यववादका ऩऺ उऩजस्थत बएभा सुनव
भनधाायण गने ।

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन सभभभतरे स्थानीम ऐनको दपा ४७ को
उऩदपा (२) फभोजजभको उजुयीभा भेरभभराऩको राभग ऩठाउने आदे श गनुऩ
ा नेछ ।
26.

प्रभाण दाजखर गने् फादी वा प्रभतफादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेश गना अनुभभत भाग गयी भनवेदन

ऩेश गये भा उजुयी प्रशासकरे सोयह ददन भरन सक्नेछ ।

10

27.

भरखत जाॉच गने् (१) सभभभतरे उजुयीभा ऩेश बएको कुनै भरखतको सत्मता ऩयीऺण गना ये खा

वा हस्ताऺय यवशेषऻराइा जाॉच गयाउन जरूयी दे खेभा सो भरखतराइा असत्म बन्ने ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तुय
दाजखर गना रगाइा ये खा वा हस्ताऺय यवशेषऻफाट भरखत जाॉच गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा भनाभसफ भायपकको सभम तोकी आदे श गनुऩ
ा नेछ य
सभमभबत्र जाॉच सम्ऩन्न हुनको राभग मथासम्बव व्मवस्था गनुऩ
ा नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा भरखत असत्म ठहयीएभा भरखत सत्म यहे को बन्ने
ऩऺफाट रागेको दस्तुय असुर गयी उऩदपा (१) फभोजजभ दस्तुय दाजखर गने ऩऺराइा बयाइा ददनुऩछा ।
28.

साऺी फुझ्ने् (१) सभभभतफाट साऺी फुझ्ने आदे श गदाा साऺी फुझ्ने ददन तोकी आदे श गनुऩ
ा नेछ।

साऺी याख्दा फढीभा ५ जना याख्नु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ आदे श बएऩभछ उजुयी प्रशासकरे उजुयीको ऩऺराइा आदे शभा
उलरेख बएको भभभतभा साऺी फुझ्ने ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
(३) साऺी फुझ्ने ताये ख तोयकएको ददनभा आफ्नो साऺी सभभभत सभऺ उऩजस्थत गयाउनु
सम्फजन्धत ऩऺको दायमत्व हुनेछ ।
29.

सभभभतको तपाफाट फकऩत्र गयाउने् (१) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन

नाफारक वा अशि वा वृद्धवृद्धा ऩऺ यहे को उजुयीभा साऺी फकऩत्रको राभग तोयकएको ताये खको ददन
उऩजस्थत नबएको वा उऩजस्थत नगयाइएको साऺीराइा सभभभतरे म्माद तोकी सभभभतको तपाफाट जझकाइा
फकऩत्र गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ साऺी जझकाउॉ दा फकऩत्र हुने ताये ख तोकी म्माद जायी गनुऩ
ा नेछ य
उजुयीका ऩऺहरूराइा सभेत सोयह भभरानको ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
30.

साऺी फकऩत्र गयाउने् (१) उजुयी प्रशासकरे साऺी फकऩत्रको राभग तोयकएको ददन ऩऺहरूसॉग

भनजहरूरे उऩजस्थत गयाउन लमाएका साऺीको नाभावरी भरइा सभभभत सभऺ ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।
(२) साऺी फकऩत्रको राभग तोयकएको ताये खको ददन उजुयीका सफै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत
गयाउन लमाएको बए कामाारम खुलनासाथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन नलमाएको बए
ददनको फाह्र फजेऩभछ सभभभतरे उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र गयाउनुऩनेछ ।
31.

फन्दे ज गना सक्ने् (१) साऺीको फकऩत्र गयाउॉ दा उजुयीको यवषमवस्तु बन्दा पयक प्रकायको

तथा साऺी वा उजुयीको ऩऺराइा अऩभाभनत गने वा जझझ्माउने वा अनुजचत प्रकायको प्रश्न सोभधएभा
सभभभतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट सो ऩऺराइा फन्दे ज गना सक्नेछ ।
(२) नाफारक वा फृद्ध वा असि वा भफयाभीरे साऺी फक्नुऩने बइा त्मस्तो उजुयीभा कुनै ऩऺको
उऩजस्थभत वा अन्म कुनै भनाभसफ कायणरे साऺीराइा फकऩत्र गना अनुजचत दफाव ऩये को वा ऩने प्रफर
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सम्बावना यहे को छ बन्ने सभभभतराइा रागेभा सभभभतरे त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩजस्थभतराइा फन्दे ज गयी
भनजरे साऺीरे नदे ख्ने गयी भात्र उऩजस्थत हुन आदे श गना सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ आदे श गये भा साऺीरे नदे ख्ने गयी ऩऺ उऩजस्थत हुने व्मवस्था
भभराउने दायमत्व सभभभतको हुनेछ ।
(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ गदाा सभभभतरे उजुयीसॉग सम्फजन्धत आवश्मक प्रश्न तमाय
गयी सभभभतको तपाफाट फकऩत्र गयाउन
32.

सक्नेछ ।

ऩेसी सूची प्रकाशन गनुऩ
ा ने् (१) उजुयी प्रशासकरे प्रत्मेक हप्ता शुक्रवाय अगाभी हप्ताको राभग

ऩेसी तोयकएको यववादहरूको साप्तायहक ऩेसी सूची तथा तोयकएको ददन उि ददनको राभग ऩेसी तोयकएका
यववादहरूको ऩेसी सूची प्रकाशन गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूची सॊ मोजकरे य भनजको अनुऩजस्थभतभा भनजरे जजम्भेवायी
तोकेको सभभभतको सदस्मरे प्रभाजणत गनुऩ
ा नेछ ।
33.

दै भनक ऩेसी सूची् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ३२ फभोजजभको साप्तायहक ऩेसी सूचीभा चढे का

यववादहरूको

तोयकएको ददनको ऩेसी सूची तमाय गयी एक प्रभत सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनु ऩनेछ

तथा एक प्रभत सभभभतका सदस्महरूराइा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूचीभा भफवादहरू उलरेख गदाा यववाद दतााको आधायभा
दे हामको क्रभभा तमाय गयी प्रकाशन गयाउनु ऩनेछ्(क)

नाफारक ऩऺ बएको यववाद;

(ख)

सायीरयक असिता वा अऩाङ्गता बएको व्मजि ऩऺ बएको यववाद;

(ग)

सियी वषा उभेय ऩूया बएको वृद्ध वा वृद्धा ऩऺ बएको यववाद; तथा

(घ)

यववाद दतााको क्रभानुसाय ऩयहरे दताा बएको यववाद ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेसी सूची तमाय गदाा भुलतवीफाट जागेका तथा सवोच्च अदारत,
उच्च अदारत तथा जजलरा अदारतफाट ऩुन् इन्सापको राभग प्राप्त बइा दताा बएको यववादको हकभा
शुरूभा सभभभतभा दताा बएको भभभतराइा नै दताा भभभत भानी क्रभ भनधाायण गनुऩ
ा नेछ ।
(४) उऩदपा (१) वा (२) भा यहे को क्रभानुसाय नै सभभभतरे यववादको सुनवाइा य कायवाही
तथा यकनाया गनुऩ
ा नेछ ।
34.

उजुयी प्रशासकको जजम्भेवायी हुने् ऩेशी सूचीभा चढे का यववादहरू कामाारम खुरेको एक घण्टा

भबत्र सभभभत सभऺ सुनवाइाको राभग ऩेश गने तथा उि ददनको तोयकएको कामा सयकएऩभछ सभभभतफाट
यपताा फुजझभरइा सुयजऺत याख्ने जजम्भेवायी उजुयी प्रशासकको हुनेछ ।

12

35.

प्रभाण सुनाउन सक्ने् सभभभतरे दपा २३ फभोजजभ तोयकएको ताये खको ददन उऩजस्थत सफै

ऩऺराइा अको ऩऺरे ऩेश गये को प्रभाण एवभ् कागजात दे खाइा ऩढी फाॉची सुनाइा सो फाये भा अको ऩऺको
कुनै कथन यहे को बए भरजखत फमान गयाइा भभभसर साभेर गयाउन सक्नेछ ।
भफवादको सुनवाइा गने् (१) सभभभतरे दुवै ऩऺको कुया सुनी भनजहरूको यववादको सुनवाइा तथा

36.

भनणाम गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सुनवाइा तथा भनणाम गदाा ऩऺहरूको योहवयभा गनुऩ
ा नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ यववादको सुनवाइा गदाा इजरास कामभ गयी सुनवाइा गना भनाभसव
दे जखएभा सोही अनुसाय गना सक्नेछ ।
तय दुफै ऩऺको बनाइ तथा जजयकय सुन्नराई उऩदपा ३ अनुसायको इजरास कामभ गना फाधा हुने
छै न।
37.

फन्द इजरासको गठन गनासक्ने (१) सभभभतरे भयहरा तथा फारफाभरका सभावेश यहे को तथा

आवश्मक दे खेको अन्म यववादको सुनवाइाको राभग फन्द इजरास कामभ गयी सुनवाइा गना सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको फन्द इजरासभा यववादका ऩऺ तथा अन्म सयोकायवारा फाहे क
अन्म व्मजिराइा इजरासभा प्रवेश गना नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन गनुऩ
ा नेछ ।
(३) फन्द इजरासफाट हे रयने यववादको काभ कायवाही, ऩीभडतको नाभ थय ठे गाना रगामतका
यवषम गोप्म याख्नुऩनेछ ।
38.

फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मवस्था् (१) फन्द इजरासफाट हे रयएका यववादहरूको कागजातको

प्रभतभरयऩ फादी, प्रभतवादी य भनजको यहतभा असय ऩये को कुनै सयोकायवारा फाहे क अरू कसैराइा उऩरब्ध
गयाउन हुॉदैन ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको यववादको तथ्म खुराइा कुनै सभाचाय कुनै ऩत्रऩभत्रकाभा सॊ प्रेषण
हुन ददनु हुॉदैन ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन सभभभतरे ऩऺको गोऩभनमता तथा
यहतभा प्रभतकूर प्रबाव नऩने गयी सभाचाय सॊ प्रेषण गना बने कुनै फाधा ऩनेछैन ।
थऩ प्रभाण फुझ्ने् यववादको सुनवाइाको क्रभभा यववादको कुनै ऩऺको अनुयोधभा वा यववाद
सुनवाइाको क्रभभा सभभभत आपैरे थऩ प्रभाण फुझ्नुऩने दे खेभा उजुयीका ऩऺहरूराइा थऩ प्रभाण ऩेश गना
ऩेश गने ताये ख तोकी आदे श गना सक्नेछ ।
39.

स्वाथा फाजझएको यववाद हे न ा नहुने् सभभभतको सदस्मरे दे हामका यववादको कायवाही य यकनायाभा

ु ॉद
सॊ रग्न हुनह
ु ै न्(क)

आफ्नो वा नजजकको नातेदायको हक यहत वा सयोकाय यहे को यववाद;
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स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको राभग "नजजकको नातेदाय" बन्नारे अऩुतारी ऩदाा
कानून फभोजजभ अऩुतारी प्राप्त गना सक्ने प्राथभभकता क्रभभा यहे को व्मजि, भाभा,
भाइजू, सानीआभा, ठू रीआभा, सानोफाफु, ठू रोफाफु, ऩभत वा ऩत्नीतपाका सासू, ससुया,
पुऩू, पूऩाजु, सारा, जेठान, सारी, दददी, फयहनी, भबनाजु, फयहनी ज्वाइँ, बाञ्जा, बाञ्जी,
बाञ्जी ज्वाइँ, बाञ्जी फुहायी तथा त्मस्तो नाताका व्मजिको एकासगोरभा यहे को ऩरयवायको
सदस्म सम्झनु ऩदा छ ।
(ख)

भनजरे अन्म कुनै है भसमतभा गये को कुनै कामा वा भनज सॊ रग्न यहे को कुनै यवषम
सभावेश यहे को कुनै यववाद;

(ग)

कुनै यवषमभा भनजरे यववाद चलने वा नचलने यवषमको छरपरभा सहबागी बइा कुनै
याम ददएको बए सो यवषम सभावेश यहे को यववाद; वा

(घ)

अन्म कुनै कायणरे आधायबूत रूऩभा भनज य भनजको एकाघय सॊ गोरका ऩरयवायका
सदस्मको कुनै स्वाथा फाजझएको यववाद ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कुनै अवस्था दे जखएभा जुन सदस्मको त्मस्तो अवस्था ऩछा उि
सदस्मरे यववाद हे न ा नहुने कायण खुराइा आदे श गनुा ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) को प्रभतकूर हुने गयी कुनै सदस्मरे कुनै यववादको कायवाही य यकनायाभा
सहबागी हुन रागेभा यववादको कुनै ऩऺरे आवश्मक प्रभाण सयहत यववादको कायवाही यकनाया नगना
भनवेदन ददन सक्नेछ य सो सम्फन्धभा

काभ कायवाही स्थानीम ऐनको दपा ४८(५) अनुसाय हुनेछ ।

(४) उऩदपा (३) अनुसाय यववाद भनरुऩण हुन नसक्ने अवस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा ४८(६)
य (७) को ब्मफस्था अनुसायको सबारे तोकेको सभभभतरे काभ कायवाही य यकनायाभा गनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ गदाा सबारे यववादका ऩऺहरूराइा सोयह उऩदपा फभोजजभ गदठत
सभभभतफाट यववादको कायवाही यकनाया हुने कुयाको जानकायी गयाइा उि सभभभत सभऺ उऩजस्थत हुन
ऩठाउनु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-६
भनणाम य अन्म आदे श
40.

भनणाम गनुऩ
ा ने् (१) सभभभतरे सुनवाइाको राभग ऩेश बएको भफवाद हे दाा कुनै प्रभाण फुझ्नुऩने

फाॉकी नयही यववाद यकनाया गने अवस्था यहे को दे जखएभा सोयह ऩेसीभा यववादभा भनणाम गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ भनणाम गये ऩभछ भनणामको व्महोया भनणाम यकताफभा रेखी सभभभतभा
उऩजस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत गनुऩ
ा नेछ ।
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(३) उऩदपा (१) फभोजजभ गयीएको भनणामको दपा ४२ य अन्म प्रचभरत कानून फभोजजभ
खुराउनु ऩने यववयण खुरेको ऩूणा ऩाठ भनणाम बएको भभभतरे फयढभा सात ददनभबत्र तमाय गयी भभभसर
साभेर याख्नुऩछा ।
(४) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन सभमाबाव अथवा अन्म कुनै भनाभसफ
कायणरे गदाा सोयह ददन यववाद भनणाम गना नसक्ने बएभा आगाभी हप्ताको कुनै ददनको राभग अको ऩेसी
ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
41.

भनणामभा खुराउनुऩने् (१) सभभभतरे दपा ४० फभोजजभ गये को भनणामको ऩूणऩ
ा ाठभा मस दपा

फभोजजभका कुयाहरू खुराइा अनुसूची -७ फभोजजभको ढाॉचाभा तमाय गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩूणऩ
ा ाठ तमाय गदाा फादी तथा प्रभतफादीको जजयकय, भनणाम गनुऩ
ा ने
दे जखएको यवषम, दुवै ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाणका कुयाहरू सभेतको यवषम खुराउनुऩनेछ ।
(३)

उऩदपा

(२)

भा

उलरेख

बएदे जख

फाहे क

ऩूणऩ
ा ाठभा

दे हामका

कुयाहरू

सभेत

खुराउनुऩनेछ्(क)

तथ्मको ब्महोया;

(ख)

यववादको कुनै ऩऺरे कानून व्मवसामी याखे को बएभा भनजरे ऩेश गये को फहस नोट
तथा फहसभा उठाइएका भूर यवषमहरु;

(ग)

भनणाम गनाको राभग आधाय भरइएको प्रभाणका साथै दुवै ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाण
तथा त्मसको यवस्रेषण;

(घ)

भनणाम कामाान्वमन गनाको राभग गनुऩ
ा ने यवषमहरूको भसरभसरेवाय उलरेखन सयहतको
तऩभसर खण्ड; तथा

(ङ)

भनणाम उऩय ऩुनयावेदन राग्ने बएभा ऩुनयावेदन राग्ने जजलरा अदारतको नाभ य के
कभत ददनभबत्र ऩुनयावेदन गनुऩ
ा ने हो सो सभेत ।

(४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदे जख फाहे क दे हामका कुयाहरु सभेत भनणामभा खुराउन
सक्नेछ्(क)

साऺी वा सजाभभनको फकऩत्रको सायाॊश;

(ख)

कुनै नजीयको व्माख्मा वा अवरम्फन गये को बए सो नजीयको यववयण य यववादभा उि
नजीयको भसद्धान्त के, कुन आधायभा रागू बएको हो अथवा रागू नबएको हो बन्ने
कायण सयहतको यवस्रेषण;

(ग)

भनणामफाट कसैराइा कुनै कुया ददनु बयाउनु ऩने बएको बए कसराइा के कभत बयाइा
ददनुऩने हो सोको यववयण; तथा
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(घ)

यववादको क्रभभा कुनै भारसाभान वा प्रभाणको रुऩभा केयह वस्तु सभभभत सभऺ ऩेश
बएको बए सो भारसाभान वा वस्तुको हकभा के गने हो बन्ने यवषम ।

42.

प्रायजम्बक सुनवाइाभा भनणाम हुन सक्ने् (१) सभभभतरे ऩयहरो सुनवाइाको राभग ऩेश बएको

अवस्थाभा नै भफवादभा थऩ प्रभाण फुजझयहनुऩने अवस्था नयहे को दे खेभा अथवा हदम्माद वा हकदै मा वा
सभभभतको ऺेत्राभधकाय नयहे को कायणरे यववाद भनणाम गना नभभलने दे खेभा ऩयहरो सुनवाइाभा नै भनणाम गना
सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको भनणाम ऺेत्राभधकायको अबाव यहे को कायणरे बएको अवस्थाभा
ऺेत्राभधकाय ग्रहण गने अदारत वा स्थानीम तह वा अन्म भनकामभा उजुयी गना जानु बनी सम्फजन्धत
ऩऺराइा जानकायी ददनु ऩनेछ ।
43.

भनणाम सॊ शोधन् (१) सभभभत सभऺ यववादको ऩऺ वा कुनै सयोकायवारारे यववादको भनणामभा

बएको कुनै रेखाइाको त्रुटी सॊ शोधन गयी ऩाउन जजयकय भरइा भनणामको जानकायी बएको ऩैं भतस ददन भबत्र
भनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको भनवेदन ऩयी सभभभतरे हे दाा साभान्म त्रुटी बएको य सॊ शोधनफाट
भनणामको भूर आशमभा कुनै हे यपेय नहुने दे खेभा छु िै ऩचाा खडा गयी भनवेदन फभोजजभ भनणाम सॊ शोधन
गने आदे श ददनसक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदे श भूर भनणामको अभबन्न अङ्गको रुऩभा भरइनेछ ।
44.

भनणामभा हे यपेय गना नहुने् (१) सभभभतका सदस्म अथवा अरु कसैरे ऩभन सभभभतका सदस्महरुको

दस्तखत बैसकेऩभछ भनणामभा कुनै प्रकायको थऩघट वा केयभेट गना हुॉदैन ।
(२) कसैरे उऩदपा (१) फभोजजभको कसुय गने कभाचायीराइा आवश्मक कायवाहीको राभग
सम्फजन्धत भनकामभा रेजख ऩठाउनु ऩनेछ ।
45.

भनणाम बएऩभछ गनुऩ
ा ने कायवाही

(१) उजुयी प्रशासकरे सभभभतफाट भनणाम बए ऩश्चात भनणाम

यकताफभा सभभभतका सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मयकन गयी भनणाम यकताफ य भभभसर जजम्भा
भरनुऩछा ।
(२) मस ऐन फभोजजभ भनणामको ऩूणऩ
ा ाठ तमाय बएऩभछ सफै सदस्मको दस्तखत बैसकेऩभछ उजुयी
प्रशासकरे भनणामको कामाान्मवम गनाका राभग तत्कार गनुऩ
ा ने केयह कामा बए सो सम्ऩन्न गयी भभभसर
अभबरेखको राभग ऩठानुऩछा ।
46.

भनणाम गनुऩ
ा ने अवभध् (१) सभभभतरे प्रभतवाद दाजखर बएको वा फमान गनुऩ
ा नेभा प्रभतफादीको

ु ने म्माद बुिान बएको
फमान बएको भभभतरे तथा प्रभतवाद दाजखर नबएको वा फमान नबएकोभा सो हुनऩ
भभभतरे नब्फे ददनभबत्र यववादको अजन्तभ भनणाम गनुऩ
ा नेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सभमावभध गणना गदाा भेरभभराऩको राभग ऩठाइाएको यववादको
हकभा भेरभभराऩको प्रयक्रमाभा रागेको सभम कटाइा अवभध गणना गनुऩ
ा नेछ ।
(३) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन यववादभा फुझ्नुऩने प्रभाण तथा ऩुया
गनुऩ
ा ने प्रयक्रमा फाॉयक नयही यववाद भनणाम गना अङ्ग ऩुभगसकेको बए सो ऩुगेको ऩन्र ददनभबत्र अजन्तभ
भनणाम गनुऩ
ा नेछ ।
47.

अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श जायी गना सयकने्

स्थानीम ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड (क) दे जख (ङ) सम्भ उजलरजखत यवषमभा तत्कार
अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श जायी गना सयकनेछ । मस्तो आदे श जायी गदाा भनवेदकरे ऩेश गये को
कागजात, भनजको अवस्था य वस्तुगत ऩरयजस्थभतको प्रायजम्बक छानयवन गयी तत्कार आदे श नगये
भनवेदकराई ऩना सक्ने नकायात्भक प्रबावको भूलमाङ्कन गनुा ऩदा छ । न्मायमक सभभभतरे जायी गने
अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श अनुसूची- ८ भा उलरेख गये फभोजजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-७
सभभभतको सजचवारम
48.

सभभभतको सजचवारम् (१)सभभभतको कामासम्ऩादनराइा सहजीकयण गना एक सजचवारम यहने छ
(२) उऩदपा (१) वभोजजभको सजचवारमभा कामाऩाभरकारे आवश्मता अनुसाय उजुयी प्रशासक,

अभबरेख प्रशासक तथा अन्म कभाचायीहरुको व्मवस्था गना सक्नेछ । सजचवारमको कामासम्ऩादनराइा
व्मवजस्थत गना सजचवारम अन्तगात उजुयी शाखा/ पाॉट तथा अभबरेख शाखा /पाॉट यहन सक्नेछ ।
49.

उजुयी प्रशासकको काभ, कताव्म य अभधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए दे जख फाहे क उजुयी

प्रशासकको काभ, कताव्म य अभधकाय दे हाम फभोजजभ हुनछ
े ्
(क)

ऩेश बएका उजुयी, प्रभतवाद य अन्म भरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩुगेको बए कानून
फभोजजभ राग्ने दस्तुय भरइा दताा गने य दताा गना नभभलने बए कायण जनाइा दयऩीठ गने ;

(ख)

यववादभा प्रभाणको राभग ऩेश बएका नक्कर कागजराइा सक्करसॉग भबडाइा ठीक दे जखएभा
प्रभाजणत गने य भभभसर साभेर याख्ने तथा सक्करभा केयह कैयपमत दे जखएभा सो जनाइा
सम्फजन्धत ऩऺको सयहछाऩ गयाइा याख्ने ,

(ग)

ु ने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ वा छै न बए
ऩेश बएका भरखत साथ सॊ रग्न हुनऩ
ठीक छ वा छै न जाॉच्ने;
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(घ)

सभभभतको आदे शरे जझकाउनुऩने प्रभतफादी, साऺी वा अन्म व्मजिको नाभभा म्माद जायी
गने;

(ङ)

यववादका ऩऺराइा ताये ख वा ऩेसी ताये ख तोक्ने;

(च)

ु ने भनवेदन दताा गयी आदे शको राभग सभभभत सभऺ ऩेश गने;
सभभभत सभऺ ऩेश हुनऩ

(छ)

कानून फभोजजभ वाये स भरने तथा गुज्रक
े ो ताये ख थाम्ने भनवेदन भरइा आवश्मक कायवाही
गने;

(ज)

सभभभतफाट बएको आदे श कामाान्वमन गने, गयाउने;

(झ)

सभभभतभा ऩेश वा प्राप्त बएका कागजऩत्र फुझ्ने, बऩााइा गने रगामतका कामाहरु गने;

(ञ)

आवश्मकतानुसाय सभभभतको तपाफाट ऩत्राचाय गने ;

(ट)

सभभभतको आदे शरे ताभेर गनुऩ
ा ने म्माद ताभेर गने, गयाउने, ताभेर बएको म्मादको
ताभेरी जाॉची यीतऩूवक
ा को नबए ऩुन् जायी गने तथा अन्म अदारत वा भनकामफाट प्राप्त
बएको नगयऩाभरकारे ताभेर गरय ददनुऩने म्माद ताभेर गने, गयाउने;

(ठ)

भनणाम यकताफ य उजुयीको भभभसर जजम्भा भरने;

(ड)

सभभभतभा दताा बएका यववाद तथा भनवेदन रगामतका कागजातको अभबरेख तमाय गने,
य भाभसक वा वायषाक प्रभतवेदन ऩेश गनुऩ
ा ने भनकाम सभऺ प्रभतवेदन तमाय गयी
सॊ मोजकफाट प्रभाजणत गयाइा सम्फजन्धत भनकामभा ऩठाउने;

(ढ)

आफ्नो जजम्भा यहे का उजुयीका भभभसरभा यहे का कागजातको यीतऩूवक
ा नक्कर ददने;

(ण)

जजलरा अदारतभा ऩुनयावेदन राग्ने गयी भनणाम बएका यववादभा ऩुनयावेदन म्माद जायी
गयी ताभेर गने गयाउने;

(त)

अदारत वा अन्म कुनै भनकामभा यववादको भभभसर वा कुनै कागजात ऩठाउनु ऩने बएभा
सभभभतराइा जानकायी गयाइा भभभसर वा कागजात ऩठाउने तथा यपताा प्राप्त बएऩभछ
कानून फभोजजभ सुयजऺत याख्ने व्मवस्था भभराउने;

(त)

भनणाम यकताफ जजम्भा भरने; तथा

(थ)

ु ने वा भनकासा
ऩेश बएका भनवेदन रगामतका कागजातभा सभभभतफाट आदे श हुनऩ
भरनुऩनेभा सभभभत सभऺ ऩेश गने ।

50.

अभबरेख प्रशासकको काभ, कताव्म य अभधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए फाहे क अभबरेख

प्रशासकको काभ, कताव्म य अभधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क)

भनणाम कामाान्वमन सम्फन्धी्
(२)

भनणाम फभोजजभ चरन चराउनु ऩने, कुनै कुया ददराइा बयाइा ददनुऩने रगामतका
भनणाम कामाान्वमनका राभग गनुऩ
ा ने कामाहरु गने तथा भनणाम कामाान्वमनको
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अभबरेख याखी कानून फभोजजभ यववयण ऩठाउनुऩने भनकामहरुभा यववयण
ऩठाउने;
(३)

भनणाम कामाान्वमनको क्रभभा भनवेदन ददएका ऩऺहरुको वाये स भरने, सकाय
गयाउने, गुज्रक
े ो ताये ख थभाउने रगामतका कामाहरु गने;

(४)

सभभभतको आदे शरे योक्का बएको वा अरु कुनै अदारत वा भनकामफाट योक्का बै
आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दाजखर चरान गनुऩ
ा ने बए सो गने;

(५)

भनणाम फभोजजभ भरराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनुऩ
ा ने बए सो सभेत
गने; तथा

(६)

रेजखएदे जख फाहे कको कुनै कामा भनणाम कामाान्वमनको क्रभभा गनुऩ
ा ने बएभा
सभभभत सभऺ ऩेश गयी आदे श फभोजजभ गने ।

(ख)

अभबरेख सॊ यऺण सम्फन्धी्
(१)

अभबरेख शाखाको ये खदे ख गयी भनणाम बएका भभभसर सुयजऺत याख्ने य कानून
फभोजजभ सडाउनु ऩने कागजहरु सडाउने;

(२)

भनणाम बएका भभभसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दुरुस्त यहे नयहे को हे ने य
भभभसर कानून फभोजजभ गयी दुरुस्त अवस्थाभा याख्ने;

(३)

कानून फभोजजभ सडाउने कागजको यववयण तमाय गयी सो यववयण सुयजऺत यहने
व्मवस्था गने;

(४)

अभबरेख शाखाभा प्राप्त बएको भभभसरहरुको सारफसारी अभबरेख याख्ने य
आवश्मकतानुसाय यववयण तमाय गने; तथा

(५)

कुनै अदारत वा भनकामफाट अभबरेखभा यहे को भभभसर वा कुनै कागजात भाग
बै आएभा यीतऩूवक
ा
ऩठाउने य यपताा प्राप्त बएऩभछ यीतऩूवक
ा
गयी सुयजऺत
याख्ने।

51.

उजुयी प्रशासक वा अभबरेख प्रशासकको आदे श उऩयको भनवेदन् (१) मस ऐन फभोजजभ उजुयी

प्रशासक वा अभबरेख प्रशासकरे गये को आदे श वा कायवाही उऩय जचि नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे श वा
कायवाही बएको ऩाॉच ददन भबत्र सभभभत सभऺ भनवेदन ददन सक्नेछ ।
ु ाइा गयी भनवेदन ऩेश बएको
(२) सभभभतरे उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश बएको भनवेदन उऩय सुनव
फयढभा सात ददन भबत्र भनवेदन उऩयको कायवाही टु ङ्गग्माउनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन उऩदपा (१) फभोजजभको भनवेदन उऩय
आदे श वा भनणाम गनुऩ
ा ूव ा केयह फुझ्नुऩने बए सो फुझेय भात्र भनणाम वा आदे श गनुऩ
ा नेछ ।
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ऩरयच्छे द-८
भेरभभराऩ सम्फन्धी व्मवस्था
52.

भभराऩत्र गयाउने् (१) सभभभतरे प्रचभरत कानून फभोजजभ भभराऩत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुयीभा

भभराऩत्र गयाउन सक्नेछ ।
(२) यववादका ऩऺहरूरे भभराऩत्रको राभग अनुसूची -९ फभोजजभको ढाॉचाभा भनवेदन ददएभा
सभभभतरे उजुयीभा भभराऩत्र गयाउन उऩमुि दे खेभा भभराऩत्र गयाइददनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩऺहरूरे ददएको भनवेदनको व्महोया सभभभतरे दुवै ऩऺराइा सुनाइा
त्मसको ऩरयणाभ सम्झाइा ऩऺहरूको भभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभभत यहे नयहे को सोध्नु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सुनाउॉ दा ऩऺहरूरे भभराऩत्र गना भञ्जुय गये भा सभभभतरे ऩऺहरूको
भनवेदनभा उलरेख बएको व्महोया फभोजजभको भभराऩत्र तीन प्रभत तमाय गयाउनुऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभको भभराऩत्रको व्महोया ऩऺहरूराइा ऩढी फाॉची सुनाइा भभराऩत्र गना
भञ्जुय बएभा ऩऺहरूको सयहछाऩ गयाइा सभभभतका

सदस्महरूरे

भभराऩत्र कागज अनुसूची -१०

फभोजजभको ढाॉचाभा प्रभाजणत गयी एक प्रभत सभभभतरे अभबरेखको राभग भभभसरभा याख्नुऩनेछ तथा एकएक प्रभत फादी तथा प्रभतफादीराइा ददनुऩनेछ ।
53.

भेरभभराऩ गयाउन सक्ने् (१) सभभभतरे प्रचभरत कानून फभोजजभ भभराऩत्र गना भभलने उजुयीभा

ऩऺहरू फीच भेरभभराऩ गयाउन सक्नेछ ।
(२) ऩऺहरूरे जुनसुकै तहभा यवचायाधीन यहे को प्रचभरत कानूनरे भेरभभराऩको भाध्मभफाट
ु रूऩभा सभभभत सभऺ भनवेदन ददन सक्नेछन् ।
सभाधान गना सयकने यववादभा यववादका ऩऺरे सॊ मि
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ भनवेदन ददएकोभा भेरभभराऩफाट उजुयीको भनरूऩण हुन उऩमुि
दे जखएभा सभभभतरे त्मस्तो उजुयी भेरभभराऩको भाध्मभफाट भनरूऩण गना रेजख ऩठाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभको आदे शऩभछ भेरभभराऩ सम्फन्धी कायवाही प्रायम्ब गयी ऩऺहरू
फीच भेरभभराऩ गयाइा ददनुऩनेछ ।
(५) भेरभभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोयकए फभोजजभ हुनेछ ।
54.

उजुयी भनरूऩण गने् (१) सभभभतरे मस ऐन फभोजजभ भेरभभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको

भनयोऩण गना प्रयक्रमा फढाएकोभा भेरभभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको भनयोऩण हुन नसकेभा ऩऺहरूराइा
उजुयीको ऩेसी ताये ख तोकी कानून फभोजजभ कायवाही गयी सुनवाइा तथा भनणाम गने प्रयक्रमा फढाउनु
ऩनेछ।
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(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन स्थानीम ऐनको दपा ४७ को
उऩदपा (२) फभोजजभको उजुयीभा भेरभभराऩ वा भभराऩत्र हुन नसकेभा सभभभतरे अभधकाय ऺेत्र यहे को
अदारतभा जाने बनी सुनाइाददनु ऩनेछ ।
55.

भेरभभराऩ वा भभराऩत्र हुन नसक्ने् मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन कुनै

उजुयीभा भभराऩत्र गयाउॉ दा उजुयीको प्रकृभत वा भभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय फादी बइा चरेको
कुनै यववाद वा सावाजभनक तथा सयकायी सम्ऩजि वा यहतभा असय ऩने दे जखएभा सभभभतरे त्मस्तो
यववादभा भभराऩत्र गयाउने छै न ।
तय त्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइा अन्म व्महोयाफाट भात्र भभराऩत्र गना चाहे भा बने भभराऩत्र
गयाइा ददनुऩनेछ ।
56.

भेरभभराऩको राभग प्रोत्साहन गने् (१) सभभभतरे सभभभत सभऺ सुनवाइाको राभग ऩेश बएको

उजुयीभा भेरभभराऩ हुनसक्ने सम्बावना यहे को दे खेभा ऩऺहरूराइा भेरभभराऩको राभग ताये ख तोक्न
सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ताये खको ददन सभभभतरे यववादका ऩऺ तथा यवऩऺ, उऩजस्थत
बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइा साथै भरई आएका अन्म व्मजि सभेत उऩजस्थत गयाइा भेरभभराऩको राभग
छरपर गयाइा ऩऺहरूको फीचभा सहभभत बएभा सहभभत बए फभोजजभ भभराऩत्र कागज तमाय गना
रगाइा भभराऩत्र गयाइा ददनुऩनेछ ।
(३) उजुयीभा तोयकएको म्मादभा सभभभत सभऺ उऩजस्थत नबएको वा उऩजस्थत बएय ऩभन ताये ख
गुजायी यववादभा ताये खभा नयहे को ऩऺ अथवा यववादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩभन यववादको
ऩेटफोरीफाट उजुयीको ऩऺ कामभ हुने दे जखएको व्मजि सभेत भेरभभराऩको राभग उऩजस्थत बएभा
सभभभतरे भेरभभराऩ गयाइा भभराऩत्रको कागज गयाइाददनु ऩनेछ ।
57.

प्रायजम्बक सुनवाइा ऩूव ा भेरभभराऩ् (१) उजुयी प्रशासकरे प्रायजम्बक सुनवाइाको राभग सभभभत

ु ूव ा उजुयीभा भेरभभराऩ हुनसक्ने अवस्था दे जखएभा वा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको
सभऺ उजुयी ऩेश हुनऩ
भनवेदन भरइा आएभा भभराऩत्रको व्महोया खुरेको कागज तमाय गयी सभभभत सभऺ ऩेश गना सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा भभराऩत्रभा अजन्तभ सहभभत नजुटेको बए ताऩभन ऩऺहरू
भेरभभराऩको राभग प्रयक्रमाभा जान सहभत बएभा उजुयी प्रशासकरे ऩऺहरूको भनवेदन भरइा उजुयीभा
भेरभभराऩको राभग भेरभभराऩकताा सभऺ ऩठाउने आदे शको राभग सभभभत सभऺ ऩेश गना सक्नेछ ।
58.

भेरभभराऩकतााको सूची तमाय गने् (१) सभभभतरे भेरभभराऩको कामा गयाउनको राभग दे हाम

फभोजजभको मोग्मता ऩुगेको व्मजिहरूको यववयण खुराइा सम्बायवत भेरभभराऩकतााको सूची तमाय गनेछ्
(क)

कजम्तभा स्नातक उजिणा गये को;
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(ख)

कुनै याजनीभतक दर प्रभत आस्था याखी याजनीभतभा सयक्रम नयहे को;

(ग)

स्थानीम स्तयभा सभाजसेवीको रुऩभा ऩयहचान फनाएको,

(घ)

भेरभभराऩकतााको ४८ घण्टा ताभरभ भरई भेरभभराऩकतााको कामा गदै आएको

(ङ)

२५ फषा उभेय ऩूया बएको,

(च)

भाभथ मोग्मताभा जुन सुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन ताभरभ भरई हार काभ
गरययहे काको हकभा भनजराई भनयन्तयता ददन सयकने ।

(२) भेरभभराऩकतााको सूची तमाय गये ऩभछ सभभभतरे सूची सबा सभऺ ऩेश गयी अनुभोदन
गयाउनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सूची अनुभोदन बएऩभछ सभभभतरे सावाजभनक जानकायीको राभग
सूचना प्रकाशन गनुऩ
ा नेछ तथा भेरभभराऩको राभग ऩठाउॉ दा प्रत्मेक ऩऺराइा सो सूची उऩरब्ध
गयाउनुऩनेछ ।
59.

भेरभभराऩकतााको सूची अद्यावभधक गने् (१) सभभभतरे दपा ५८ फभोजजभ तमाय बएको सूची

प्रत्मेक वषा अद्यावभधक गनुऩ
ा नेछ ।
(२) प्रत्मेक वषा अद्यावभधक गये को भेरभभराऩकतााको सूची सभभभतरे सबाफाट अनुभोदन गयाउनु
ऩनेछ ।
(३) मस ऐन तथा प्रचभरत कानून फभोजजभ भेरभभराऩकतााको सूचीभा सूचीकृत हुन मोग्मता
ऩुगेको व्मजिरे सभभभत सभऺ सूचीकृत गयी ऩाउनको राभग अनुसूची-११ फभोजजभको ढाॉचाभा भनवेदन
ददनसक्नेछ ।
60.

भेरभभराऩकतााको सूचीफाट हटाउने् (१) सभभभतरे दपा ५९ फभोजजभ भेरभभराऩकतााको सूची

अद्यावभधक गदाा दे हामको अवस्थाभा भेरभभराऩकतााको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्(क)

भनजको भृत्मु बएभा;

(ख)

भनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइा ऩाउॉ बन्ने भनवेदन ददएभा;

(ग)

भनजरे नैभतक ऩतन दे जखने पौजदायी अभबमोगभा सजाम ऩाएभा;

(घ)

भनज कुनै सॊ स्थासॉग सम्फद्ध यहे कोभा सो सॊ स्था खाये ज वा यवघटन बएभा; य

(ङ)

सभभभतरे दपा ६६ को उऩदपा (२) फभोजजभ भनजराइा सूचीफाट हटाउने भनणाम
गये भा ।

(च)

फसाई सयाईं गये भा ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका भेरभभराऩकतााहरूको नाभावरी सभभभतरे
सावाजभनक सूचनाको राभग प्रकाशन गनुऩ
ा नेछ ।
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61.

भेरभभराऩको राभग सभमावभध तोक्ने् (१) सभभभतरे मस ऐन फभोजजभ भेरभभराऩको राभग

भेरभभराऩकताा ऩठाउॉ दा फढीभा भतन भयहना सम्भको सभम तोकी ऩठाउनेछ ।
(२) भेरभभराऩको राभग ऩठाउॉ दा साभान्मतमा् वढीभा तीनजनाफाट भेरभभराऩ गयाउने गयी
तोक्नुऩनेछ ।
62.

भेरभभराऩकतााको छनौट् (१) सभभभतरे भेरभभराऩ गयाउने कामाको राभग यववादका ऩऺहरूराइा

एक जना भेरभभराऩकतााको छनौट गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा ऩऺहरू फीचभा एकजना भेरभभराऩकतााको राभग सहभभत
नबएभा सभभभतरे ऩऺहरूको सहभभतभा भतनजना भेरभभराऩकतााको छनौट गनुा ऩनेछ ।
(३)

ऩऺहरूको

फीचभा

भेरभभराऩकतााको

नाभभा

सहभभत

हुन

नसकेभा

सभभभतरे

भेरभभराऩकतााको सूचीभा यहे का भेरभभराऩकतााहरू भध्मेफाट दुवै ऩऺफाट एक-एक जना भेरभभराऩकताा
छनौट गना रगाइा तेस्रो भेरभभराऩकताा छनौट गरयददनु ऩनेछ ।
(४) उजुयीका सफै ऩऺको सहभभतभा भेरभभराऩकतााको सूचीभा नयहे को मस ऐन फभोजजभ
भेरभभराऩकताा हुन अमोग्म नबएको कुनै व्मजि वा सॊ स्थाफाट भेरभभराऩ प्रयक्रमा अगाभड फढाउन
सहभत बै भरजखत भनवेदन ददएभा सभभभतरे त्मस्तो व्मजि वा सॊ स्थाराइा भेरभभराऩकताा तोयकददनु
ऩनेछ।
63.

भेरभभराऩकतााको ऩरयवतान् (१) सभभभतरे दे हामको अवस्था ऩयी ऩऺहरूरे भनवेदन ददएको

अवस्थाभा भेरभभराऩकताा ऩरयवतान गरयददनुऩनेछ्(क)

दपा ६० फभोजजभ भेरभभराऩकतााको सूचीफाट हटाउने अवस्था बएभा;

(ख)

ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभभतभा भेरभभराऩकताा हे यपेय गना भञ्जुय बएभा;

(ग)

यववादको कुनै ऩऺरे भेरभभराऩकताा प्रभत अयवश्वास यहे को भरजखत जानकायी
गयाएभा;

(घ)

कुनै कायणरे भेरभभराऩकताारे भेरभभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने जनाएभा;

(ङ)

यववादको यवषमवस्तुभा भेरभभराऩकतााको कुनै स्वाथा यहे को भेरभभराऩकताारे
जानकायी गयाएभा वा कुनै स्रोतफाट सभभभत सभऺ जानकायी बएभा; तथा

(च)

भेरभभराऩकताारे भेरभभराऩकतााको है भसमतरे कामा गदाा दपा ६६ तथा अन्म
प्रचभरत कानून फभोजजभ ऩारन गनुऩ
ा ने आचयण ऩारन नगये भा ।

(२) भेरभभराऩकताा ऩरयवतानको कायणरे तोयकएको सभमभा भेरभभराऩको कामा सम्ऩन्न हुन
नसक्ने बएभा सभभभतरे फयढभा एक भयहना सम्भको सभम थऩ गना सक्नेछ ।
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64.

भेरभभराऩको राभग ऩठाउॉ दा गने प्रयक्रमा् (१) सभभभतरे कुनै उजुयी भेरभभराऩको राभग

भेरभभराऩकताा सभऺ ऩठाउॉ दा ऩऺहरूराइा भेरभभराऩकतााको सम्ऩका उऩरब्ध गयाइा भेरभभराऩकताा
सभऺ उऩजस्थत हुने ताये ख तोकी दे हाम फभोजजभको कागज साथै याखी रेखी ऩठाउनु ऩनेछ ।
(क)

उजुयीको साय सॊ ऺेऩ वा भुख्म भुख्म कागजातको प्रभतभरयऩ;

(ख)

उजुयीको ऩऺ वा वाये स बए वाये सको नाभ, थय, वतन य उऩरब्ध बएसम्भ
टे भरपोन नम्फय, इाभर
े , फ्माक्स तथा अन्म सम्ऩका यववयण; तथा

(ग)

भेरभभराऩ सम्फन्धी प्रयक्रमा सम्ऩन्न गनुऩ
ा ने स्थान य सभम ।

(२) भेरभभराऩकताारे सभभभत सभऺ भाग गये भा उजुयीका कागजातहरूको नक्कर उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ ।
(३) भेरभभराऩको राभग तोयकएको सभम सम्ऩन्न बएको सात ददनभबत्र उजुयीका ऩऺहरू सभभभत
सभऺ उऩजस्थत हुने गयी ताये ख तोक्नु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन भेरभभराऩकताारे तोयकएको सभम
अगावै उजुयी सभभभत सभऺ यपताा ऩठाउने भनणाम गये भा सो भनणामको जानकायी बएको सात ददनभबत्र
ऩऺहरूराइा सभभभत सभऺ उऩजस्थत हुनेगयी ऩठाउनु ऩनेछ ।
65.

भेरभभराऩभा अवरम्फन गनुऩ
ा ने प्रयक्रमा् (१) सभभभतरे ऩऺहरूको सहभभतभा भेरभभराऩको राभग

छरपर गने तथा अन्म कामा गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरभभराऩकतााराइा सोको जानकायी
उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
तय ऩऺहरूको सहभभतभा भेरभभराऩकताारे अन्म कुनै स्थानको छनौट गना फाधा ऩनेछैन ।
(२) ऩऺहरूराइा उऩदपा (१) फभोजजभ भेरभभराऩकताारे तोकेको स्थानभा तोयकएको सभमभा
उऩजस्थत हुने दायमत्व यहनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको दायमत्व ऩऺहरूरे ऩूया नगये भा भेरभभराऩकताारे भेरभभराऩको
प्रयक्रमा फन्द गयी सभभभतराइा सोको भरजखत जानकायी गयाइा उजुयीको कागजात यपताा ऩठाउन सक्नेछ।
(४) भेरभभराऩको क्रभभा भेरभभराऩकताारे ऩऺहरू फीचभा सहजकतााको बूभभका गनेछ य उि
बूभभका भनवााह गने क्रभभा भनजरे ऩऺहरू फाहे क दे हामका व्मजिहरूसॉग सभेत एकर वा साभूयहक वाताा
गना सक्नेछ्
(क) यववादको यवषमभा जानकायी यहे को उजुयीका ऩऺरे योजेको व्मजि; तथा
(ख) यववादको यवषमवस्तुको फाये भा जानकायी यहे को स्थानीम बद्रबरादभी ।
(५) भेरभभराऩकताारे ऩऺहरूको सहभभतभा ऩऺहरूसॉग दे हाम फभोजजभ वाताा गना सक्नेछ्
(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तवाताा; तथा
(ख) टे भरपोन वाताा, भबभडमो कन्रेन्स वा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट वातााराऩ ।
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(६) प्रचभरत कानून तथा मस ऐनको भान्मता यवऩयीत नहुने गयी ऩऺहरूको सहभभतभा
भेरभभराऩकताारे भेरभभराऩको कामायवभध भनधाायण गना सक्नेछ ।
66.

भेरभभराऩकतााको आचयण् (१) भेरभभराऩकताारे दे हाम फभोजजभको आचयण ऩारन गनुा ऩनेछ्(क)

भेरभभराऩ सम्फन्धी कायवाही भनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनुऩ
ा ने;

(ख)

कुनै ऩऺ प्रभत झुकाव, आग्रह, ऩूवााग्रह नयाख्ने वा याखे को दे जखने कुनै आचयण वा
व्मवहाय नगने;

(ग)

कुनै ऩऺराइा डय, त्रास, झुक्मान वा प्ररोबनभा ऩायी भेरभभराऩ गयाउन नहुन;े

(घ)

यववाद कामभ यहे को अवस्थाभा यववादको कुनै ऩऺसॉग आभथाक कायोफायभा
सॉरग्न नहुने;

(ङ)

भेरभभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचभरत कानून तथा अन्म स्थायऩत भान्मता
यवऩयीत आचयण गना नहुने;

(च)

भेरभभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक, सदबावऩूणा य सफै ऩऺप्रभत
सभान व्मवहाय कामभ गने;

(छ)

भेरभभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मि गये को यवषमवस्तुको गोऩभनमता कामभ
याख्ने; तथा

(ज)

भेरभभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रयक्रमा
सम्ऩन्न बएऩभछ वा भनज प्रयक्रमाफाट अरग बएऩभछ सम्फजन्धत ऩऺराइा सुयजऺत
यपताा गने ।

(२) सभभभतरे कुनै भेरभभराऩकताारे उऩदपा (१) फभोजजभको आचयण ऩारना नगये को उजुयी
ऩयी

वा

सो

यवषमभा

स्वमॊ

जानकायी

प्राप्त गयी

छानयवन

गदाा

व्महोया

ठीक

दे जखए

त्मस्तो

भेरभभराऩकतााराइा भेरभभराऩकतााको सूचीफाट हटाउनेछ ।
67.

भरखत तमायी य भभराऩत्र् (१) भेरभभराऩकताारे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩश्चात भेरभभराऩको

राभग दुवै ऩऺ सहभत बएकोभा भभराऩत्र गयाइा सहभभत बएको यवषमवस्तु फभोजजभको भभराऩत्रको
भरखत तमाय गयी सभभभत सभऺ ऩठाउनु ऩनेछ ।
68.

भेरभभराऩ नबएको उजुयीभा गनुऩ
ा ने कायवाही् (१) भेरभभराऩकताारे ऩऺहरु फीचभा भेरभभराऩ

हुन नसकेभा सो व्महोया खुराइा प्रभतवेदन तमाय गयी यववादका सफै कागजात सयहत सभभभतभा यपताा
ऩठाउनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा भेरभभराऩकताारे ऩऺहरुराइा सभभभत सभऺ हाजजय हुन जाने

फढीभा सात ददनको म्माद तोकी ऩठाउनु ऩनेछ ।
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69.

भेरभभराऩ नबएको उजुयीभा भनणाम गनुऩ
ा ने् (१) स्थानीम ऐनको दपा ४७ (१) को यवफादभा

सभभभतरे भेरभभराऩको राभग ऩठाएको उजुयीभा ऩऺहरु फीच भेरभभराऩ हुन नसकी भेरभभराऩकतााको
प्रभतवेदन सयहत प्राप्त हुन आएभा कानून फभोजजभ कायवाही गयी भनणाम गनुऩ
ा छा ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन दे हाम फभोजजभको उजुयीभा अभधकाय

ऺेत्र ग्रहण गने सम्फजन्धत अदारत वा भनकामभा उजुयी गना जानु बनी सुनाइा ऩठाइा ददनुऩछा्(क)

स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको यववादभा; तथा

(ख) कुनै अदारत वा भनकामफाट भेरभभराऩको राभग प्रेयषत बएको यववादभा।

(३) उऩदपा (२) को दे हाम (ख) फभोजजभको यववादभा सम्फजन्धत अदारत वा भनकामभा ऩठाउॉ दा

हाजजय हुन जाने ताये ख तोकी ऩठाउने तथा भभभसर सभेत नक्कर खडा गयी अभबरेख याजख सक्कर भभभसर
सम्फजन्धत अदारत वा भनकामभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
70.

भेरभभराऩ दस्तुय् भेरभभराऩभा जाने यववादको हकभा भेरभभराऩकताारे ऩऺहरुरे सहभभतभा

ददन भञ्जुय बएदे जख फाहे क कुनै प्रकायको दस्तुय राग्नेछैन । तय ऩऺहरूको सहभभतभा भेरभभराऩकताारे
ऩऺहरुफाट फढीभा रु ५००।-भरन ऩाउनेछन ।
71.

सभुदामस्तयभा हुने साभुदायमक भेरभभराऩ प्रवधान गना कभाचायी तोक्न सक्ने् (१)सभभभतरे स्थानीम

स्तयभा भेरभभराऩ प्रवधान गनाको राभग कामाऩाभरकाभा अनुयोध गये भा कभाचायी खटाइा सभुदाम स्तयभा
भेरभभराऩको प्रवधानात्भक कामाक्रभ गना सयकनेछ ।
(२) सभुदामस्तयभा हुने साभुदायमक भेरभभराऩको हकभा दपा ५८ (१) अनुसायको मोग्मता तथा
अनुबव नबएका भेरभभराऩकताावाट भेरभभराऩ गयाउन वाधा ऩनेछैन ।
(३) सभभभतरे सभुदामस्तयभा हुने साभुदायमक भेरभभराऩको कामायवभध तोके वभोजजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-९
भनणाम कामाान्वमन सम्फन्धी व्मवस्था
72.

सजचवारमको जजम्भेवायी् कामाऩाभरकाको प्रत्मऺ भनमन्त्रण य भनदे शनभा ययह सभभभतको भनणाम

कामाान्वमन गने गयाउने सम्फन्धी सम्ऩूणा कामाको ये खदे ख गने जजम्भेवायी वहन गनुा ऩनेछ ।
73.

सहमोग गनुऩ
ा ने् (१) नगयऩाभरका कामाारम तथा सो अन्तगातका सफै वडा कामाारम तथा अन्म

कामाारमरे मस ऐन तथा प्रचभरत कानून फभोजजभ सभभभतरे गये को भनणाम फभोजजभ व्मजि वा सॊ स्था वा
अन्म कसैसॉग असुर गनुऩ
ा ने जरयवाना वा अन्म यकभ असुर उऩय गना सहमोग गनुा ऩनेछ ।
(२)

मस ऐन तथा प्रचभरत कानून फभोजजभ सभभभतरे असूर गनाऩने जरयवाना, भफगो वा अन्म

कुनै प्रकायको यकभ असुर उऩय नबइा उऩदपा (१) भा उलरेख बए फभोजजभका कामाारमहरुरे कुनै
भसपारयश वा कुनै कामा गरयददने छै नन् ।

26

74.

असुर उऩय गने् (१) अभबरेख प्रशासकरे सभभभतको भनणाम फभोजजभ कुनै ऩऺसॉग जरयवाना वा

भफगो वा अन्म कुनै प्रकायको असुर उऩय गनुऩ
ा ने बएभा सो ऩऺरे जरयवाना भतना फुझाउन लमाएभा फुजझ
सदयस्माहा गयी जरयवानाको रगत किा गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ असुर उऩय नबएभा रगत याखी सम्फजन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा

जरयवाना यकभ सभेतको यववयण नगयऩाभरकाको कामाारमका साथै सफै वडा कामाारमभा सभेत
अभबरेखको राभग ऩठाउनु ऩनेछ ।

(३) सम्फजन्धत कामाारमहरुरे उऩदपा (२) फभोजजभ रेखी आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जरयवाना

यकभ असुर उऩय गयी अभबरेख शाखाभा सदयस्माहा गना ऩठाउनु ऩनेछ ।
75.

बरयबयाउ गने् (१) सभभभतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै भनणाम फभोजजभ कुनै ऩऺरे याखे को

दस्तुय, वा अन्म कुनै प्रकायको यकभ कुनै ऩऺफाट बयाइा ऩाउने बएभा बयाइा ऩाउने ऩऺरे बयी ददनुऩने
ऩऺको त्मस्तो यकभ बयाइा ददनुऩने स्रोत खुराइा अनुसूची-१२ फभोजजभको ढाॉचाभा भनवेदन ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ भनवेदन ददॉ दा मथासम्बव नगद यहे को फैँक खाता वा कुनै सहकायी वा

फचत सॊ स्थाभा यहे को यकभ य सो नबएभा भरराभ भफक्री गयी असुर उऩय गनुऩ
ा ने अवस्था बएभा कुनै
अचर सम्ऩजिको व्महोया खुराइा भनवेदन ददनुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको भनवेदनभा दपा ७७ फभोजजभको यववयण खुराइा भनवेदन ददनुऩनेछ

76.

चरन चराइाददने् (१) सभभभतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै भनणाम फभोजजभ कुनै सम्ऩजि वा

अभधकाय वा कुनै यवषमवस्तु वा सेवा वा अन्म कुनै यवषमको चरन ऩाउने ठहये को ऩऺरे त्मस्तो चरन
ऩाउने यवषमको यववयण खुराइा अभबरेख प्रशासक सभऺ अनुसूची-१३ को ढाॉचाभा भनवेदन ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ भनवेदन ऩये भा अभबरेख प्रशासकरे भनणाम फभोजजभको यवषमको चरन
चराइा ददनुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको भनवेदन ददॉ दा चरन चराउनु ऩने सम्ऩजिको दपा ७७ फभोजजभको

यववयण खुराउनु ऩनेछ ।
77.

सम्ऩजिको यववयण खुराउनुऩने् बरयबयाउ गना वा चरन चराई ऩाउनको राभग भनवेदन ददने

यववादको ऩऺरे भनवेदनभा सम्ऩजिको यववयण उलरेख गदाा दे हाम फभोजजभको यववयण खुराउनु ऩनेछ्(क)

अचर सम्ऩजिको यववयण
(१)
(२)

घयजग्गा बए यहे को स्थानको ठे गाना तथा चाय यकलरा;
घय जग्गाको यकिा नम्फय तथा ऺेत्रपर;;

(३)

घय यहे को बए घयको तरा तथा कवर य सम्बव बएसम्भ वगायपट;

(४)

घय जग्गाको अवजस्थत आवास, औद्योभगक वा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहे को व्महोया;

(५)

कच्ची वा ऩदक्क सडकसॉग जोभडएको व्महोया;
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(६)

घयजग्गाको स्वाभभत्व यहे को व्मजिको नाभ थय साथै स्वाभभत्वबन्दा पयक

व्मजिको बोगचरन यहे को बए बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म
यववयण; तथा
(७)
(ख)

घयभा बएको रगाऩात तथा खरयद भफक्री हुन सक्ने न्मूनतभ् भूलम ।

चर सम्ऩजिको यववयण्
(१)

चर सम्ऩजि यहे को ठाउॉ तथा बोग वा भनमन्त्रण याख्नेको नाभ थय;

(२)

फैँक खाताभा यहे को नगद बए खातावारको साथै फैँक तथा शाखाको नाभ;

(३)

चर सम्ऩजिको प्रकाय तथा नगद फाहे कको बए सम्बायवत भफक्री भूलम; तथा

(४)

नगद फाहे कको चर सम्ऩजि बए अवस्था, प्रकृभत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको
साइज य सॉख्मा ।

78.

सम्ऩजि योक्का याख्ने् (१) अभबरेख प्रशासकरे दपा ७५ वा ७६ फभोजजभ भनणाम कामाान्वमनको

राभग भनवेदन ऩये ऩभछ दे खाइएको सम्ऩजिको हकभा आवश्मक ऩनेजभत जेथा योक्का याख्ने सम्फन्धभा
भनणामको राभग कामााऩाभरका सभऺ ऩेश गने य कामाऩाभरकाफाट योक्का याख्ने भनणाम गये ऩछी भनणाम
फभोजजभ जेथा योक्का याख्नको राभग सो जेथा दताा यहे को कामाारम वा यजजष्डेशन गने कामाारमभा रेखी
ऩठाउनु ऩनेछ ।
(२) फारी, ब्माज, फहार रगामतको सम्ऩजिको हकभा भनवेदन ऩये को फढीभा दुइा ददन भबत्र

सम्ऩजि तामदात गना रगाइा तामदात गदााको सभमभा नै आवश्मक ऩनेजभत सम्ऩजि वा सोफाट प्राप्त हुने
फारी, फहार, ब्माज, भुनापा आदद आम भनमन्त्रण गनुा वा योक्का याख्नुऩछा य त्मसको बऩााइा सम्फजन्धत
ऩऺराइा ददनुऩछा ।

(३) दपा ७७ को दे हाम (ख) फभोजजभको सम्ऩजिको हकभा बरयबयाउको राभग आवश्मक ऩने

जभत सम्ऩजि योक्का याखी योक्काको सूचना आवश्मकता अनुसाय रेखा शाखा वा सम्फजन्धत फैँक वा
सम्फजन्धत भनकामभा तुरुन्त रेखी ऩठाउनु ऩनेछ ।

(४) सम्ऩभत योक्का सम्वन्धी आदे श अनुसूची -१४ फभोजजभ हुनेछ ।

79.

सम्ऩजि भरराभ गदाा अऩनाउनुऩने कामायवभध् (१) कामाऩाभरकारे मस ऐन फभोजजभ बयीबयाउ

गनुऩ
ा ने भफगो वा कोटा पी वा त्मस्तै कुनै यकभ असुरउऩय गना दपा ७७ को दे हाम (क) फभोजजभ
सम्ऩजिको यववयण खुराइा दखाास्त ऩये भा त्मस्तो यकभ बयी ददनुऩने व्मजिराइा फुझाउनु ऩने यकभ
फुझाउन सात ददनको म्माद ददइा सूचना जायी गनुऩ
ा छा ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको म्मादभा यकभ फुझाउन नलमाएभा त्मस्तो बयी ददनुऩने व्मजिको
बयी ऩाउने व्मजिरे दे खाएको दपा ७७ को दे हाम (क) फभोजजभको सम्ऩजि तामदात गयी लमाउनुऩछा ।

(३) दण्ड, जरयवाना, सयकायी भफगो वा कुनै अदारत वा भनकाम वा नगयऩाभरका वा सभभभतको

ु ने व्मजिरे फुझाउन नलमाएभा
भनणामरे असुर उऩय गनुऩ
ा ने कुनै यकभको हकभा त्मस्तो असुर उऩय हुनऩ
भनजको जुनसुकै अचर सम्ऩजि पेरा ऩये भा तामदात गयी योक्का याख्नुऩछा ।
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(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन जेथा जभानत वा कुनै प्रकायको नगद

धयौट दाजखर गये को हकभा सो सम्ऩजिफाट खाम्ने जभत यकभको राभग उऩदपा (३) फभोजजभ गरययहनु
ऩदै न ।

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ भोर कामभ बएऩभछ उि अचर सम्ऩजिको भरराभको सूचना

सम्फजन्धत ऩऺराइा ददइा सवासाधायणको जानकायीको राभग भरराभ हुने भभभत य सम्ऩजिको यववयण

सयहतको सावाजभनक सूचना नगयऩाभरका, जजलरा प्रशासन कामाारम, जजलरा अदारत, जजलरा सभन्वम
सभभभतको कामाारम तथा कोष तथा रेखा भनमन्त्रकको कामाारमभा टाॉस्न रगाउनु ऩनेछ ।

(६) उऩदपा (५) फभोजजभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा उि सूचनाभा तोयकएको सम्ऩजि

ऩञ्चयकते भोरफाट भाभथ फढाफढ प्रयक्रमा फभोजजभ भरराभ गनुा ऩनेछ ।

(७) भरराभ प्रयक्रमाभा सम्बव बएसम्भ जजलरा अदारत, जजलरा प्रशासन कामाारम वा स्थानीम

प्रशासन कामाारम, स्थानीम प्रहयी कामाारम तथा नगयऩाभरका ऺेत्रभबत्र यहे का अन्म सयकायी कामाारमका
प्रभतभनभधराइा योहवयभा याख्नुऩनेछ ।

(८) उऩदपा (६) फभोजजभ गदाा उि सम्ऩजि कसैरे ऩभन भरराभ सकाय नगये भा सोयह

प्रयक्रमाफाट ऩुन् दोस्रोऩटक भरराभ गनुऩ
ा नेछ तथा दोस्रोऩटक गदाा ऩभन कसैरे भरराभ सकाय नगये भा
बयाइा ऩाउने ऩऺ भनवेदकराइा नै उि सम्ऩजि ऩञ्चयकते भोरभा सकाय गना रगाउनु ऩनेछ ।

(९) उऩदपा (८) फभोजजभ गदाा भनवेदकरे सम्ऩजि सकाय गना नचाहे भा ऩभछ अको जेथा खुलन

आएका फखत कानून फभोजजभ गने गयी भनजको भनवेदन ताभेरीभा याखी भरराभभा चढाइाएको सम्ऩजि
पुकुवा गयी ददनुऩछा ।

(१०) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन नगयऩाभरकाको कुनै यकभ असुर

उऩय गने क्रभभा भरराभ गदाा कसैरे सकाय नगये भा जभतभा सकाय हुन्छ त्मभतभा नै सो सम्ऩजि भरराभ
गयी प्राप्त यकभ सदयस्माहा गयी नऩुग यकभको हकभा कानून फभोजजभ अन्म सम्ऩजि वा प्रयक्रमाफाट
असुर उऩय गनुऩ
ा नेछ ।
80.

तामदात गने प्रयक्रमा् (१) अभबरेख प्रशासकरे दपा ७७ फभोजजभ सम्ऩजि तामदात गनुऩ
ा दाा

कजम्तभा वडा सजचव स्तयको कभाचायी खटाइा त्मस्तो अचर सम्ऩजिको चरनचलतीको भूलम स्ऩष्ट खुलने
गयी तामदात गना रगाउनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तामदात गने कभाचायीरे तामदात गनुऩ
ा ने सम्ऩजिको चरनचलतीको

भूलम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चयकते भोर कामभ गयी भुच ुलका खडा गयी अभबरेख प्रशासक सभऺ
प्रभतवेदन सयहत ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩञ्चयकते भोर कामभ गदाा दे हाम फभोजजभका कुयाराइा आधाय भरइा

कामभ गनुऩ
ा नेछ्
(क)
(ख)
(ग)

भनवेदकरे भनवेदनभा खुराएको भूलम;

भनणामभा उलरेख बएको बए सो भूलम;

ऩऺरे जभानत वा कुनै अन्म प्रमोजनको राभग कामाऩाभरका सभऺ भनवेदन ददॉ दा
खुराएको भूलम;
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(घ)
(ङ)
(च)

तामदात गदाा बै आएको स्थानीम भूलमाङ्ककन अनुसायको भूलम;
भारऩोत कामाारमरे कामभ गये को न्मूनतभ् भूलम;

अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी भनकामरे कुनै भूलम कामभ गये को बए सो
भूलम;

(छ)
स्ऩष्टीकयण्

ऩञ्चयकते भोर कामभ गनुा बन्दा तत्कार अगावै कुनै खरयद भफक्री बएको बए
सो भूलम ।

“ऩञ्चयकते भोर” बन्नारे अचर सम्ऩजि भफक्री गनुऩ
ा दाा भफक्री हुने न्मूनतभ् भूलमराइा
सम्झनुऩछा ।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाा दे हाम फभोजजभको कुयाराइा सभेत ध्मानभा याख्नुऩनेछ्
(क)

औद्योभगक वा व्माऩारयक वा आवास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग

जोभडएको

छ वा छै न; तथा
(ख)
81.

नगयऺेत्रभबत्र ऩने घयको हकभा घयको वताभान अवस्था सम्फन्धभा प्रायवभधक
भूलमाङ्ककन प्रभतवेदन ।

खाम्नेजभत भात्र भरराभ गनुऩ
ा ने् (१) कामाऩाभरकारे दपा ७९ फभोजजभ भरराभ गदाा असुर

गनुऩ
ा ने फाॉकी खाम्नेजभत सम्ऩजि भात्र भरराभ गनुऩ
ा नेछ ।
(२) सम्ऩजि भरराभ गदाा सकाय बएको यकभ असुर उऩय गनुऩ
ा ने बन्दा फढी बएभा सो फढी
बएको जभत यकभ सम्ऩजिवार ऩऺराइा यपताा गयीददनु ऩछा ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ यकभ यपताा ऩाउने ऩऺ भरराभ गदााको फखत उऩजस्थत नबएको बए

यकभ यपताा भरन आउनु बनी भनजको नाभभा सात ददनको सूचना जायी गयी जझकाइा यकभ यपताा
गनुऩ
ा छा।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाा सम्फजन्धत ऩऺ यकभ यपताा भरन नआएभा उि यकभ

सजञ्चतकोषभा दाजखर गयी आम्दानी फाॉधी सदयस्माहा गनुऩ
ा छा ।

(५) अभबरेख प्रशासकरे दपा ७९ फभोजजभ भरराभ गये को सम्ऩजि सकाय गने ऩऺको नाभभा

सम्ऩजि दताा नाभसायीको राभग सम्फजन्धत कामाारम वा भनकामभा ऩत्राचाय गयी भनजराइा सम्ऩजिको
चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइा आवश्मक ऩये सो सम्ऩजिको चरन चराइा ददनुऩछा ।

(६) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन दपा ७९ फभोजजभको भरराभ

प्रयक्रमा अगाभड फयढसकेऩभछ बयाउनुऩने यकभ फुझाउन लमाए ऩभन सो यकभ नफुझी सम्ऩजि भरराभ
गनुऩ
ा नेछ।
82.

भरराभ उऩयको उजुयी् मस ऐन फभोजजभ बएको भरराभको प्रयक्रमाभा जचि नफुझ्ने ऩऺरे जुन

प्रयक्रमा उऩय जचि नफुझक
े ो हो सो बएको ऩन्र ददनभबत्र सभभभत सभऺ उजुयी ऩेश गयी बएको आदे श
फभोजजभ गनुऩ
ा नेछ ।
83.

भफगो बयाउॉ दा वा चरन चराउॉ दा रागेको खचा् मस ऐन फभोजजभ भफगो बयाउॉ दा वा चरन

चराउॉ दा रागेको खचा भफगो बयीददनुऩने वा चरन ददनुऩने सम्फजन्धत ऩऺरे व्महोनुा ऩनेछ ।
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84.

मथाजस्थभतभा याख्ने् कामाऩाभरकारे मस ऐन फभोजजभ चरन चराइा भाग्न वा भफगो बयाइा ऩाउन

कुनै सम्ऩजि दे खाइा भनवेदन ऩये ऩभछ भफगो बयाउने वा चरन चराउने कामा सम्ऩन्न नबए सम्भको राभग
उि सम्ऩजि हक हस्तान्तयण गना, बत्काउन, भफगाना तथा कुनै प्रकायको भनभााण कामा गयी उि
सम्ऩजिको स्वरुऩ ऩरयवतान गना नऩाउने गयी योक्का याख्न सम्फजन्धत ऩऺको नाभभा आदे श जायी गयी उि
सम्ऩजि मथाजस्थभतभा याख्नु ऩनेछ ।
85.

भनवेदनफाट कायवाही गने् (१) अभबरेख प्रशासकरे कुनै ऩऺरे दपा ८४ फभोजजभ बएको

आदे श यवऩयीत कुनै सम्ऩजिको हक हस्तान्तयण वा स्वरुऩ ऩरयवतान आदद गये को भनवेदन ऩये भा उि
भनवेदन दताा गयी त्मस्तो गने ऩऺको नाभभा भतन ददनको म्माद जायी गयी भनजराइा हाजजय गयाइा सो
भनवेदन सभभभत सभऺ ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।
(२) सभभभतरे उऩदपा (१) फभोजजभको भनवेदन ऩेश हुन आएभा ऩऺराइा नमाॉ उजुयी दताा गना
नरगाइा उि भनवेदनफाट नै आवश्मक कायवाही गयी भनणाम गनुऩ
ा नेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन उऩदपा (१) फभोजजभको भनवेदनको

व्महोयाफाट भनवेदन सभभभतको ऺेत्राभधकाय भबत्र नऩने यवषमभा ऩये को दे जखएभा सभभभतरे उि यवषमभा
ऺेत्राभधकाय ग्रहण गने अदारत वा भनकाम सभऺ जान सुनाइा ददनुऩनेछ ।
86.

चरन चराउने सूचना् (१) अभबरेख प्रशासकरे सभभभतको भनणाम फभोजजभ चरन चराइा ऩाउन

भनवेदन ऩये भा चरन चराउने भभभत खुराइा परानो भभभतभा परानो घय जग्गाको चरन चराउन
कभाचायी खयटइा आउने हुॉदा सो भभभत अगावै घय जग्गा खाभर गयीददनु बनी चरन ददनुऩने ऩऺको नाभभा
सूचना जायी गनुऩ
ा नेछ ।
(२) चरन ददनुऩने सम्ऩजि उजुयीको ऩऺ फाहे क अन्म कसैको बोगचरनभा यहे को बएभा

अभबरेख प्रशासकरे सोयह ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोजजभको सूचना जायी गनुऩ
ा नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ तोयकएको भभभतभा खयटइा जाॉदा घयजग्गा खारी गये को बए सम्फजन्धत

कभाचायीरे चरन चराइा ददएको भुच ुलका खडा गयी तथा घयजग्गा खारी नगये को बए खारी गयाइा चरन
चराइा चरन चराएको भुच ुलका खडा गयी प्रभतवेदन साथ अभबरेख शाखाभा ऩेश गनुऩ
ा नेछ।
ऩरयच्छे द-१०
यवयवध
87.

नक्कर भनवेदन् (१) सभभभत सभऺ दताा यहे को उजुयीको कुनै सयोकायवारा ऩऺरे यववादको

भभभसरभा यहे को कुनै कागजऩत्रको नक्कर भरनको राभग भनवेदन ददएभा सभभभतरे उि ऩऺराइा सो
कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभको भनवेदन ददॉ दा सम्फजन्धत ऩऺरे उजुयी शाखाभा यहे को भभभसरको
नक्कर भरनुऩदाा उजुयी प्रशासक तथा अभबरेख शाखाभा यहे को भभभसरको नक्कर भरनुऩने बएभा अभबरेख
प्रशासक सभऺ भनवेदन ऩेश गनुा ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको भनवेदन ददनको एघाय फजे अगावै ऩेश बएभा सम्फजन्धत कभाचायीरे
सोयह ददन य सो बन्दा ऩछी ऩेश बएभा सम्बव बएसम्भ सोयह ददन नबए सोको बोभरऩलट नक्कर उऩरब्ध
गयाउनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ भनवेदन ददॉ दा पयक पयक उजुयीको राभग पयक पयक भनवेदन
ददनुऩनेछ ।
(५) यववादको कुनै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोजजभको भनवेदन ददॉ दा नक्करको सिाभा कागजऩत्रको
पोटो जखच्ने अनुभभत भागेभा सो ददनु ऩनेछ ।
(६) नक्कर भनवेदन ददॉ दा अनुसूची-१५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनु ऩनेछ ।
88.

नक्कर दस्तुय् (१) सम्फजन्धत प्रशासकरे दपा ८७ फभोजजभ नक्कर वा पोटो जखच्नको राभग

भनवेदन ददने ऩऺसॉग दे हाम फभोजजभको दस्तुय भरइा नक्कर उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ्
(क)

नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रभत ऩृष्ठको रू ५।– रुऩैमाॉको दयरे;

(ख)

सभभभतको भनणाम कागजको हकभा प्रभत सक्कर ऩानाको प्रभत ऩृष्ठको रू ५।– रुऩैमाॉको
दयरे; तथा

(ग)

भरखत कागजऩत्रको नक्कर नभरइा पोटो जखच्न चाहे भा प्रभत ऩानाको रू ५।–
रुऩैमाॉको दयरे ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन प्रचभरत कानून फभोजजभ नक्कर दस्तुय
नराग्ने ऩऺराइा मस दपा फभोजजभको दस्तुय राग्ने छै न ।
(३) मस दपा फभोजजभ नक्कर उताय गयी रैजाने ऩऺरे नक्कर उताय गदाा रागेको खचाको
व्मवस्था आपैं गनुा ऩनेछ ।
89.

दस्तुय उलरेख गने् (१) नक्कर प्रभाजणत गने सम्फजन्धत प्रशासकरे नक्कर प्रभाजणत गदाा नक्कर रैजाने
ऩऺको नाभ थय तथा उजुयीभा है भसमतका साथै नक्कर उताय गये वाऩत दाजखर गये को दस्तुय य नक्कर
ऩाना सभेत उलरेख गयी नक्कर ददएको व्महोया जनाइा नक्कर प्रभाजणत गनुा ऩनेछ ।

90.

दस्तुय च ुिा नबइा नक्कर नददइने् सम्फजन्धत प्रशासकरे मस ऐन फभोजजभ नक्कर भाग्ने ऩऺरे

नक्कर उताय गदाा दपा ८९ फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाजखर नगदाासम्भ नक्कर ददने छै न य सो नक्करको
आभधकारयकता प्रभाजणत गना ऩाउने छै न ।
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प्रचभरत कानून फभोजजभ हुने् मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन उजुयीसॉग सम्फजन्धत

91.

प्रचभरत कानूनभा कुनै कुया रेजखएको बए सोभा रेजखए जभतको हकभा सोयह फभोजजभ हुनेछ ।
92.

भनमभ फनाउने अभधकाय् सभभभतरे मस ऐनको प्रबावकायी कामाान्वमनको राभग आवश्मक भनमभ

फनाउन सक्नेछ ।
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ऄनुसूची-१
(दफा ८ को ईपदफा (२) सँग सम्बन्धधत)

ईजुरीको ढाँचा
धयान्यक सन्मन्त समक्ष पेश गरे को
न्नवेदन-पत्र

tgxF' lhNnf ledfb gu/kflnsf j8fg+................वस्ने .......................को छोरा/छोरी/श्रीमन्त वषष .....................को
...........................न्नवेदक -प्रथम पक्ष_
न्वरुद्ध

tgxF' lhNnf ledfb gu/kflnsf j8fg+ =====................वस्ने वषष ............को ........................................न्वपक्षी -दोस्रो पक्ष_
न्वषयः सम्वधध न्वच्छे द
म न्नम्न वुँदाहरुमा लेन्िए वमोन्जम न्नवेदन गदषछु :
१.

म न्नवेदक र यस न्ववादको दोस्रो पक्षवीच संवत २०६९ सालमा सामान्जक परम्परा ऄनुसार न्ववाह

गररएको हो । न्ववाह भए पश्चात २ वषषसम्म ऄथाषत २०७१ साल सम्म हामी वीच सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहेको
न्थयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजधम भएको छ । एक अपसमा लोग्ने स्वास्नी
वीचको सहमन्त र सहकायषमा छोरा जधमेपछी क्रमशः समस्या देखिदै जान थाल्यो । २०७१ सालको न्तहारमा
माआत गए पछी ईनी घर अआनन् । पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरेँ । २ पटकसम्म न्लन गएँ । तर
न्नजले न्तमीसँग मेरो जीवन चल्न सक्दैन, म घर जान सन्िन, न्तमी जे गनुषपछष गर भन्न ठाडो जवाफ ददन
थान्लन् । के कारणले यस्तो हुन गयो भन्न सोध्दा ऄव न्तम्रो र मेरो सम्वधध छै न अफु िुसी गर र मलाइ सम्पकष
नगर,गरे मा राम्रो हुँदैन भन्न धाक धम्की र त्रास मसेत ददआन । लामो समयसम्म मन फके ला र घर अईन्लन भन्न
पर्खि वसेँ तर अइनन । कररव ३ वषषपछी ऄथाषत २०७४ साल भाद्र मन्हनामा पुनः न्लन गएँ तर न्वपक्षी मसँग
वोल्दै नवोली घरन्भत्र न्छररन र साला जेठान पठाइ शारीररक अक्रमण गने सम्मको कायष गरी मलाइ तथानाम
गाली गलौच गररन । मुन्ककलले ज्यान जोगाइ न्नराश भएर घर फर्ककएँ र ऄव दोस्रो पक्ष श्रीमती मसँग पुनः
फर्कक अईने र दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुने सम्भावना नभएकोले पाररवाररक न्ववाद न्नरुपणका लान्ग यो न्नवेदन
ददन अएको छु ।
२.

यस सन्मन्तबाट दोस्रो पक्ष न्झकाइ जे जो वुझ्नुपछष वुझी न्ववाद न्नरुपण गराइ पाईँ ।
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३.

यस नगरपान्लकाबाट जारी भएको स्थानीय धयान्यक कायषन्वन्धको दफा ....वमोन्जम न्नवेदन दस्तुर रु

............दोस्रो पक्ष १ जनालाइ म्याद सूचना दस्तुर रु .............. पाना २ को न्नवेदनको प्रन्तन्लन्प दस्तुर रु .............
समेत गरी जम्मा रु ......................यसै न्नवेदनसाथ दान्िला गरे को छु ।
४.

यो न्नवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२) ऄनुसार यसै सन्मन्तको ऄन्धकार

क्षेत्र न्भत्र पदषछ ।
५.

यो न्नवेदन हदम्याद न्भत्रै छ र म न्नवेदकलाइ यस न्वषयमा न्नवेदन ददने हकदैया प्राप्त छ ।

६.

यस न्वषयमा ऄधयत्र कही ँ कतै कु नै न्नकायमा कु नै प्रकारको न्नवेदन ददएको छै न ।

७..

यसमा दोस्रो पक्षको माआती तफष का र मेरो घर तफष का पररवारका सदस्यहरु न्झकाइ थप व्यहोरा वुझ्न

सदकनेछ ।
८.

यसमा लेन्िएका व्यहोरा ठीक, साँचो, सत्य हुन्। झुटा ठहरे कानून वमोन्जम संजाय भोग्न तयार छु ।

न्नवेदक
नामः..........................
इभत सॊ वत् ............... सार.................भयहना.....................गते .................योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-२
(दफा ९ को ईपदफा (१) सँग सम्बन्धधत)
उजुयी दताा गये को भनस्साको ढाॉचा
श्री ....................

........................ ।

यवषम:

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

फस्ने

तऩाई

उजुयी दतााको भनस्साऩत्र सम्फन्धभा ।

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

रे

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

फस्ने

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

यवरुद्धभा

....................................... बनी उजुयी दताा गना लमाएकोभा आजको भभभतभा दताा गयी दताा नॊ. ................ कामभ
बएकोरे मो भनस्सा जायी गरयददएको छ ।

अभधकृत कभाचायी
दस्तखत:
भभभत:

36

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

ऄनुसूची-३
(दफा ९ को ईपदफा (२) सँग सम्बन्धधत)
ताररि भपाषआष
न्मायमक सभभभत
भबभाद नगयऩाभरकाभा खडा गरयएको ताये ख बयऩाई

वादी

प्रभतवादी

.................
भुद्दा

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

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

भभभत ........... भा ......................................... काभ बएकोरे सोही ददन ........... फजे मस न्मायमक
सभभभत/कामाारमभा उऩजस्थत हुनेछु बनी सही गने ......

वादी ................

प्रभतवादी ................

इभत सॊ वत् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-४
(दफा ९ को ईपदफा (३) सँग सम्बन्धधत)
ताररि पचाष
न्मायमक सभभभत
भिमाद नगयऩाभरकाफाट जायी बएको ताये खको ऩचाा

वादी

प्रभतवादी

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

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

भुद्दा् ......................

भभभत ............... भा .................... काभ गना ........ फजे हाजजय हुन आउनुहोरा ।

पाॉटवाराको दस्तखत
भभभत .................
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ऄनुसूची-५
(दफा १५ को ईपदफा (३) सँग सम्बन्धधत)
प्रन्तवादको ढाँचा
भरजखत जवापको नभू ना
न्मायमक सभभभत सभऺ ऩेश गये को
भरजखत जवाप
प्रथभ ऩऺ
तनहुॉ जजलरा भबभाद नगयऩाभरका वडा नॊ ...........वस्ने

................को....................... (नाता सम्फन्ध

उलरेख गने) वषा ............. को..............................................

भरजखत जवाप प्रस्तुतकताा

दोस्रो ऩऺ
तनहुॉ जजलरा भबभाद नगयऩाभरका वडा नॊ ……..वस्ने ....................................को छोया वषा .........
को ............................................................यवऩऺी (भनवेदक)
यवषम- सम्वन्ध यवच्छे द ।
ॉ ाहरुभा रेजखए वभोजजभ भनवेदन गदा छु :
भ भनम्न वुद
१.

भ भरजखत जवाप प्रस्तुतकताा य यवऩऺी भनवेदक वीच सॊ वत २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया

अनुसाय यववाह बएको व्महोया ठीक हो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ
बएको दठक हो । २०७१ सारको भतहायभा भाइत गएऩभछ भ घय नपकेको, ऩटक ऩटक घय आउन
पोनफाट अनुयोध गये को, २ ऩटकसम्भ भरन आएको तय भ घय नगएको, भै रे यवऩऺी भनवेदकराई
दाम्ऩत्म जीवन चलन नसक्ने बनेको य भेया दाई बाईरे शायीरयक आक्रभण गने सम्भको कामा गये को
बभन कऩोरकजलऩत झुटा य हुॉदै नबएका भनयाधाय व्महोया उलरेख गयी यववाद गये को कुया उलरेख गना
चाहान्छु ।
२.

भराई यवऩऺी भनवेदक सभेत भभरी गारी गरौच, डय, धाक, धम्की दे खाई हातऩात गयी घयफाट

भनकारा गये ऩभछ भ भाइतीभा आई वसेकी हुॉ । यववाह बएको केही वषाऩछी यवना कायण भ भाभथ
यवभबन्न यकभसभका आयोऩ रगाई अऩभान गने, गारीगरौच गने रगामतका काभहरु हुॉदै गए ।
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ऩरयवायका अन्म सदस्महरुरे भभाथी घृणा गने, वोरचार नगने जस्ता कामा गये ऩभन यवऩऺीफाट केही
सभम भराई नै सभथान य सहमोग गदै आएका भथए तय ऩभछ यवऩऺी भनवेदक सभेत उनीहरुसॉगै भभरेय
भराई जवयजस्त घयफाट भनकालने कामाभा सहबागी बए

। के कुन कायणरे वा भेयो के गलतीरे मसो

गये का हुन बभन वुझ्दा वेरावेरा दाइजो नलमाएको बनी भाइती ऩऺसभेतको

आरोचना गने गये का भथए

ु दा छ । भै रे कुनै
। सामद उभनहरुराई दाइजोकै रोबका कायण भराई घयफाट भनकारी ददएका हुनऩ
गलती नगये को य यवऩऺी रोग्नेसॉग ऩूवव
ा त भामा, सदबाव य सम्भान मथावत यहे कोरे रोग्ने स्वास्नीको
सम्वन्ध मथावत कामभ गयी ऩाउॉ ।
३.

घयफाट जवयजस्त भनकारेऩछी ४ भयहनाको नावारक छोया काखी च्माऩेय भाइती आएको झण्डै

३ वषासम्भ वेखवय, सम्ऩका यवयहन वसी अयहरे एक्कासी सम्वन्ध यवच्छे दको भाग गयी भनवेदन ददनु
आपैँभा आश्चमाजनक रागेको छ, सत्म तथ्म वुझी कानू न वभोजजभ गरय ऩाउॉ ।
४.

.........................फाट जायी बएको स्थानीम न्मायमक कामायवभधको दपा ....वभोजजभ भरजखत

जवाप वाऩत दस्तुय रु ......मसै भनवेदनसाथ दाजखर गये को छु ।
५.

मो भरजखत जवाप म्मादभबत्रै भरई भ आपैं उऩजस्थत बएको छु ।

६.

मस यवषमभा अन्मत्र कही ीँ कतै कुनै भनकामभा कुनै प्रकायको भनवेदन ददएको छै न ।

७.

मसभा रेजखएको व्महोया ठीक साॉचो, सत्म हुन।् झुटा ठहये कानू न वभोजजभ सॊ जाम बोग्न तमाय

छु ।
भनवेदक
नाभ् ...................................
इभत सॊ वत ................. सार ..................... भयहना .............. गते ....................योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-६
(दफा २० को ईपदफा (६) सँग सम्बन्धधत)
न्मायमक सभभभतफाट जायी बएको
म्माद सूचना
.............................................................वस्ने .....................................................को नाउॉ भा भबभाद नगयऩाभरका
कामाांरमफाट जायी बएको १५ (ऩन्र) ददने सूचना

...............................................वस्ने

....................................................................रे

तऩाईंको

यवरुद्ध

...................................यववाद ऩये को बनी भनवेदन दताा गये को हुॉदा सो को प्रभतभरयऩ मसै साथ ऩठाईएको छ
। अत् तऩाईरे मो म्माद वुझेको वा यीत ऩूवक
ा ताभेर बएको भभभतरे १५(ऩन्र) ददनभबत्रभा आफ्नो बनाइ
सयहत आपैं वा कानून वभोजजभको वाये श भापात मस कामाारमभा हाजजय हुन आउनुहोरा । अन्मथा कानून
वभोजजभ हुने व्महोया जानकायी गयाइन्छ ।

इभत सम्फत...................सार.......................भयहना......................गते योज.............शुबभ्......... ।

41

ऄनुसूची-७
(दफा ४१ को ईपदफा (१) सँग सम्बन्धधत)
न्नणषयको ढाँचा
....................................... न्मायमक सभभभत
सॊ मोजक श्री.........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
भनणाम
सॊ म्वत ............... सारको भनवेदन नॊ ........
यवषम् वरेसीफाट ऩानी झाये को ।
तनहुँ

जजलरा

भबभाद

नगयऩाभरका

वडा

नॊ ............

...............................वस्ने

........................................................................प्रथभ ऩऺ
यवरुद्ध
तनहुँ

जजलरा

भबभाद

नगयऩाभरका

वडा

नॊ ............

...............................वस्ने

..................................................................................दोस्रो ऩऺ
स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ वभोजजभ भनवेदन दताा बई सोही ऐनको दपा
४६ वभोजजभ गठन बएको न्मायमक सभभभत सभऺ प्रस्तुत हुन आएको भुद्दाको सॊ जऺप्त तथ्म य भनणाम
मस प्रकाय छ्

(१)

भबभाद नगयऩाभरका वडा नॊ . ....................... नक्सा भसट नॊ .... यक.नॊ ........ऺे.प...........को

घयजग्गाभा ऩजश्चभ तपाका यक.नॊ..........का सॊ भधमाय यवऩऺी ...................रे घय वनाउॉदा आफ्नो
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घयजग्गाभा भसभानासम्भ आई जोडी वनाएको तय छत तथा वरेसीको ऩानी आफ्नो घय कम्ऩाउण्डभबत्र
झानेगयी वनाएको हुॉदा सो वरेसी वन्द गयाइ ऩाउॉ बन्ने भनवेदकको भनवेदन व्महोया ।

(२)

भबभाद नगयऩाभरकाफाट प्रचभरत बवन भनभााण सम्वन्धी भाऩदण्ड वभोजजभ इजाजत प्राप्त गयी

बवनको नक्सा सभेत स्वीकृत गयाई सो नक्सा वभोजजभ बवन भनभााण गये को हुॉ । यवऩऺी भनवेदकरे
बने वभोजजभ आफ्नो घयको छत तथा वरेसीको ऩानी भनजको घय कम्ऩाउण्ड भबत्र झाने नगये को आफ्नै
घयजग्गाभा झाने गये को हुॉदा झुठा भनवेदन खाये ज गरयऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको भरजखत जवाप ।

(३)

भबभाद नगयऩाभरकाफाट स्थरगत भनरयऺण तथा सवेंऺण गना गएका प्रायवभधक टोभररे स्थरगत

भनयीऺण गयी भभभत......................भा ऩेश गये को स्केच सयहतको प्रभतवेदनफाट प्रत्मथॉको घयतपाफाट
छत तथा वरेसीको ऩानी खस्दा भनवेदकको घय कम्ऩाउण्ड भबत्र ऩने गये को दे जखन्छ बन्ने व्महोया
उलरेजखत बएको

।

(४)

दुवै

यववादका

ऩऺराई

भेरभभराऩ

गयाउने

प्रमोजनका

राभग भबभाद न

गयऩाभरक

वडा

नॊ ........,................. भा यहे को भेरभभराऩ केन्द्रभा ऩठाउॉदा भेरभभराऩ हुन नसकी पकी आएको ।
भनणाम
ु ाईको राभग आज ऩेसी तोयकएकोभा यववादका सम्वजन्धत ऩऺहरु स्वमभॊ तथा
दुवै ऩऺराई सुनव
भनजहरुफाट भनमुि गये का कानू न व्मवसामीहरु सभेतको बनाई सुनी ऩुन् भभराऩत्र गनुह
ा ोस बभन
सम्झाउॉदा वुझाउॉदा ऩभन भभराऩत्र गना भञ्जुय नगनुा बएकोरे पाइरभा सॊ रग्न प्रभाण कागजहरुको सभेत
भू लमाङ्कन गयी स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ४९(२) वभोजजभ भनणाम ददनुऩने हुन
आई भनणामतपा यवचाय गदाा भनवेदकको यक. नॊ ....को ऩजश्चभतपा प्रत्मथॉको यक.नॊ ....को घयजग्गा
जोभडएय यहे कोभा यववाद दे जखएन । भनवेदकको बनाई अनुसाय आफ्नो घय कम्ऩाउण्ड भबत्र प्रत्मथॉको
छत तथा वरेसीको ऩानी झाये को हो होइन बभन स्थरगत रुऩभै जाॉचवुझ गयी प्रायवभधक प्रभतवेदन ऩेश
गना कामाारमफाट खयटइ गएका प्रायवभधक कभाचायीरे भभभत.............भा ऩेश गये को स्केच सयहतको
प्रायवभधक प्रभतवेदन सभेतफाट भनवेदकको भाग दावी वभोजजभ आफ्नो घय कम्ऩाउण्ड भबत्र प्रत्मथॉको
छत तथा वरेसीफाट ऩानी झने गये को बन्ने ऩुयष्ट हुने दे जखन्छ । प्रत्मथॉरे मस कामाारमफाट ऩारयत
गये को नक्साभा सभेत छत तथा वरेसीको ऩानी आफ्नै घयजग्गाभा झाने बनी दे खाईएको य भनवेदकको
घय कम्ऩाउण्ड भबत्र ऩानी झाना ऩाउनुऩछा बभन प्रत्मथॉरे दावी यवयोध गना सभेत नसकेको य प्रचभरत
कानू न य प्रचरनफाट सभेत अकााको घय कम्ऩाउण्डभबत्र आफ्नो छत तथा वरेसीको ऩानी झाना ऩाउने
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नदे जखएको हुॉदा भनवेदकको भाग वभोजजभ प्रत्मथॉरे आफ्नो छत तथा वरेसीफाट आफ्नै घय जग्गाभा
ऩानी झाने प्रवन्ध गनुऩ
ा ने दे जखन्छ । भनवेदकको घय कम्ऩाउण्डभा ऩानी झाना नऩाउने ठहछा

। सो

ठहनाारे तऩजशर फभोजजभ गनुा ।
तऩजशर
१.

सयोकायवारारे नक्कर भाग गना आएभा भनमभानुसाय दस्तुय भरई नक्कर ददनु ।

२.

मो भनणामभा जचि नवुझे ३५ ददनभबत्र ..............जजलरा अदारतभा ऩुनयावेदन गना जानु बनी
प्रत्मथॉराई सुनाईददनु ।

३.

म्मादभबत्र ऩुनयावेदन नऩये भा कानू न वभोजजभ भनणाम कामाान्वमन गनु/
ा गयाउनु ।

इभत सॊ वत् ............. सार...................भयहना......................गते.....................योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-८
(दफा ४७ को सँग सम्बन्धधत)
ऄधतररम संरक्षणात्मक अदेशको नमूना
....................................................... न्मायमक सभभभत
सॊ मोजक श्री....................................................
सदस्म

श्री.......................................................

सदस्म श्री.......................................................
आदे श
सम्वत ............................ सारको भनवेदन नॊ........
यवषम् ऩीभडतराई उऩचाय गयाउने सम्वन्धभा ।
तनहुँ जजलरा भिमाद नगयऩाभरका वडा नॊ..........वस्ने ..................

प्रथभ ऩऺ

यवरुद्ध
तनहुँ जजलरा भिमाद नगयऩाभरका वडा नॊ............वस्ने ........................दोस्रो ऩऺ

मसभा

भनवेदकको

भाग

वभोजजभ

तनहुँ

जजलरा,

भिमाद नगरपाभिका

वडा

नॊ.................वस्ने...............को नाभत ...................को छोया/छोयी वषा ..... को ................रे आपुराई
असाध्म योग राभग भनमभभत रुऩभा हप्ताको २ ऩटक भृगौरा डामरोभसस गना जचयकत्सकरे भसपारयस गये कोभा
एकाघयका छोया वषा ........को ...........................रे भनमभभत रुऩभा डामरोभसस गना अटे य गये को, घरय घरय
रुऩैँ मा नबएको वहाना गने गये को, कयहरे काॉही कामाारमको काभको व्मस्ततारे पुसाद नभभरेको आदद कायण
जनाई आपुरे भनमभभत प्राप्त गनुऩ
ा ने स्वाथ्म सेवा प्राप्त गना नसकेको हुॉदा आफ्नो जीवन झनझन खतयामुि वन्दै
गएको बभन अस्ऩतारको जचयकत्सकको ऩूजाा य भसपारयस सयहत ऩेश हुन आएको भनवेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा
जाॉचवुझ गदाा व्महोया भनाभसव दे जखएको हुॉदा हारराई भनवेदकको राभग जचयकत्सकरे जशपारयस गये वभोजजभ
हये क हप्ता २ ऩटक डामरोभसस गनुा गयाउनु तथा भनजको स्वाथ्म राबका राभग आवश्मक अन्म प्रवन्ध सभेत
भभराउनु बनी स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४९(८) वभोजजभ यवऩऺी ........................को
नाभभा मो अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श जायी गरयददएका छौं । मो आदे श भभभसर साभेर याखी यवऩऺीराई
रेखी

ऩठाइददनु । मो आदे श अनुसाय उऩचाय बएको जानकायी प्राप्त गयी भभभसर साभेर याख्नु य भनमभानुसाय

ऩेश गनुा ।
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ईभत सॊ वत ................... सार ..........भयहना....गते योज..शुबभ् ।

ऄनुसूची-९
(दफा ५२ को ईपदफा (२) सँग सम्बन्धधत)
न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा

ु भनवेदन ऩत्र
भिमाद नगयऩाभरका न्मायमक सभभभत सभऺ ऩेश गये को भभराऩत्रको सॊ मि
तनहुँ

जजलरा.

भबभाद

नगयऩाभरका

वडा

नॊ.

.........

........

वस्ने

...................................को

छोया/छोयी/श्रीभती वषा ..........को ...........................................................

भनवेदक (प्रथभ ऩऺ)

यवरुद्ध
तनहुँ

जजलरा.

भबभाद

नगयऩाभरका वडा

नॊ.

.........

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

वस्ने

वषा

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

को

............................................भरजखत जवापकताा (दोस्रो ऩऺ)
यवषम् सम्वन्ध यवच्छे द ।
हाभी भनवेदक
१.

भनम्न भरजखत भनवेदन गदा छौ्

हाभीयवच सॊ वत २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनुसाय यववाह गरयएकोभा करयव

२ वषासम्भ

सुभधुय दाम्ऩत्म जीवन यहे को भथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जन्भ बएको, सोयह वषा
२०७१ सारको भतहायभा भाइत गएऩभछ घय नआएको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनुयोध गये को, भरन
गएको तय उलटै कुटयऩट गयी ऩठाएको बनी भनवेदकको भनवेदन ऩये को ।
२.

आपूराई दाइजो नलमाएको भनहुॉफाट घयभा हे रा गये को, अऩभान गयी जवयजस्त घयफाट भनकारा गये को

हो । आपू खुशीरे भाइत गई वसेको होइन अझै ऩभन रोग्नेप्रभत आफ्नो मथावत भामा, सद्भाव य सम्भान यहे कोरे
रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध मथावत कामभ गयाई ऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको भरजखत जवाप यहे को
३.

।

हाभी झगडा गयी आमौं, केही वषा रोग्ने स्वास्नी छु यटएय वस्मौं, हाभीफाट एक सन्तानको जन्भ सभेत

बैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी यवषमरे भनभुटाव बई रोग्ने स्वास्नी अरग अरग वसेकोभा भबभाद
नगयऩाभरकाको न्मायमक सभभभत भापात वडा नॊ. ................. अन्तगातको ............................ भेरभभराऩ
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केन्द्रभा भेरभभराऩकताा ...........................को ऩहरभा एक आऩसभा छरपर गयी भभरी आएको व्महोया मो
छ यक यवगतभा जे जस्ता यवषमभा असभझदायी तथा वेभेर बएको बए ताऩनी हाभी वीच एक अकााप्रभत यवश्वास,
सदबाव य प्रेभ कामभै यहे कोरे रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यवच्छे द गयी ऩाउॉ बन्ने भनवेदन दावी छोभड ऩुन् सुभधुय
सम्वन्धका साथ दाम्ऩत्म जीवनराई व्मवजस्थत ढॊ गरे अगाभड वढाउने छौं । भनवेदकको घयभा तत्कार रोग्ने
स्वास्नी भभभर वस्ने वातावयण नहुने बएकोरे छु िै ठाउॉ भा डेया भरई वस्न हाभी दुवै ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम
ु
सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ४७ (२) वभोजजभ मो भभराऩत्रको सॊ मि
भनवेदन ऩेश गये का छौं ,
रेजखए वभोजजभ भभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।
४.

ु भनवेदन दस्तुय फाऩत रु
भबभाद नगयऩाभरका स्थानीम न्मायमक कामायवभध वभोजजभ मो भभराऩत्रको सॊ मि

...........मसैसाथ सॊ रग्न छ ।
५.

मसभा रेजखएको व्महोया दठक साॉचो हो, झुिा ठहये कानून वभोजजभ सहुॉरा वुझाउॉ रा ।
भनवेदकहरु

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

.................................... दोस्रो ऩऺ

इभत सॊ वत् ............. सार...................भयहना......................गते.....................योज शुबभ् ।
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अनुसूची - १०

-दफा ५२ को ईपदफा ५ सँग सम्बन्धधत_

न्मलापत्रको ढाँचा

ledfb नगरपान्लका धयान्यक सन्मन्त समक्ष पेश गरेको न्मलापत्रको संयुि न्नवेदन पत्र
tgx+' lhNnf ledfb gu/kflnsf वडा नं.................... वस्ने ....................को छोरा÷छोरी÷श्रीमन्त वषष ............... को
...........................................................................न्नवेदक -प्रथम पक्ष+_
न्वरुद्ध

tgx+' lhNnf ledfb gu/kflnsf वडा नं------- न्लन्ित

जवाफकताष.................को ............................वस्ने

वषष......................................... -दोस्रो पक्ष_
न्वषयः सम्वधध न्वच्छे द ।
हामी न्नवेदक न्नम्न न्लन्ित न्नवेदन गदषछौं :
१.

हामी वीच संवत २०६९ सालमा सामान्जक परम्परा ऄनुसार न्ववाह गररएकोमा कररव २ वषषसम्म

सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहेको न्थयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजधम भएको,

सोन्ह

वषष २०७१ सालको न्तहारमा माआत गएपन्छ घर नअएको, पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरे को, न्लन
गएको तर ईल्टै कु टन्पट गरी पठाएको भनी न्नवेदकको न्नवेदन परे को ।
२.

अफू लाइ दाआजो नल्याएको न्नहुँबाट घरमा हेला गरे को, ऄपमान गरी जवरजस्त घरबाट न्नकाला गरे को

हो । अफू िुशीले माआत गइ वसेको होआन ऄझ पन्न लोग्नेप्रन्त अफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले
लोग्ने स्वास्नीको सम्वधध यथावत् कायम गराइ पाईँ भन्ने प्रत्यथीको न्लन्ित जवाफ रहेको ।
३.

हामी झगडा गरी अयौं, के ही वषष लोग्ने स्वास्नी छु रटएर वस्यौं, हामीबाट एक सधतानको जधम समेत

भैसके को छ । घरमा सामाधय घरायसी न्वषयले मनमुटाव भइ लोग्ने स्वास्नी ऄलग ऄलग वसेकोमा भिमाद
नगरपान्लकाको धयान्यक सन्मन्त माफष त वडा नं................. ऄधतगषतको ..........................मेलन्मलाप के धद्रमा
मेलन्मलापकताष ........................को पहलमा एक अपसमा छलफल गरी न्मली अएको व्यहोरा यो छ दक न्वगतमा
जे जस्ता न्वषयमा ऄसमझदारी तथा वेमेल भएको भए तापन्न हामीवीच एक ऄकाषप्रन्त न्वश्वास, सदभाव र प्रेम
कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वधध न्वच्छे द गरी पाईँ भन्ने न्नवेदन दावी छोडी पुनः सुमधुर सम्वधधका साथ
दाम्पत्य जीवनलाइ व्यवन्स्थत ढंगले ऄगान्ड वढाईने छौं । न्नवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी न्मन्ल वस्ने
वातावरण नहुने भएकोले छु ट्टै ठाईमा डेरा न्लइ वस्न हामी दुवै पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) वमोन्जम यो न्मलापत्रको संयुि न्नवेदन पेश गरे का छौं, लेन्िए वमोन्जम
न्मलापत्र गरी पाईँ ।
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४.

भिमाद नगरपान्लका

स्थानीय धयान्यक कायषन्वधी वमोन्जम यो न्मलापत्रको संयुि न्नवेदन दस्तुर बापत रु

................यसैसाथ संलग्न छ ।
५.

यसमा लेन्िएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानून वमोन्जम सहुँला वाझाईँ ला ।
न्नवेदकहरु

.............................................................प्रथम पक्ष

..............................................दोस्रो पक्ष

इभत सॊ वत्..................सार.......................भयहना.............गते...............योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-११
(दफा ५९ को ईपदफा (३) सँग सम्बन्धधत)
मेलन्मलापकताषमासूचीकृ त हुने न्नवेदन ढाँचा
न्मायमक सभभभत
भबभाद नगयऩाभरका सभऺ ऩेश गये को भनवेदन

यवषम् भेरभभराऩकतााभा सू चीकृत हुन ऩाउॉ ।

प्रस्तुत

यवषमभा

तऩभसरभा

उलरेजखत

कागजातहरुको

प्रभतभरयऩ

पोटो

साथै

याखी

भबभाद

नगयऩाभरकाको न्मायमक सभभभत अन्तगातका ............ भेरभभराऩ केन्द्रभा सू चीकृत बई भेरभभराऩ
गयाउन अनुभभत ऩाउॉ बनी भनवेदन गदा छु ।
तऩभसर
१)

नागरयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,

२)

स्नातक तहसम्भ उिीणा गये को शैजऺक प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,

३)

भेरभभराऩकतााको ताभरभ प्राप्त गये को प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी,

४)

भेरभभराऩ सम्फन्धी अनुबव य

५)

व्मजिगत यववयण (Bio- data)
भनवेदक
नाभ थय् ..........
दस्तखत् ...........
भभभत् .............
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ऄनुसूची-१२
(दफा ७५ को ईपदफा (१) सँग सम्बन्धधत)
भबभाद नगयऩाभरकाको न्मायमक सभभभत सभऺ ऩेश गये को बरयबयाउको भनवेदन ऩत्र

यवषम् बरयबयाई ऩाउॉ बन्ने वाये ।
.........................वस्ने..................................भनवेदक÷वादी÷प्रभतवादी
यवरुद्ध
.........................वस्ने..................................... .यवऩऺी÷वादी÷प्रभतवादी
भुद्धा
भ भनवेदक भनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तुय साथै याखी भनम्न व्महोया भनवेदन गदा छु ।
१.

उऩयोि

यवऩऺी

सॊ गको

भभभत..............................को

उलरेजखत
भनणाम

भुद्धा

फभोजजभ

मस
भैरे

नगयऩाभरकाको
मस

कामाारमभा

न्मायमक
याखे को

सभभभतको
दस्तुय÷यकभ

भभभत.............................को श्री...................जजलरा अदारतको पैसरा फभोजजभ भैरे बयी बयाई ऩाउने
ठहय बएको हुॉदा उि यकभ बयी बयाई ऩाउन मो भनवेदन ऩेश गये को छु ।
२. भैरे मस कामाारमभा जम्भा गये को दस्तुय ÷यकभको बयऩाई÷यभसद÷बौचयको सक्करै प्रभत य सम्भानीत
श्री.......................जजलरा अदारतको अजन्तभ पैसराको छामाकऩी मसै साथ सॊ रग्न छ ।
३. मसभा रेजखएको व्महोया ठीक साॉचो

हो, झुिा ठहये कानून वभोजजभ सहुॉरा वाझाउॉ रा ।
भनवेदक
...........................................

ईभत सॊ वत..................सार...................भयहना.............गते ........योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-१३
(दफा ७६ को ईपदफा (१) सँग सम्बन्धधत)
चरन चराउने भनवेदन
भबभाद नगयऩाभरकाभा ऩेश गये को भनवेदन ऩत्र
यवषम् चरन चराई ऩाउॉ बन्ने वाये ।
.......वस्ने.....................भनवेदक÷वादी÷प्रभतवादी
यवरुद्ध
.......वस्ने..................यवऩऺी÷वादी÷प्रभतवादी
भुद्धा
भ भनवेदक भनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तुय साथै याखी भनम्न व्महोया भनवेदन गदा छु ।
१. उऩयोि यवऩऺीसॊ गको उलरेजखत भुद्धा मस नगयऩाभरकाको न्मायमक सभभभतफाट भभभत.......................भा
भनणाम बई उि घय जग्गा (वा जुन सम्ऩजि बोग गना ऩाउने गयी भनणाम बएको छ सो सम्ऩजि वा वस्तु
उलरेख गने) भेयो हक बोग य स्वाभभत्वको हुने ठहय बएकोभा श्री........... जजलरा अदारतभा यवऩऺीरे
ऩुनयावरोकन गये कोभा सम्भाभनत अदारतफाट सभेत भभभत.................. भा भनणाम हुॉदा न्मायमक सभभभतकै
भनणामराई सदय गयी भेयै हक बोग कामभ गये को हुॉदा सो भेयो हक बोगको कामभ बएको सम्ऩजि यहे को
हुॉदा जशघ्राभतजशघ्र भराई उि सम्ऩजि चरन चराई ऩाउन मो भनवेदन ऩेश गये को छु ।
२. मसै भनवेदन साथ दे हामका कागजातहरु सॊ रग्न गये को छु ।
क. न्मायमक सभभभतरे भभभत..........................भा गये को भनणामको छाॉमाॉकऩी
ख. श्री...........जजलरा अदारतरे गये को भभभत.................को सदय पैसराको छाॉमाॉकऩी
ग. मस यववाद सम्वद्ध भभभसर मसै कामाारमभा यहे को छ ।
घ. मसभा रेजखएको व्महोया ठीक साॉचो

हो, झुिा ठहये कानून वभोजजभ सहुॉरा वाझाउॉ रा ।
भनवेदक्
.........................

ईभत सॊ वत..................सार...................भयहना.............गते ........योज शुबभ् ।
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अनुसूची-१४
(दपा ७८ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत)

सम्पन्त रोक्काको ऄदेश

भबभाद न्मायमक सभभभत
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
अदेश
संवत ................. सालको न्नवेदन नं........
न्वषयः सम्पन्त हस्ताधतरण रोक्का
तनहुँ

जजलरा भबभाद

नगयऩाभरका, वडा

नॊ.

.........

...

वस्ने

.........................................को

छोया/छोयी/श्रीभभतवषा .................. को.........................................................भनवेदक (प्रथभ ऩऺ)
यवरुद्ध
तनहुँ जजलरा भबभाद नगयऩाभरका, वडा नॊ................यवऩऺी (दोश्रो ऩऺ)................वस्ने.......वषा.......को मसभा

भनवेदकको भाग फभोजजभ तनहुॉ जजलरा भबभाद नगयऩाभरका, वडा नॊ........ ऺे.प..............यक.नॊ........ जग्गाभा
फनेको.......................को नाभभा यहे को..................वगायपटको चाय तलरे घय य भरग रगाऩात सभेत
यवऩऺी....सम्ऩजि भनज यवऩऺीफाट अन्म अॊजशमायहरुको भन्जुयी यवना हक हस्तान्तयण हुन सक्ने आशॊका गयी
भनवेदकरे ददएको भनवेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचवुझ गदाा व्महोया भनाभसव दे जखएको हुॉदा हारराई प्रत्मऺॉ
को नाभभा यहे को उजलरजखत घयजग्गाको हक हस्तान्तयण गना भसपारयस नददन वडाराई य अको आदे श नबए
सम्भका राभग उि घयजग्गाको हक हस्तान्तयण नगनु/
ा गना नददनु बनी भारऩोत कामाारमको नाभभा सभेत
स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४९ (६) फभोजजभ मो योक्काको आदे श जायी गरयददएका छौं ।
मो आदे श भभभसर साभेर याखी सम्वजन्धत कामाारमहरुभा ऩठाईददनु । मो आदे श अनुसाय योक्का बएको जानकायी
प्राप्त गयी भभभसर साभेर याख्नु य भनमभानुसाय ऩेश गनुा ।
ईभत सॊ वत................सार.............भायहना...........गते ‘..........योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-१५
(दफा ८७ को ईपदफा (६) सँग सम्बन्धधत)
नक्कलको लान्ग न्नवेदन
न्मायमक सभभभत
भबभाद नगयऩाभरकाभा ऩेश गये को
भनवेदन ऩत्र
यवषम् नक्कर ऩाउॉ बन्ने फाये ।
................... फस्ने ........................................................................... भनवेदक/वादी/प्रभतवादी
यवरुद्ध
............... फस्ने ................................................................................ यवऩऺी/वादी/प्रभतवादी
भुद्दा् ..................................
...................................... ।
भ भनवेदक भनवेदन दस्तुय वाऩत रु. १०।– साथै याखी भनम्न व्महोया भनवेदन गदा छु्
(१)

उऩयोि यवऩऺीसॉगको उलरेजखत भुद्दाभा अध्ममनको राभग दे हामका कागजातहरु आवश्मक

ऩये को हुॉदा प्रभाजणत प्रभतभरऩी ऩाउॉ बनी मो भनवेदन साथ उऩजस्थत बएको छु । अत् नक्करको प्रभाजणत
प्रभतभरऩी ऩाउॉ ।
दे हाम
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
२) रेजखएको व्महोया दठक साॉचो हो, झुिा ठहये कानू न फभोजजभ सहुॉरा, फुझाउॉरा ।
भनवेदक
..............................
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इभत सम्वत् ......... सार .... भयहना .... गते योज् ... शुबभ् ................
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