न्मायमक समभमतरे उजुयीको कायवाही यकनाया गदाा अऩनाउनुऩने कामायवमधका सम्फन्धभा व्मवस्था गना फनेको
यवधेमक (नभूना कानून)
प्रस्तावना् न्मायमक समभमतरे प्रचमरत कानून फभोजजभ उजुयीको कायवाही य यकनाया गदाा अऩनाउनुऩने कामायवमध
तम गयी स्ऩष्टता, एकरूऩता एवॊ ऩायदजशाता कामभ गयी कानूनको शासन तथा न्माम प्रमतको जनयवश्वास कामभ
याखीयहनको रामग प्रचरनभा यहेको सॊ घीम कानूनभा बए दे जख फाहेक थऩ कानूनी व्मवस्था गना वाञ्छनीम
बएकोरे ,
नेऩारको सॊ यवधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोजजभ ............ गाउॉसबा

/नगयसबारे मो ऐन

फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द -१
प्रायजम्बक
१. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ

“... गाउॉऩामरका/नगयऩामरका न्मायमक समभमत (कामायवमध

सम्फन्धी) ऐन, २०७४” यहेको छ ।
(२) मो ऐन तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् यवषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा;
(क)

“उजुयी” बन्नारे समभमत सभऺ ऩये को उजुयीफाट शुरु बएको प्रचमरत कानून फभोजजभ
समभमतरे कायवाही य यकनाया गने उजुयी सम्झनुऩछा ।

(ख)

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

(ग)

“चरन चराईददने” बन्नारे मनणाम ऩश्चात हक अमधकाय प्राप्त बएको व्मजिराई कुनै वस्तु
वा सम्ऩजि बोग गना ददने कामाराई सम्झनुऩदाछ ।

(घ)

“जभानत”

बन्नारे कुनै व्मजि वा सम्ऩजिराई न्मायमक समभमतरे चाहेको वखतभा

उऩजस्थत वा हाजजय गयाउन मरएको जजम्भा वा उियदायमत्वराई सम्झनुऩदाछ ।
(ङ)

“ताभेरी” बन्नारे न्मायमक समभमतको ऺेत्रामधकाय मबत्रका यववादहरुभा सम्वजन्धत ऩऺराई
वुझाईने म्माद, सुचना, आदे श, ऩूजॉ वा जानकायी ऩत्र रयतऩूवक
ा वुझाउने कामाराई
सम्झनुऩछा ।

(च)

“तामदात”

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

सम्ऩजिको पाॉटवायी वा रगतराई सम्झनुऩदाछ ।
(छ)

“तोयकएको” वा “तोयकए फभोजजभ ” बन्नारे मस ऐन अन्तगात फनेको मनमभभा तोयकए
फभोजजभ सम्झनुऩछा ।

(ज)

“दयऩीठ” बन्नारे न्मायमक समभमत सभऺ ऩेश हुन आएका कुनै कागजऩत्रको सम्फन्धभा
रयत नऩुगे वा कानूनरे दताा नहुने वा नराग्ने बएभा त्मसको ऩछामड

ऩयि सोको कायण

य अवस्था जनाइ अमधकायप्राप्त अमधकायीरे रे जखददने मनदे शन वा व्महोयाराई
सम्झनुऩदाछ ।
(झ)

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

(ञ)

“नामरश”

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

यपयाद सम्झनुऩछा
(ट)

“मनणाम यकताफ”

बन्नारे समभमतरे उजुयीभा गये को मनणामको अमबरे ख याख्नको रामग खडा

गये को उजुयीभा मनणाम गये को व्महोया य त्मसको आधाय तथा कायणको सॊ जऺप्त उलरे ख
बएको यकताफ सम्झनुऩछा ।
(ठ)

“ऩन्चकृमत भोर” बन्नारे ऩञ्च बराद्मीरे सम्ऩजिको स्थरगत तथा स्थानीम अवरोकन भू
लमाॊकन गयी यवक्री यवतयण हुनसक्ने उजचत ठहयाएय मनजश्चत गये को भुलमराई
सम्झनुऩदाछ ।

(ड)

“ऩेशी” बन्नारे न्मायमक समभमत सभऺ मनणामाथा ऩेश हुने यववादहरुभा ऩऺहरुराई
ु ाइ गने काभराई सम्झनुऩदाछ ।
उऩजस्थत गयाइ सुनव

(ढ)

“प्रमतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजुयी दताा गदाछ सो व्मजि वा सॊ स्था
सम्झनुऩछा ।

(ण)

“वकऩत्र” बन्नारे यववाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मि गये का कुया
रे जखने वा रे जखएको कागजराई सम्झनुऩछा ।

(त)

“फन्द ईजरास” बन्नारे न्मायमक समभमत अन्तगात मनरुऩण हुने यववादहरु भध्मे
गोप्म प्रकुमतको यववाद बएको य सम्वद्ध ऩऺहरुयवच गोऩमनमता कामभ गना आवश्मक
ु ाई कऺराई
दे जखएभा सम्वद्ध ऩऺहरु भात्र सहबागी हुनेगयी प्रवन्ध गयीएको सुनव
सम्झनुऩछा ।

(थ)

“फादी” बन्नारे कसै उऩय समभमत सभऺ उजुयी दताा गने व्मजि वा सॊ स्था सम्झनुऩछा ।

(द)

“भूलतवी” बन्नारे न्मायमक समभमत अन्तगात यवचायाधीन भुद्धा अन्म अड्डा अदारतभा सभेत
यवचायामधन बईयहेको अवस्थाभा न्मायमक समभमतरे मनणाम गदाा अन्म यवचायामधन भुद्धाभा
प्रबायवत हुने दे जखएभा प्रबाव ऩाने भुद्धाको पैसरा नबएसम्भ प्रबायवत हुने भुद्दा स्थमगत
गने कामाराई सम्झनुऩछा ।

(ध)

“रगाऩात” बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तय मनयहत टहया, फोट यवरुवा, खुलरा जमभन
य त्मसभा यहेका सफैखारे सॊ यचना वा चचे को जग्गा, छे उछाउ, सेयोपेयो य सम्ऩूणा
अवमवराई सम्झनुऩदाछ ।

(न)

“सदयस्माहा” बन्नारे धयौटीभा यहेको यकभको रगत किा गयी आम्दानीभा वाध्ने
कामाराई सम्झनुऩछा ।

(ऩ)

“सबा” बन्नारे गाउॉसबा/नगयसबा सम्झनुऩछा ।

(प)

“समभमत” बन्नारे न्मायमक समभमत सम्झनुऩछा य सो शव्दरे स्थानीम ऐनको दपा ४८

को उऩदपा (६) फभोजजभको समभमतराइा सभेत जनाउनेछ ।
(फ)

“सार वसारी” बन्नारे हये क वषाको रामग छु िा छु िै हुने गयी प्रमतवषाको मनमभि स्थामी
रुऩभा तम गरयएको शता सम्झनुऩछा ।

(ब)

“स्थानीम ऐन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनुऩछा ।

(भ)

"सॊ यवधान" बन्नारे नेऩारको सॊ यवधान सम्झनुऩछा ।

ऩरयच्छे द-२
समभमतको अमधकाय
३. उजुयीभा मनणाम सम्फन्धी काभ् समभमतभा दताा बएका उजुयी वा उजुयीको मनणाम गने वा दताा बएको
नामरश वा उजुयीको कुनै व्महोयारे रगत किा गने अमधकाय समभमतराइा भात्र हुनेछ ।
४. मनणाम सम्फन्धी फाहे क अन्म काभ् (१) दपा ३ भा उलरे ख बएको वा प्रचमरत कानूनरे समभमत वा
समभमतको सदस्मरे नै गने बन्ने व्मवस्था गये को वा कामाको प्रकृमतरे समभमत वा समभमतको सदस्मरे नै
गनुऩ
ा ने स्ऩष्ट बैयहेको दे जख फाहेकको अन्म कामाहरू मस ऐनभा तोयकएको कभाचायी य त्मसयी
नतोयकएकोभा समभमतरे मनणाम गयी तोकेको वा अमधकाय प्रदान गये को कभाचायीरे गनुऩ
ा नेछ ।
(२) तोयकएको शाखा प्रभुख वा तोयकएका अन्म कभाचायीरे मस ऐन य प्रचमरत कानून फभोजजभ
तोयकएको काभ गदाा समभमतको सॊ मोजक वा समभमतरे तोकेको सदस्मको प्रत्मऺ मनदे शन, दे खदे ख य
मनमन्त्रणभा यही गनुऩ
ा नेछ ।
५. मस ऐन फभोजजभ कामायवमध अवरम्फन गनुऩ
ा ने् समभमतरे उजुयी वा उजुयीको कायवाही य यकनाया गदाा
प्रचमरत य सम्फजन्धत सॊ घीम कानूनभा स्ऩष्ट उलरे ख बए दे जख फाहेक मस ऐन फभोजजभको कामायवमध
अवरम्फन गनुऩ
ा नेछ ।

६. समभमतरे हे ने् समभमतराइा दे हाम फभोजजभको उजुयीहरूभा कायवाही य यकनाया गने अमधकाय यहनेछ्
(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगातको उजुयी,
(ख) भेरमभराऩ ऐन, २०६८ अनुसाय भेरमभराऩको रामग गाउॉऩामरका

/नगयऩामरकाभा प्रेयषत

उजुयी,
(ग) सॊ यवधानको अनुसूची

-८ अन्तगातको एकर अमधकाय अन्तगात सबारे फनाएको कानून

फभोजजभ मनरूऩण हुने गयी मसजजात उजुयी, तथा
(घ) प्रचमरत कानूनरे गाउॉऩामरका

/नगयऩामरकारे हेने बमन तोकेका उजुयीहरू ।

७. समभमतको ऺेत्रामधकाय् समभमतरे दपा ६ अन्तगातका भध्मे दे हाम फभोजजभका उजुयीहरूभा भात्र
ऺेत्रामधकाय ग्रहण गने तथा कायवाही यकनाया गनेछ्
(क) व्मजिको हकभा उजुयीका सफै ऩऺ गाउॉऩामरका

/नगयऩामरकाको बैगोमरक ऺेत्रामधकाय

मबत्र फसोफास गयीयहेको,
(ख) प्रचमरत कानून य सॊ यवधानको बाग ११ अन्तगातको कुनै अदारत वा न्मामाधीकयण वा
मनकामको ऺेत्रामधकाय मबत्र नयहेको,
(ग) गाउॉऩामरका

/नगयऩामरकाको ऺेत्रामधकाय मबत्र ऩये का कुनै अदारत वा मनकामफाट

भेरमभराऩ वा मभराऩत्रको रामग प्रेयषत गयीएको,
(घ) अचर सम्ऩजि सभावेश यहेको यवषमभा सो अचर सम्ऩजि गाउॉऩामरका

/नगयऩामरकाको

बैगोमरक ऺेत्रामधकाय मबत्र ययहयहेको, तथा
(ङ) कुनै घटनासॉग सम्फजन्धत यवषमवस्तु यहेकोभा सो घटना गाउॉऩामरका

/नगयऩामरकाको

बैगोमरक ऺेत्र मबत्र घटे को ।
ऩरयच्छे द-३
उजुयी तथा प्रमतवाद दताा
८. मफवाद दताा गने् (१) कसै उऩय मफवाद दताा गदाा वा उजुयी चराउॉदा प्रचमरत कानून फभोजजभ हकदै मा
ऩुगेको व्मजिरे समभमतको तोयकएको शाखा सभऺ उजुयी दताा गनासक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उजुयी ददॊ दा मस ऐन तथा प्रचमरत कानून फभोजजभ खुराउनुऩने
कुया सफै खुराइा तथा ऩुमााउनुऩने प्रयक्रमा सफै ऩुयागयी अनुसूची-१ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा रे जखए दे जख फाहेक उजुयीभा दे हाम फभोजजभको व्महोया सभेत
खुराउनुऩनेछ्
(क) फादीको नाभ, थय, वतन य मनजको फाफू य आभा, तथा थाहा बएसम्भ फाजे य फज्मै को
नाभ;

(ख) प्रमतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ मनजको फाफु य आभाको नाभ, थय य स्थान ऩिा
राग्नेगयी स्ऩष्ट खुरेको वतन;
(ग) गाउॉऩामरका

/नगयऩामरकाको नाभ सयहत समभमतको नाभ;

(घ) उजुयी गनुऩ
ा ये को व्महोया य सम्ऩूणा यववयण
(ङ) गाउॉऩामरका

;

/नगयऩामरकारे तोके अनुसायको दस्तुय फुझाएको यमसद वा मनस्सा;

(च) समभमतको ऺेत्रामधकाय मबत्रको उजुयी यहेको व्महोया य सम्फजन्धत कानून
(छ) फादीरे दावी गये को यवषम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभाणहरू

;

;

(ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहेको तथा हकदै मा ऩुगेको सम्फन्धी व्महोया

;

(झ) कुनै सम्ऩजिसॉग सम्फजन्धत यवषम बएकोभा सो सम्ऩजि चर बए यहेको स्थान, अवस्था
तथा अचर बए चाययकलरा सयहतको सफै यववयण ।
(४) प्रचमरत कानूनभा कुनै यवशेष प्रयक्रमा वा ढाॉचा वा अन्म केयह उलरे ख बएको यहेछ बने
सो सन्दबाभा आवश्मक यववयण सभेत खुरेको हुनऩु नेछ ।
(५) कुनै यकमसभको ऺमतऩूमता बयाउनुऩने अथवा फण्डा रगाउनुऩने अवस्थाको उजुयीको हकभा
त्मस्तो ऺमतऩूमता वा फण्डा वा चरनको रामग सम्फजन्धत अचर सम्ऩजिको यववयण खुरेको हुनऩु नेछ ।
९. मफवाद दताा गयी मनस्सा ददने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ प्राप्त उजुयी दताा गयी फादीराइा
ताये ख तोयक अनुसूची-२ फभोजजभको ढाॉचाभा मफवाद दतााको मनस्सा 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 मभमसर साभेर याख्नुऩछा ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख बऩााइाभा तोयकएको ताये ख तथा उि मभमतभा हुने कामा सभेत
उलरे ख गयी सम्फजन्धत ऩऺराइा अनुसूची-४ फभोजजभको ढाॉचाभा ताये ख ऩचाा ददनुऩनेछ ।
१०.

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

नऩुगेको दे जखए ऩुया गनुऩ
ा ने दे हामको प्रयक्रमा ऩुया गयी अथवा खुराउनुऩने दे हामको व्महोया खुराइ
लमाउनु बन्ने व्महोया रे जख ऩाच ददनको सभम तोयक तथा मफवाद दताा गना नमभलने बए सो को कायण
सयहतको व्महोया जनाइा दयऩीठ गये भा फादीराइा उजुयी यपताा ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रयक्रमा नऩुगेको बमन दयऩीठ गयी यपताा गये को उजुयीभा दयऩीठभा
उलरे ख बए फभोजजभको प्रयक्रमा ऩुया गयी ऩाच ददनमबत्र लमाएभा दताा गरयददनुऩछा ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ आदे श उऩय जचि नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे श बएको
मभमतरे मतन ददन मबत्र उि आदे शको यवरूध्दभा समभमत सभऺ मनवेदन ददन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको मनवेदन व्महोया भनामसफ दे जखए समभमतरे उऩदपा (१)
फभोजजभको दयऩीठ फदय गयी मफवाद दताा गना आदे श ददनसक्नेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ आदे श बएभा उजुयी प्रशासकरे त्मस्तो मफवाद दताा गयी अरू
प्रयक्रमा ऩुया गनुऩ
ा नेछ ।
११.

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

व्महोया दठक बएनबएको जाॉच गयी दताा गना नमभलने दे जखएभा दपा १० फभोजजभको प्रयक्रमा ऩुया गयी
दयऩीठ गनुऩ
ा नेछ्
(क) प्रचमरत कानूनभा हदम्माद तोयकएकोभा हदम्माद वा म्माद मबत्र उजुयी ऩये नऩये को ;
(ख) प्रचमरत कानून फभोजजभ समभमतको ऺेत्रामधकाय मबत्रको उजुयी यहे नयहेको
(ग) कानुन फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाजखर बए नबएको

;

;

(घ) कुनै सम्ऩजि वा अमधकायसॉग सम्फजन्धत यवषमभा यववाद मनरूऩण गनुऩ
ा ने यवषम उजुयीभा
सभावेश यहेकोभा त्मस्तो सम्ऩजि वा अमधकाय यवषमभा उजुयी गना फादीको हक स्थायऩत
बएको प्रभाण आवश्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहे नयहेको;
(ङ) उि यवषमभा उजुयी गने हकदै मा फादीराइा यहे नयहेको
(च) मरखतभा ऩुयागनुऩ
ा ने अन्म रयत ऩुगे नऩुगेको
१२.

;

; तथा

दोहोयो दताा गना नहुने् (१) मस ऐनभा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन प्रचमरत कानून

फभोजजभ समभमत वा अन्म कुनै अदारत वा मनकामभा कुनै ऩऺरे उजुयी गयी समभमत वा उि अदारत
वा मनकामफाट उजुयीभा उलरे ख बएको यवषमभा प्रभाण फुजझ वा नफुजझ यववाद मनयोऩण बैसकेको यवषम
यहेको छ बने सो उजुयीभा यहेका ऩऺ यवऩऺको फीचभा सोयह यवषमभा समभमतरे उजुयी दताा गना य
कायवाही गना हुॉदैन ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ दताा गना नमभलने उजुयी बुरवश दताा बएकोभा सो व्महोया
जानकायी बएऩमछ उजुयी जुनसुकै अवस्थाभा यहेको बए ऩमन समभमतरे उजुयी खाये ज गनुऩ
ा नेछ ।
१३.

उजुयीसाथ मरखत प्रभाणको सक्कर ऩेश गनुऩ
ा ने् उजुयीसाथ ऩेश गनुा ऩने प्रत्मेक मरखत प्रभाणको

सक्कर य कजम्तभा एक प्रमत नक्कर उजुयीसाथै ऩेश गनुऩ
ा नेछ य उजुयी प्रशासकरे त्मस्तो मरखतभा कुनै
कैयपमत जनाउनुऩने बए सो जनाइ सो प्रभाण सम्फजन्धत मभमसरभा याख्नेछ ।
१४.

उजुयी तथा प्रमतवाद दताा दस्तुय् (१) प्रचमरत कानूनभा मफवाद दताा दस्तुय तोयकएकोभा सोयह

फभोजजभ तथा दस्तुय नतोयकएकोभा एक सम रूऩैमाॉ फुझाउनुऩनेछ ।
(२) प्रचमरत कानूनभा प्रमतवाद दताा दस्तुय नराग्ने बनेकोभा फाहेक एक सम रूऩैमाॉ प्रमतवाद
दताा दस्तुय राग्नेछ ।

१५.

प्रमतवाद ऩेश गनुऩ
ा ने् (१) प्रमतफादीरे दपा २० फभोजजभ म्माद वा सूचना प्राप्त बएऩमछ म्माद

वा सूचनाभा तोयकएको सभमावमध मबत्र उजुयी प्रशासक सभऺ आपै वा वाये स भापात मरजखत प्रमतवाद
दताा गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रमतवाद ऩेश गदाा प्रमतफादीरे बएको प्रभाण तथा कागजातका
प्रमतमरयऩ साथै सॊ रग्न गयी ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।
(३) प्रमतवादीरे मरजखत ब्महोया ददॉदा
१६.

प्रमतवाद

अनुसूची-५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।

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

कानून फभोजजभको रयत ऩुगेको तथा म्माद मबत्र ऩेश बएको दे जखए दताा गयी समभमत सभऺ ऩेश हुने गयी
मभमसर साभेर गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रमतवाद दताा हुने बएभा उजुयी प्रशासकरे प्रमतफादीराइा फादी
मभरानको ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
१७.

मरखतभा ऩुयागनुऩ
ा ने साभान्म रयत् (१) प्रचमरत कानून तथा मस ऐनभा अन्मत्र रे जखए दे जख

फाहेक समभमत सभऺ दताा गना लमाएका उजुयी तथा प्रमतवादभा दे हाम फभोजजभको रयत सभेत ऩुया
गनुऩ
ा नेछ्
(क) एपोय साइज को नेऩारी कागजभा फामाॉ तपा ऩाॉच सेजन्टमभटय, ऩयहरो ऩृष्ठभा शीयतपा
दश सेजन्टमभटय य त्मसऩमछको ऩृष्ठभा ऩाॉच सेजन्टमभटय छोडे को तथा प्रत्मेक ऩृष्ठभा
फजिस हयपभा नफढाइा कागजको एकातपा भात्र रे जखएको;
(ख) मरखत दताा गना लमाउने प्रत्मेक व्मजिरे मरखतको प्रत्मेक ऩृष्ठको शीय ऩुछायभा
छोटकयी दस्तखत गयी अजन्तभ ऩृष्ठको अन्त्मभा रे खात्भक तथा लमाप्चे सयहछाऩ गये को;
(ग) कुनै कानून व्मवसामीरे मरखत तमाय गये को बए मनजरे ऩयहरो ऩृष्ठको फामाॉ तपा
मनजको कानून व्मवसामी दताा प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य कानून व्मवसामीको यकमसभ
खुराइा दस्तखत गये को; तथा
(घ) मरखतको अजन्तभ प्रकयणभा मस मरखतभा रे जखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुट्ठा ठहये
कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा बन्ने उलरे ख गयी सो भुमन मरखत दताा गना लमाएको
वषा, भयहना य गते तथा वाय खुराइा मरखत दताा गना लमाउने व्मजिरे दस्तखत गये को,
।
तय ब्महोया ऩुयाइ ऩेश बएको मरखत मरनराइ मो उऩदपारे फाधा ऩाये को भामनने छै न ।
(२) मरखतभा यवषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण छु ट्याइा सॊ ममभत य भमााददत बाषाभा
रे जखएको हुनऩु नेछ ।

(३) मरखतभा ऩेटफोमरभा ऩये को स्थानको ऩयहचान हुने स्ऩष्ट यववयण य व्मजिको नाभ, थय ,
ठे गाना तथा अन्म यववयण स्ऩष्ट खुरेको हुनऩु नेछ ।
(४) मरखत दताा गना लमाउने वा समभमतभा कुनै कागज गना आउनेरे मनजको नाभ, थय य वतन
खुरेको नागरयकता वा अन्म कुनै प्रभाण ऩेश गनुऩ
ा छा ।
१८.

नक्कर ऩेश गनुऩ
ा ने्

उजुयी वा प्रमतवाद दताा गना लमाउनेरे यवऩऺीको रामग उजुयी तथा

प्रमतवादको नक्कर तथा सॊ रग्न मरखत प्रभाणहरूको नक्कर साथै ऩेश गनुऩ
ा छा ।
१९.

उजुयी वा प्रमतवाद सॊ शोधन् (१) मरखत दताा गना लमाउने ऩऺरे समभमतभा दताा बइसकेको

मरखतभा रे खाइ वा टाइऩ वा भुद्रणको साभान्म त्रुटी सच्माउन मनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदनभा भाग फभोजजभ सच्माउॉदा दावी तथा प्रमतवादभा
गयीएको भाग वा दावीभा भुरबुत ऩऺभा पयक नऩने य मनकै साभान्म प्रकायको सॊ शोधन भाग गये को
दे खेभा उजुयी प्रशासकरे सो फभोजजभ सच्माउन ददन सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊ शोधन बएभा सो को जानकायी उजुयीको अको ऩऺराइा
ददनुऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-४
म्माद ताभेरी तथा ताये ख
२०.

म्माद सूचना ताभेर गने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ मफवाद दताा बएऩमछ फयढभा

दुइा ददन मबत्र प्रमतफादीका नाभभा प्रचमरत 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 ९ फभोजजभको उजुयी तथा उि
उजुयी साथ ऩेश बएको प्रभाण कागजको प्रमतमरऩी सभेत सॊ रग्न गयी ऩठाउनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन एक बन्दा फयढ प्रमतफादीराइा म्माद
ददनुऩदाा प्रभाण कागजको नक्कर कुनै एकजना भुर प्रमतफादीराइा ऩठाइा फाॉयकको म्मादभा प्रभाण
कागजको नक्कर परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ बन्ने व्महोया रे जख ऩठाउनुऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बएको म्माद वडा कामाारमरे फयढभा मतन ददन मबत्र ताभेर
गयी ताभेरीको व्महोया खुराइा समभमतभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद ताभेर हुन नसकेभा दे हाम फभोजजभको यवद्युतीम भाध्मभ वा
ऩमत्रकाभा सूचना प्रकाशन गये य म्माद ताभेर गनुऩ
ा नेछ्

(क) म्माद ताभेर गरयनुऩने व्मजिको कुनै फ्माक्स वा इाभेर वा अन्म कुनै अमबरे ख हुन
सक्ने यवद्युतीम भाध्मभको ठे गाना बए सो भाध्मभफाट;
(ख) प्रमतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्ने भनामसफ आधाय छ बन्ने
दे जखएभा समभमतको मनणामफाट कुनै स्थानीम दै मनक ऩमत्रकाभा सूचना प्रकाशन गये य वा
स्थानीम एप.एभ. ये मडमो वा स्थानीम टे मरमबजनफाट सूचना प्रसायण गये य; वा
(ग) अन्म कुनै सयकायी मनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद ताभेर हुन सक्ने भनामसफ
कायण दे जखएभा समभमतको आदे शफाट त्मस्तो सयकायी मनकाम भापात ।
(६) मस ऐन फभोजजभ म्माद जायी गनुऩ
ा दाा अनुसूची-६ फभोजजभको ढाॉचाभा जायी गनुऩ
ा नेछ ।
२१.

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

वडाको अध्मऺ वा सदस्म तथा कजम्तभा दुइाजना स्थानीम बरादमभ योहवयभा याख्नुऩनेछ ।
२२.

यीत फेयीत जाॉच गने् (१) उजुयी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रमतवेदन प्राप्त बएऩमछ यीतऩूवक
ा को

ताभेर बएको छ वा छै न जाॉच गयी आवश्मक बए सम्फजन्धत वडा सजचवको प्रमतवेदन सभेत मरइा
यीतऩूवक
ा को दे जखए मभमसर साभेर याजख तथा फेयीतको दे जखए फदय गयी ऩुन् म्माद ताभेर गना रगाइा
ताभेरी प्रमत मभमसर साभेर याख्नुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा सम्फजन्धत कभाचायीरे फदमनमत याजख कामा गये को दे जखए
उजुयी प्रशासकरे सो व्महोया खुराइा समभमत सभऺ प्रमतवेदन ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको प्रमतवेदनको व्महोया उऩमुि दे जखए समभमतरे सम्फजन्धत कभाचायी
उऩय कायवाहीको रामग कामाऩामरका सभऺ रे जख ऩठाउनसक्नेछ ।
२३.

ताये खभा याख्नू ऩने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ मफवाद दताा गये ऩमछ उजुयीकतााराइा य

दपा १६ फभोजजभ प्रमतवाद दताा गये ऩमछ प्रमतफादीराइा ताये ख तोयक 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 मभरानको मभमत तथा सभम उलरे ख गयी
एकै मभरानको ताये ख तोक्नुऩछा ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख तोयकएको सभमभा कुनै ऩऺ हाजजय नबए ऩमन तोयकएको
कामा सम्ऩन्न गयी अको ताये ख तोक्नुऩने बएभा हाजजय बएको ऩऺराइा ताये ख तोयक सभमभा हाजजय नबइा
ऩमछ हाजजय हुने ऩऺराइा अजघ हाजजय बइा ताये ख राने ऩऺसॉग एकै मभरान हुनेगयी ताये ख तोक्नुऩछा ।
(४) मस दपा फभोजजभ तोयकएको ताये खभा उऩजस्थत बएका ऩऺहरूराइा साथै याजख समभमतरे
उजुयीको कायवायह गनुऩ
ा छा ।
(५) उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन तोयकएको ताये खभा कुनै ऩऺ
उऩजस्थत नबए ऩमन समभमतरे मफवादको यवषमभा कायवाही गना फाधा ऩनेछैन ।

२४.

समभमतको मनणाम फभोजजभ हुने् समभमतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचमरत कानून तथा मस

ऐनभा रे जखए दे जख फाहेकको यवषमभा आवश्मक प्रयक्रमा मनधाायण गना सक्नेछ ।
ऩरयच्छे द-५
सुनवाइा तथा प्रभाण फुझ्ने सम्फन्धभा
२५.

प्रायजम्बक सुनवाइा् (१) भेरमभराऩफाट मफवाद मनरुऩण हुन नसकी समभमतभा आएका मफवाद

प्रमतवाद दताा वा फमान वा सो सयहको कुनै कामा बएऩमछ सुनवाइाको रामग ऩेश बएको मफवादभा
उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा तत्कार मनणाम गना सयकने बएभा समभमतरे मफवाद ऩेश बएको ऩयहरो
सुनवाइाभा नै मनणाम गना सक्नेछ ।
(२) समभमत सभऺ ऩेश बएको मफवादभा उऩदपा (१) फभोजजभ तत्कार मनणाम गना सयकने
नदे जखएभा समभमतरे दे हाम फभोजजभको आदे श गना सक्नेछ्(क) मफवादभा भुख नमभरे को कुयाभा मकीन गना प्रभाण फुझ्ने वा अन्म कुनै कामा गने ;
(ख) मफवादभा फुझ्नुऩने प्रभाण मयकन गयी ऩऺफाट ऩेश गना रगाउने वा सम्फजन्धत मनकामफाट
भाग गने आदे श गने;
(ग) भेरमभराऩका सम्फन्धभा मफवादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने

; तथा

ु ाइको रामग ताये ख तथा ऩेजशको सभम तामरका
(घ) मफवादका ऩऺ उऩजस्थत बएभा सुनव
मनधाायण गने ।
(३) उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन समभमतरे स्थानीम

ऐनको दपा

४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको उजुयीभा भेरमभराऩको रामग ऩठाउने आदे श गनुऩ
ा नेछ ।
२६.

प्रभाण दाजखर गने् फादी वा प्रमतफादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेश गना अनुभमत भाग गयी मनवेदन

ऩेश गये भा उजुयी प्रशासकरे सोयह ददन मरन सक्नेछ ।
२७.

मरखत जाॉच गने् (१) समभमतरे उजुयीभा ऩेश बएको कुनै मरखतको सत्मता ऩयीऺण गना ये खा

वा हस्ताऺय यवशेषऻराइा जाॉच गयाउन जरूयी दे खेभा सो मरखतराइा असत्म बन्ने ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तुय
दाजखर गना रगाइा ये खा वा हस्ताऺय यवशेषऻफाट मरखत जाॉच गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा भनामसफ भायपकको सभम तोयक

आदे श गनुऩ
ा नेछ य

सभम मबत्र जाॉच सम्ऩन्न हुनको रामग मथासम्बव व्मवस्था गनुऩ
ा नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा मरखत असत्म ठहयीएभा मरखत सत्म यहेको बन्ने
ऩऺफाट रागेको दस्तुय असुर गयी उऩदपा (१) फभोजजभ दस्तुय दाजखर गने ऩऺराइा बयाइाददनुऩछा ।
२८.

साऺी फुझ्ने् (१) समभमतफाट साऺी फुझ्ने आदे श गदाा साऺी फुझ्ने ददन तोयक आदे श गनुऩ
ा नेछ

। साछी याख्दा फढीभा ५ जना याख्नु ऩने ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ

आदे श बएऩमछ उजुयी प्रशासकरे उजुयीको ऩऺराइा

आदे शभा

उलरे ख बएको मभमतभा साऺी फुझ्ने ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
(३) साऺी फुझ्ने ताये ख तोयकएको ददनभा

आफ्नो साऺी समभमत सभऺ उऩजस्थत गयाउनु

सम्फजन्धत ऩऺको दायमत्व हुनेछ ।
२९.

समभमतको तपाफाट फकऩत्र गयाउने् (१) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन

नाफारक वा अशि वा वृध्दवृध्दा ऩऺ यहेको उजुयीभा साजऺ फकऩत्रको रामग तोयकएको ताये खको ददन
उऩजस्थत नबएको वा उऩजस्थत नगयाइएको साऺीराइा समभमतरे म्माद तोयक समभमतको तपाफाट जझकाइा
फकऩत्र गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ साऺी जझकाउॉदा फकऩत्र हुने ताये ख तोयक म्माद जायी गनुऩ
ा नेछ य
उजुयीका ऩऺहरूराइा सभेत सोयह मभरानको ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
३०.

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

मनजहरूरे उऩजस्थत गयाउन लमाएका साजऺको नाभावरी मरइा समभमत सभऺ ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।
(२) साऺी फकऩत्रको रामग तोयकएको ताये खको ददन उजुयीका सफै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत
गयाउन लमाएको बए कामाारम खुलनासाथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन नलमाएको बए
ददनको फाह्र फजेऩमछ समभमतरे उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र गयाउनुऩनेछ ।
३१.

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

तथा साऺी वा उजुयीको ऩऺराइा अऩभामनत गने वा जझझ्माउने वा अनुजचत प्रकायको प्रश्न सोमधएभा
समभमतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट ऩऺराइा फन्दे ज गना सक्नेछ ।
(२) नाफारक वा वृध्द वा असि वा मफयाभीरे साऺी फक्नुऩने बइा त्मस्तो उजुयीभा कुनै ऩऺको
उऩजस्थमत वा अन्म कुनै भनामसफ कायणरे साऺीराइा फकऩत्र गना अनुजचत दफाव ऩये को वा ऩने प्रफर
सम्बावना यहेको छ बन्ने समभमतराइा रागेभा समभमतरे त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩजस्थमतराइा फन्दे ज गयी
मनजरे 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

मभराउने दायमत्व समभमतको हुनेछ ।
(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ गदाा समभमतरे उजुयीसॉग सम्फजन्धत
गयी समभमतको तपाफाट फकऩत्र गयाउन
३२.

आवश्मक प्रश्न तमाय

सक्नेछ ।

ऩेशी सूची प्रकाशन गनुऩ
ा ने् (१) उजुयी प्रशासकरे प्रत्मेक हप्ता शुक्रवाय अगाभी हप्ताको रामग

ऩेशी तोयकएको मफवादहरूको साप्तायहक ऩेशी सूची तथा तोयकएको ददन उि ददनको रामग ऩेशी
तोयकएका मफवादहरूको ऩेशी सूची प्रकाशन गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूची सॊ मोजकरे य मनजको अनुऩजस्थमतभा मनजरे जजम्भेवायी
तोकेको समभमतको सदस्मरे प्रभाजणत गनुऩ
ा नेछ ।
३३.

दै मनक ऩेशी सूची् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ३२ फभोजजभको साप्तायहक ऩेशी सूचीभा चढे का

मफवाद हरूको तोयकएको ददनको ऩेशी सूची तमाय गयी एक प्रमत सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनुऩनेछ
तथा एक प्रमत समभमतका सदस्महरूराइा उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूचीभा मफवादहरू उलरे ख गदाा मफवाद दतााको

आधायभा

दे हामको क्रभभा तमाय गयी प्रकाशन गयाउनुऩनेछ्(क) नाफारक ऩऺ बएको मफवाद

;

(ख) शारययीक असिता वा अऩाङ्गता बएको व्मजि ऩऺ बएको मफवाद
(ग) सियी वषा उभेय ऩुया बएको वृध्द वा वृध्दा ऩऺ बएको मफवाद

;
; तथा

(घ) मफवाद दतााको क्रभानुसाय ऩयहरे दताा बएको मफवाद ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेशी सूची तमाय गदाा भुलतवीफाट जागेका तथा सवोच्च अदारत,
उच्च अदारत तथा जजलरा अदारतफाट ऩुन् इन्सापको रामग प्राप्त बइा दताा बएको मफवादको हकभा
शुरूभा समभमतभा दताा बएको मभमतराइा नै दताा मभमत भामन क्रभ मनधाायण गनुऩ
ा नेछ ।
(४) उऩदपा (१) वा (२) भा यहेको क्रभानुसाय नै समभमतरे मफवादको सुनवाइा य कायवाही
तथा यकनाया गनुऩ
ा नेछ ।
३४.

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

मबत्र समभमत सभऺ सुनवाइाको रामग ऩेश गने तथा उि ददनको तोयकएको कामा सयकए ऩमछ समभमतफाट
यपताा फुजझमरइा सुयजऺत याख्ने जजम्भेवायी उजुयी प्रशासकको हुनेछ ।
३५.

प्रभाण सुनाउन सक्ने् समभमतरे दपा २५ फभोजजभ तोयकएको ताये खको ददन उऩजस्थत सफै

ऩऺराइा अको ऩऺरे ऩेश गये को प्रभाण एवभ् कागजात दे खाइा ऩयढ फाॉची सुनाइा सो फाये भा अको ऩऺको
कुनै कथन यहेको बए मरजखत फमान गयाइा मभमसर साभेर गयाउन सक्नेछ ।
३६.

मफवादको सुनवाइा गने् (१) समभमतरे दुवै ऩऺको कुया सुनी मनजहरूको मफवादको सुनवाइा तथा

मनणाम गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सुनवाइा तथा मनणाम गदाा ऩऺहरूको योहवयभा गनुऩ
ा नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ मफवादको सुनवाइा गदाा इजरास कामभ गयी सुनवाइा गना भनामसव
दे जखएभा सोही अनुसाय गना सक्नेछ ।
तय दुफै ऩऺको बनाइ तथा जजयकय सुन्नराइ उऩदपा ३ अनुसायको इजरास कामभ गना फाधा हुने छै न ।
३७.

फन्द इजरासको गठन गनासक्ने (१) समभमतरे भयहरा तथा फारफामरका सभावेश यहेको तथा

आवश्मक दे खेको अन्म मफवादको सुनवाइाको रामग फन्द इजरास कामभ गयी सुनवाइा गना सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको फन्द इजरासभा मफवादका ऩऺ तथा अन्म सयोकायवारा फाहेक
अन्म व्मजिराइा इजरासभा प्रवेश गना नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन गनुऩ
ा नेछ ।
(३) फन्द इजरासफाट हेरयने मफवादको काभ कायवाही, यऩडीतको नाभ थय ठे गाना रगामतका
यवषम गोप्म याख्नुऩनेछ ।
३८.

फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मवस्था् (१) फन्द इजरासफाट हेरयएका मफवादहरूको कागजातको

प्रमतमरयऩ फादी, प्रमतवादद य मनजको यहतभा असय ऩये को कुनै सयोकायवारा फाहेक अरू कसै राइा उऩरब्ध
गयाउनुहॉद
ु ैन ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको मफवादको तथ्म खुराइा कुनै सभाचाय कुनै ऩत्रऩमत्रकाभा सॊ प्रष
े ण
हुन ददनु हुॉदैन ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन समभमतरे ऩऺको गोऩमनमता तथा
यहतभा प्रमतकुर प्रबाव नऩने गयी सभाचाय सॊ प्रष
े ण गना बने कुनै फाधा ऩनेछैन ।
३९.

थऩ प्रभाण फुझ्ने् मफवादको सुनवाइाको क्रभभा मफवादको कुनै ऩऺको अनुयोधभा वा मफवाद

सुनवाइाको क्रभभा समभमत आपैरे थऩ प्रभाण फुझ्नुऩने दे खेभा उजुयीका ऩऺहरूराइा थऩ प्रभाण ऩेश गना
ऩेश गने ताये ख तोयक आदे श गना सक्नेछ ।
४०.

स्वाथा फाजझएको मफवाद हे न ा नहुने् समभमतको सदस्मरे दे हामका मफवादको कायवाही य यकनायाभा

ु ॉद
सॊ रग्न हुनह
ु ै न्(क)

आफ्नो वा नजजकको नातेदायको हक यहत वा सयोकाय यहेको मफवाद;

स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको रामग

"नजजकको नातेदाय" बन्नारे अऩुतारी ऩदाा

कानून फभोजजभ अऩुतारी प्राप्त गना सक्ने प्राथमभकता क्रभभा यहेको व्मजि, भाभा,
भाइजु, सानी आभा, ठू रीआभा, सानोफाफु, ठू रोफाफू, ऩमत वा ऩत्नी तपाका सासू, ससुया,
पूऩु, पूऩाजु, सारा, जेठान, सारी, दददी, फयहनी, मबनाजु, फयहनी ज्वाइँ, बाञ्जा, बाञ्जी,
बाञ्जी ज्वाइँ, बाञ्जी फुहायी तथा त्मस्तो नाताका व्मजिको एकासगोरभा यहेको ऩरयवायको
सदस्म सम्झनुऩछा ।
(ख) मनजरे अन्म कुनै है मसमतभा गये को कुनै कामा वा मनज सॊ रग्न यहेको कुनै यवषम
सभावेश यहेको कुनै मफवाद;
(ग) कुनै यवषमभा मनजरे मफवाद चलने वा नचलने यवषमको छरपरभा सहबामग बइा कुनैयाम
ददएको बए सो यवषम सभावेश यहेको मफवाद; वा
(घ) अन्म कुनै कायणरे

आधायबूत रूऩभा मनज य मनजको एकाघयसॊ गोरका ऩरयवायका

सदस्मको कुनै स्वाथा फाजझएको मफवाद ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कुनै अवस्था दे जखएभा जुन सदस्मको त्मस्तो अवस्था ऩछा उि
सदस्मरे मफवाद हेन ा नहुने कायण खुराइा आदे श गनुऩ
ा नेछ ।

(३) उऩदपा (१) को प्रमतकुर हुने गयी कुनै सदस्मरे कुनै मफवादको कायवायह य यकनायाभा
सहबामग हुन रागेभा मफवादको कुनै ऩऺरे
मनवेदन ददन सक्नेछ

आवश्मक प्रभाण सयहत मफवादको कायवायह यकनाया नगना

य सो सम्फन्धभा काभ कायफाही स्थानीम ऐनको दपा ४८(५) अनुसाय हुनेछ ।

(४) उऩदपा (३) अनुसाय मफवाद मनरुऩण हुन नसक्ने अवस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा ४८(६)
य (७) को ब्मफस्था अनुसायको सबारे तोकेको समभमतरे काभ कायवायह य यकनायाभा गनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ गदाा सबारे मफवादका ऩऺहरूराइा सोयह उऩदपा फभोजजभ गदठत
समभमतफाट मफवादको कायवायह यकनाया हुने कुयाको जानकायी गयाइा उि समभमत सभऺ उऩजस्थत हुन
ऩठाउनुऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-६
मनणाम य अन्म आदे श
४१.

मनणाम गनुऩ
ा ने् (१) समभमतरे सुनवाइाको रामग ऩेश बएको मफवाद हेदाा कुनै प्रभाण फुझ्नुऩने

फाॉयक नययह मफवाद यकनाया गने अवस्था यहेको दे जखएभा सोयह ऩेशीभा मफवादभा मनणाम गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मनणाम गये ऩमछ मनणामको व्महोया मनणाम यकताफभा रे जख समभमतभा
उऩजस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत गनुऩ
ा नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ गयीएको मनणामको दपा ४२ य अन्म प्रचमरत कानून फभोजजभ
खुराउनुऩने यववयण खुरेको ऩूणा ऩाठ मनणाम बएको मभमतरे फयढभा सात ददन मबत्र तमाय गयी मभमसर
साभेर याख्नुऩछा ।
(४) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन सभमाबाव अथवा अन्म कुनै भनामसफ
कायणरे गदाा सोयह ददन मफवाद मनणाम गना नसक्ने बएभा आगामभ हप्ताको कुनै ददनको रामग अको ऩेशी
ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
४२.

मनणामभा खुराउनुऩने् (१) समभमतरे दपा ४१ फभोजजभ गये को मनणामको ऩूणऩ
ा ाठभा मस दपा

फभोजजभका कुयाहरू खुराइा अनुसूची-७ फभोजजभको ढाॉचाभा तमाय गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩूणऩ
ा ाठ तमाय गदाा फादी तथा प्रमतफादीको जजयकय, मनणाम गनुऩ
ा ने
दे जखएको यवषम, दुवै ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाणका कुयाहरू सभेतको यवषम खुराउनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा उलरे ख बए दे जख फाहेक ऩूणऩ
ा ाठभा दे हामका कुयाहरू सभेत
खुराउनुऩनेछ्(क) तथ्मको ब्महोया

;

(ख) मफवादको कुनै ऩऺरे कानून व्मवसामी याखेको बएभा मनजरे ऩेश गये को फहस नोट
तथा फहसभा उठाइएका भुर यवषमहरु;

(ग) मनणाम गनाको रामग आधाय मरइएको प्रभाणका साथै दुवै ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाण
तथा त्मसको यवश्लेषण;
(घ) मनणाम कामाान्वमन गनाको रामग गनुऩ
ा ने यवषमहरूको मसरमसरे वाय उलरे खन सयहतको
तऩमसर खण्ड; तथा
(ङ) मनणाम उऩय ऩुनयावेदन राग्ने बएभा ऩुनयावेदन राग्ने जजलरा अदारतको नाभ य के
कमत ददनमबत्र ऩुनयावेदन गनुऩ
ा ने हो सो सभेत ।
(४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरे ख बएदे जख फाहेक दे हामका कुयाहरु सभेत मनणामभा खुराउन
सक्नेछ्(क) साऺी वा सजामभनको फकऩत्रको सायाॊश

;

(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा वा अवरम्फन गये को बए सो नजीयको यववयण य मफवादभा उि
नजीयको मसध्दान्त के कुन आधायभा रागु बएको हो अथवा रागु नबएको हो बन्ने
कायण सयहतको यवश्लेषण;
(ग) मनणामफाट कसै राइा कुनै कुया ददनु बयाउनु ऩने बएको बए कसराइा के कमत बयाइा
ददनुऩने हो सोको यववयण; तथा
(घ) मफवादको क्रभभा कुनै भारसाभान वा प्रभाणको रुऩभा केयह वस्तु समभमत सभऺ ऩेश
बएको बए सो भारसाभान वा वस्तुको हकभा के गने हो बन्ने यवषम ।
४३.

प्रायजम्बक सुनवाइाभा मनणाम हुनसक्ने्

(१) समभमतरे ऩयहरो सुनवाइाको रामग ऩेश बएको

अवस्थाभा नै मफवादभा थऩ प्रभाण फुजझयहनुऩने अवस्था नयहेको दे खेभा अथवा हदम्माद वा हकदै मा वा
समभमतको ऺेत्रामधकाय नयहेको कायणरे मफवाद मनणाम गना नमभलने दे खेभा ऩयहरो सुनवाइाभा नै मनणाम गना
सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको मनणाम ऺेत्रामधकायको अबाव यहेको कायणरे बएको अवस्थाभा
ऺेत्रामधकाय ग्रहण गने अदारत वा स्थानीम तह वा अन्म मनकामभा उजुयी गना जानु बमन सम्फजन्धत
ऩऺराइा
४४.

जानकायी ददनु ऩनेछ ।
मनणाम सॊ शोधन् (१) समभमत सभऺ मफवादको ऩऺ वा कुनै सयोकायवारारे मफवादको मनणामभा

बएको कुनै रे खाइाको त्रुटी सॊ शोधन गयी ऩाउन जजयकय मरइा मनणामको जानकायी बएको ऩैंमतस ददन मबत्र
मनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदन ऩयी समभमतरे हेदाा साभान्म त्रुटी बएको य सॊ शोधनफाट
मनणामको भूर आशमभा कुनै हेयपेय नहुने दे खेभा छु िै ऩचाा खडा गयी मनवेदन फभोजजभ मनणाम सॊ शोधन
गने आदे श ददनसक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदे श भूर मनणामको अमबन्न अङ्गको रुऩभा मरइनेछ ।

४५.

मनणामभा हे यपेय गना नहुने् (१) समभमतका सदस्म अथवा अरु कसै रे ऩमन समभमतका सदस्महरुको

दस्तखत बैसकेऩमछ मनणामभा कुनै प्रकायको थऩघट वा केयभेट गना हुॉदैन ।
(२) कसै रे उऩदपा

(१) फभोजजभ को कसुय गने कभाचायीराइा

आवश्मक कायवाहीको रामग

सम्फजन्धत मनकामभा रे जख ऩठाउनुऩनेछ ।
४६.

मनणाम बएऩमछ गनुऩ
ा ने कायवायह्

(१) उजुयी प्रशासकरे समभमतफाट मनणाम बएऩश्चात मनणाम

यकताफभा समभमतका सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मयकन गयी मनणाम यकताफ य मभमसर जजम्भा
मरनुऩछा ।
(२) मस ऐन फभोजजभ मनणामको ऩूणऩ
ा ाठ तमाय बएऩमछ सफै सदस्मको दस्तखत बैसकेऩमछ उजुयी
प्रशासकरे मनणामको कामाान्मवम गनाका रामग तत्कार गनुऩ
ा ने केयह कामा बए सो सम्ऩन्न गयी मभमसर
अमबरे खको रागी ऩठानुऩछा ।
४७.

मनणाम गनाऩने अवमध् (१) समभमतरे प्रमतवाद दाजखर बएको वा फमान गनुऩ
ा नेभा प्रमतफादीको

फमान बएको मभमतरे तथा प्रमतवाद दाजखर नबएको वा फमान नबएकोभा सो हुनऩु ने म्माद बुिान बएको
मभमतरे नब्फे ददनमबत्र मफवादको अजन्तभ मनणाम गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सभमावमध गणना गदाा भेरमभराऩको रामग ऩठाइाएको मफवादको
हकभा भेरमभराऩको प्रयक्रमाभा रागेको सभम कटाइा अवमध गणना गनुऩ
ा नेछ ।
(३) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन मफवादभा फुझ्नुऩने प्रभाण तथा ऩुया
गनुऩ
ा ने प्रयक्रमा फाॉयक नयही मफवाद मनणाम गना अङ्ग ऩुमगसकेको बए सो ऩुगेको ऩन्र ददनमबत्र अजन्तभ
मनणाम गनुऩ
ा नेछ ।

४८.

अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श जायी गना सयकने्

स्थानीम ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड

सम्भ उजलरजखत यवषमभा )ङ( दे जख )क(

तत्कार अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श जायी गना सयकनेछ । मस्तो आदे श जायी गदाा मनवेदकरे
ऩेश गये को कागजात, मनजको अवस्था य वस्तुगत ऩरयजस्थमतको प्रायजम्बक छानयवन गयी तत्कार
आदे श नगये मनवेदकराई ऩना सक्ने नकायात्भक प्रबावको भुलमाॊकन गनुा ऩदाछ । न्मायमक
समभमतरे जायी गने अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श अनुसूची ८ भा उलरे ख गये फभोजजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-७
समभमतको सजचवारम
४९.

समभमतको सजचवारम् (१)समभमतको कामासम्ऩादनराइा सहजजकयणा गना एक सजचवारम यहने छ

(२) उऩदपा (१) वभोजजभको सजचवारमभा कामाऩामरकारे

आवश्मता अनुसाय उजुयी प्रशासक,

अमबरे ख प्रशासक तथा अन्म कभाचायीहरुको व्मवस्था गना सक्नेछ । सजचवारमको कामासम्ऩादनराइा
व्मवजस्थत गना सजचवारम अन्तगात उजुयी शाखा/ पाॉट तथा अमबरे ख शाखा /पाॉट यहन सक्नेछ ।
५०.

उजुयी प्रशासकको काभ, कताव्म य अमधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरे ख बए दे जख फाहेक उजुयी

प्रशासकको काभ, कताव्म य अमधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क) ऩेश बएका उजुयी

, प्रमतवाद य अन्म मरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩुगेको बए कानून

फभोजजभ राग्ने दस्तुय मरइा दताा गने य दताा गना नमभलने बए कायण जनाइा दयऩीठ गने;
(ख) यववादभा प्रभाणको रामग ऩेश बएका नक्कर कागजराइा सक्करसॉग मबडाइा दठक दे जखएभा
प्रभाजणत गने य मभमसर साभेर याख्ने तथा सक्करभा केयह कैयपमत दे जखएभा सो जनाइा
सम्फजन्धत ऩऺको सयहछाऩ गयाइा याख्ने;
(ग) ऩेश बएका मरखत साथ सॊ रग्न हुनऩु ने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ वा छै न बए
ठीक छ वा छै न जाॉच्ने;
(घ) समभमतको आदे शरे जझकाउनुऩने प्रमतफादी

, साऺी वा अन्म व्मजिको नाभभा म्माद जायी

गने;
(ङ) यववादका ऩऺराइा ताये ख वा ऩेशी ताये ख तोक्ने

;

(च) समभमत सभऺ ऩेश हुनऩु ने मनवेदन दताा गयी आदे शको रामग समभमत सभऺ ऩेश गने

;

(छ) कानून फभोजजभ वाये स मरने तथा गुज्रक
े ो ताये ख थाम्ने मनवेदन मरइा आवश्मक कायवाही
गने;
(ज) समभमतफाट बएको आदे श कामाान्वमन गने गयाउने
(झ) समभमतभा ऩेश वा प्राप्त बएका कागजऩत्र फुझ्ने

;
, बऩााइा गने रगामतका कामाहरु गने;

(ञ) आवश्मकतानुसाय समभमतको तपाफाट ऩत्राचाय गने

;

(ट) समभमतको आदे शरे ताभेर गनुऩ
ा ने म्माद ताभेर गनेगयाउने

, ताभेर बएको म्मादको

ताभेरी जाॉची यीतऩूवक
ा को नबए ऩुन् जायी गने तथा अन्म अदारत वा मनकामफाट प्राप्त
बएको गाउॉऩामरका/नगयऩामरकारे ताभेर गरयददनुऩने म्माद ताभेर गने गयाउने;
(ठ) मनणाम यकताफ य उजुयीको मभमसर जजम्भा मरने

;

(ड) समभमतभा दताा बएका यववाद तथा मनवेदन रगामतका कागजातको अमबरे ख तमाय गने
य भामसक वा वायषाक प्रमतवेदन ऩेश गनुऩ
ा ने मनकाम सभऺ प्रमतवेदन तमाय गयी
सॊ मोजकफाट प्रभाजणत गयाइा सम्फजन्धत मनकामभा ऩठाउने;
(ढ) आफ्नो जजम्भा यहेका उजुयीका मभमसरभा यहेका कागजातको यीतऩूवक
ा नक्कर ददने

;

(ण) जजलरा अदारतभा ऩुनयावेदन राग्ने गयी मनणाम बएका यववादभा ऩुनयावेदन म्माद जायी
गयी ताभेर गनेगयाउने;
(त) अदारत वा अन्म कुनै मनकामभा यववादको मभमसर वा कुनै कागजात ऩठाउनुऩने बएभा
समभमतराइा जानकायी गयाइा मभमसर वा कागजात ऩठाउने तथा यपताा प्राप्त बएऩमछ
कानून फभोजजभ सुयजऺत याख्ने व्मवस्था मभराउने;
(त) मनणाम यकताफ जजम्भा मरने

; तथा

(थ) ऩेश बएका मनवेदन रगामतका कागजातभा समभमतफाट आदे श हुनऩु ने वा मनकासा
मरनुऩनेभा समभमत सभऺ ऩेश गने ।
५१.

अमबरे ख प्रशासकको काभ, कताव्म य अमधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरे ख बए फाहेक अमबरे ख

प्रशासकको काभ, कताव्म य अमधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क) मनणाम कामाान्वमन सम्फन्धी्
(२) मनणाम फभोजजभ चरन चराउनुऩने

, कुनै कुया ददराइाबयाइा ददनुऩने रगामतका

मनणाम कामाान्वमनका रामग गनुऩ
ा ने कामाहरु गने तथा मनणाम कामाान्वमनको
अमबरे ख याखी कानून फभोजजभ यववयण ऩठाउनुऩने मनकामहरुभा यववयण
ऩठाउने;
(३) मनणाम कामाान्वमनको क्रभभा मनवेदन ददएका ऩऺहरुको वाये स मरने

, सकाय

गयाउने, गुज्रक
े ो ताये ख थभाउने रगामतका कामाहरु गने;
(४) समभमतको आदे शरे योक्का बएको वा अरु कुनै अदारत वा मनकामफाट योक्का बै
आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दाजखर चरान गनुऩ
ा ने बए सो गने;
(५) मनणाम फभोजजभ मरराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनुऩ
ा ने बए सो सभेत
गने; तथा
(६) रे जखए दे जख फाहेकको कुनै कामा मनणाम कामाान्वमनको क्रभभा गनुऩ
ा ने बएभा
समभमत सभऺ ऩेश गयी आदे श फभोजजभ गने ।
(ख) अमबरे ख सॊ यऺण सम्फन्धी्
(१) अमबरे ख शाखाको ये खदे ख गयी मनणाम बएका मभमसर सुयजऺत याख्ने य कानून
फभोजजभ सडाउनेऩने कागजहरु सडाउने;

(२) मनणाम बएका मभमसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दुरुस्त यहेनयहेको हेने य
मभमसर कानून फभोजजभ गयी दुरुस्त अवस्थाभा याख्ने;
(३) कानून फभोजजभ सडाउने कागजको यववयण तमाय गयी सो यववयण सुयजऺत यहने
व्मवस्था गने;
(४) अमबरे ख शाखाभा प्राप्त बएको मभमसरहरुको सारफसारी अमबरे ख याख्ने य
आवश्मकतानुसाय यववयण तमाय गने; तथा
(५) कुनै अदारत वा मनकामफाट अमबरे खभा यहेको मभमसर वा कुनै कागजात भाग
बै आएभा यीतऩूवक
ा ऩठाउने य यपताा प्राप्त बएऩमछ यीतऩूवक
ा गयी सुयजऺत याख्ने
।
५२.

उजुयी प्रशासक वा अमबरे ख प्रशासकको आदे श उऩयको मनवेदन् (१) मस ऐन फभोजजभ उजुयी

प्रशासक वा अमबरे ख प्रशासकरे गये को आदे श वा कायवाही उऩय जचि नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे श वा
कायवाही बएको ऩाॉच ददनमबत्र समभमत सभऺ मनवेदन ददन सक्नेछ ।
ु ाइा गयी मनवेदन ऩेश बएको
(२) समभमतरे उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश बएको मनवेदन उऩय सुनव
फयढभा सात ददन मबत्र मनवेदन उऩयको कायवायह टु ङ्गग्माउनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदन उऩय
आदे श वा मनणाम गनुऩ
ा ूव ा केयह फुझ्नुऩने बए सो फुझेय भात्र मनणाम वा आदे श गनुऩ
ा नेछ ।

ऩरयच्छे द-८
भेरमभराऩ सम्फन्धी व्मवस्था
५३.

मभराऩत्र गयाउने् (१) समभमतरे प्रचमरत कानून फभोजजभ मभराऩत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुयीभा

मभराऩत्र गयाउन सक्नेछ ।
(२) यववादका ऩऺहरूरे मभराऩत्रको रामग

अनुसूची-९ फभोजजभको ढाॉचाभा मनवेदन ददएभा

समभमतरे उजुयीभा मभराऩत्र गयाउन उऩमुि दे खेभा मभराऩत्र गयाइददनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩऺहरूरे ददएको मनवेदनको व्महोया समभमतरे दुवै ऩऺराइा सुनाइा
त्मसको ऩरयणाभ सम्झाइा ऩऺहरूको मभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभमत यहेनयहेको सोध्नुऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सुनाउॉदा ऩऺहरूरे मभराऩत्र गना भञ्जुय गये भा समभमतरे ऩऺहरूको
मनवेदनभा उलरे ख बएको व्महोया फभोजजभको मभराऩत्र तीन प्रमत तमाय गयाउनुऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभको मभराऩत्रको व्महोया ऩऺहरूराइा ऩढीफाॉची सुनाइा मभराऩत्र गना
भञ्जुय बएभा ऩऺहरूको सयहछाऩ गयाइा समभमतका सदस्महरूरे मभराऩत्र कागज अनुसूची-१० फभोजजभको

ढाॉचाभा प्रभाजणत गयी एक प्रमत समभमतरे अमबरे खको रामग मभमसरभा याख्नुऩनेछ तथा एक -एक प्रमत फादी
तथा प्रमतफादीराइा ददनुऩनेछ ।
५४.

भेरमभराऩ गयाउन सक्ने् (१) समभमतरे प्रचमरत कानून फभोजजभ मभराऩत्र गना मभलने उजुयीभा

ऩऺहरूफीच भेरमभराऩ गयाउन सक्नेछ ।
(२) ऩऺहरूरे जुनसुकै तहभा यवचायाधीन यहेको प्रचमरत कानूनरे भेरमभराऩको भाध्मभफाट
ु रूऩभा समभमत सभऺ मनवेदन ददन सक्नेछन् ।
सभाधान गना सयकने यववादभा यववादका ऩऺरे सॊ मि
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ मनवेदन ददएकोभा भेरमभराऩफाट उजुयीको मनयोऩण हुन उऩमुि
दे जखएभा समभमतरे त्मस्तो उजुयी भेरमभराऩको भाध्मभफाट मनयोऩण गना रे जख ऩठाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभको

आदे शऩमछ भेरमभराऩ सम्फन्धी कायवायह प्रायम्ब गयी

ऩऺहरूफीच भेरमभराऩ गयाइाददनुऩनेछ ।
(५) भेरमभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोयकए फभोजजभ हुनेछ ।
५५.

उजुयी मनणाम गने् (१) समभमतरे मस ऐन फभोजजभ भेरमभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको मनयोऩण

गना प्रयक्रमा फढाएकोभा भेरमभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको मनयोऩण हुन नसकेभा ऩऺहरूराइा उजुयीको
ऩेशी ताये ख तोयक कानून फभोजजभ कायवाही गयी सुनवाइा तथा मनणाम गने प्रयक्रमा फढाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन स्थानीम

ऐनको दपा ४७ को

उऩदपा (२) फभोजजभको उजुयीभा भेरमभराऩ वा मभराऩत्र हुन नसकेभा समभमतरे अमधकाय ऺेत्र यहेको
अदारतभा जाने बमन सुनाइाददनुऩनेछ ।
५६.

भेरमभराऩ वा मभराऩत्र हुन नसक्ने् मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन कुनै

उजुयीभा मभराऩत्र गयाउॉदा उजुयीको प्रकृमत वा मभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय फादी बइा चरे को
कुनै यववाद वा सावाजमनक तथा सयकायी सम्ऩजि वा यहतभा असय ऩने दे जखएभा समभमतरे त्मस्तो
यववादभा मभराऩत्र गयाउनेछैन ।
तय त्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइा अन्म व्महोयाफाट भात्र मभराऩत्र गना चाहेभा बने मभराऩत्र
गयाइाददनुऩनेछ ।
५७.

भेरमभराऩको रामग प्रोत्साहन गने् (१) समभमतरे समभमत सभऺ सुनवाइाको रामग ऩेश बएको

उजुयीभा भेरमभराऩ हुनसक्ने सम्बावना यहेको दे खेभा ऩऺहरूराइा भेरमभराऩको रामग ताये ख तोक्न
सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ताये खको ददन समभमतरे यववादका ऩऺ तथा यवऩऺ, उऩजस्थत
बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइा साथै मरइआएका अन्म व्मजि सभेत उऩजस्थत गयाइा भेरमभराऩको रामग छरपर
गयाइा ऩऺहरूको फीचभा सहभमत बएभा सहभमत बए फभोजजभ मभराऩत्र कागज तमाय गना रगाइा
मभराऩत्र गयाइाददनुऩनेछ ।
(३) उजुयीभा तोयकएको म्मादभा समभमत सभऺ उऩजस्थत नबएको वा उऩजस्थत बएय ऩमन ताये ख
गुजायी यववादभा ताये खभा नयहेको ऩऺ अथवा यववादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩमन यववादको
ऩेटफोरीफाट उजुयीको ऩऺ कामभ हुने दे जखएको व्मजि सभेत भेरमभराऩको रामग उऩजस्थत बएभा
समभमतरे भेरमभराऩ गयाइा मभराऩत्रको कागज गयाइाददनुऩनेछ ।
५८.

प्रायजम्बक सुनवाइा ऩूव ा भेरमभराऩ् (१) उजुयी प्रशासकरे प्रायजम्बक सुनवाइाको रामग समभमत

सभऺ उजुयी ऩेश हुनऩु ूव ा उजुयीभा भेरमभराऩ हुनसक्ने अवस्था दे जखएभा वा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको
मनवेदन मरइा आएभा मभराऩत्रको व्महोया खुरेको कागज तमाय गयी समभमत सभऺ ऩेश गनासक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा मभराऩत्रभा अजन्तभ सहभमत नजुटेको बए ताऩमन ऩऺहरू
भेरमभराऩको रामग प्रयक्रमाभा जान सहभत बएभा उजुयी प्रशासकरे ऩऺहरूको मनवेदन मरइा उजुयीभा
भेरमभराऩको रामग भेरमभराऩकताा सभऺ ऩठाउने आदे शको रामग समभमत सभऺ ऩेश गनासक्नेछ ।
५९.

भेरमभराऩकतााको सूची तमाय गने् (१) समभमतरे भेरमभराऩको कामा गयाउनको रामग दे हाम

फभोजजभको मोग्मता ऩुगेको व्मजिहरूको यववयण खुराइा सम्बायवत भेरमभराऩकतााको सूची तमाय गनेछ्
(क) कजम्तभा स्नातक उजिणा गये को

;

(ख) कुनै याजनीमतक दर प्रमत आस्था याखी याजनीमतभा सयक्रम नयहेको

; तथा

(ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेवीको रुऩभा ऩयहचान फनाएको ।
(घ) भेरमभराऩकतााको ४८ घण्टा तामरभ मरइ भेरमभराऩकतााको कामा गदै आएको
(ङ) २५ फषा उभेय ऩुया बएको ।
(च) भाथी मोग्मताभा जुन सुकै कुया रे जखएको बएता ऩमन तामरभ मरइ हार काभ
गरययहेकाको हकभा मनजराइ मनयन्तयता ददन सयकने ।
(२) भेरमभराऩकतााको सूची तमाय गये ऩमछ समभमतरे सूची सबा सभऺ ऩेश गयी अनुभोदन
गयाउनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सूची अनुभोदन बएऩमछ समभमतरे सावाजमनक जानकायीको रामग
सूचना प्रकाशन गनुऩ
ा नेछ तथा भेरमभराऩको रामग ऩठाउॉदा प्रत्मेक ऩऺराइा सो सूची उऩरब्ध
गयाउनुऩनेछ ।

६०.

भेरमभराऩकतााको सूची अद्यावमधक गने् (१) समभमतरे दपा ५९ फभोजजभ तमाय बएको सूची

प्रत्मेक वषा अद्यावमधक गनुऩ
ा नेछ ।
(२) प्रत्मेक वषा अद्यावमधक गये को भेरमभराऩकतााको सूची समभमतरे सबाफाट अनुभोदन
गयाउनुऩनेछ ।
ऐन तथा प्रचमरत कानून फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सूचीभा सूचीकृत हुन मोग्मता

(३) मस

ऩुगेको व्मजिरे समभमत सभऺ सूचीकृत गरयऩाउनको रामग

अनुसूची-११ फभोजजभको ढाॉचाभा मनवेदन

ददनसक्नेछ ।
६१.

भेरमभराऩकतााको सूचीफाट हटाउने् (१) समभमतरे दपा ६० फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सूची

अद्यावमधक गदाा दे हामको अवस्थाका भेरमभराऩकतााको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्(क) मनजको भृत्मु बएभा
(ख) मनजरे

;

आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइाऩाउॉ बन्ने मनवेदन ददएभा;

(ग) मनजरे नैमतक ऩतन दे जखने पौजदायी अमबमोगभा सजाम ऩाएभा

;

(घ) मनज कुनै सॊ स्थासॉग सम्फध्द यहेकोभा सो सॊ स्था खाये ज वा यवघटन बएभा
(ङ) समभमतरे दपा ६७ को उऩदपा

; य

(२) फभोजजभ मनजराइा सूचीफाट हटाउने मनणाम

गये भा ।
(च) फसइ सयाइ गये भा ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका भेरमभराऩकतााहरूको नाभावरी समभमतरे
सावाजमनक सूचनाको रामग प्रकाशन गनुऩ
ा नेछ ।
६२.

भेरमभराऩको रामग सभमावमध तोक्ने् (१) समभमतरे मस

ऐन फभोजजभ भेरमभराको रामग

भेरमभराऩकताा ऩठाउॉदा फयढभा मतन भयहना सम्भको सभम तोयक ऩठाउनेछ ।
(२) भेरमभराऩको रामग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् वयढभा तीनजना फाट भेरमभराऩ गयाउने गयी
तोक्नुऩनेछ ।
६३.

भेरमभराऩकतााको छनौट् (१) समभमतरे भेरमभराऩ गयाउने कामाको रामग यववादका ऩऺहरूराइा

एक जना भेरमभराऩकतााको छनौट गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरमभराऩकतााको रामग सहभमत
नबएभा समभमतरे ऩऺहरूको सहभमतभा मतन जना भेरमभराऩकतााको छनौट गनुऩ
ा नेछ ।
(३) ऩऺहरूको फीचभा भेरमभराऩकतााको नाभभा सहभमत हुन नसकेभा समभमतरे
भेरमभराऩकतााको सूचीभा यहेका भेरमभराऩकतााहरू भध्मेफाट दुवै ऩऺफाट एक -एक जना भेरमभराऩकताा
छनौट गना रगाइा तेस्रो भेरमभराऩकताा छनौट गरयददनुऩनेछ ।

(४) उजुयीका सफै ऩऺको सहभमतभा भेरमभराऩकतााको सूचीभा नयहेको मस

ऐन फभोजजभ

भेरमभराऩकताा हुन अमोग्म नबएको कुनै व्मजि वा सॊ स्थाफाट भेरमभराऩ प्रयक्रमा अगाडी फढाउन
सहभत बै मरजखत मनवेदन ददएभा समभमतरे त्मस्तो व्मजि वा सॊ स्थाराइा भेरमभराऩकताा तोयकददनुऩनेछ
।
६४.

भेरमभराऩकतााको ऩरयवतान् (१) समभमतरे दे हामको अवस्था ऩरय ऩऺहरूरे मनवेदन ददएको

अवस्थाभा भेरमभराऩकताा ऩरयवतान गरयददनुऩनेछ्(क) दपा ६१ फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सूचीफाट हटाउने अवस्था बएभा ;
(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभमतभा भेरमभराऩकताा हेयपेय गना भञ्जुय बएभा

;

(ग) यववादको कुनै ऩऺरे भेरमभराऩकताा प्रमत अयवश्वास यहेको मरजखत जानकायी
गयाएभा;
(घ) कुनै कायणरे भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने जनाएभा
(ङ) यववादको यवषमवस्तुभा भेरमभराऩकतााको कुनै स्वाथा यहेको भेरमभराऩकताारे
जानकायी गयाएभा वा कुनै स्रोतफाट समभमत सभऺ जानकायी बएभा; तथा
(च) भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩकतााको है मसमतरे कामागदाा दपा ६६ तथा अन्म
प्रचमरत कानून फभोजजभ ऩारन गनुऩ
ा ने आचयण ऩारन नगये भा ।
(२) भेरमभराऩकताा ऩरयवतानको कायणरे तोयकएको सभमभा भेरमभराऩको कामा सम्ऩन्न हुन
नसक्ने बएभा समभमतरे फयढभा एक भयहना सम्भको सभम थऩ गना सक्नेछ ।
६५.

भेरमभराऩको रामग ऩठाउॉदा गने प्रयक्रमा्

(१) समभमतरे कुनै उजुयी भेरमभराऩको रामग

भेरमभराऩकताा सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइा भेरमभराऩकतााको सम्ऩका उऩरब्ध गयाइा भेरमभराऩकताा
सभऺ उऩजस्थत हुने ताये ख तोयक दे हाम फभोजजभको कागज साथै याजख रे जखऩठाउनुऩनेछ्
(क) उजुयीको सायसॊ ऺेऩ वा भुख्म भुख्म कागजातको प्रमतमरऩी

;

(ख) उजुयीको ऩऺ वा वाये स बए वाये सको नाभ, थय, वतन य उऩरब्ध बएसम्भ
टे मरपोन नम्फय, इाभेर, फ्माक्स तथा अन्म सम्ऩका यववयण; तथा
(ग) भेरमभराऩ सम्फन्धी प्रयक्रमा सम्ऩन्न गनुऩ
ा ने स्थान य सभम ।
(२) भेरमभराऩकताारे समभमत सभऺ भाग गये भा उजुयीका कागजातहरूको नक्कर उऩरब्ध
गयाउनुऩनेछ ।
(३) भेरमभराऩको रामग तोयकएको सभम सम्ऩन्न बएको सात ददन मबत्र उजुयीको ऩऺहरू
समभमत सभऺ उऩजस्थत हुने गयी ताये ख तोक्नुऩनेछ ।

;

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन भेरमभराऩकताारे तोयकएको सभम
अगावै उजुयी समभमत सभऺ यपताा ऩठाउने मनणाम गये भा सो मनणामको जानकायी बएको सात ददन मबत्र
ऩऺहरूराइा समभमत सभऺ उऩजस्थत हुनेगयी ऩठाउनुऩनेछ ।
६६.

भेरमभराऩभा अवरम्फन गनुऩ
ा ने प्रयक्रमा् (१) समभमतरे ऩऺहरूको सहभमतभा भेरमभराऩको रामग

छरपर गने तथा अन्म कामा गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरमभराऩकतााराइा सोको जानकायी
उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
तय ऩऺहरूको सहभमतभा भेरमभराऩकताारे अन्म कुनै स्थानको छनौट गना फाधा ऩनेछैन ।
(२) ऩऺहरूराइा उऩदपा (१) फभोजजभ भेरमभराऩकताारे तोकेको स्थानभा तोयकएको सभमभा
उऩजस्थत हुने दायमत्व यहनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको दायमत्व ऩऺहरूरे ऩुया नगये भा भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩको
प्रयक्रमा फन्द गयी समभमतराइा सोको मरजखत जानकायी गयाइा उजुयीको कागजात यपताा ऩठाउनसक्नेछ ।
(४) भेरमभराऩको क्रभभा भेरमभराऩकताारे ऩऺहरूफीचभा सहजकतााको बूमभका गनेछ य उि
बूमभका मनवााह गने क्रभभा मनजरे ऩऺहरू फाहेक दे हामका व्मजिहरूसॉग सभेत एकर वा साभूयहक वाताा
गनासक्नेछ्
(क) यववादको यवषमभा जानकायी यहेको उजुयीका ऩऺरे योजेको व्मजि ; तथा
(ख) यववादको यवषमवस्तुको फाये भा जानकायी यहेको स्थानीम बद्रबरादभी ।
(५) भेरमभराऩकताारे ऩऺहरूको सहभमतभा ऩऺहरूसॉग दे हाम फभोजजभ वाताा गनासक्नेछ्
(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तवाताा
(ख) टे मरपोन वाताा

; तथा

, मबडीमो कन्रेन्स वा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट वातााराऩ ।

(६) प्रचमरत कानून तथा मस

ऐनको भान्मता यवऩयीत नहुनेगयी ऩऺहरूको सहभमतभा

भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩको कामायवमध मनधाायण गनासक्नेछ ।
६७.

भेरमभराऩकतााको आचयण् (१) भेरमभराऩकताारे दे हाम फभोजजभको आचयण ऩारन गनुऩ
ा नेछ्(क) भेरमभराऩ सम्फन्धी कायवाही मनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनुऩ
ा ने
(ख) कुनै ऩऺप्रमत झुकाव

;

, आग्रह, ऩूवााग्रह नयाख्ने वा याखेको दे जखने कुनै आचयण वा

व्मवहाय नगने;
(ग) कुनै ऩऺराइा डय

, त्रास, झुक्मान वा प्ररोबनभा ऩायी भेरमभराऩ गयाउन नहुन;े

(घ) यववाद कामभ यहेको अवस्थाभा यववादको कुनै ऩऺसॉग आमथाक कायोफायभा
सॉरग्न नहुन;े
(ङ) भेरमभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचमरत कानून तथा अन्म स्थायऩत भान्मता
यवऩयीत आचयण गना नहुन;े

(च) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक

, सदबावऩूणा य सफै ऩऺप्रमत

सभान व्मवहाय कामभ गने;
(छ) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मि गये को यवषमवस्तुको गोऩनीमता कामभ
याख्ने; तथा
(ज) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रयक्रमा
सम्ऩन्न बएऩमछ वा मनज प्रयक्रमाफाट अरग बएऩमछ सम्फजन्धत ऩऺराइा सुयजऺत
यपताा गने ।
(२) समभमतरे कुनै भेरमभराऩकताारे उऩदपा

(१) फभोजजभको आचयण ऩारना नगये को उजुयी

ऩयी वा सो यवषमभा स्वमॊ जानकायी प्राप्त गयी छानयवन गदाा व्महोया दठक दे जखए त्मस्तो
भेरमभराऩकतााराइा भेरमभराऩकतााको सूचीफाट हटाउनेछ ।
६८.

मरखत तमायी य मभराऩत्र् (१) भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩश्चात भेरमभराऩको

रामग दुवै ऩऺ सहभत बएकोभा मभराऩत्र गयाइा सहभमत बएको यवषमवस्तु फभोजजभको मभराऩत्रको
मरखत तमाय गरय समभमत सभऺ ऩठाउनुऩनेछ ।
६९.

भेरमभराऩ नबएको उजुयीभा गनुऩ
ा ने कायवाही् (१) भेरमभराऩकताारे ऩऺहरु फीचभा भेरमभराऩ

हुन नसकेभा सो व्महोया खुराइा प्रमतवेदन तमाय गयी यववादका सफै कागजात सयहत समभमतभा यपताा
ऩठाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुराइा समभमत सभऺ हाजीय हुन जाने

फयढभा सात ददनको म्माद तोयक ऩठाउनु ऩनेछ ।
७०.

भेरमभराऩ नबएको उजुयीभा मनणाम गनुऩ
ा ने् (१) स्थानीम ऐनको दपा ४७ (१) को यवफादभा

समभमतरे भेरमभराऩको रामग ऩठाएको उजुयीभा ऩऺहरुफीच भेरमभराऩ हुन नसयक भेरमभराऩकतााको
प्रमतवेदन सयहत प्राप्त हुन आएभा कानून फभोजजभ कायवाही गयी मनणाम गनुऩ
ा छा ।
(२) उऩदपा

(१) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन दे हाम फभोजजभको उजुयीभा

अमधकायऺेत्र ग्रहण गने सम्फजन्धत अदारत वा मनकामभा उजुयी गना जानु बमन सुनाइा ऩठाइाददनुऩछा्(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा

(२) फभोजजभको यववादभा; तथा

(ख) कुनै अदारत वा मनकामफाट भेरमभराऩको रामग प्रेयषत बएको यववादभा
।

(३) उऩदपा (२) को दे हाम (ख) फभोजजभको यववादभा सम्फजन्धत अदारत वा मनकामभा ऩठाउॉदा

हाजजय हुन जाने ताये ख तोकी ऩठाउने तथा मभमसर सभेत नक्कर खडा गयी अमबरे ख याजख सक्कर मभमसर
सम्फजन्धत अदारत वा मनकामभा ऩठाउनुऩनेछ ।

७१. भेरमभराऩ दस्तुय्

भेरमभराऩभा जाने यववादको हकभा भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुरे सहभमतभा

ददन भञ्जुय बएदे जख फाहेक कुनै प्रकायको दस्तुय राग्नेछैन । तय ऩऺहरूको सहभमतभा भेरमभराऩकताारे
ऩऺहरुफाट फढीभा रु ५००।-/५००।- मरन ऩाउनेछन ।
७२.

सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरमभराऩ प्रवधान गना कभाचायी तोक्न सक्ने्

(१)समभमतरे

स्थानीम स्तयभा भेरमभराऩ प्रवध्दान गनाको रामग कामाऩामरकाभा अनुयोध गये भा कभाचायी खटाइा सभुदाम
स्तयभा भेरमभराऩको प्रवध्दानात्भक कामाक्रभ गना सयकनेछ ।
(२) सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरमभराऩको हकभा दपा ५९ (१) अनुसायको मोग्मता तथा
अनुबव नबएका भेरमभराऩकताावाट भेरमभराऩ गयाउन वाधा ऩने छै न ।
(२) समभमतरे सभुदामस्तयभा हुने साभुदायमक भेरमभराऩको कामायवमध तोके वभोजजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-९
मनणाम कामाान्वमन सम्फन्धी व्मवस्था
७३.

सजचवारमको जजम्भेवायी् कामाऩामरकाको प्रत्मऺ मनमन्त्रण य मनदे शनभा ययह समभमतको मनणाम

कामाान्वमन गने गयाउने सम्फन्धी सम्ऩूणा कामाको ये खदे ख गने जजम्भेवायी वहन गनुऩ
ा नेछ ।
७४.

सहमोग गनुऩ
ा ने् (१)गाउॉऩामरका/नगयऩामरका कामाारम तथा सो अन्तगातका सफै वडा कामाारम

तथा अन्म कामाारमरे मस ऐन तथा प्रचमरत कानून फभोजजभ समभमतरे गये को मनणाम फभोजजभ व्मजि वा
सॊ स्था वा अन्म कसै सॉग असुर गनुऩ
ा ने जयीवाना वा अन्म यकभ असुरउऩय गना सहमोग गनुऩ
ा नेछ ।
(२)

मस ऐन तथा प्रचमरत कानून फभोजजभ समभमतरे असूर गनाऩने जयीवाना

कुनै प्रकायको यकभ असुरउऩय नबइा उऩदपा
मसपारयश वा कुनै कामा गरयददनेछैनन ।
७५.

, मफगो वा अन्म

(१) भा उलरे ख बए फभोजजभका कामाारमहरुरे कुनै

असुर उऩय गने् (१) अमबरे ख प्रशासकरे समभमतको मनणाम फभोजजभ कुनै ऩऺसॉग जयीवाना वा

मफगो वा अन्म कुनै प्रकायको असुर उऩय गनुऩ
ा ने बएभा सो ऩऺरे जयीवाना मतना फुझाउन लमाएभा फुजझ
सदयस्माहा गयी जयीवानाको रगत किा गनुऩ
ा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ असुरउऩय नबएभा रगत याखी सम्फजन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा

जयीवाना यकभ सभेतको यववयण गाउॉऩामरका /नगयऩामरकाको कामाारमका साथै सफै वडा कामाारमभा
सभेत अमबरे खको रामग ऩठाउनुऩनेछ ।

(३) सम्फजन्धत कामाारमहरुरे उऩदपा

(२) फभोजजभ रे जख आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जयीवाना

यकभ असुरउऩय गयी अमबरे ख शाखाभा सदयस्माहा गना ऩठाउनुऩनेछ ।

७६.

बयीबयाउ गने् (१) समभमतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै मनणाम फभोजजभ कुनै ऩऺरे याखेको

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 मनवेदन ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मनवेदन ददॉदा मथासम्बव नगद यहेको फैँ क खाता वा कुनै सहकायी वा

फचत सॊ स्थाभा यहेको यकभ य सो नबएभा मरराभ मफक्री गयी असुर उऩय गनुऩ
ा ने अवस्था बएभा कुनै
अचर सम्ऩजिको व्महोया खुराइा मनवेदन ददनुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको मनवेदनभा दपा ७८ फभोजजभको यववयण खुराइा मनवेदन ददनुऩनेछ
७७.

चरन चराइाददने् (१) समभमतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै मनणाम फभोजजभ कुनै सम्ऩजि वा

अमधकाय वा कुनै यवषमवस्तु वा सेवा वा अन्म कुनै यवषमको चरन ऩाउने ठहये को ऩऺरे त्मस्तो चरन
ऩाउने यवषमको यववयण खुराइा अमबरे ख प्रशासक सभऺ अनुसूची-१३ को ढाॉचाभा मनवेदन ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मनवेदन ऩये भा अमबरे ख प्रशासकरे मनणाम फभोजजभको यवषमको चरन

चराइाददनुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदन ददॉदा चरन चराउनु ऩने सम्ऩजिको दपा ७८ फभोजजभको

यववयण खुराउनुऩनेछ ।
७८.

सम्ऩजिको यववयण खुराउनुऩने् बरयबयाउ गना वा चरन चराइ ऩाउनको रामग मनवेदन ददने

यववादको ऩऺरे मनवेदनभा सम्ऩजिको यववयण उलरे ख गदाा दे हाम फभोजजभको यववयण खुराउनु ऩनेछ्(क) अचर सम्ऩजिको यववयण

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

;

;;

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

;

(४) घय जग्गाको अवजस्थती आवास वा औद्योमगक वा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहेको
व्महोया;

(५) कच्ची वा ऩदक्क सडकसॉग जोमडएको व्महोया

;

(६) घयजग्गाको स्वामभत्व यहेको व्मजिको नाभ थय साथै स्वामभत्व बन्दा पयक

व्मजिको बोगचरन यहेको बए बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म
यववयण; तथा

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदमफयक्र हुन सक्ने न्मूनतभ भूलम ।

(ख) चर सम्ऩजिको यववयण्

(१) चर सम्ऩजि यहेको ठाउॉ तथा बोग वा मनमन्त्रण याख्नेको नाभ थय

;

(२) फैँ क खाताभा यहेको नगद बए खातावारको साथै फैँ क तथा शाखाको नाभ
(३) चर सम्ऩजिको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सम्बायवत मफयक्र भूलम
(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩजि बए अवस्था
साइज य सॉख्मा ।

;
; तथा

, प्रकृमत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको

७९.

सम्ऩजि योक्का याख्ने् (१) अमबरे ख प्रशासकरे दपा ७५ वा ७६ फभोजजभ मनणाम कामाान्वमनको

रामग मनवेदन ऩये ऩमछ दे खाइएको सम्ऩजिको हकभा

आवश्मक ऩने जमत जेथा योक्का याख्ने सम्फन्धभा

मनणामको रामग कामााऩामरका सभऺ ऩेश गने य कामाऩामरकाफाट योक्का याख्ने मनणाम गये ऩछी मनणाम
फभोजजभ जेथा योक्का याख्नको रामग सो जेथा दताा यहेको कामाारम वा यजजष्डेशन गने कामाारमभा रे जख
ऩठाउनुऩनेछ ।
(२) फारी, ब्माज , फहार रगामतको सम्ऩजिको हकभा मनवेदन ऩये को फयढभा दुइा ददन मबत्र

सम्ऩजि तामदात गना रगाइा तामदात गदााको सभमभा नै आवश्मक ऩने जमत सम्ऩजि वा सोफाट प्राप्त हुने
फारी, फहार , ब्माज , भुनापा आ दद आम मनमन्त्रण गनुा वा योक्का याख्नुऩछा य त्मसको बऩााइा सम्फजन्धत
ऩऺराइा ददनुऩछा ।

(३) दपा ७८ को दे हाम (ख) फभोजजभको सम्ऩजिको हकभा बरयबयाउको रामग आवश्मक ऩने

जमत सम्ऩजि योक्का याखी योक्काको सूचना आवश्मकताअनुसाय रे खा शाखा वा सम्फजन्धत फैँ क वा
सम्फजन्धत मनकामभा तुरुन्त रे जख ऩठाउनुऩनेछ ।

(४) सम्ऩमत योक्का सम्वजन्ध
८०.

आदे श अनुसूची १४ फभोजजभ हुनेछ ।

सम्ऩजि मरराभ गदाा अऩनाउनुऩने कामायवमध् (१) कामाऩामरकारे मस ऐन फभोजजभ बयीबयाउ

गनुऩ
ा ने मफगो वा कोटा पी वा त्मस्तै कुनै यकभ

असुरउऩय गना दपा ७८ को दे हाम

(क) फभोजजभ

सम्ऩजिको यववयण खुराइा दखाास्त ऩये भा त्मस्तो यकभ बयी ददनुऩने व्मजिराइा फुझाउनुऩने यकभ
फुझाउन सात ददनको म्माद ददइा सूचना जायी गनुऩ
ा छा ।
(२) उऩदपा (२) फभोजजभको म्मादभा यकभ फुझाउन नलमाएभा त्मस्तो बयीददनुऩने व्मजिको

बयीऩाउने व्मजिरे दे खाएको दपा ७८ को दे हाम (क) फभोजजभको सम्ऩजि तामदात गयीलमाउनुऩछा ।

(३) दण्ड, जयीवाना, सयकायी मफगो वा कुनै अदारत वा मनकाम वा गाउॉऩामरका /नगयऩामरका वा

समभमतको मनणामरे असुर उऩय गनुऩ
ा ने कुनै यकभको हकभा त्मस्तो असुरउऩय हुनऩु ने व्मजिरे फुझाउन
नलमाएभा मनजको जुनसुकै अचर सम्ऩजि पेरा ऩये भा तामदात गयी योक्का याख्नुऩछा ।

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन जेथा जभानत वा कुनै प्रकायको

धयौट दाजखर गये को हकभा सो सम्ऩजिफाट खाम्ने जमत यकभको रामग उऩदपा
गरययहनुऩदै न ।

(५) उऩदपा

नगद

(३) फभोजजभ

(४) फभोजजभ भोर कामभ बएऩमछ उि अचर सम्ऩजिको मरराभको सूचना

सम्फजन्धत ऩऺराइा ददइा सवासाधायणको जानकायीको रामग मरराभ हुने मभमत य सम्ऩजिको यववयण

सयहतको सावाजमनक सूचना गाउॉऩामरका /नगयऩामरका, जजलरा प्रशासन कामाारम , जजलरा अदारत, जजलरा
सभन्वम समभमतको कामाारम तथा कोष तथा रे खा मनमन्त्रकको कामाारमभा टाॉस्न रगाउनुऩनेछ ।
(६) उऩदपा

(५) फभोजजभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा उि सूचनाभा तोयकएको सम्ऩजि

ऩञ्चयकते भोरफाट भामथ फढाफढ प्रयक्रमा फभोजजभ मरराभ गनुऩ
ा नेछ ।

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

प्रशासन कामाारम , स्थानीम प्रहयी कामाारम तथा गाउॉऩामरका

/नगयऩामरका ऺेत्र मबत्र यहेका अन्म

सयकायी कामाारमका प्रमतमनमधराइा योहवयभा याख्नुऩनेछ ।
(८) उऩदपा

(६) फभोजजभ गदाा उि सम्ऩजि कसै रे ऩमन मरराभ सकाय नगये भा सोयह

प्रयक्रमाफाट ऩुन् दोस्रोऩटक मरराभ गनुऩ
ा नेछ तथा दोस्रोऩटक गदाा ऩमन कसै रे मरराभ सकाय नगये भा
बयाइाऩाउने ऩऺ मनवेदकराइा नै उि सम्ऩजि ऩञ्चयकते भोरभा सकाय गना रगाउनुऩनेछ ।

(९) उऩदपा (८) फभोजजभ गदाा मनवेदकरे सम्ऩजि सकाय गना नचाहेभा ऩमछ अको जेथा खुलन

आएका फखत कानून फभोजजभ गनेगयी मनजको मनवेदन ताभेरीभा याखी मरराभभा चढाइाएको सम्ऩजि
पुकुवा गयीददनुऩछा ।

(१०) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन गाउॉऩामरका /नगयऩामरकाको कुनै

यकभ असुर उऩय गने क्रभभा मरराभ गदाा कसै रे सकाय नगये भा जमतभा सकाय हुन्छ त्ममतभा नै सो

सम्ऩजि मरराभ गयी प्राप्त यकभ सदयस्माहा गयी नऩुग यकभको हकभा कानून फभोजजभ अन्म सम्ऩजि वा
प्रयक्रमाफाट असुरउऩय गनुऩ
ा नेछ ।
८१.

तामदात गने प्रयक्रमा् (१) अमबरे ख प्रशासकरे दपा ७९ फभोजजभ सम्ऩजि तामदात गनुऩ
ा दाा

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

भूलम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चयकते भोर कामभ गयी भुच ुलका खडा गयी अमबरे ख प्रशासक सभऺ
प्रमतवेदन सयहत ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩञ्चयकते भोर कामभ गदाा दे हाम फभोजजभक कुयाराइा आधाय मरइा

कामभ गनुऩ
ा नेछ्

(क)

मनवेदकरे मनवेदनभा खुराएको भूलम;

(ख) मनणामभा उलरे ख बएको बए सो भूलम

;

(ग) ऩऺरे जभानत वा कुनै अन्म प्रमोजनको रामग कामाऩामरका सभऺ मनवेदन ददॉदा
खुराएको भूलम;

(घ) तामदात गदाा बै आएको स्थानीम भूलमाॉकन अनुसायको भूलम
(ङ) भारऩोत कामाारमरे कामभ गये को न्मूनतभ भूलम
(च)

;

;

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

(छ) ऩञ्चयकते भोर कामभ गनुब
ा न्दा तत्कार अगावै कुनै खरयदमफयक्र बएको बए सो
भूलम ।

स्ऩयष्टकयण्

“ऩञ्चयकते भोर” बन्नारे अचर सम्ऩजि मफयक्र गनुऩ
ा दाा मफयक्रहुने न्मुनतभ
भूलमराइा सम्झनुऩछा ।

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

(क) औद्योमगक वा व्माऩारयक वा आवास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग जोमडएको
छ वा छै न; तथा

(ख) नगयऺेत्रमबत्र ऩने घयको हकभा घयको वताभान अवस्था सम्फन्धभा प्रायवमधक
भुलमाॉकन प्रमतवेदन ।

८२.

खाम्नेजमत भात्र मरराभ गनुऩ
ा ने्(१) कामाऩामरकारे दपा ८० फभोजजभ मरराभ गदाा असुरगनुऩ
ा ने

फाॉयक खाम्ने जमत सम्ऩजिभात्र मरराभ गनुऩ
ा नेछ ।
(२) सम्ऩजि मरराभ गदाा सकाय बएको यकभ असुरउऩय गनुऩ
ा ने बन्दा फयढ बएभा सो फयढ

बएको जमत यकभ सम्ऩजिवार ऩऺराइा यपताा गयीददनुऩछा ।

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

यकभ यपताा मरन आउनुबनी मनजको नाभभा सात ददनको सूचना जायी गयीजझकाइा यकभ यपताा गनुऩ
ा छा
।

(४) उऩदपा

(३) फभोजजभ गदाा सम्फजन्धत ऩऺ यकभ यपताामरन नआएभा उि यकभ

सजञ्चतकोषभा दाजखर गयी आम्दानीफाॉमध सदयस्माहा गनुऩ
ा छा ।

(५) अमबरे ख प्रशासकरे दपा ८० फभोजजभ मरराभ गये को सम्ऩजि सकाय गने ऩऺको नाभभा

सम्ऩजि दताा नाभसायीको रामग सम्फजन्धत कामाारम वा मनकामभा ऩत्राचाय गयी मनजराइा सम्ऩजिको
चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइा आवश्मक ऩये सो सम्ऩजिको चरन चराइाददनुऩछा ।

(६) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन दपा ८० फभोजजभको मरराभ

प्रयक्रमा अगाडी फयढसकेऩमछ बयाउनुऩने यकभ फुझाउन लमाए ऩमन सो यकभ नफुजझ सम्ऩजि मरराभ
गनुऩ
ा नेछ ।
८३.

मरराभ उऩयको उजुयी् मस ऐन फभोजजभ बएको मरराभको प्रयक्रमाभा जचि नफुझ्ने ऩऺरे जुन

प्रयक्रमा उऩय जचि नफुझेको हो सो बएको ऩन्र ददन मबत्र समभमत सभऺ उजुयी ऩेश गयी बएको आदे श
फभोजजभ गनुऩ
ा नेछ ।
८४.

मफगो बयाउॉदा वा चरनचराउॉदा रागेको खचा्मस ऐन फभोजजभ मफगो बयाउॉदा वा चरनचराउॉदा

रागेको खचा मफगो बयीददनुऩने वा चरनददनुऩने सम्फजन्धत ऩऺरे व्महोनुऩ
ा नेछ ।
८५.

मथाजस्थमतभा याख्ने् कामाऩामरकारे मस ऐन फभोजजभ चरनचराइा भाग्न वा मफगो बयाइाऩाउन कुनै

सम्ऩजि दे खाइा मनवेदन ऩये ऩमछ मफगो बयाउने वा चरनचराउने कामा सम्ऩन्न नबएसम्भको रामग उि
सम्ऩजि हकहस्तान्तयण गना , बत्काउन , मफगाना तथा कुनै प्रकायको मनभााण कामा गयी उि सम्ऩजिको
स्वरुऩ ऩरयवतान गना नऩाउने गयी योक्का याख्न सम्फजन्धत ऩऺको नाभभा आदे श जायी गयी उि सम्ऩजि
मथाजस्थमतभा याख्नुऩनेछ ।
८६.

मनवेदनफाट कायवाही गने् (१) अमबरे ख प्रशासकरे कुनै ऩऺरे दपा ८५ फभोजजभ बएको

आदे श यवऩरयत कुनै सम्ऩजिको हक हस्तान्तयण वा स्वरुऩ ऩरयवतान आदद गये को मनवेदन ऩये भा उि
मनवेदन दताा गयी त्मस्तो गने ऩऺको नाभभा मतन ददनको म्माद
मनवेदन समभमत सभऺ ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

जायी गयी मनजराइा हाजजय गयाइा सो

(२) समभमतरे उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदन ऩेश हुन आएभा ऩऺराइा नमाॉ उजुयी दताा गना

नरगाइा उि मनवेदनफाट नै आवश्मक कायवाही गयी मनणाम गनुऩ
ा नेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन उऩदपा

(१) फभोजजभको मनवेदनको

व्महोयाफाट मनवेदन समभमतको ऺेत्रामधकाय मबत्र नऩने यवषमभा ऩये को दे जखएभा समभमतरे उि यवषमभा
ऺेत्रामधकाय ग्रहण गने अदारत वा मनकाम सभऺ जान सुनाइा ददनुऩनेछ ।
८७.

चरनचराउने सूचना् (१) अमबरे ख प्रशासकरे समभमतको मनणाम फभोजजभ चरन चराइा ऩाउन

मनवेदन ऩये भा चरन चराउने मभमत खुराइा परानो मभमतभा परानो घय जग्गाको चरन चराउन
कभाचायी खयटइा आउने हुॉदा सो मभमत अगावै घय जग्गा खामर गयीददनु बमन चरन ददनुऩने ऩऺको नाभभा
सूचना जायी गनुऩ
ा नेछ ।
(२) चरनददनुऩने सम्ऩजि उजुयीको ऩऺफाहेक अन्म कसै को बोगचरनभा यहेको बएभा अमबरे ख

प्रशासकरे सोयह ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोजजभको सूचना जायीगनुऩ
ा नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ तोयकएको मभमतभा खयटइाजाॉदा घयजग्गा खारी गये को बए सम्फजन्धत

कभाचायीरे चरन चराइा ददएको भुच ुलका खडागयी तथा घयजग्गा खारी नगये को बए खारी गयाइा चरन
चराइा चरन चराएको भुच ुलका खडा गयी प्रमतवेदन साथ अमबरे ख शाखाभा ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।
ऩरयच्छे द-१०
यवयवध
८८.

नक्कर मनवेदन् (१) समभमत सभऺ दताा यहेको उजुयीको कुनै सयोकायवारा ऩऺरे यववादको

मभमसरभा यहेको कुनै कागजऩत्रको नक्कर मरनको रामग मनवेदन ददएभा समभमतरे उि ऩऺराइा सो
कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदन ददॉदा सम्फजन्धत ऩऺरे उजुयी शाखाभा यहेको मभमसरको
नक्कर मरनुऩदाा उजुयी प्रशासक तथा अमबरे ख शाखाभा यहेको मभमसरको नक्कर मरनुऩने बएभा अमबरे ख
प्रशासक सभऺ मनवेदन ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदन ददनको एघाय फजे अगावै ऩेश बएभा सम्फजन्धत कभाचायीरे
सोयह ददन य सो बन्दा ऩछी ऩेश बएभा सम्बव बएसम्भ सोयह ददन नबए सोको बोमरऩलट नक्कर उऩरब्ध
गयाउनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ मनवेदन ददॉदा पयक पयक उजुयीको रामग पयक पयक मनवेदन
ददनुऩनेछ ।
(५) यववादको कुनै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदन ददॉदा नक्करको सिाभा कागजऩत्रको
पोटो जखच्ने अनुभमत भागेभा सो ददनुऩनेछ ।
(६) नक्कर मनवेदन ददॉदा अनुसूची-१५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।

८९.

नक्कर दस्तुय् (१) सम्फजन्धत प्रशासकरे दपा ८८ फभोजजभ नक्कर वा पोटो जखच्नको रामग

मनवेदन ददनेऩऺसॉग दे हाम फभोजजभको दस्तुय मरइा नक्कर उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ्
(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रमत ऩृष्ठको रू ५।

– रुऩैमाॉको दयरे;

(ख) समभमतको मनणाम कागजको हकभा प्रमत सक्कर ऩानाको प्रमत ऩृष्ठको रू ५।

– रुऩैमाॉको

दयरे; तथा
(ग) मरखत कागजऩत्रको नक्कर नमरइा पोटो जखच्न चाहेभा प्रमत ऩानाको रू ५।

–

रुऩैमाॉको दयरे ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन प्रचमरत कानून फभोजजभ नक्कर दस्तुय
नराग्ने ऩऺराइा मस दपा फभोजजभको दस्तुय राग्नेछैन ।
(३) मस दपा फभोजजभ नक्कर उताय गयी रै जाने ऩऺरे नक्कर उताय गदाा रागेको खचाको
व्मवस्था आपै गनुऩ
ा नेछ ।
९०.

दस्तुय उलरे ख गने् (१) नक्कर प्रभाजणत गने सम्फजन्धत प्रशासकरे नक्कर प्रभाजणत गदाा नक्कर रै जाने
ऩऺको नाभ थय तथा उजुयीभा है मसमतका साथै नक्कर उताय गये वाऩत दाजखर गये को दस्तुय य नक्कर
ऩाना सभेत उलरे ख गयी नक्कर ददएको व्महोया जनाइा नक्कर प्रभाजणत गनुऩ
ा नेछ ।

९१.

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

नक्कर उताय गदाा दपा ८९ फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाजखर नगदाासम्भ नक्कर ददनेछैन य सो नक्करको
आमधकारयकता प्रभाजणत गना ऩाउनेछैन ।
९२.

प्रचमरत कानून फभोजजभ हुने् मस ऐनभा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩमन उजुयीसॉग सम्फजन्धत

प्रचमरत कानूनभा कुनै कुया रे जखएको बए सोभा रे जखए जमतको हकभा सोयह फभोजजभ हुनेछ ।
९३.

मनमभ फनाउने अमधकाय् समभमतरे मस ऐनको प्रबावकायी कामाान्वमनको रामग आवश्मक मनमभ

फनाउन सक्नेछ ।

अनुसूची-१
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्याययक सयमयत समक्ष पेश गरेको
यनवेदन-पत्र

.............. यजल्लागाईँपायलका ............. ./नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, वडा नं .
को ................................................................................................. वस्ने ............... .........
छोरा/छोरी/श्रीमयत
वषष .................................. को .............................................)प्रथम पक्ष( यनवेदक.............
यवरुद्ध
.............. यजल्लागाईँपायलका ............. ./नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, वडा नं .
को
..................
वस्ने वषष
............... .........
)दोस्रो पक्ष( यवपक्षी ..................................................................................
यवषयः सम्वन्ध यवच्छे द
म यनम्न वदुँ ाहरुमा लेयिए वमोयजम यनवेदन गदष छु :
१. म यनवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनस
ु ार यववाह
गररएको हो । यववाह भएपश्चात २ वषष सम्म ऄथाष त २०७१ सालसम्म हामीयवच समु धरु दाम्पत्य जीवन रहेको
यथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक अपसमा लोग्ने
स्वास्नीयवचको सहमयत र सहकायष मा छोरा जन्मेपछी क्रमशः समस्या देयिँदै जान थाल्यो । २०७१ सालको
यतहारमा माआत गएपछी ईनी घर अआनन् । पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनरु ोध गरे ँ । २ पटकसम्म यलन
गएँ । तर यनजले यतमीसँग मेरो जीवन चल्न सक्दैन , म घर जान सयिन, यतमी जे गनष पु छष गर भयन ठाडो जवाफ
यदन थायलन । के कारणले यस्तो हुन गयो भयन सोध्दा ऄव यतम्रो र मेरो सम्वन्ध छै न अफुिस
ु ी गर र मलाइ
सम्पकष नगर ,गरेमा राम्रो हुदँ ैन भयन धाक धम्की र त्रास मसेत यदआन । लामो समयसम्म मन फके ला र घर

अईयलन भयन पिी वसे ँ तर अइनन । कररव ३ वषष पछी ऄथाष त २०७४ साल भाद्र मयहनामा पनु ः यलन गएँ तर
यवपक्षी मसँग वोल्दै नवोली घरयभत्र यछररन र साला जेठान पठाइशारीररक अक्रमण गने सम्मको कायष गरी मलाइ
तथानाम गायल गलौच गरे । मयु ककलले ज्यान जोगाइ यनराश भएर घर फयकषएँ र ऄव दोस्रो पक्षश्रीमती मसँग पनु ः
फयकष अईने र दाम्पत्य जीवन समु धरु हुने सम्भावना नभएकोले पाररवाररक यववाद यनरुपणका लायग यो यनवेदन
यदन अएको छु ।
२.

यस सयमयतबाट दोस्रो पक्ष यझकाइ जे जो वझ्ु नपु छष वझ
ु ी यववाद यनरुपण गराइपाईँ ।

३. यस गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलकाबाट जारी भएको स्थानीय न्याययक
कायष यवयधको दफा ...... वमोयजम यनवेदन दस्तरु रु...., दोस्रो पक्ष १ जनालाइ म्याद सूचना दस्तरु रु .........,
पाना २ को यनवेदनको प्रयतयलपी दस्तरु रु यसै यनवेदनसाथ दायिल गरेको...... समेत गरी जम्मा रु .............
छु ।
४. यो यनवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन
ऄयधकारक्षेत्रयभत्र पदष छ ।

, २०७४ को दफा ४७

ऄनस
ु ार यसै सयमयतको )२(

५.

यो यनवेदन हदम्यादयभत्रै छ र म यनवेदकलाइ यस यवषयमा यनवेदन यदने हकदैया प्राप्त छ ।

६.

यस यवषयमा ऄन्यत्र कही ँ कतै कुनै यनकायमा कुनै प्रकारको यनवेदन यदएको छै न ।

७. यसमा दोस्रो पक्षको माआती तफषका र मेरो घर तफषका पररवारका सदस्यहरु यझकाइ थप व्यहोरा वझ्ु न
सयकनेछ ।
८.

यसमा लेयिएका व्यहोरा यठक साँचो सत्य हुन,् झठु ा ठहरे कानून वमोयजम संजाय भोग्न तयार छु ।

यनवेदक
नामः .............................
इमत सॊ वत् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।

अनुसूची-२
(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
उजुयी दताा गये को मनस्साको ढाॉचा
श्री ....................

........................ ।

यवषम:

उजुयी दतााको मनस्साऩत्र सम्फन्धभा ।

.................... फस्ने तऩाइ यवरुद्धभा ....................... फस्ने .................... रे ........................
.बनी उजुयी दताा गना लमाएकोभा आजको मभमतभा दताा गयी दताा नॊ .......................................
कामभ बएकोरे मो मनस्सा जायी गरयददएको छ । ................

अमधकृत कभाचायी
दस्तखत:........
मभमत:...........

अनुसूची-३
(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
ताररख भपााइा
न्मायमक समभमत
.......... गाउॉऩामरका/नगयऩामरकाभा खडा गरयएको ताये ख बयऩाई

वादी

प्रमतवादी

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

...................
भुद्दा ....................

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

वादी ................

प्रमतवादी ................

इमत सॊ वत् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।

अनुसूची-४
(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
ताररख पचाा
न्मायमक समभमत

.......... गाउॉऩामरका/नगयऩामरका
फाट जायी बएको ताये खको ऩचाा

वादी

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

प्रमतवादी

.................
भुद्दा् ......................

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

पाॉटवाराको दस्तखत
मभमत .................

अनुसूची-५
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
प्रन्तवादको ढाँचा
मरजखत जवापको नभूना
न्मायमक समभमत सभऺ ऩेश गये को
मरजखत जवाप
प्रथभ ऩऺ
................................जजलरागाउॉऩामरका
वडा नॊ को ..................

....................../नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका

वस्ने .................................................. (नाता सम्फन्ध उलरे ख गने

) वषा

मरजखत जवाप प्रस्तुतकताा .....................................................................को .............
दोस्रो ऩऺ
.............. जजलरागाउॉऩामरका
को .........

............. ./नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ

.

को छोया वषा ................................................................... वस्ने ...............

)मनवेदक( यवऩऺी ....................................................................................................
यवषम सम्वन्ध यवच्छे द ।
ॉ ाहरुभा रे जखए वभोजजभ मनवेदन गदाछु :
भ मनम्न वुद
१.

भ मरजखत जवाप प्रस्तुतकताा य यवऩऺी मनवेदकयवच सॊ वत २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया

अनुसाय यववाह बएको व्महोया दठक हो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ
बएको दठक हो । २०७१ सारको मतहायभा भाइत गएऩछी भ घय नपकेको , ऩटक ऩटक घय आउन
पोनफाट अनुयोध गये को , २ ऩटकसम्भ मरन आएको तय भ घय नगएको

,भैरे यवऩऺी मनवेदकराई

दाम्ऩत्म जीवन चलन नसक्ने बनेको य भेया दाईबाईरे शायीरयक आक्रभण गने सम्भको कामा गये कोबमन
कऩोरकजलऩत झुठा य हुॉदै नबएका मनयाधाय व्महोया उलरे ख गयी यववाद गये को कुया उलरे ख गना
चाहान्छु ।

२.

भराई यवऩऺी मनवेदक सभेत मभरी गामर गरौच, डय, धाक, धम्की दे खाई हातऩात गयी घयफाट

मनकारा गये ऩछी भ भाइतीभा आई वसेकी हुॉ । यववाह बएको केही वषाऩछी यवना कायण भभाथी
यवमबन्न यकमसभका आयोऩ रगाई अऩभान गने

, गारी गरौच गने रगामतका काभहरु हुॉदैगए ।

ऩरयवायका अन्म सदस्महरुरे भ भाथी घृणा गने , वोरचार नगने जस्ता कामा गये ऩमन यवऩऺीफाट केही
सभम भराई नै सभथान य सहमोग गदै आएका मथए तय ऩछी यवऩऺी मनवेदक सभेत उमनहरुसॉगै मभरे य
भराई जवयजस्त गयफाट मनकालने कामाभा सहबागी बए

। के कुन कायणरे वा भेयो के गलतीरे मसो

गये का हुन बमन वुझ्दा वेरावेरा दाइजो नलमाएको बमन भाइती ऩऺसभेतको आरोचना गने गये का मथए
। सामद उमनहरुराई दाइजोकै रोबका कायण भराई घयफाट मनकारीददएका हुनऩु दाछ । भैरे कुनै
गलती नगये को य यवऩऺी रोग्नेसॉग ऩूवव
ा त भामा , सद्भाव य सम्भान मथावत यहे कोरे रोग्ने स्वास्नीको
सम्वन्ध मथावत कामभ गयीऩाउॉ ।
३.

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

३ वषासम्भ वेखवय, सम्ऩकायवयहन वसी अयहरे एक्कासी सम्वन्ध यवच्छे दको भाग गयी मनवेदन ददनु आपैँभा
आश्चमाजनक रागेको छ, सत्म तथ्म वुजझ कानून वभोजजभ गरयऩाउॉ ।
४.

वभोजजभ मरजखत.... फाट जायी बएको स्थानीम न्मायमक कामायवधीको दपा .........................

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

मो मरजखत जवाप म्मादमबत्रै मरई भ आपैं उऩजस्थत बएको छु ।

६.

मस यवषमभा अन्मत्र कही ीँ कतै कुनै मनकामभा कुनै प्रकायको मनवेदन ददएको छै न ।

७.

मसभा रेजखएका व्महोया दठक साॉचो सत्म हुन ् , झुठा ठहये कानून वभोजजभ सॊ जाम बोग्न तमाय

छु ।
मनवेदक
नाभ् ...................................
इमत सॊ वत

.............. भयहना ..................... सार .................गते योज शुबभ् । ....................

अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
न्मायमक समभमतफाट जायी बएको

म्माद सूचना
को नाउॉभा.....................................................

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

गाउॉऩामरका ......................................../नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका कामाांरमफाट जायी
बएको १५ ददने सूचना )ऩन्र(

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

रे तऩाईंको यवरुद्ध....................................................................

यववाद ऩये को बमन मनवेदन दताा गये को हुॉदा सो को प्रमतमरऩी मसै साथ ऩठाईएको छ...................................
(१५

। अत् तऩाईरे मो म्माद वुझेको वा रयत ऩूवक
ा ताभेर बएको मभमतरे ऩन्र ददन मबत्रभा आफ्नो बनाइ )

सयहत आपैं वा कानून वभोजजभको वाये श भापात मस कामाारमभा हाजजय हुन आउनुहोरा । अन्मथा कानून
वभोजजभ हुने व्महोया जानकायी गयाईन्छ ।

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

अनुसूची-७
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
न्नर्ायको ढाँचा
....................................... न्मायमक समभमत
सॊ मोजक श्री.........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
मनणाम
सॊ वत ............... सारको मनवेदन नॊ........
यवषम् वरे सीफाट ऩानी झाये को ।

................. जजलरा ................ गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका वडा
नॊ............ ...............................वस्ने
..................................................................................प्रथभ ऩऺ
यवरुद्ध

................. जजलरा ................ गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका वडा
नॊ............ ...............................वस्ने
..................................................................................दोस्रो ऩऺ
स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ वभोजजभ मनवेदन दताा बई सोही ऐनको दपा
४६ वभोजजभ गठन बएको न्मायमक समभमत सभऺ प्रस्तुत हुन आएको भुद्दाको सॊ जऺप्त तथ्म य मनणाम
मस प्रकाय छ्

(१) .............. गाउॉ

/नगय/उऩभहानगय/भहानगयऩामरका वडा नॊ. ....................... नक्सा मसट

नॊ.... यक.नॊ........ऺे.प...........को घयजग्गाभा ऩजश्चभ तपाका यक.नॊ..........का सॊ मधमाय यवऩऺी
...................रे घय वनाउॉदा आफ्नो घयजग्गाभा मसभानासम्भ आई जोमड वनाएको तय छत तथा

वरेसीको ऩानी आफ्नो घय कम्ऩाउण्डमबत्र झानेगयी वनाएको हुॉदा सो वरे सी वन्द गयाइऩाउॉ बन्ने
मनवेदकको मनवेदन व्महोया ।

(२) .............. गाउॉ /नगय/भहानगय ऩामरकाफाट प्रचमरत बवन मनभााण सम्वन्धी भाऩदण्ड वभोजजभ
इजाजत प्राप्त गयी बवनको नक्सा सभेत स्वीकृत गयाई सो नक्सा वभोजजभ बवन मनभााण गये को हुॉ ।
यवऩऺी मनवेदकरे बने वभोजजभ आफ्नो घयको छत तथा वरे सीको ऩानी मनजको घय कम्ऩाउण्डमबत्र
झाने नगये को आफ्नै घयजग्गाभा झाने गये को हुॉदा झुठा मनवेदन खाये ज गरयऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको मरजखत
जवाप ।

(३) .............. गाउॉ

/नगय/उऩभहानगय/भहानगय ऩामरकाफाट स्थरगत मनरयऺण तथा सवेंऺण गना

गएका प्रायवमधक टोमररे स्थरगत मनरयऺण गयी मभमत.........भा ऩेश गये को स्केच सयहतको प्रमतवेदनफाट
प्रत्मथॉको घयतपाफाट छत तथा वरे सीको ऩानी खस्दा मनवेदकको घय कम्ऩाउण्डमबत्र ऩने गये को
दे जखन्छ बन्ने व्महोया उलरेजखत बएको ।

(४) यववादका दुवै ऩऺराई

भेरमभराऩ गयाउने प्रमोजनका रामग..........................

गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगय/भहानगयऩामरक वडा नॊ........ ,................. भा यहेको भेरमभराऩ
केन्द्रभा ऩठाउॉदा भेरमभराऩ हुन नसकी पयका आएको ।
मनणाम
ु ाईको रामग आज ऩेशी तोयकएकोभा यववादका सम्वजन्धत ऩऺहरु स्वमभॊ तथा
दुवै ऩऺराई सुनव
मनजहरुफाट मनमुि गये का कानून व्मवसामीहरु सभेतको बनाई सुनी ऩुन् मभराऩत्र गनुह
ा ोस बमन
सम्झाउॉदा वुझाउॉदा ऩमन मभराऩत्र गना भञ्जुय नगनुा बएकोरे पाइरभा सॊ रग्न प्रभाण कागजहरुको सभेत
भूलमाङ्कन गयी स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४९(२) वभोजजभमनणाम ददनुऩने हुन आई
मनणामतपा यवचाय गदाा मनवेदकको यक. नॊ....को ऩजश्चभतपा प्रत्मथॉको यक.नॊ....को घयजग्गा जोमडएय
यहेकोभा यववाद दे जखएन । मनवेदकको बनाई अनुसाय आफ्नो घय कम्ऩाउण्डमबत्र प्रत्मथॉको छत तथा
वरेसीको ऩानी झाये को हो होइन बमन स्थरगत रुऩभै जाॉचवुझ गयी प्रायवमधक प्रमतवेदन ऩेश गना
कामाारमफाट खयट गएका प्रायवमधक कभाचायीरे मभमत.............भा ऩेश गये को स्केच सयहतको प्रायवमधक
प्रमतवेदन सभेतफाट मनवेदकको भाग दावी वभोजजभ आफ्नो घय कम्ऩाउण्डमबत्र प्रत्मथॉको छत तथा
वरेसीफाट ऩानी झने गये को बन्ने ऩुयष्ट हुने दे जखन्छ । प्रत्मथॉरे मस कामाारमफाट ऩारयत गये को
नक्साभा सभेत छत तथा वरे सीको ऩानी आफ्नै घयजग्गाभा झाने बमन दे खाईएको य मनवेदकको घय
कम्ऩाउण्डमबत्र ऩानी झाना ऩाउनुऩछा बमन प्रत्मथॉरे दावी यवयोध गना सभेत नसकेको य प्रचमरत कानून

य प्रचरनफाट सभेत अकााको घय कम्ऩाउण्डमबत्र आफ्नो छत तथा वरे सीको ऩानी झाना ऩाउने
नदे जखएको हुॉदा मनवेदकको भाग वभोजजभ प्रत्मथॉरे आफ्नो छत तथा वरे सीफाट आफ्नै घय जग्गाभा
ऩानी झाने प्रवन्ध गनुऩ
ा ने दे जखन्छ । मनवेदकको घय कम्ऩाउण्डभा ऩानी झाना नऩाउने ठहछा

। सो

ठहनाारे तऩजशर फभोजजभ गनुा ।
तऩजशर
१. सयोकायवारारे नक्कर भाग गना आएभा मनमभानुसाय दस्तुय मरई नक्कर ददनु ।
२. मो मनणामभा जचि नवुझे ३५ ददनमबत्र ..............जजलरा अदारतभा ऩुनयावेदन गना जानु बमन
प्रत्मथॉराई सुनाईददनु ।
३. म्मादमबत्र ऩुनयावेदन नऩये भा कानून वभोजजभ मनणाम कामाान्वमन गनुा

/गयाउनु ।

इमत सॊ वत् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।

अनुसूची-८
(दफा ४८ को सँग सम्बन्धित)
अधतररम संरक्षर्ात्मक आदेशको नमनू ा
........................................................... न्याययक समियि
सॊयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदे श
सॊवि ............................ साऱको यनवेदन नॊ........
विषयः

वऩडितऱाई उऩचार गराउने सम्िन्धमा ।

................. जजल्ऱा ................ गाउॉ ऩामऱका/नगरऩामऱका/उऩिहानगरऩामऱका/िहानगरऩामऱका वडा नॊ............
...............................वस्ने ..................................................................................प्रथि ऩऺ
विरुद्ध
................. जजल्ऱा ................ गाउॉ ऩामऱका/नगरऩामऱका/उऩिहानगरऩामऱका/िहानगरऩामऱका वडा नॊ............
...............................वस्ने ..................................................................................दोस्रो ऩऺ
यसिा यनवेदकको िाग विोजजि ..........................जजल्ऱा वडा नॊ................................ वस्ने
...............को नायि ..........................को छोरा /छोरी वर्ष ................ को ................ऱे आपुऱाई असाध्य
रोग ऱागग यनयमिि रुऩिा हप्िाको २ ऩटक िग
ृ ौऱा डायऱोमसस गनष गिककत्सकऱे मिपाररस गरे कोिा
एकाघरका छोरा वर्ष .................. को ...........................ऱे यनयमिि रुऩिा डायऱोमसस गनष अटे र गरे को

,

घरर घरर रुऩैँया नभएको वहाना गने गरे को , कहहऱे कहहऱे कायाषऱयको कािको व्यस्ििाऱे पुसषद नमिऱेको
आहद कारण जनाई आपुऱे यनयमिि प्राप्ि गनऩ
ुष ने स्वाथ्य सेवा प्राप्ि गनष नसकेको हुॉदा आफ्नो जीवन
झनझन खिरायक्
ु ि वन्दै गएको भयन अस्ऩिाऱको गिककत्सकको ऩज
ु ाष र मिपाररस सहहि ऩेि हुन आएको
यनवेदन उऩर प्रारजभभक रुऩिा जाॉिवझ
ु गदाष व्यहोरा िनामसव दे खखएको हुॉदा हाऱऱाई यनवेदकको ऱागग
गिककत्सकऱे मिपाररस गरे विोजजि हरे क हप्िा २ ऩटक डायऱोमसस गनुष गराउनु िथा यनजको स्वाथ्य
ऱाभका ऱागग आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि मिऱाउनु भयन स्थानीय सरकार सॊिाऱन ऐन २०७४ को दपा
४९(८) विोजजि ववऩऺी ........................को नाििा यो अन्िररि सॊरऺणात्िक आदे ि जारी गररहदएका छौं ।
यो आदे ि मिमसऱ सािेऱ राखी ववऩऺीऱाई ऱेखी ऩठाईहदनु । यो आदे ि अनस
ु ार उऩिार भएको जानकारी
प्राप्ि गरी मिमसऱ सािेऱ राख्नु र यनयिानस
ु ार ऩेि गनुष ।
ईयि सॊवि ................... साऱ ..........िहहना....गिे रोज..िभ
ु ि् ।

अनुसूची-९
(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा
....................गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका न्मायमक समभमतसभऺ ऩेश गये को
ु मनवेदनऩत्र
मभराऩत्रको सॊ मि
.............. जजलरागाउॉऩामरका ............. ./नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ ......... .
को................................................................................................. वस्ने ...............
छोया/छोयी/श्रीभमत
वषा )प्रथभ ऩऺ( मनवेदक............................................................................... को ..................
यवरुद्ध
.............. जजलरागाउॉऩामरका ............. ./नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ ......... .
)दोस्रो ऩऺ( मरजखत जवापकताृृ............................................ को .................. वस्ने वषा ...............
यवषम् सम्वन्ध यवच्छे द ।
हाभी मनवेदक
१.

मनम्न मरजखत मनवेदन गदाछौ्

हाभीयवच सॊ वत २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनुसाय यववाह गरयएकोभा करयव

२ वषासम्भ

सुभधुय दाम्ऩत्म जीवन यहेको मथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको, सोयह
वषा २०७१ सारको मतहायभा भाइत गएऩछी घय नआएको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनुयोध गये को,
मरन गएको तय उलटै कुटयऩट गयी ऩठाएको बमन मनवेदकको मनवेदन ऩये को ।
२.

आपुराई दाइजो नलमाएको मनउॉफाट घयभा हेरा गये को, अऩभान गयी जवयजस्त घयफाट मनकारा गये को

हो । आपु खुशीरे भाइत गई वसेको होइन अझऩमन रोग्नेप्रमत आफ्नो मथावत भामा, सद्भाव य सम्भान यहेकोरे
रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध मथावत कामभ गयाईऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको मरजखत जवाप यहेको ।
३.

हाभी झगडा गरय आमौं, केहीवषा रोग्ने स्वास्नी छु यटएय वस्मौं, हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ

सभेतबैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी यवषमरे भनभुटाव बई रोग्ने स्वास्नी अरग अरग वसेकोभा
गाउॉऩामरका .....................नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरकाको न्मायमक समभमत भापात वडा
नॊ को................. भेरमभराऩ केन्द्रभा भेरमभराऩकताा ............................ अन्तगातको ................. .
ऩहरभा एक आऩसभा छरपर गयी मभरी आएको व्महोया मो छ की यवगतभा जे जस्ता यवषमभा असभझदायी

तथा वेभेर बएको बएताऩनी हाभीयवच एक अकााप्रमत यवश्वास, सदबाव य प्रेभ कामभै यहेकोरे रोग्ने स्वास्नीको
सम्वन्ध यवच्छे द गयी ऩाउॉ बन्ने मनवेदन दावी छोमड ऩुन् सुभधुय सम्वन्धका साथ दाम्ऩत्म जीवनराई व्मवजस्थत
ढॊ गरे अगामड वढाउने छौं । मनवेदकको घयभा तत्कार रोग्ने स्वास्नी मभमर वस्ने वातावयण नहुने बएकोरे छु िै
ठाउभा डे या मरई वस्न हाभी दुवै ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४७ )२(
ु मनवेदन ऩेश गये का छौं , रे जखए वभोजजभ मभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।
वभोजजभ मो मभराऩत्रको सॊ मि
४.

गाउॉऩामरका................../नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका स्थानीम न्मायमक

ु मनवेदन दस्तुय फाऩत रु मसै साथ सॊ रग्न छ ।...........
कामायवधी वभोजजभ मो मभराऩत्रको सॊ मि
५.

मसभा रे जखएका व्महोया दठक साॉचो हुन ्, झुठा ठहये कानून वभोजजभ सहुॉरा वुझाउॉरा ।

मनवेदकहरु
...................................... प्रथभ ऩऺ
.................................... दोस्रो ऩऺ

इमत सॊ वत् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।

अनुसूची-१०
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको ढाँचा

....................गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका न्याययक सयमयतसमक्ष पेश
गरेको यमलापत्रको संयि
ु यनवेदनपत्र
.............. यजल्लागाईँपायलका ............. ./नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, वडा नं .
को ................................................................................................. वस्ने ............... .........
छोरा/छोरी/श्रीमयत
वषष )प्रथम पक्ष( यनवेदक ...............................................................................को ..................
यवरुद्ध
.............. यजल्लागाईँपायलका ............. ./नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, वडा नं
यलयित जवाफकताष ........................को .......................वस्ने वषष ........................ (दोस्रो पक्ष)
यवषयः सम्वन्ध यवच्छे द ।
हामी यनवेदक यनम्न यलयित यनवेदन गदष छौं :
१. हामीयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनस
ु ार यववाह गररएकोमा कररव २ वषष सम्म
समु धरु दाम्पत्य जीवन रहेको यथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको , सोयह
वषष २०७१ सालको यतहारमा माआत गएपछी घर नअएको , पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनरु ोध गरेको ,
यलन गएको तर ईल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेदकको यनवेदन परेको ।
२. अफुलाइ दाआजो नल्याएको यनईँबाट घरमा हेला गरेको, ऄपमान गरी जवरजस्त घरबाट यनकाला गरेको
हो । अफु िशु ीले माआत गइ वसेको होआन ऄझपयन लोग्नेप्रयत अफ्नो यथावत माया , सद्भाव र सम्मान रहेकोले
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराइपाईँ भन्ने प्रत्यथीको यलयित जवाफ रहेको ।
३. हामी झगडा गरर अयौं , के हीवषष लोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं , हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म
समेतभैसके को छ । घरमा सामान्य घरायसी यवषयले मनमटु ाव भइ लोग्ने स्वास्नी ऄलग ऄलग वसेकोमा
गाईँपायलका ...................../नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलकाको न्याययक सयमयत माफषत

वडा नं को................. मेलयमलाप के न्द्रमा मेलयमलापकताष ............................ ऄन्तगष तको ................. .
पहलमा एक अपसमा छलफल गरी यमली अएको व्यहोरा यो छ की यवगतमा जे जस्ता यवषयमा ऄसमझदारी
तथा वेमेल भएको भएतापनी हामीयवच एक ऄकाष प्रयत यवश्वास , सदभाव र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको
सम्वन्ध यवच्छे द गरी पाईँ भन्ने यनवेदन दावी छोयड पनु ः समु धरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाइ व्यवयस्थत
ढंगले ऄगायड वढाईने छौं । यनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी यमयल वस्ने वातावरण नहुने भएकोले छुट्टै
ठाईमा डेरा यलइ वस्न हामी दवु ै पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२(
वमोयजम यो यमलापत्रको संयि
ु यनवेदन पेश गरेका छौं, लेयिए वमोयजम यमलापत्र गरी पाईँ ।
४. गाईँपायलका................../नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलक स्थानीय न्याययक
कायष यवधी वमोयजम यो यमलापत्रको संयि
ु यनवेदन दस्तरु बापत रु यसैसाथ संलग्न छ ।...........
५.

यसमा लेयिएका व्यहोरा यठक साँचो हुन,् झठु ा ठहरे कानून वमोयजम सहुल
ँ ा वझ
ु ाईँला ।

यनवेदकहरु
...................................... प्रथम पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष

इमत सॊ वत् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।

अनुसूची-११
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा
न्मायमक समभमत
............ गाउॉऩामरका/नगयऩामरका सभऺ ऩेश गये को मनवेदन

यवषम् भेरमभराऩकतााभा सूचीकृत हुन ऩाउॉ ।

पोटो

प्रस्तुत यवषमभा तऩमसरभा उलरे जखत कागजातहरुको प्रमतमरऩी साथै याखी ............
गाउॉऩामरका/नगयऩामरकाको न्मायमक समभमत अन्तगातका ............ भेरमभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बई
भेरमभराऩ गयाउन अनुभती ऩाउॉ बनी मनवेदन गदाछु ।
तऩमसर
१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी
२) स्नातक तहसम्भ

उमतणा गये को शैजऺक प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,

३) भेरमभराऩकतााको तामरभ
४) भेरमभराऩ सम्फन्धी अनुबव
५) व्मजिगत यववयण

,

प्राप्त गये को प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी,
य

(Bio- data)
मनवेदक
नाभ थय् ..........
दस्तखत् ...........
मभमत् .............

अनुसूची-१२
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
गा............उॉऩामरका÷नगयऩामरकाको न्मायमक समभमत सभऺ ऩेश गये को
बरयबयाउको मनवेदन ऩत्र

यवषम् बरयबयाई ऩाउॉ बन्ने वाये ।
मनवेदक ................................वस्ने......÷वादी÷प्रमतवादी
यवरुद्ध
यवऩऺी .............वस्ने.......÷वादी÷प्रमतवादी
भुद्धा
भ मनवेदक मनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तुय साथै याखी मनम्न व्महोया मनवेदन गदाछु ।
१ उऩयोि यवऩ .ऺी सॊ गको उलरेजखत भुद्धा मस गाउॉऩामरका

÷नगयऩामरकाको न्मायमक समभमतको

मभमतको मनणाम फभोजजभ भैरे मस कामाारमभा याखेको दस्तुय..............÷यकभ मभमत को..............
जजलरा अदारतको पैसरा फभोजजभ भैरे बयी बयाई ऩाउने ठहय बएको हुॉदा ...................श्री
उि यकभ बयी बयाई ऩाउन मो मनवेदन ऩेश गये को छु ।
२भैरे मस कामाारमभा जम्भा गये को दस्तुय .÷यकभको बयऩाई÷यमसद÷बौचयको सक्करै प्रमत य सम्भानीत
श्रीजजलरा अदारतको अजन्तभ पैसराको छामाकऩी मसै साथ सॊ रग्न छ । .......................
३मसभा रे जखएको व्महोया दठक हो ., झुठा ठहये सहुॉरा फुझाउरा ।
मनवेदक
मनज..............
ईमत सॊ वतयोज शुबभ् ।........गते .............भयहना ...................सार ..................

अनुसूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
चरन चराउने मनवेदन
गाउॉऩामरका.........÷नगयऩामरकाभा ऩेश गये को
मनवेदन ऩत्र
यवषम् चरन चराई ऩाउॉ बन्ने वाये ।
मनवेदक .....................वस्ने.......÷वादी÷प्रमतवादी
यवरुद्ध
यवऩऺी ..................वस्ने.......÷वादी÷प्रमतवादी
भुद्धा
भ मनवेदक मनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तुय साथै याखी मनम्न व्महोया मनवेदन गदाछु ।
१ उऩयोि यवऩऺीसॊ गको उलरे ख .जृत भुद्धा मस गाउॉऩामरका ÷नगयऩामरकाको न्मायमक समभमतफाट
मभमत वा जुन सम्ऩजि बोग गना ऩाउने गयी मनणाम बएको छ( भा मनणाम बई उि घय जग्गा........
......

भेयो हक बोग य स्वामभत्वको हुने ठहय बएकोभा श्री ) सो सम्ऩजि वा वस्तु उलरेख गने

जजलरा अदारतभा यवऩऺीरे ऩृुनयावरोकन गये कोभा सम्भानीत अदारतफाट सभेत मभमत ..............
भा मनणाम हुॉदा न्मायमक समभमतकै मनणामराई सदय गयी भेयै हक बोग कामभ गये को हुॉदा सो भेयो
हक बोगको कामभ बएको सम्ऩजि यहे को हुॉदा जशघ्रामतजशघ्र भराई उि सम्ऩजि चरन चराई
ऩाउन मो मनवेदन ऩेश गये को छु ।
२मसै मनवेदन साथ दे हामका कागजातहरु सॊ रग्न गये को छु । .
कभा गये को मनणामको छाॉमाॉकऩी............न्मायमक समभमतरे मभमत .
खको सदय पैसराको छाॉमाॉकऩी.............जजलरा अदारतरे गये को मभमत...........श्री .
गमस यववाद सम्वद्ध मभमसर मसै कामाारमभा यहे को छ । .
घरेजखएको व्महोया दठक साॉचो छ ., झुठा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा ।
मनवेदक
मनज...............
ईमत सॊ वतयोज शुबभ् ।........गते .............भयहना ...................सार ..................

अनुसूची-१४
(दपा ७९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत)

सम्पन्त रोक्काको अदेश
.............................................. न्याययक सयमयत
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
अदेश
संवत ........सालको यनवेदन नं .................
यवषयः सम्पयत हस्तान्तरण रोक्का
.............. जजलरागाउॉऩामरक

............. ./नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ

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

वस्ने

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

छोया/छोयी/श्रीभमतवषा ..................को)प्रथभ ऩऺ( मनवेदक.........................................................
यवरुद्ध
......जजलरा...........गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका,

वडा नॊ....यवऩऺी (दोश्रो

ऩऺ)..........वस्ने....वषा.....को मसभा मनवेदकको भाग फभोजजभ......जजलरा........
......गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ.... ऺे.प.........यक.नॊ........ जग्गाभा
फनेको.........को नाभभा यहेको अवण्डाको..................वगायपटको चाय तलरे घय य मरग रगाऩात सभेत
यवऩऺी....सम्ऩजि मनज यवऩऺीफाट अन्म अॊजशमायहरुको भन्जुयी यवना हक हस्तान्तयण हुन सक्ने आशॊका गयी
मनवेदकरे ददएको मनवेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचवुझ गदाा व्महोया भनामसव दे जखएको हुॉदा हारराई प्रत्म ऺॉ
को नाभभा यहेको उजलरजखत घयजग्गाको हक हस्तान्तयण गना मसपारयस नददन वडाराई य अको आदे श
नबएसम्भका रामग उि घयजग्गाको हक हस्तान्तयण नगनुा /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 मभमसर साभेर याखी सम्वजन्धत कामाारमहरुभा ऩठाईददनु । मो आदे श अनुसाय योक्का बएको जानकायी
प्राप्त गयी मभमसर साभेर याख्नु य मनमभानुसाय ऩेश गनुा ।
ईमत सॊ वत................सार.............भायहना...........गते‘..........योज शुबभ् ।

अनुसूची-१५
(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
नक्कलको लान्ग न्नवेदन
न्मायमक समभमत
.......... गाउॉऩामरका/नगयऩामरकाभा ऩेश गये को
मनवेदन ऩत्र
यवषम् नक्कर ऩाउॉ बन्ने फाये ।

................... फस्ने ........................................................................... मनवेदक/वादी/प्रमतवादी
यवरुद्ध

............... फस्ने ................................................................................ यवऩऺी/वादी/प्रमतवादी
भुद्दा् ..................................

...................................... ।
भ मनवेदक मनवेदन दस्तुय वाऩत रु. १०।– साथै याखी मनम्न व्महोया मनवेदन गदाछु्

(१) उऩयोि यवऩऺीसॉगको उलरे जखत भुद्दाभा अध्ममनको रामग दे हामका कागजातहरु आवश्मक ऩये को हुॉदा
प्रभाजणत प्रमतमरऩी ऩाउॉ बनी मो मनवेदन साथ उऩजस्थत बएको छु । अत् नक्करको प्रभाजणत प्रमतमरऩी ऩाउॉ ।
दे हाम
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) रे जखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुिा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा ।
मनवेदक
मनज ..........................
इमत सम्वत् ......... सार .... भयहना .... गते योज् ... शुबभ् ................

