cg';"rL- @
-bkmf $ tyf cg;"rL–! sf] efu–! ;Fu ;DalGwt_

d]G5ofo]d ufpFkflnsf
df]/fxfË, t]x|y'd, ! g+= k|b]z g]kfn

:yfgLo /fhkq
v08 !, ;+Vof $, r}q @* ut], @)&$ ;fn
sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM —@)&$÷!!÷@&
न्मायमक समभयतरे उजयु ीको कायवाही ककनाया गदाा अऩनाउनऩ
ु ने कामाववधधका सम्फन्धभा व्मवस्था गना फनेको ऐन

प्रस्तावना् न्मायमक समभयतरे प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ उजुयीको कायवाही य ककनाया गदाा अऩनाउनऩ
ु ने कामाववधध तम
गयी स्ऩष्टता, एकरूऩता एवॊ ऩायदमशाता कामभ गयी कानन
ू को शासन तथा न्माम प्रयतको जनववश्वास कामभ

याखीयहनको राधग प्रचरनभा यहे को सॊघीम कानन
ू भा बए दे खख फाहे क थऩ कानन
ू ी व्मवस्था गना वाञ्छनीम बएकोरे,
नेऩारको सॊववधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोजजभ

भेन्छमामेभ गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ ।

ऩरयच्छे द -१
१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ
ऐन, २०७४” यहे को छ ।

प्रायम्म्बक

“भेन्छमामेभ गाउॉ ऩामरका न्मायमक समभयत (कामाववधध सम्फन्धी)

(२) मो ऐन तरू
ु न्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा;
(क)

“उजुयी” बन्नारे समभयत सभऺ ऩये को उजुयीफाट शरु
ु बएको प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ समभयतरे

कायवाही य ककनाया गने उजुयी सम्झनऩ
ु छा ।

(ख) “खाम्ने”बन्नारे तोककएको सम्ऩविको भल
ू माॊकन गरयदा भ्माउने हदराई सम्झनऩ
ु दा छ ।

(ग) “चरन चराईददने” बन्नारे यनणाम ऩश्चात हक अधधकाय प्राप्त बएको व्मजततराई कुनै वस्तु
वा सम्ऩवि बोग गना ददने कामाराई सम्झनऩ
ु दा छ ।

(घ) “जभानत”बन्नारे कुनै व्मजतत वा सम्ऩविराई न्मायमक समभयतरे चाहे को वखतभाउऩजस्थत वा हाजजय गयाउन
मरएको जजम्भा वा उियदायमत्वराई सम्झनऩ
ु दा छ ।

(ङ) “ताभेरी” बन्नारे न्मायमक समभयतको ऺेत्राधधकाय मबत्रका वववादहरुभा सम्वजन्धत ऩऺराई

वझ
ा वझ
ु ाईने म्माद , सच
ु ना, आदे श, ऩज
ू ॉ वा जानकायी ऩत्र रयतऩव
ू क
ु ाउने कामाराई सम्झनऩ
ु छा ।

(च) “तामदात” बन्नारे सम्ऩविको वववयण वा गन्ती गये को सॊख्मा जयनने व्महोया वा सम्ऩविको पाॉटवायी वा
रगतराई सम्झनऩ
ु दा छ ।

(छ) “तोककएको” वा “तोककए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगात फनेको यनमभभा तोककए फभोजजभ सम्झनऩ
ु छा ।

(ज) “दयऩीठ”बन्नारे न्मायमक समभयत सभऺ ऩेश हुन आएका कुनै कागजऩत्रको सम्फन्धभा रयत नऩग
ु े वा कानन
ू रे
दताा नहुने वा नराग्ने बएभा त्मसको ऩछाडडऩट्दट सोको कायण य अवस्था जनाइ अधधकायप्राप्त अधधकायीरे
रेखखददने यनदे शन वा व्महोयाराई सम्झनऩ
ु दा छ ।
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(झ) “नाभेसी”बन्नारे कुनै व्मजततको नाभ
सम्झनऩ
ु दा छ ।

(ञ) “नामरश”

, थय य वतन सभेतको ववस्तत
ृ वववयण खुराइएको व्महोयाराई

बन्नारे कुनै वववादको ववषमभा दपा ८ फभोजजभ ददएको उजुयी, यनवेदन वा कपयाद सम्झनऩ
ु छा

(ट) “यनणाम ककताफ ”

बन्नारे समभयतरे उजुयीभा गये को यनणामको अमबरेख याख्नको राधग खडा गये को उजुयीभा

यनणाम गये को व्महोया य त्मसको आधाय तथा कायणको सॊक्षऺप्त उलरेख बएको ककताफ सम्झनऩ
ु छा ।

(ठ) “ऩन्चकृयत भोर”बन्नारे ऩञ्च बराद्भीरे सम्ऩविको स्थरगत तथा स्थानीम अवरोकन भू

लमाॊकन गयी ववक्री ववतयण हुनसतने उधचत ठहयाएय यनजश्चत गये को भल
ु मराई सम्झनऩ
ु दा छ ।
(ड) “ऩेशी” बन्नारे न्मायमक समभयत सभऺ यनणामाथा ऩेश हुने वववादहरुभा ऩऺहरुराई उऩजस्थत गयाइ सन
ु व
ु ाइ गने
काभराई सम्झनऩ
ु दा छ ।

(ढ) “प्रयतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजयु ी दताा गदा छ सो व्मजतत वा सॊस्था सम्झनऩ
ु छा ।

(ण) “वकऩत्र”बन्नारे वववाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मतत गये का कुया रेखखने वा रेखखएको
कागजराई सम्झनऩ
ु छा ।

(त) “फन्द ईजरास”बन्नारे न्मायमक समभयत अन्तगात यनरुऩण हुने वववादहरु भध्मे गोप्म प्रकुयतको वववाद बएको
य सम्वद्ध ऩऺहरुववच गोऩयनमता कामभ गना आवश्मक दे खखएभा सम्वद्ध ऩऺहरु भात्र सहबागी हुनेगयी प्रवन्ध
गयीएको सन
ु व
ु ाई कऺराई सम्झनऩ
ु छा ।

(थ) “फादी” बन्नारे कसै उऩय समभयत सभऺ उजुयी दताा गने व्मजतत वा सॊस्था सम्झनऩ
ु छा ।

(द) “भल
ू तवी”बन्नारे न्मायमक समभयत अन्तगात ववचायाधीन भद्
ु धा अन्म अड्डा अदारतभा सभेत ववचायाधधन

बईयहे को अवस्थाभा न्मायमक समभयतरे यनणाम गदाा अन्म ववचायाधधन भद्
ु धाभा प्रबाववत हुने दे खखएभा प्रबाव ऩाने
भद्
ु धाको पैसरा नबएसम्भ प्रबाववत हुने भद्
ु दा स्थधगत गने कामाराई सम्झनऩ
ु छा ।

(ध) “रगाऩात”बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तययनदहत टहया ,फोट ववरुवा,खल
ु रा जमभन य त्मसभा यहे का सफैखारे
सॊयचना वा चचेको जग्गा, छे उछाउ, सेयोपेयो य सम्ऩण
ू ा अवमवराई सम्झनऩ
ु दा छ ।

(न) “सदयस्माहा”बन्नारे धयौटीभा यहे को यकभको रगत कट्टा गयी आम्दानीभा वाध्ने कामाराई सम्झनऩ
ु छा ।
(ऩ) “सबा” बन्नारे गाउॉ सबा/नगयसबा सम्झनऩ
ु छा ।

(प) “समभयत” बन्नारे न्मायमक समभयत सम्झनऩ
ु छा य सो शव्दरे स्थानीम ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (६)
फभोजजभको समभयतराइा सभेत जनाउनेछ ।

(फ) “सार वसारी”बन्नारे हये क वषाको राधग छुट्टाछुट्टै हुने गयी प्रयतवषाको यनमभि स्थामी रुऩभा तम गरयएको
शता सम्झनऩ
ु छा ।
(ब) “स्थानीम ऐन”बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनऩ
ु छा ।
(भ) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झनऩ
ु छा ।

ऩरयच्छे द-२

समभयतको अधधकाय

३. उजुयीभा यनणाम सम्फन्धी काभ् समभयतभा दताा बएका उजुयी वा उजुयीको यनणाम गने वा दताा बएको नामरश वा
उजुयीको कुनै व्महोयारे रगत कट्टा गने अधधकाय समभयतराइा भात्र हुनेछ ।
४. यनणाम सम्फन्धी फाहे क अन्म काभ् (१) दपा ३ भा उलरेख बएको वा प्रचमरत कानन
ू रे समभयत वा समभयतको
सदस्मरे नै गने बन्ने व्मवस्था गये को वा कामाको प्रकृयतरे समभयत वा समभयतको सदस्मरे नै गनऩ
ुा ने स्ऩष्ट

बैयहे को दे खख फाहे कको अन्म कामाहरू मस ऐनभा तोककएको कभाचायी य त्मसयी नतोककएकोभा समभयतरे यनणाम
गयी तोकेको वा अधधकाय प्रदान गये को कभाचायीरे गनऩ
ुा नेछ ।

(२) तोककएको शाखा प्रभख
ु वा तोककएका अन्म कभाचायीरे मस ऐन य प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ

तोककएको काभ गदाा समभयतको सॊमोजक वा समभयतरे तोकेको सदस्मको प्रत्मऺ यनदे शन, दे खदे ख य
यनमन्त्रणभा यही गनऩ
ुा नेछ ।
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५. मस ऐन फभोम्जभ कामाववधध अवरम्फन गनऩ
ुा ने् समभयतरे उजुयी वा उजुयीको कायवाही य ककनाया गदाा प्रचमरत य

सम्फजन्धत सॊघीम कानन
ू भा स्ऩष्ट उलरेख बए दे खख फाहे क मस ऐन फभोजजभको कामाववधध अवरम्फन गनऩ
ुा नेछ ।

६. समभयतरे हे ने् समभयतराइा दे हाम फभोजजभको उजुयीहरूभा कायवाही य ककनाया गने अधधकाय यहनेछ्
(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगातको उजुयी,

(ख) भेरमभराऩ ऐन, २०६८ अनस
ु ाय भेरमभराऩको राधग गाउॉ ऩामरकाभा प्रेवषत उजुयी,

(ग) सॊववधानको अनस
ु च
ू ी-८ अन्तगातको एकर अधधकाय अन्तगात सबारे फनाएको कानन
ू फभोजजभ यनरूऩण हुने गयी
मसजजात उजयु ी, तथा
(घ) प्रचमरत कानन
ू रे गाउॉ ऩामरकारे हे ने बयन तोकेका उजुयीहरू ।

७. समभयतको ऺेत्राधधकाय् समभयतरे दपा ६ अन्तगातका भध्मे दे हाम फभोजजभका उजुयीहरूभा भात्र ऺेत्राधधकाय ग्रहण
गने तथा कायवाही ककनाया गनेछ्

(क) व्मजततको हकभा उजुयीका सफै ऩऺ गाउॉ ऩामरकाको बैगोमरक ऺेत्राधधकाय मबत्र फसोफास गयीयहे को,

(ख) प्रचमरत कानन
ू य सॊववधानको बाग ११ अन्तगातको कुनै अदारत वा न्मामाधीकयण वा यनकामको ऺेत्राधधकाय मबत्र
नयहे को,

(ग) गाउॉ ऩामरकाको ऺेत्राधधकाय मबत्र ऩये का कुनै अदारत वा यनकामफाट भेरमभराऩ वा मभराऩत्रको राधग प्रेवषत
गयीएको,

(घ) अचर सम्ऩवि सभावेश यहे को ववषमभा सो अचर सम्ऩवि गाउॉ ऩामरकाको बैगोमरक ऺेत्राधधकाय मबत्र यदहयहे को,
तथा

(ङ) कुनै घटनासॉग सम्फजन्धत ववषमवस्तु यहे कोभा सो घटना गाउॉ ऩामरकाको बैगोमरक ऺेत्र मबत्र घटे को ।
ऩरयच्छे द-३

उजुयी तथा प्रयतवाद दताा

८. बफवाद दताा गने् (१) कसै उऩय बफवाद दताा गदाा वा उजुयी चराउॉ दा प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ हकदै मा ऩग
ु ेको
व्मजततरे समभयतको तोककएको शाखासभऺ उजयु ी दताा गनासतनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उजुयी ददॊदा मस ऐन तथा प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ खुराउनऩ
ु ने कुया सफै खुराइा

तथा ऩम
ु ााउनऩ
ु ने प्रकक्रमा सफै ऩयु ागयी अनस
ु च
ू ी-१ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनऩ
ु नेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा रेखखए दे खख फाहे कउजुयीभा दे हाम फभोजजभको व्महोया सभेत खुराउनऩ
ु नेछ्

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

(ख) प्रयतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ यनजको फाफु य आभाको नाभ, थय य स्थान ऩिा राग्नेगयी स्ऩष्ट
खुरेको वतन;

(ग) गाउॉ ऩामरकाको नाभ सदहत समभयतको नाभ ;
(घ) उजयु ी गनऩ
ुा ये को व्महोया य सम्ऩण
ू ा वववयण ;

(ङ) गाउॉ ऩामरकारे तोके अनस
ु ायकोदस्तयु फझ
ु ाएको यमसद वा यनस्सा ;

(च) समभयतको ऺेत्राधधकाय मबत्रको उजुयी यहे को व्महोया य सम्फजन्धत कानन
ू ;
(छ) फादीरे दावी गये को ववषम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभाणहरू ;

(ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहे को तथा हकदै मा ऩग
ु ेको सम्फन्धी व्महोया ;

(झ) कुनै सम्ऩविसॉग सम्फजन्धत ववषम बएकोभा सो सम्ऩवि चर बए यहे को स्थान, अवस्था तथा अचर बए
चायककलरा सदहतको सफै वववयण ।

(४) प्रचमरत कानन
ू भा कुनै ववशेष प्रकक्रमा वा ढाॉचा वा अन्म केदह उलरेख बएको यहे छ बने सो सन्दबाभा

आवश्मक वववयण सभेत खर
ु ेको हुनऩ
ु नेछ ।
(५) कुनै ककमसभको ऺयतऩयू ता बयाउनऩ
ु ने अथवा फण्डा रगाउनऩ
ु ने अवस्थाको उजुयीको हकभा त्मस्तो ऺयतऩयू ता
वा फण्डा वा चरनको राधग सम्फजन्धत अचर सम्ऩविको वववयण खुरेको हुनऩ
ु नेछ ।
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९. बफवाद दताा गयी यनस्सा ददने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ प्राप्त उजुयी दताा गयी फादीराइा ताये ख तोकक
अनस
ु च
ू ी-२ फभोजजभको ढाॉचाभा बफवाद दतााको यनस्सा ददनऩ
ु नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ताये ख ददनु ऩने अवस्थाभा ताये ख तोतदा

अनस
ु च
ू ी-३ फभोजजभको ढाॉचाभा ताये ख

बऩााइा खडा गयी सम्फजन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइा मभमसर साभेर याख्नुऩछा ।

(३) उऩदपा

(२) फभोजजभ ताये ख बऩााइभ
ा ा तोककएको ताये ख तथा उतत मभयतभा हुने कामा सभेत उलरेख गयी
सम्फजन्धत ऩऺराइाअनस
ु च
ू ी-४ फभोजजभको ढाॉचाभा ताये ख ऩचाा ददनऩ
ु नेछ ।

१०. उजयु ी दयऩीठ गने् (१)उजयु ी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजयु ीभा प्रकक्रमा नऩग
ु ेको दे खखएऩयु ा गनऩ
ुा ने
दे हामको प्रकक्रमा ऩयु ा गयी अथवा खुराउनऩ
ु ने दे हामको व्महोया खुराइ लमाउनु बन्ने व्महोया रेखख ऩाच ददनको

सभम तोकक तथा बफवाद दताा गना नमभलने बए सो को कायण सदहतको व्महोया जनाइा दयऩीठ गये भाफादीराइा उजुयी
कपताा ददनऩ
ु नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रकक्रमा नऩग
ु ेको बयन दयऩीठ गयी कपताा गये को उजुयीभा दयऩीठभा उलरेख बए
फभोजजभको प्रकक्रमा ऩयु ा गयी ऩाच ददनमबत्र लमाएभा दताागरयददनऩ
ु छा ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ आदे श उऩय धचि नफझ्
ु ने ऩऺरे सो आदे श बएको मभयतरे यतन ददन मबत्र
उतत आदे शको ववरूध्दभा समभयत सभऺ यनवेदन ददनसतनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको यनवेदन व्महोया भनामसफ दे खखए समभयतरे उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ
फदय गयी बफवाद दताा गना आदे श ददनसतनेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ आदे श बएभा उजुयी प्रशासकरे त्मस्तो बफवाद दताा गयी अरू प्रकक्रमा ऩयु ा गनऩ
ुा 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 खखएभा दपा १० फभोजजभको प्रकक्रमा ऩयु ा गयी दयऩीठ गनऩ
ुा नेछ्
(क) प्रचमरत कानन
ू भा हदम्माद तोककएकोभा हदम्माद वा म्माद मबत्र उजुयी ऩये नऩये क;ो
(ख) प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ समभयतको ऺेत्राधधकाय मबत्रको उजुयी यहे नयहे क;ो
(ग) कानन
ु फभोजजभ राग्ने दस्तयु दाखखर बएनबएको;

(घ) कुनै सम्ऩवि वा अधधकायसॉग सम्फजन्धत ववषमभा वववाद यनरूऩण गनऩ
ुा ने ववषम उजुयीभा सभावेश यहे कोभा त्मस्तो
सम्ऩवि वा अधधकाय ववषमभा उजुयी गना फादीको हक स्थावऩत बएको प्रभाण आवश्मक ऩनेभा सो प्रभाण
यहे नयहे को;

(ङ) उतत ववषमभा उजुयी गने हकदै मा फादीराइा यहे नयहे को;
(च) मरखतभा ऩयु ागनऩ
ुा ने अन्म रयत ऩग
ु ेनऩग
ु ेक;ो तथा

१२. दोहोयो दताा गना नहुने् (१)मस ऐनभा जुनसक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ समभयत वा
अन्म कुनै अदारत वा यनकामभा कुनै ऩऺरे उजुयीगयी समभयत वा उतत अदारत वा यनकामफाटउजुयीभा उलरेख
बएको ववषमभा प्रभाण फखु झ वा नफखु झ वववाद यनयोऩण बैसकेको ववषम यहे को छ बने सो उजयु ीभा यहे का ऩऺ
ववऩऺको फीचभा सोदह ववषमभा समभयतरे उजुयी दताा गना य कायवाही गना हुॉदैन ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ दताा गना नमभलने उजुयी बर
ु वश दताा बएकोभा सो व्महोया जानकायी बएऩयछ उजुयी

जुनसक
ु ै अवस्थाभा यहे को बए ऩयन समभयतरे उजुयी खाये ज गनऩ
ुा नेछ ।

१३. उजुयीसाथ मरखत प्रभाणको सक्कर ऩेश गनऩ
ुा ने्

उजुयीसाथ ऩेश गनुा ऩने प्रत्मेक मरखत प्रभाणको सतकर य

कजम्तभा एक प्रयत नतकर उजयु ीसाथै ऩेश गनऩ
ुा नेछ य उजयु ी प्रशासकरे त्मस्तो मरखतभा कुनै कैकपमत
जनाउनऩ
ु ने बए सो जनाइ सो प्रभाण सम्फजन्धत मभमसरभा याख्नेछ ।

१४. उजुयीतथा प्रयतवाद दताा दस्तयु ् (१) प्रचमरत कानन
ू भा बफवाद दताा दस्तयु तोककएकोभा सोदह फभोजजभ तथा दस्तयु
नतोककएकोभा एक सम रूऩैमाॉ फझ
ु ाउनऩ
ु नेछ ।

(२) प्रचमरत कानन
ू भा प्रयतवाद दताा दस्तयु नराग्ने बनेकोभा फाहे क एक सम रूऩैमाॉ प्रयतवाद दताा दस्तयु
राग्नेछ ।
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१५. प्रयतवाद ऩेश गनऩ
ुा ने् (१) प्रयतफादीरे दपा २० फभोजजभ म्माद वा सच
ू ना प्राप्त बएऩयछ म्माद वा सच
ू नाभा
तोककएको सभमावधध मबत्र उजयु ी प्रशासक सभऺ आपै वा वाये स भापात मरखखत प्रयतवाद दताा गनऩ
ुा नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रयतवाद ऩेश गदाा प्रयतफादीरे बएको प्रभाण तथा कागजातका प्रयतमरवऩ साथै सॊरग्न
गयी ऩेश गनऩ
ुा नेछ ।

(३) प्रयतवादीरेमरखखत ब्महोयाददॉ दा

१६. प्रयतवाद

अनस
ु च
ू ी-५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनऩ
ु नेछ ।

जाॉच गने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा १५ फभोजजभ ऩेश बएको प्रयतवाद जाॉच गयी कानन
ू फभोजजभको

रयत ऩग
ु ेको तथा म्माद मबत्र ऩेश बएको दे खखए दताा गयी समभयत सभऺ ऩेश हुने गयी मभमसर साभेर गनऩ
ुा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रयतवाद दताा हुने बएभा उजुयी प्रशासकरे प्रयतफादीराइा फादी मभरानको ताये ख
तोतनऩ
ु नेछ ।

१७. मरखतभा ऩयु ागनऩ
ुा ने साभान्म रयत् (१) प्रचमरत कानन
ू तथा मस ऐनभा अन्मत्र रेखखए दे खख फाहे क समभयत सभऺ
दताा गना लमाएका उजुयी तथा प्रयतवादभा दे हाम फभोजजभको रयत सभेत ऩयु ा गनऩ
ुा नेछ्

(क) एपोय साइज को नेऩारी कागजभा फामाॉ तपा ऩाॉच सेजन्टमभटय, ऩदहरो ऩष्ृ ठभा शीयतपा दश सेजन्टमभटय य

त्मसऩयछको ऩष्ृ ठभा ऩाॉच सेजन्टमभटय छोडेको तथा प्रत्मेक ऩष्ृ ठभा फविस हयपभा नफढाइा कागजको एकातपा भात्र
रेखखएको;

(ख) मरखत दताा गना लमाउने प्रत्मेक व्मजततरे मरखतको प्रत्मेक ऩष्ृ ठको शीय ऩछ
ु ायभा छोटकयी दस्तखत गयी अजन्तभ
ऩष्ृ ठको अन्त्मभा रेखात्भक तथा लमाप्चे सदहछाऩ गये को;

(ग) कुनै कानन
ू व्मवसामीरे मरखत तमाय गये को बए यनजरे ऩदहरो ऩष्ृ ठको फामाॉ तपा यनजको कानन
ू व्मवसामी दताा
प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य कानन
ू व्मवसामीको ककमसभ खर
ु ाइा दस्तखत गये को; तथा

(घ) मरखतको अजन्तभ प्रकयणभा मस मरखतभा रेखखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुट्ठा ठहये कानन
ू फभोजजभ सहुॉरा
फझ
ु ाउॉ रा बन्ने उलरेख गयी सो भयु न मरखत दताा गना लमाएको वषा, भदहना य गते तथा वाय खर
ु ाइा मरखत दताा
गना लमाउने व्मजततरे दस्तखत गये को, ।

तय ब्महोया ऩयु ाइ ऩेश बएको मरखत मरनराइ मो उऩदपारे फाधा ऩाये को भायनने छै न ।
(२) मरखतभा ववषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण छुट्माइा सॊममभत य भमााददत बाषाभा रेखखएको हुनऩ
ु नेछ ।
(३) मरखतभा ऩेटफोमरभा ऩये को स्थानको ऩदहचान हुने स्ऩष्ट वववयण य व्मजततको नाभ, थय , ठे गाना तथा अन्म
वववयण स्ऩष्ट खुरेको हुनऩ
ु नेछ ।
(४) मरखत दताा गना लमाउने वा समभयतभा कुनै कागज गना आउनेरे यनजको नाभ, थय य वतन खर
ु ेको
नागरयकता वा अन्म कुनै प्रभाण ऩेश गनऩ
ुा छा ।

१८. नक्कर ऩेश गनऩ
ुा ने् उजुयी वा प्रयतवाद दताा गना लमाउनेरे ववऩऺीको राधग उजुयी तथा प्रयतवादको नतकर तथा
सॊरग्न मरखत प्रभाणहरूको नतकर साथै ऩेश गनऩ
ुा छा ।

१९. उजुयी वा प्रयतवाद सॊशोधन् (१) मरखत दताा गना लमाउने ऩऺरे समभयतभा दताा बइसकेको मरखतभा रेखाइ वा
टाइऩ वा भद्र
ु णकोसाभान्म त्रट
ु ी सच्माउन यनवेदन ददन सतनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदनभा भाग फभोजजभ सच्माउॉ दा दावी तथा प्रयतवादभा गयीएको भाग वा

दावीभा भर
ु बत
ु ऩऺभा पयक नऩने य यनकै साभान्म प्रकायको सॊशोधन भाग गये को दे खेभा उजुयी प्रशासकरे सो
फभोजजभ सच्माउन ददन सतनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊशोधन बएभा सो को जानकायी उजुयीको अको ऩऺराइा ददनऩ
ु नेछ ।
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ऩरयच्छे द-४

२०. म्माद सच
ू ना ताभेर गने्

म्माद ताभेरी तथा ताये ख

(१) उजुयी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ बफवाद दताा बएऩयछ फदढभा दइु ा ददन मबत्र

प्रयतफादीका नाभभा प्रचमरत कानन
ू भा म्माद तोककएको बए सोदह फभोजजभ य नतोककएको बए ऩन्र ददनको म्माद
ददइा सम्फजन्धत वडा कामाारम भापात उतत म्माद वा सच
ू ना ताभेर गना सतनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद वा सच
ू ना ताभेर गदाा दपा ९ फभोजजभको उजुयी तथा उतत उजुयी साथ ऩेश

बएको प्रभाण कागजको प्रयतमरऩी सभेत सॊरग्न गयी ऩठाउनऩ
ु नेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन एक बन्दा फदढ प्रयतफादीराइा म्माद ददनऩ
ु दाा

प्रभाणकागजको नतकर कुनै एकजना भर
ु प्रयतफादीराइा ऩठाइा फाॉककको म्मादभा प्रभाणकागजको नतकर परानाको
म्माद साथ ऩठाइएको छ बन्ने व्महोया रेखख ऩठाउनऩ
ु नेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बएको म्माद वडा कामाारमरे फदढभा यतन ददन मबत्र ताभेर गयी ताभेरीको
व्महोया खुराइा समभयतभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद ताभेर हुन नसकेभा दे हाम फभोजजभको ववद्मत
ु ीम भाध्मभ वा ऩबत्रकाभा
सच
ू ना प्रकाशन गये य म्माद ताभेर गनऩ
ुा नेछ्

(क) म्माद ताभेर गरयनऩ
ु ने व्मजततको कुनै फ्मातस वा इाभेर वा अन्म कुनै अमबरेख हुन सतने ववद्मत
ु ीम भाध्मभको
ठे गाना बए सो भाध्मभफाट;
(ख) प्रयतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सतने भनामसफ आधाय छ बन्ने दे खखएभा समभयतको यनणामफाट
कुनै स्थानीम दै यनक ऩबत्रकाभा सच
ू ना प्रकाशन गये य वा स्थानीम एप.एभ. ये डडमो वा स्थानीम टे मरमबजनफाट
सच
ू ना प्रसायण गये य; वा

(ग) अन्म कुनै सयकायी यनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉ दा म्माद ताभेर हुन सतने भनामसफ कायण दे खखएभा समभयतको
आदे शफाट त्मस्तो सयकायी यनकाम भापात ।
(६) मस ऐन फभोजजभ म्माद जायी गनऩ
ुा दाा अनस
ु च
ू ी-६ फभोजजभको ढाॉचाभा जायी गनऩ
ुा नेछ ।

२१. योहवयभा याख्नऩ
ु ने् मस ऐन फभोजजभ वडा कामाारम भापात ताभेर गरयएको म्मादभा सम्फजन्धत वडाको अध्मऺ वा
सदस्म तथा कजम्तभा दइु ज
ा ना स्थानीम बरादमभ योहवयभा याख्नुऩनेछ ।

२२. यीत फेयीत जाॉच गने् (१)उजुयी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रयतवेदन प्राप्त बएऩयछ यीतऩव
ा को ताभेर बएको छ
ू क
वा छै न जाॉच गयी आवश्मक बए सम्फजन्धत वडा सधचवको प्रयतवेदन सभेत मरइा यीतऩव
ा को दे खखए मभमसर
ू क

साभेर याखख तथा फेयीतको दे खखए फदय गयी ऩन
ु ् म्माद ताभेर गना रगाइा ताभेरी प्रयत मभमसर साभेर याख्नुऩनेछ
।

(२)उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा सम्फजन्धत कभाचायीरे फदयनमत याखख कामागये को दे खखए उजुयी प्रशासकरे

सो व्महोया खुराइा समभयत सभऺ प्रयतवेदन ऩेश गनऩ
ुा नेछ ।
(३) उऩदपा

(२) फभोजजभको प्रयतवेदनको व्महोया उऩमत
ु त दे खखए समभयतरे सम्फजन्धत कभाचायी उऩय

कायवाहीको राधग कामाऩामरका सभऺ रेखख ऩठाउनसतनेछ ।

२३. ताये खभा याख्नूऩने् (१)उजुयी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ बफवाद दताा गये ऩयछ उजुयीकतााराइा य दपा १६ फभोजजभ
प्रयतवाद दताा गये ऩयछ प्रयतफादीराइा ताये ख तोकक ताये खभा याख्नुऩछा ।

(२)उजुयीका ऩऺहरूराइा ताये ख तोतदा ताये ख तोककएको ददन गरयने काभको व्महोया ताये ख बऩााइा तथा ताये ख

ऩचााभा खर
ु ाइा उजयु ीका सफै ऩऺराइा एकै मभरानको मभयत तथा सभम उलरेख गयी एकै मभरानको ताये ख तोतनऩ
ु छा
।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख तोककएको सभमभा कुनै ऩऺ हाजजय नबए ऩयन तोककएको कामा सम्ऩन्न गयी

अको ताये ख तोतनऩ
ु ने बएभा हाजजय बएको ऩऺराइा ताये ख तोकक सभमभा हाजजय नबइा ऩयछ हाजजय हुने ऩऺराइा
अयघ हाजजय बइा ताये ख राने ऩऺसॉग एकै मभरान हुनेगयी ताये ख तोतनऩ
ु छा ।
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(४) मस दपा फभोजजभ तोककएको ताये खभा उऩजस्थत बएका ऩऺहरूराइा साथै याखख समभयतरे उजुयीको
कायवादह गनऩ
ुा छा ।

(५) उऩदपा (४) भा जुनसक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन तोककएको ताये खभा कुनै ऩऺ उऩजस्थत नबए ऩयन
समभयतरे बफवादको ववषमभा कायवाही गना फाधा ऩनेछैन ।

२४. समभयतको यनणाम फभोम्जभ हुने् समभयतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचमरत कानन
ू तथा मस ऐनभा रेखखए दे खख
फाहे कको ववषमभा आवश्मक प्रकक्रमा यनधाायण गना सतनेछ ।

ऩरयच्छे द-५

सन
ु वाइा तथा प्रभाण फझ्
ु ने सम्फन्धभा

२५. प्रायम्म्बक सन
ु वाइा् (१) भेरमभराऩफाट बफवाद यनरुऩण हुन नसकी समभयतभा आएका बफवाद प्रयतवाद दताा वा
फमान वा सो सयहको कुनै कामा बएऩयछ सन
ु वाइाको राधग ऩेश बएको बफवादभा उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा
तत्कार यनणाम गना सककने बएभा समभयतरे बफवाद ऩेश बएको ऩदहरो सन
ु वाइाभा नै यनणाम गना सतनेछ ।

(२) समभयत सभऺ ऩेश बएको बफवादभा उऩदपा (१) फभोजजभ तत्कार यनणाम गना सककने नदे खखएभा
समभयतरे दे हाम फभोजजभको आदे श गना सतनेछ्-

(क) बफवादभा भख
ु नमभरेको कुयाभा मकीन गना प्रभाण फझ्
ु ने वा अन्म कुनै कामा गने;

(ख) बफवादभा फझ्
;
ु नऩ
ु ने प्रभाण मककन गयी ऩऺफाट ऩेश गना रगाउने वा सम्फजन्धत यनकामफाट भाग गने आदे श गने
(ग) भेरमभराऩका सम्फन्धभा बफवादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने; तथा

(घ) बफवादका ऩऺ उऩजस्थत बएभा सन
ु व
ु ाइको राधग ताये ख तथा ऩेमशको सभम तामरका यनधाायण गने ।

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन समभयतरे स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा
(२) फभोजजभको उजुयीभा भेरमभराऩको राधग ऩठाउने आदे श गनऩ
ुा नेछ ।

२६. प्रभाण दाखखर गने् फादी वा प्रयतफादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेश गना अनभ
ु यत भाग गयी यनवेदन ऩेश गये भा उजुयी
प्रशासकरे सोदह ददन मरन सतनेछ ।

२७. मरखत जाॉच गने् (१) समभयतरे उजुयीभा ऩेश बएको कुनै मरखतको सत्मता ऩयीऺण गना ये खा वा हस्ताऺय

ववशेषऻराइा जाॉच गयाउन जरूयी दे खेभा सो मरखतराइा असत्म बन्ने ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तयु दाखखर गना रगाइा
ये खा वा हस्ताऺय ववशेषऻफाट मरखत जाॉच गयाउन सतनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा भनामसफ भाकपकको सभम तोकक आदे श गनऩ
ुा नेछ य सभम मबत्र जाॉच

सम्ऩन्न हुनको राधग मथासम्बव व्मवस्था गनऩ
ुा नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा मरखत असत्म ठहयीएभा मरखत सत्म यहे को बन्ने ऩऺफाट रागेको दस्तयु
असर
ु गयी उऩदपा (१) फभोजजभ दस्तयु दाखखर गने ऩऺराइा बयाइाददनऩ
ु छा ।

२८. साऺी फझ्
ु ने् (१) समभयतफाट साऺी फझ्
ु ने आदे श गदाा साऺी फझ्
ु ने ददन तोकक आदे श गनऩ
ुा नेछ । साछी याख्दा
फढीभा ५ जना याख्नु ऩने ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ आदे श बएऩयछ उजुयी प्रशासकरे उजुयीको ऩऺराइा आदे शभा उलरेख बएको मभयतभा
साऺी फझ्
ु ने ताये ख तोतनऩ
ु नेछ ।

(३) साऺी फझ्
ु ने ताये ख तोककएको ददनभा आफ्नो साऺी समभयत सभऺ उऩजस्थत गयाउनु सम्फजन्धत ऩऺको

दायमत्व हुनेछ ।
२९. समभयतको तपाफाट फकऩत्र गयाउने्

(१) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन नाफारक वा

अशतत वा वध्
ृ दवध्
ृ दा ऩऺ यहे को उजुयीभा साक्षऺ फकऩत्रको राधग तोककएको ताये खको ददन उऩजस्थत नबएको वा
उऩजस्थत नगयाइएको साऺीराइा समभयतरे म्माद तोकक समभयतको तपाफाट खझकाइा फकऩत्र गयाउन सतनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ साऺी खझकाउॉ दा फकऩत्र हुने ताये ख तोकक म्माद जायी गनऩ
ुा नेछ य उजुयीका
ऩऺहरूराइा सभेत सोदह मभरानको ताये ख तोतनऩ
ु नेछ ।
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३०. साऺी फकऩत्र गयाउने् (१) उजुयी प्रशासकरे साऺी फकऩत्रको राधग तोककएको ददन ऩऺहरूसॉग यनजहरूरे उऩजस्थत
गयाउन लमाएका साक्षऺको नाभावरी मरइा समभयत सभऺ ऩेश गनऩ
ुा नेछ ।

(२) साऺी फकऩत्रको राधग तोककएको ताये खको ददन उजुयीका सफै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन लमाएको बए

कामाारम खुलनासाथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन नलमाएको बए ददनको फाह्र फजेऩयछ समभयतरे
उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र गयाउनऩ
ु नेछ ।

३१. फन्दे ज गना सक्ने् (१) साऺीको फकऩत्र गयाउॉ दा उजुयीको ववषमवस्तु बन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी वा उजुयीको
ऩऺराइा अऩभायनत गने वा खझझ्माउने वा अनधु चत प्रकायको प्रश्न सोधधएभा समभयतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट
ऩऺराइा फन्दे ज गना सतनेछ ।

(२) नाफारक वा वध्
ु ने बइा त्मस्तो उजुयीभा कुनै ऩऺको उऩजस्थयत वा
ृ द वा असतत वाबफयाभीरे साऺी फतनऩ

अन्म कुनै भनामसफ कायणरे साऺीराइा फकऩत्र गना अनधु चत दफाव ऩये को वा ऩने प्रफर सम्बावना यहे को छ बन्ने
समभयतराइा रागेभा समभयतरे त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩजस्थयतराइा फन्दे ज गयी यनजरे साऺीरे नदे ख्ने गयी भात्र

उऩजस्थत हुन आदे श गना सतनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ आदे श गये भा साऺीरे नदे ख्ने गयी ऩऺ उऩजस्थत हुने व्मवस्था मभराउने दायमत्व
समभयतको हुनेछ ।

(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ गदाा समभयतरे उजयु ीसॉग सम्फजन्धत आवश्मक प्रश्न तमाय गयी समभयतको
तपाफाट फकऩत्र गयाउन सतनेछ ।

३२. ऩेशी सच
ू ी प्रकाशन गनऩ
ुा ने् (१) उजुयी प्रशासकरे प्रत्मेक हप्ता शक्र
ु वाय अगाभी हप्ताको राधग ऩेशी तोककएको

बफवादहरूको साप्तादहक ऩेशी सच
ू ी तथा तोककएको ददन उतत ददनको राधग ऩेशी तोककएका बफवादहरूको ऩेशी सच
ू ी
प्रकाशन गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सच
ू ी सॊमोजकरे य यनजको अनऩ
ु जस्थयतभा यनजरे जजम्भेवायी तोकेको समभयतको
सदस्मरे प्रभाखणत गनऩ
ुा नेछ ।

३३. दै यनक ऩेशी सच
ू ी्

(१) उजुयी प्रशासकरे दपा ३२ फभोजजभको साप्तादहक ऩेशी सच
ू ीभा चढे का बफवाद हरूको

तोककएको ददनको ऩेशी सच
ू ी तमाय गयी एक प्रयत सच
ू ना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनऩ
ु नेछ तथा एक प्रयत समभयतका
सदस्महरूराइा उऩरब्ध गयाउनऩ
ु नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सच
ू ीभा बफवादहरू उलरेख गदाा बफवाद दतााको आधायभा दे हामको क्रभभा तमाय
गयी प्रकाशन गयाउनऩ
ु नेछ्-

(क) नाफारक ऩऺ बएको बफवाद

;

(ख) शारययीक असततता वा अऩाङ्गता बएको व्मजतत ऩऺ बएको बफवाद
(ग) सियी वषा उभेय ऩयु ा बएको वध्
ृ द वा वध्
ृ दा ऩऺ बएको बफवाद
(घ) बफवाद दतााको क्रभानस
ु ाय ऩदहरे दताा बएको बफवाद ।

; तथा

;

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेशी सच
ू ी तमाय गदाा भल
ु तवीफाट जागेका तथा सवोच्च अदारत, उच्च अदारत

तथा जजलरा अदारतफाट ऩन
ु ् इन्सापको राधग प्राप्त बइा दताा बएको बफवादको हकभा शरू
ु भा समभयतभा दताा
बएको मभयतराइा नै दताा मभयत भायन क्रभ यनधाायण गनऩ
ुा नेछ ।

(४) उऩदपा (१) वा (२) भा यहे को क्रभानस
ु ाय नै समभयतरे बफवादको सन
ु वाइा य कायवाही तथा ककनाया गनऩ
ुा नेछ
।

३४. उजयु ी प्रशासकको म्जम्भेवायी हुने् ऩेशी सच
ू ीभा चढे का बफवादहरू कामाारम खर
ु ेको एक घण्टा मबत्र समभयत सभऺ
सन
ु वाइाको राधग ऩेश गने तथा उतत ददनको तोककएको कामा सककए ऩयछ समभयतफाट कपताा फखु झमरइा सयु क्षऺत याख्ने
जजम्भेवायी उजुयी प्रशासकको हुनेछ ।
३५. प्रभाण सन
ु ाउन सक्ने् समभयतरे दपा २५ फभोजजभ तोककएको ताये खको ददन उऩजस्थत सफै ऩऺराइा अको ऩऺरे
ऩेश गये को प्रभाण एवभ ् कागजात दे खाइा ऩदढफाॉची सन
ु ाइा सो फाये भा अको ऩऺको कुनै कथन यहे को बए मरखखत
फमान गयाइा मभमसर साभेर गयाउन सतनेछ ।
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३६. बफवादकोसन
ु वाइा गने् (१) समभयतरे दव
ु ै ऩऺको कुया सन
ु ी यनजहरूको बफवादको सन
ु वाइा तथा यनणाम गनऩ
ुा नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सन
ु वाइा तथा यनणाम गदाा ऩऺहरूको योहवयभा गनऩ
ुा नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ बफवादको सन
ु वाइा गदाा इजरास कामभ गयी सन
ु वाइा गना भनामसव दे खखएभा सोही
अनस
ु ाय गना सतनेछ ।

तय दफ
ु ै ऩऺको बनाइ तथा जजककय सन्
ु नराइ उऩदपा ३ अनस
ु ायको इजरास कामभ गना फाधा हुने छै न ।
३७. फन्द इजरासको गठन गनासक्ने (१) समभयतरे भदहरा तथा फारफामरका सभावेश यहे को तथा आवश्मक दे खेको
अन्म बफवादको सन
ु वाइाको राधग फन्द इजरास कामभ गयी सन
ु वाइा गना सतनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको फन्द इजरासभा बफवादका ऩऺ तथा अन्म सयोकायवारा फाहे क अन्म व्मजततराइा
इजरासभा प्रवेश गना नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन गनऩ
ुा नेछ ।

(३) फन्द इजरासफाट हे रयने बफवादको काभ कायवाही, वऩडीतको नाभ थय ठे गाना रगामतका ववषम गोप्म
याख्नुऩनेछ ।

३८. फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मवस्था् (१) फन्द इजरासफाट हे रयएका बफवादहरूको कागजातको प्रयतमरवऩ फादी,
प्रयतवादद य यनजको दहतभा असय ऩये को कुनै सयोकायवारा फाहे क अरू कसैराइा उऩरब्ध गयाउनह
ु ु ॉदैन ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको बफवादको तथ्म खुराइा कुनै सभाचाय कुनै ऩत्रऩबत्रकाभा सॊप्रेषण हुनददनह
ु ु ॉदैन ।

(३) उऩदपा (२) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन समभयतरे ऩऺको गोऩयनमता तथा दहतभा प्रयतकुर
प्रबाव नऩने गयी सभाचाय सॊप्रेषण गना बने कुनै फाधा ऩनेछैन ।

३९. थऩ प्रभाण फझ्
ु ने् बफवादको सन
ु वाइाको क्रभभा बफवादको कुनै ऩऺको अनयु ोधभा वा बफवाद सन
ु वाइाको क्रभभा समभयत
आपैरे थऩ प्रभाण फझ्
ु नऩ
ु ने दे खेभा उजयु ीका ऩऺहरूराइा थऩ प्रभाण ऩेश गना ऩेश गने ताये ख तोकक आदे श
गनासतनेछ ।

४०. स्वाथा फाखझएको बफवाद हे ना नहुने् समभयतको सदस्मरे दे हामका बफवादको कायवाही य ककनायाभा सॊरग्न हुनह
ु ु ॉदैन्(क) आफ्नो वा नजजकको नातेदायको हक दहत वा सयोकाय यहे को बफवाद;
स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको राधग

"नजजकको नातेदाय " बन्नारे अऩत
ु ारी ऩदाा कानन
ू फभोजजभ

अऩत
ु ारी प्राप्त गना सतने प्राथमभकता क्रभभा यहे को व्मजतत, भाभा, भाइज,ु सानीआभा, ठूरीआभा, सानोफाफ,ु

ठूरोफाफ,ू ऩयत वा ऩत्नी तपाका सास,ू ससयु ा, पूऩ,ु पूऩाजु, सारा, जेठान, सारी, दददी, फदहनी, मबनाजु, फदहनी
ज्वाइँ, बाञ्जा, बाञ्जी, बाञ्जी ज्वाइँ, बाञ्जी फह
ु ायी तथा त्मस्तो नाताका व्मजततको एकासगोरभा यहे को
ऩरयवायको सदस्म सम्झनऩ
ु छा ।

(ख) यनजरे अन्म कुनै है मसमतभा गये को कुनै कामा वा यनज सॊरग्न यहे को कुनै ववषम सभावेश यहे को कुनै बफवाद;

(ग) कुनै ववषमभा यनजरे बफवाद चलने वा नचलने ववषमको छरपरभा सहबाधग बइा कुनैयाम ददएको बए सो ववषम
सभावेश यहे को बफवाद; वा

(घ) अन्म कुनै कायणरे आधायबत
ू रूऩभा यनज य यनजको एकाघयसॊगोरका ऩरयवायका सदस्मको कुनै स्वाथा फाखझएको
बफवाद ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कुनै अवस्था दे खखएभा जुन सदस्मको त्मस्तो अवस्था ऩछा उतत सदस्मरे बफवाद

हे ना नहुने कायण खुराइा आदे श गनऩ
ुा नेछ ।
(३) उऩदपा (१) को प्रयतकुर हुने गयी कुनै सदस्मरे कुनै बफवादको कायवादह य ककनायाभा सहबाधग हुन रागेभा
बफवादको कुनै ऩऺरे आवश्मक प्रभाण सदहत बफवादको कायवादह ककनाया नगना यनवेदन ददन सतनेछ य सो
सम्फन्धभा काभ कायफाही स्थानीम ऐनको दपा ४८(५) अनस
ु ाय हुनेछ ।
(४) उऩदपा (३) अनस
ु ाय बफवाद यनरुऩण हुन नसतने अवस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा ४८(६) य (७) को
ब्मफस्था अनस
ु ायको सबारे तोकेको समभयतरे काभ कायवादह य ककनायाभा गनेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ गदाा सबारे बफवादका ऩऺहरूराइा सोदह उऩदपा फभोजजभ गदठत समभयतफाट

बफवादको कायवादह ककनाया हुने कुयाको जानकायी गयाइा उतत समभयत सभऺ उऩजस्थत हुन ऩठाउनऩ
ु नेछ ।
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ऩरयच्छे द-६

यनणाम य अन्म आदे श

४१. यनणाम गनऩ
ुा ने् (१) समभयतरे सन
ु वाइाको राधग ऩेश बएको बफवाद हे दाा कुनै प्रभाण फझ्
ु नऩ
ु ने फाॉकक नयदह बफवाद
ककनाया गने अवस्था यहे को दे खखएभा सोदह ऩेशीभा बफवादभा यनणाम गनऩ
ुा नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ यनणाम गये ऩयछ यनणामको व्महोया यनणाम ककताफभा रेखख समभयतभा उऩजस्थत
सदस्महरू सफैरे दस्तखत गनऩ
ुा नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ गयीएको यनणामको दपा ४२ य अन्म प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ खर
ु ाउनऩ
ु ने वववयण
खुरेको ऩण
ू ा ऩाठ यनणाम बएको मभयतरे फदढभा सात ददन मबत्र तमाय गयी मभमसर साभेर याख्नुऩछा ।

(४) उऩदपा (१) भा जुनसक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन सभमाबाव अथवा अन्म कुनै भनामसफ कायणरे गदाा सोदह
ददन बफवाद यनणाम गना नसतने बएभा आगामभ हप्ताको कुनै ददनको राधग अको ऩेशी ताये ख तोतनऩ
ु नेछ ।

४२. यनणामभा खुराउनऩ
ा ाठभा मस दपा फभोजजभका कुयाहरू
ु ने् (१) समभयतरे दपा ४१ फभोजजभ गये को यनणामको ऩण
ू ऩ
खुराइा अनस
ु च
ू ी-७ फभोजजभको ढाॉचाभा तमाय गनऩ
ुा नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩण
ा ाठ तमाय गदाा फादी तथा प्रयतफादीको जजककय, यनणाम गनऩ
ू ऩ
ुा ने दे खखएको ववषम,
दव
ु ै ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाणका कुयाहरू सभेतको ववषम खुराउनऩ
ु नेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा उलरेख बए दे खख फाहे क ऩण
ा ाठभा दे हामका कुयाहरू सभेत खर
ू ऩ
ु ाउनऩ
ु नेछ्

(क) तथ्मको ब्महोया;

-

(ख) बफवादको कुनै ऩऺरे कानन
ू व्मवसामी याखेको बएभा यनजरे ऩेश गये को फहस नोट तथा फहसभा उठाइएका भर
ु
ववषमहरु;

(ग) यनणाम गनाको राधग आधाय मरइएको प्रभाणका साथै दव
ु ै ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाण तथा त्मसको ववश्रेषण;
(घ) यनणाम कामाान्वमन गनाको राधग गनऩ
ुा ने ववषमहरूको मसरमसरेवाय उलरेखन सदहतको तऩमसर खण्ड; तथा

(ङ) यनणाम उऩय ऩन
ु यावेदन राग्ने बएभा ऩन
ु यावेदन राग्ने जजलरा अदारतको नाभ य के कयत ददनमबत्र ऩन
ु यावेदन
गनऩ
ुा ने हो सो सभेत ।

(४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदे खख फाहे क दे हामका कुयाहरु सभेत यनणामभा खर
ु ाउन सतनेछ्-

(क) साऺी वा सजामभनको फकऩत्रको सायाॊश;

(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा वा अवरम्फन गये को बए सो नजीयको वववयण य बफवादभा उतत नजीयको मसध्दान्त के कुन
आधायभा रागु बएको हो अथवा रागु नबएको हो बन्ने कायण सदहतको ववश्रेषण;

(ग) यनणामफाट कसैराइा कुनै कुया ददनब
ु याउनऩ
ु ने बएको बए कसराइा के कयत बयाइाददनऩ
ु ने हो सोको वववयण; तथा

(घ) बफवादको क्रभभा कुनै भारसाभान वा प्रभाणको रुऩभा केदह वस्तु समभयत सभऺ ऩेश बएको बए सो भारसाभान
वा वस्तक
ु ो हकभा के गने हो बन्ने ववषम ।

४३. प्रायम्म्बक सन
ु वाइाभा यनणाम हुनसक्ने् (१) समभयतरे ऩदहरो सन
ु वाइाको राधग ऩेश बएको अवस्थाभा नै बफवादभा
थऩ प्रभाण फखु झयहनऩ
ु ने अवस्था नयहे को दे खेभा अथवा हदम्माद वा हकदै मा वा समभयतको ऺेत्राधधकाय नयहे को
कायणरे बफवाद यनणाम गना नमभलने दे खेभा ऩदहरो सन
ु वाइाभा नै यनणाम गना सतनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको यनणाम ऺेत्राधधकायको अबाव यहे को कायणरे बएको अवस्थाभा ऺेत्राधधकाय ग्रहण

गने अदारत वा स्थानीम तह वा अन्म यनकामभा उजुयी गना जानु बयन सम्फजन्धत ऩऺराइा जानकायी ददनु ऩनेछ
।

४४. यनणाम सॊशोधन् (१)समभयत सभऺ बफवादको ऩऺ वा कुनै सयोकायवारारे बफवादको यनणामभा बएको कुनै रेखाइाको
त्रट
ु ी सॊशोधन गयीऩाउन जजककय मरइा यनणामको जानकायी बएको ऩैंयतस ददन मबत्र यनवेदन ददन सतनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन ऩयी समभयतरे हे दाा साभान्म त्रट
ु ी बएको य सॊशोधनफाट यनणामको भर
ू

आशमभा कुनै हे यपेय नहुने दे खेभा छुट्टै ऩचाा खडा गयी यनवेदन फभोजजभ यनणाम सॊशोधन गने आदे श ददनसतनेछ
।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदे श भर
ू यनणामको अमबन्न अङ्गको रुऩभा मरइनेछ ।
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४५. यनणामभा हे यपेय गना नहुने् (१) समभयतका सदस्म अथवा अरु कसैरे ऩयन समभयतका सदस्महरुको दस्तखत
बैसकेऩयछ यनणामभा कुनै प्रकायको थऩघट वा केयभेट गना हुॉदैन ।

(२) कसैरे उऩदपा (१)फभोजजभ को कसयु गने कभाचायीराइा आवश्मक कायवाहीको राधग सम्फजन्धत यनकामभा

रेखख ऩठाउनऩ
ु नेछ ।

४६. यनणाम बएऩयछ गनऩ
ुा ने कायवादह् (१)उजुयी प्रशासकरे समभयतफाट यनणाम बएऩश्चात यनणाम ककताफभा समभयतका
सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मककन गयी यनणाम ककताफ य मभमसर जजम्भा मरनऩ
ु छा ।

(२)मस ऐन फभोजजभ यनणामको ऩण
ा ाठ तमाय बएऩयछ सफै सदस्मको दस्तखत बैसकेऩयछ उजयु ी प्रशासकरे
ू ऩ

यनणामको कामाान्मवम गनाका राधग तत्कार गनऩ
ुा ने केदह कामा बए सो सम्ऩन्न गयी मभमसर अमबरेखको रागी
ऩठानऩ
ु छा ।

४७. यनणाम गनाऩने अवधध्(१) समभयतरे प्रयतवाद दाखखर बएको वा फमान गनऩ
ुा नेभा प्रयतफादीको फमान बएको मभयतरे
तथा प्रयतवाद दाखखर नबएको वा फमान नबएकोभा सो हुनऩ
ु ने म्माद बत
ु तान बएको मभयतरे नब्फे ददनमबत्र
बफवादको अजन्तभ यनणाम गनऩ
ुा नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सभमावधध गणना गदाा भेरमभराऩको राधग ऩठाइाएको बफवादको हकभा
भेरमभराऩको प्रकक्रमाभा रागेको सभम कटाइा अवधध गणना गनऩ
ुा नेछ ।

(३) उऩदपा (१) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन बफवादभा फझ्
ु नऩ
ु ने प्रभाण तथा ऩयु ा गनऩ
ुा ने प्रकक्रमा

फाॉकक नयही बफवाद यनणाम गना अङ्ग ऩधु गसकेको बए सो ऩग
ु ेको ऩन्र ददनमबत्र अजन्तभ यनणाम गनऩ
ुा नेछ ।
४८. अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदे श जायी गना सककने्
स्थानीम ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड

सम्भ उजलरखखत ववषमभा तत्कार अन्तरयभ )ङ( दे खख )क(

सॊयऺणात्भक आदे श जायी गना सककनेछ । मस्तो आदे श जायी गदाा यनवेदकरे ऩेश गये को कागजात, यनजको

अवस्था य वस्तग
ु त ऩरयजस्थयतको प्रायजम्बक छानववन गयी तत्कार आदे श नगये यनवेदकराई ऩना सतने नकायात्भक
प्रबावको भल
ु माॊकन गनुा ऩदा छ । न्मायमक समभयतरे जायी गने अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदे श
उलरेख गये फभोजजभ हुनेछ ।

अनस
ु च
ू ी ८ भा

ऩरयच्छे द-७

समभयतको सधचवारम
४९. समभयतको सधचवारम् (१)समभयतको कामासम्ऩादनराइा सहजजकयणा गना एक सधचवारम यहने छ

(२) उऩदपा (१) वभोजजभको सधचवारमभा कामाऩामरकारे आवश्मताअनस
ु ाय उजयु ी प्रशासक, अमबरेख प्रशासक

तथा अन्म कभाचायीहरुको व्मवस्था गना सतनेछ । सधचवारमको कामासम्ऩादनराइा व्मवजस्थत गना सधचवारम
अन्तगात उजुयी शाखा/ पाॉट तथा अमबरेख शाखा/पाॉट यहन सतनेछ ।

५०. उजुयी प्रशासकको काभ , कताव्म य अधधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए दे खख फाहे क उजुयी प्रशासकको काभ ,
कताव्म य अधधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क) ऩेश बएका उजुय,ी प्रयतवाद य अन्म मरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩग
ु ेको बए कानन
ू फभोजजभ राग्ने दस्तयु मरइा दताा
गने य दताा गना नमभलने बए कायण जनाइा दयऩीठ गने;

(ख) वववादभा प्रभाणको राधग ऩेश बएका नतकर कागजराइा सतकरसॉग मबडाइा दठक दे खखएभा प्रभाखणत गने य

मभमसर साभेर याख्ने तथा सतकरभा केदह कैकपमत दे खखएभा सो जनाइा सम्फजन्धत ऩऺको सदहछाऩ गयाइा याख्ने;

(ग) ऩेश बएका मरखत साथ सॊरग्न हुनऩ
ु ने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ वा छै न बए ठीक छ वा छै न जाॉच्ने;
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(घ) समभयतको आदे शरे खझकाउनऩ
ु ने प्रयतफादी, साऺी वा अन्म व्मजततको नाभभा म्माद जायी गने;
(ङ) वववादका ऩऺराइा ताये ख वा ऩेशी ताये ख तोतने;

(च) समभयत सभऺ ऩेश हुनऩ
ु ने यनवेदन दताा गयी आदे शको राधग समभयत सभऺ ऩेश गने;
(छ) कानन
ू फभोजजभ वाये स मरने तथा गज्र
ु ेको ताये ख थाम्ने यनवेदन मरइा आवश्मक कायवाही गने;
(ज) समभयतफाट बएको आदे श कामाान्वमन गने गयाउने;

(झ) समभयतभा ऩेश वा प्राप्त बएका कागजऩत्र फझ्
ु ने, बऩााइा गने रगामतका कामाहरु गने;
(ञ) आवश्मकतानस
ु ाय समभयतको तपाफाट ऩत्राचाय गने;

(ट) समभयतको आदे शरे ताभेर गनऩ
ा को
ुा ने म्माद ताभेर गनेगयाउने , ताभेर बएको म्मादको ताभेरी जाॉची यीतऩव
ू क
नबए ऩन
ु ् जायी गने तथा अन्म अदारत वा यनकामफाट प्राप्त बएको गाउॉ ऩामरकारे ताभेर गरयददनऩ
ु ने म्माद
ताभेर गने गयाउने;

(ठ) यनणाम ककताफ य उजुयीको मभमसर जजम्भा मरने;

(ड) समभयतभा दताा बएका वववाद तथा यनवेदन रगामतका कागजातको अमबरेख तमाय गने य भामसक वा वावषाक
प्रयतवेदन ऩेश गनऩ
ुा ने यनकाम सभऺ प्रयतवेदन तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभाखणत गयाइा सम्फजन्धत यनकामभा
ऩठाउने;

(ढ) आफ्नो जजम्भा यहे का उजयु ीका मभमसरभा यहे का कागजातको यीतऩव
ा नतकर ददने;
ू क

(ण) जजलरा अदारतभा ऩन
ु यावेदन राग्ने गयी यनणाम बएका वववादभा ऩन
ु यावेदन म्माद जायी गयी ताभेर गनेगयाउने;
(त) अदारत वा अन्म कुनै यनकामभा वववादको मभमसर वा कुनै कागजात ऩठाउनऩ
ु ने बएभा समभयतराइा जानकायी

गयाइा मभमसर वा कागजात ऩठाउने तथा कपताा प्राप्त बएऩयछ कानन
ू फभोजजभ सयु क्षऺत याख्ने व्मवस्था मभराउने;

(त) यनणाम ककताफ जजम्भा मरने; तथा

(थ) ऩेश बएका यनवेदन रगामतका कागजातभा समभयतफाट आदे श हुनऩ
ु ने वा यनकासा मरनऩ
ु नेभा समभयत सभऺ ऩेश
गने ।
५१. अमबरेख प्रशासकको काभ, कताव्म य अधधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए फाहे क अमबरेख प्रशासकको काभ ,
कताव्म य अधधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क) यनणाम कामाान्वमन सम्फन्धी्

(२) यनणाम फभोजजभ चरन चराउनऩ
ु ने, कुनै कुया ददराइाबयाइा ददनऩ
ु ने रगामतका यनणाम कामाान्वमनका राधग गनऩ
ुा ने
कामाहरु गने तथा यनणाम कामाान्वमनको अमबरेख याखी कानन
ू फभोजजभ वववयण ऩठाउनऩ
ु ने यनकामहरुभा वववयण
ऩठाउने;

(३) यनणाम कामाान्वमनको क्रभभा यनवेदन ददएका ऩऺहरुको वाये स मरने
रगामतका कामाहरु गने;

, सकाय गयाउने , गज्र
ु ेको ताये ख थभाउने

(४) समभयतको आदे शरे योतका बएको वा अरु कुनै अदारत वा यनकामफाट योतका बै आएको जामजेथा अन्म अड्डा
अदारतभा दाखखर चरान गनऩ
ुा ने बए सो गने;

(५) यनणाम फभोजजभ मरराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनऩ
ुा ने बए सो सभेत गने; तथा

(६) रेखखए दे खख फाहे कको कुनै कामा यनणाम कामाान्वमनको क्रभभा गनऩ
ुा ने बएभा समभयत सभऺ ऩेश गयी आदे श
फभोजजभ गने ।

(ख) अमबरेख सॊयऺण सम्फन्धी्

(१) अमबरेख शाखाको ये खदे ख गयी यनणाम बएका मभमसर सयु क्षऺत याख्ने य कानन
ू फभोजजभ सडाउनेऩने कागजहरु
सडाउने;

(२) यनणाम बएका मभमसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दरु
ु स्त यहे नयहे को हे ने य मभमसर कानन
ू फभोजजभ गयी दरु
ु स्त
अवस्थाभा याख्ने;

(३) कानन
ू फभोजजभ सडाउने कागजको वववयण तमाय गयी सो वववयण सयु क्षऺत यहने व्मवस्था गने;
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(४) अमबरेख शाखाभा प्राप्त बएको मभमसरहरुको सारफसारी अमबरेख याख्ने य आवश्मकतानस
ु ाय वववयण तमाय गने

;

तथा

(५) कुनै अदारत वा यनकामफाट अमबरेखभा यहे को मभमसर वा कुनै कागजात भाग बै आएभा यीतऩव
ा ऩठाउने य
ू क
कपताा प्राप्त बएऩयछ यीतऩव
ा गयी सयु क्षऺत याख्ने ।
ू क

५२. उजुयी प्रशासक वा अमबरेख प्रशासकको आदे श उऩयको यनवेदन् (१) मस ऐन फभोजजभ उजुयी प्रशासक वा अमबरेख

प्रशासकरे गये को आदे श वा कायवाही उऩय धचि नफझ्
ु ने ऩऺरे सो आदे श वा कायवाही बएको ऩाॉच ददनमबत्र समभयत
सभऺ यनवेदन ददन सतनेछ ।

(२) समभयतरे उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश बएको यनवेदन उऩय सन
ु व
ु ाइा गयी यनवेदन ऩेश बएको फदढभा सात

ददन मबत्र यनवेदन उऩयको कायवादह टुङ्ग्माउनऩ
ु नेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन उऩदपा

(१) फभोजजभको यनवेदन उऩय आदे श वा

यनणाम गनऩ
ुा व
ू ा केदह फझ्
ु नऩ
ु ने बए सो फझ
ु ेय भात्र यनणाम वा आदे श गनऩ
ुा नेछ ।

ऩरयच्छे द-८

भेरमभराऩ सम्फन्धी व्मवस्था

५३. मभराऩत्र गयाउने् (१) समभयतरे प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ मभराऩत्र हुन सतने जन
ु सक
ु ै उजयु ीभा मभराऩत्र
गयाउनसतनेछ ।

(२) वववादका ऩऺहरूरे मभराऩत्रको राधग

अनस
ु च
ू ी-९ फभोजजभको ढाॉचाभा यनवेदन ददएभा समभयतरे उजुयीभा

मभराऩत्र गयाउन उऩमत
ु त दे खेभा मभराऩत्र गयाइददनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩऺहरूरे ददएको यनवेदनको व्महोया समभयतरे दव
ु ै ऩऺराइा सन
ु ाइा त्मसको ऩरयणाभ
सम्झाइा ऩऺहरूको मभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभयत यहे नयहे को सोध्नऩ
ु नेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सन
ु ाउॉ दा ऩऺहरूरे मभराऩत्र गना भञ्जुय गये भा समभयतरे ऩऺहरूको यनवेदनभा
उलरेख बएको व्महोया फभोजजभको मभराऩत्र तीन प्रयत तमाय गयाउनऩ
ु नेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोजजभको मभराऩत्रको व्महोया ऩऺहरूराइा ऩढीफाॉची सन
ु ाइा मभराऩत्र गना भञ्जयु बएभा
ऩऺहरूको सदहछाऩ गयाइा समभयतका सदस्महरूरे मभराऩत्र कागज

अनस
ु च
ू ी-१० फभोजजभको ढाॉचाभा प्रभाखणत गयी

एक प्रयत समभयतरे अमबरेखको राधग मभमसरभा याख्नुऩनेछ तथा एक-एक प्रयत फादी तथा प्रयतफादीराइा ददनऩ
ु नेछ ।
५४. भेरमभराऩ गयाउन सक्ने्

(१) समभयतरे प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ मभराऩत्र गना मभलने उजुयीभा ऩऺहरूफीच

भेरमभराऩ गयाउन सतनेछ ।

(२) ऩऺहरूरे जुनसक
ु ै तहभा ववचायाधीन यहे को प्रचमरत कानन
ू रे भेरमभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गना
सककने वववादभा वववादका ऩऺरे सॊमत
ु त रूऩभा समभयत सभऺ यनवेदन ददन सतनेछन ् ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ यनवेदन ददएकोभा भेरमभराऩफाट उजयु ीको यनयोऩण हुन उऩमत
ु त दे खखएभा समभयतरे
त्मस्तो उजुयी भेरमभराऩको भाध्मभफाट यनयोऩण गना रेखख ऩठाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभको आदे शऩयछ भेरमभराऩ सम्फन्धी कायवादह प्रायम्ब गयी ऩऺहरूफीच भेरमभराऩ
गयाइाददनऩ
ु नेछ ।

(५) भेरमभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोककए फभोजजभ हुनेछ ।
५५. उजयु ी यनणाम गने् (१) समभयतरे मस ऐन फभोजजभ भेरमभराऩको भाध्मभफाट उजयु ीको यनयोऩण गना प्रकक्रमा

फढाएकोभा भेरमभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको यनयोऩण हुन नसकेभा ऩऺहरूराइा उजुयीको ऩेशी ताये ख तोकक कानन
ू
फभोजजभ कायवाही गयी सन
ु वाइा तथा यनणाम गने प्रकक्रमा फढाउनऩ
ु नेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको

उजुयीभा भेरमभराऩ वा मभराऩत्र हुन नसकेभा समभयतरे अधधकाय ऺेत्र यहे को अदारतभा जाने बयन सन
ु ाइाददनऩ
ु नेछ
।
13

५६. भेरमभराऩ वा मभराऩत्र हुन नसक्ने् मस ऐनभा अन्मत्र जुनसक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन कुनै उजुयीभा मभराऩत्र
गयाउॉ दा उजयु ीको प्रकृयत वा मभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय फादी बइा चरेको कुनै वववाद वा सावाजयनक तथा
सयकायी सम्ऩवि वा दहतभा असय ऩने दे खखएभा समभयतरे त्मस्तो वववादभा मभराऩत्र गयाउनेछैन ।

तय त्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइा अन्म व्महोयाफाट भात्र मभराऩत्र गना चाहे भा बने मभराऩत्र गयाइाददनऩ
ु नेछ
।

५७. भेरमभराऩको राधग प्रोत्साहन गने् (१) समभयतरे समभयत सभऺ सन
ु वाइाको राधग ऩेश बएको उजुयीभा भेरमभराऩ

हुनसतने सम्बावना यहे को दे खेभा ऩऺहरूराइा भेरमभराऩको राधग ताये ख तोतन सतनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ताये खको ददन समभयतरे वववादका ऩऺ तथा ववऩऺ, उऩजस्थत बएसम्भ ऩऺरे

ऩत्माइा साथै मरइआएका अन्म व्मजतत सभेत उऩजस्थत गयाइा भेरमभराऩको राधग छरपर गयाइा ऩऺहरूको फीचभा
सहभयत बएभा सहभयत बए फभोजजभ मभराऩत्र कागज तमाय गना रगाइा मभराऩत्र गयाइाददनऩ
ु नेछ ।

(३) उजुयीभा तोककएको म्मादभा समभयत सभऺ उऩजस्थत नबएको वा उऩजस्थत बएय ऩयन ताये ख गज
ु ायी

वववादभा ताये खभा नयहे को ऩऺ अथवा वववादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩयन वववादको ऩेटफोरीफाट उजुयीको
ऩऺ कामभ हुने दे खखएको व्मजतत सभेत भेरमभराऩको राधग उऩजस्थत बएभा समभयतरे भेरमभराऩ गयाइा
मभराऩत्रको कागज गयाइाददनऩ
ु नेछ ।

५८. प्रायम्म्बक सन
ु वाइा ऩव
ू ा भेरमभराऩ् (१) उजयु ी प्रशासकरे प्रायजम्बक सन
ु वाइाको राधग समभयत सभऺ उजयु ी ऩेश

हुनऩ
ु व
ू ा उजुयीभा भेरमभराऩ हुनसतने अवस्था दे खखएभा वा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको यनवेदन मरइा आएभा मभराऩत्रको
व्महोया खुरेको कागज तमाय गयी समभयत सभऺ ऩेश गनासतनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा मभराऩत्रभा अजन्तभ सहभयत नजट
ु े को बए ताऩयन ऩऺहरू भेरमभराऩको राधग
प्रकक्रमाभा जान सहभत बएभा उजुयी प्रशासकरे ऩऺहरूको यनवेदन मरइा उजुयीभा भेरमभराऩको राधग
भेरमभराऩकताा सभऺ ऩठाउने आदे शको राधग समभयत सभऺ ऩेश गनासतनेछ ।

५९. भेरमभराऩकतााको सच
ू ी तमाय गने् (१) समभयतरे भेरमभराऩको कामा गयाउनको राधग दे हाम फभोजजभको मोग्मता
ऩग
ु ेको व्मजततहरूको वववयण खुराइा सम्बाववत भेरमभराऩकतााको सच
ू ी तमाय गनेछ्

(क) कजम्तभा भाध्ममभक तह उविणा गये को

;

(ख) कुनै याजनीयतक दर प्रयत आस्था याखी याजनीयतभा सकक्रम नयहे को
(ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेवीको रुऩभा ऩदहचान फनाएको ।
(ङ)

(च)

(घ)

; तथा

भेरमभराऩकतााको ४८ घण्टा तामरभ मरइ भेरमभराऩकतााको कामा गदै आएको

२५ फषा उभेय ऩयु ा बएको ।

भाथी मोग्मताभा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बएता ऩयन तामरभ मरइ हार काभ गरययहे काको हकभा
यनजराइ यनयन्तयता ददन सककने ।

(२) भेरमभराऩकतााको सच
ू ी तमाय गये ऩयछ समभयतरे सच
ू ी सबा सभऺ ऩेश गयी अनभ
ु ोदन गयाउनऩ
ु नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सच
ू ी अनभ
ु ोदन बएऩयछ समभयतरे सावाजयनक जानकायीको राधग सच
ू ना प्रकाशन
गनऩ
ुा नेछ तथा भेरमभराऩको राधग ऩठाउॉ दा प्रत्मेक ऩऺराइा सो सच
ू ी उऩरब्ध गयाउनऩ
ु नेछ ।

६०. भेरमभराऩकतााको सच
ू ी अद्मावधधक गने्
अद्मावधधक गनऩ
ुा नेछ ।

(१) समभयतरे दपा ५९ फभोजजभ तमाय बएको सच
ू ी प्रत्मेक वषा

(२) प्रत्मेक वषा अद्मावधधक गये को भेरमभराऩकतााको सच
ू ी समभयतरे सबाफाट अनभ
ु ोदन गयाउनऩ
ु नेछ ।

(३) मस ऐन तथा प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सच
ू ीभा सच
ू ीकृत हुन मोग्मता ऩग
ु ेको व्मजततरे
समभयत सभऺ सच
ू ीकृत गरयऩाउनको राधग अनस
ु च
ू ी-११ फभोजजभको ढाॉचाभा यनवेदन ददनसतनेछ ।

६१. भेरमभराऩकतााको सच
ू ीफाट हटाउने् (१) समभयतरे दपा ६० फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सच
ू ी अद्मावधधक गदाा
दे हामको अवस्थाका भेरमभराऩकतााको नाभ सच
ू ीफाट हटाउनेछ्-

(क) यनजको भत्ृ मु बएभा;

(ख) यनजरे आफ्नो नाभ सच
ू ीफाट हटाइाऩाउॉ बन्ने यनवेदन ददएभा;
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(ग) यनजरे नैयतक ऩतन दे खखने पौजदायी अमबमोगभा सजाम ऩाएभा;

(घ) यनज कुनै सॊस्थासॉग सम्फध्द यहे कोभा सो सॊस्था खाये ज वा ववघटन बएभा; य

(ङ) समभयतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोजजभ यनजराइा सच
ू ीफाट हटाउने यनणाम गये भा ।
(च)

फसइ सयाइ गये भा ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सच
ू ीफाट नाभ हटाइएका भेरमभराऩकतााहरूको नाभावरी समभयतरे सावाजयनक
सच
ू नाको राधग प्रकाशन गनऩ
ुा नेछ ।

६२. भेरमभराऩको राधग सभमावधध तोक्ने् (१) समभयतरे मस ऐन फभोजजभ भेरमभराको राधग भेरमभराऩकताा ऩठाउॉ दा
फदढभा यतन भदहना सम्भको सभम तोकक ऩठाउनेछ ।

(२) भेरमभराऩको राधग ऩठाउॉ दा साभान्मतमा् वदढभा तीनजना फाट भेरमभराऩ गयाउने गयी तोतनऩ
ु नेछ ।
६३. भेरमभराऩकतााको छनौट्

(१) समभयतरे भेरमभराऩ गयाउने कामाको राधग वववादका ऩऺहरूराइा एक जना

भेरमभराऩकतााको छनौट गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरमभराऩकतााको राधग सहभयत नबएभा समभयतरे
ऩऺहरूको सहभयतभा यतन जना भेरमभराऩकतााको छनौट गनऩ
ुा नेछ ।

(३) ऩऺहरूको फीचभा भेरमभराऩकतााको नाभभा सहभयत हुन नसकेभा समभयतरे भेरमभराऩकतााको सच
ू ीभा
यहे का भेरमभराऩकतााहरू भध्मेफाट दव
-एक जना भेरमभराऩकताा छनौट गना रगाइा तेस्रो
ु ै ऩऺफाट एक
भेरमभराऩकताा छनौट गरयददनऩ
ु नेछ ।

(४) उजयु ीका सफै ऩऺको सहभयतभा भेरमभराऩकतााको सच
ू ीभा नयहे को मस ऐन फभोजजभ भेरमभराऩकताा हुन
अमोग्म नबएको कुनै व्मजतत वा सॊस्थाफाट भेरमभराऩ प्रकक्रमा अगाडी फढाउन सहभत बै मरखखत यनवेदन ददएभा
समभयतरे त्मस्तो व्मजतत वा सॊस्थाराइा भेरमभराऩकताा तोककददनऩ
ु नेछ ।

६४. भेरमभराऩकतााको ऩरयवतान्

(१) समभयतरे दे हामको अवस्था ऩरय ऩऺहरूरे यनवेदन ददएको अवस्थाभा

भेरमभराऩकताा ऩरयवतान गरयददनऩ
ु नेछ्-

(क) दपा ६१ फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सच
ू ीफाट हटाउने अवस्था बएभा;

(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभयतभा भेरमभराऩकताा हे यपेय गना भञ्जुय बएभा;

(ग) वववादको कुनै ऩऺरे भेरमभराऩकताा प्रयत अववश्वास यहे को मरखखत जानकायी गयाएभा;
(घ) कुनै कायणरे भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩभा सहबागी बैयहन नसतने जनाएभा;

(ङ) वववादको ववषमवस्तभ
ु ा भेरमभराऩकतााको कुनै स्वाथा यहे को भेरमभराऩकताारे जानकायी गयाएभा वा कुनै स्रोतफाट
समभयत सभऺ जानकायी बएभा; तथा

(च) भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩकतााको है मसमतरे कामागदाा दपा ६६ तथा अन्म प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ ऩारन
गनऩ
ुा ने आचयण ऩारन नगये भा ।

(२) भेरमभराऩकताा ऩरयवतानको कायणरे तोककएको सभमभा भेरमभराऩको कामा सम्ऩन्न हुन नसतने बएभा
समभयतरे फदढभा एक भदहना सम्भको सभम थऩ गना सतनेछ ।

६५. भेरमभराऩको राधग ऩठाउॉ दा गने प्रकिमा्

(१) समभयतरे कुनै उजुयी भेरमभराऩको राधग भेरमभराऩकताा सभऺ

ऩठाउॉ दा ऩऺहरूराइा भेरमभराऩकतााको सम्ऩका उऩरब्ध गयाइा भेरमभराऩकताा सभऺ उऩजस्थत हुने ताये ख तोकक
दे हाम फभोजजभको कागज साथै याखख रेखखऩठाउनऩ
ु नेछ्

(क) उजयु ीको सायसॊऺेऩ वा भख्
ु म भख्
ु म कागजातको प्रयतमरऩी;

(ख) उजुयीको ऩऺ वा वाये स बए वाये सको नाभ, थय, वतन य उऩरब्ध बएसम्भ टे मरपोन नम्फय, इाभेर, फ्मातस तथा
अन्म सम्ऩका वववयण; तथा

(ग) भेरमभराऩ सम्फन्धी प्रकक्रमा सम्ऩन्न गनऩ
ुा ने स्थान य सभम ।

(२) भेरमभराऩकताारे समभयत सभऺ भाग गये भा उजुयीका कागजातहरूको नतकर उऩरब्ध गयाउनऩ
ु नेछ ।
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(३) भेरमभराऩको राधग तोककएको सभम सम्ऩन्न बएको सात ददन मबत्र उजुयीको ऩऺहरू समभयत सभऺ
उऩजस्थत हुने गयी ताये ख तोतनऩ
ु नेछ ।
(४) उऩदपा (३) भा जुनसक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन भेरमभराऩकताारे तोककएको सभम अगावै उजुयी

समभयत सभऺ कपताा ऩठाउने यनणाम गये भा सो यनणामको जानकायी बएको सात ददन मबत्र ऩऺहरूराइा समभयत

सभऺ उऩजस्थत हुनेगयी ऩठाउनऩ
ु नेछ ।
६६. भेरमभराऩभा अवरम्फन गनऩ
ुा ने प्रकिमा्(१) समभयतरे ऩऺहरूको सहभयतभा भेरमभराऩको राधग छरपर गने तथा
अन्म कामा गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरमभराऩकतााराइा सोको जानकायी उऩरब्ध गयाउनऩ
ु नेछ ।

तय ऩऺहरूको सहभयतभा भेरमभराऩकताारे अन्म कुनै स्थानको छनौट गना फाधा ऩनेछैन ।

(२) ऩऺहरूराइा उऩदपा (१) फभोजजभ भेरमभराऩकताारे तोकेको स्थानभा तोककएको सभमभा उऩजस्थत हुने
दायमत्व यहनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको दायमत्व ऩऺहरूरे ऩयु ा नगये भा भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩको प्रकक्रमा फन्द गयी
समभयतराइा सोको मरखखत जानकायी गयाइा उजुयीको कागजात कपताा ऩठाउनसतनेछ ।

(४) भेरमभराऩको क्रभभा भेरमभराऩकताारे ऩऺहरूफीचभा सहजकतााको बमू भका गनेछ य उतत बमू भका यनवााह
गने क्रभभा यनजरे ऩऺहरू फाहे क दे हामका व्मजततहरूसॉग सभेत एकर वा साभदू हक वाताा गनासतनेछ्

(क) वववादको ववषमभा जानकायी यहे को उजयु ीका ऩऺरे योजेको व्मजतत; तथा
(ख) वववादको ववषमवस्तक
ु ो फाये भा जानकायी यहे को स्थानीम बद्रबरादभी ।

(५) भेरमभराऩकताारे ऩऺहरूको सहभयतभा ऩऺहरूसॉग दे हाम फभोजजभ वाताा गनासतनेछ्

(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तवाताा; तथा

(ख) टे मरपोन वाताा, मबडीमो कन्रेन्स वा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट वातााराऩ ।

(६) प्रचमरतकानन
ू तथा मस ऐनको भान्मता ववऩयीत नहुनेगयी ऩऺहरूको सहभयतभा भेरमभराऩकताारे
भेरमभराऩको कामाववधध यनधाायण गनासतनेछ ।
६७. भेरमभराऩकतााको आचयण्(१)भेरमभराऩकताारे दे हाम फभोजजभको आचयण ऩारन गनऩ
ुा नेछ्(क) भेरमभराऩ सम्फन्धी कायवाही यनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनऩ
ुा ने;

(ख) कुनै ऩऺप्रयत झुकाव, आग्रह, ऩव
ू ााग्रह नयाख्ने वा याखेको दे खखने कुनै आचयण वा व्मवहाय नगने;

(ग) कुनै ऩऺराइा डय, त्रास, झुतमान वा प्ररोबनभा ऩायी भेरमभराऩ गयाउन नहुने;
(घ) वववाद कामभ यहे को अवस्थाभा वववादको कुनै ऩऺसॉग आधथाक कायोफायभा सॉरग्न नहुने;
(ङ) भेरमभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचमरत कानन
ू तथा अन्म स्थावऩत भान्मता ववऩयीत आचयण गना नहुने;
(च) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक, सदबावऩण
ू ा य सफै ऩऺप्रयत सभान व्मवहाय कामभ गने;
(छ) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मतत गये को ववषमवस्तक
ु ो गोऩनीमता कामभ याख्ने; तथा

(ज) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रकक्रमा सम्ऩन्न बएऩयछ वा यनज प्रकक्रमाफाट
अरग बएऩयछ सम्फजन्धत ऩऺराइा सयु क्षऺत कपताा गने ।
(२) समभयतरे कुनै भेरमभराऩकताारे उऩदपा

(१) फभोजजभको आचयण ऩारना नगये को उजुयी ऩयी वा सो

ववषमभा स्वमॊ जानकायी प्राप्त गयी छानववन गदाा व्महोया दठक दे खखए त्मस्तो भेरमभराऩकतााराइा
भेरमभराऩकतााको सच
ू ीफाट हटाउनेछ ।

६८. मरखत तमायी य मभराऩत्र्(१) भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩश्चात भेरमभराऩको राधग दव
ु ै ऩऺ सहभत
बएकोभा मभराऩत्र गयाइा सहभयत बएको ववषमवस्तु फभोजजभको मभराऩत्रको मरखत तमाय गरय समभयत सभऺ
ऩठाउनऩ
ु नेछ ।

६९. भेरमभराऩ नबएको उजयु ीभा गनऩ
ुा ने कायवाही् (१) भेरमभराऩकताारे ऩऺहरु फीचभा भेरमभराऩ हुन नसकेभा सो
व्महोया खुराइा प्रयतवेदन तमाय गयी वववादका सफै कागजात सदहत समभयतभा कपताा ऩठाउनऩ
ु नेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुराइा समभयत सभऺ हाजीय हुन जाने फदढभा
सात ददनको म्माद तोकक ऩठाउनऩ
ु नेछ ।

७०. भेरमभराऩ नबएको उजुयीभा यनणाम गनऩ
ुा ने् (१)स्थानीम ऐनको दपा ४७ (१) को ववफादभासमभयतरे भेरमभराऩको
राधग ऩठाएको उजुयीभा ऩऺहरुफीच भेरमभराऩ हुन नसकक भेरमभराऩकतााको प्रयतवेदन सदहत प्राप्त हुन आएभा
कानन
ू फभोजजभ कायवाही गयी यनणाम गनऩ
ुा छा ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन दे हाम फभोजजभको उजुयीभा अधधकायऺेत्र ग्रहण

गने सम्फजन्धत अदारत वा यनकामभा उजयु ी गना जानु बयन सन
ु ाइा ऩठाइाददनऩ
ु छा ्-

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

(ख) कुनै अदारत वा यनकामफाट भेरमभराऩको राधग प्रेवषत बएको वववादभा ।
(३) उऩदपा (२) को दे हाम

(ख) फभोजजभको वववादभा सम्फजन्धत अदारत वा यनकामभा ऩठाउॉ दा

हाजजय हुन जाने ताये ख तोकी ऩठाउने तथा मभमसर सभेत नतकर खडा गयी अमबरेख याखख सतकर मभमसर
सम्फजन्धत अदारत वा यनकामभा ऩठाउनऩ
ु नेछ ।

७१. भेरमभराऩ दस्तयु ्

भेरमभराऩभा जाने वववादको हकभा भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुरे सहभयतभा ददन भञ्जुय

बएदे खख फाहे क कुनै प्रकायको दस्तयु राग्नेछैन ।तय ऩऺहरूको सहभयतभा भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुफाट फढीभा रु

७२.

५००।-/५००।- मरन ऩाउनेछन ।

सभद
ु ाम स्तयभा हुने साभद
ु ायमक भेरमभराऩ प्रवधान गना कभाचायी तोक्न सक्ने्(१) समभयतरे स्थानीम स्तयभा
भेरमभराऩ प्रवध्दा न गनाको राधग कामाऩामरकाभा अनयु ोध गये भा कभाचायी खटाइा सभद
ु ाम स्तयभा भेरमभराऩको
प्रवध्दा नात्भक कामाक्रभ गनासककनेछ ।

(२) सभद
ु ाम स्तयभा हुने साभद
ु ायमक भेरमभराऩको हकभा दपा ५९ (१) अनस
ु ायको मोग्मता तथा अनब
ु व नबएका
भेरमभराऩकताावाट भेरमभराऩ गयाउन वाधा ऩने छै न ।
(२) समभयतरे सभद
ु ामस्तयभा हुने साभद
ु ायमक भेरमभराऩको कामाववधध तोके वभोजजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-९

यनणाम कामाान्वमन सम्फन्धी व्मवस्था

७३.

सधचवारमको म्जम्भेवायी्कामाऩामरकाको प्रत्मऺ यनमन्त्रण य यनदे शनभा यदह समभयतको यनणाम कामाान्वमन गने

७४.

सहमोग गनऩ
ुा ने् (१)गाउॉ कामाऩामरका कामाारम तथा सो अन्तगातका सफै वडा कामाारम तथा अन्म कामाारमरे

गयाउने सम्फन्धी सम्ऩण
ू ा कामाको ये खदे ख गने जजम्भेवायी वहन गनऩ
ुा नेछ ।

मस ऐन तथा प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ समभयतरे गये को यनणाम फभोजजभ व्मजतत वा सॊस्था वा अन्म कसैसॉग
असर
ु गनऩ
ुा ने जयीवाना वा अन्म यकभ असर
ु उऩय गना सहमोग गनऩ
ुा नेछ ।

(२)मस ऐन तथा प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ समभयतरे असर
ू गनाऩने जयीवाना , बफगो वा अन्म कुनै प्रकायको यकभ

असर
ु उऩय नबइा उऩदपा (१) भा उलरेख बए फभोजजभका कामाारमहरुरे कुनै मसपारयश वा कुनै कामा गरयददनेछैनन
।

७५.

असर
ु उऩय गने् (१) अमबरेख प्रशासकरे समभयतको यनणाम फभोजजभ कुनै ऩऺसॉग जयीवाना वा बफगो वा अन्म

कुनै प्रकायको असर
ु उऩय गनऩ
ुा ने बएभा सो ऩऺरे जयीवाना यतना फझ
ु ाउन लमाएभा फखु झ सदयस्माहा गयी
जयीवानाको रगत कट्टा गनऩ
ुा नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ असर
ु उऩय नबएभा रगत याखी सम्फजन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा जयीवाना यकभ
सभेतको वववयण गाउॉ ऩामरकाको कामाारमका साथै सफै वडा कामाारमभा सभेत अमबरेखको राधग ऩठाउनऩ
ु नेछ ।
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(३) सम्फजन्धत कामाारमहरुरे उऩदपा (२) फभोजजभ रेखख आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जयीवाना यकभ असर
ु उऩय गयी
अमबरेख शाखाभा सदयस्माहा गना ऩठाउनऩ
ु नेछ ।
७६.

बयीबयाउ गने् (१) समभयतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै यनणाम फभोजजभ कुनै ऩऺरे याखेको दस्तयु

अन्म कुनै प्रकायको यकभ कुनै ऩऺफाट बयाइाऩाउने बएभा बयाइाऩाउने ऩऺरे बयीददनऩ
ु ने ऩऺको त्मस्तो यकभ

, वा

बयाइाददनऩ
ु ने स्रोत खुराइा अनस
ु च
ू ी-१२ फभोजजभको ढाॉचाभा यनवेदन ददनऩ
ु नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ यनवेदन ददॉ दा मथासम्बव नगद यहे को फैँक खाता वा कुनै सहकायी वा फचत सॊस्थाभा
यहे को यकभ य सो नबएभा मरराभ बफक्री गयी असर
ु उऩय गनऩ
ुा ने अवस्था बएभा कुनै अचर सम्ऩविको व्महोया
खुराइा यनवेदन ददनऩ
ु नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको यनवेदनभा दपा ७८ फभोजजभको वववयण खर
ु ाइा यनवेदन ददनऩ
ु नेछ

७७.

चरनचराइाददने्(१) समभयतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै यनणाम फभोजजभ कुनै सम्ऩवि वा अधधकाय वा

कुनै ववषमवस्तु वा सेवा वा अन्म कुनै ववषमको चरन ऩाउने ठहये को ऩऺरे त्मस्तो चरन ऩाउने ववषमको वववयण
खुराइा अमबरेख प्रशासक सभऺ अनस
ु च
ू ी-१३ को ढाॉचाभा यनवेदन ददनऩ
ु नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ यनवेदन ऩये भा अमबरेख प्रशासकरे यनणाम फभोजजभको ववषमको चरन चराइाददनऩ
ु नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन ददॉ दा चरन चराउनऩ
ु ने सम्ऩविको दपा ७८फभोजजभको वववयण खर
ु ाउनऩ
ु ने
छ ।

७८.

सम्ऩविको वववयण खुराउनऩ
ु ने् बरयबयाउ गना वा चरनचराइ ऩाउनको राधग यनवेदन ददने वववादको ऩऺरे

यनवेदनभा सम्ऩविको वववयण उलरेख गदाा दे हाम फभोजजभको वववयण खर
ु ाउनऩ
ु नेछ्(क) अचर सम्ऩविको वववयण

(१) घयजग्गा बए यहे को स्थानको ठे गाना तथा चाय ककलरा;
(२) घय जग्गाको ककिा नम्फय तथा ऺेत्रपर;;

(३) घय यहे को बए घयको तरा तथा कवर य सम्बव बएसम्भ वगाकपट;

(४) घय जग्गाको अवजस्थती आवास वा औद्मोधगक वा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहे को व्महोया;
(५) कच्ची वा ऩजतक सडकसॉग जोडडएको व्महोया;

(६) घयजग्गाको स्वामभत्व यहे को व्मजततको नाभ थय साथै स्वामभत्व बन्दा पयक व्मजततको बोगचरन यहे को बए
बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म वववयण; तथा

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदबफकक्र हुन सतने न्मन
ू तभ भल
ू म ।
(ख) चर सम्ऩविको वववयण्
(१) चरसम्ऩवि यहे को ठाउॉ तथा बोग वा यनमन्त्रण याख्नेको नाभ थय;

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

(३) चर सम्ऩविको प्रकाय तथा नगद फाहे कको बए सम्बाववत बफकक्र भल
ू म; तथा

(४) नगद फाहे कको चर सम्ऩवि बए अवस्था, प्रकृयत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको साइज य सॉख्मा ।
७९.

सम्ऩवि योक्का याख्ने् (१)अमबरेख प्रशासकरे दपा ७५ वा ७६ फभोजजभ यनणाम कामाान्वमनको राधग यनवेदन

ऩये ऩयछ दे खाइएको सम्ऩविको हकभाआवश्मक ऩने जयत जेथा योतका याख्ने सम्फन्धभा यनणामको राधग कामााऩामरका

सभऺ ऩेश गने य कामाऩामरकाफाट योतका याख्ने यनणाम गये ऩछी यनणाम फभोजजभ जेथा योतका याख्नको राधग सो जेथा
दताा यहे को कामाारम वा यजजष्रे शन गने कामाारमभा रेखख ऩठाउनऩ
ु नेछ ।

(२) फारी, ब्माज ,फहार रगामतको सम्ऩविको हकभा यनवेदन ऩये को फदढभा दइु ा ददन मबत्र सम्ऩवि तामदात गना

रगाइा तामदात गदााको सभमभा नै आवश्मक ऩने जयत सम्ऩवि वा सोफाट प्राप्त हुने फारी , फहार, ब्माज, भन
ु ापा
आदद आम यनमन्त्रण गनुा वा योतका याख्नऩ
ु छा य त्मसको बऩााइा सम्फजन्धत ऩऺराइा ददनऩ
ु छा ।
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(३) दपा ७८ को दे हाम (ख) फभोजजभको सम्ऩविको हकभा बरयबयाउको राधग आवश्मक ऩने जयत सम्ऩवि योतका
याखी योतकाको सच
ू ना आवश्मकताअनस
ु ाय रेखा शाखा वा सम्फजन्धत फैँक वा सम्फजन्धत यनकामभा तरु
ु न्त रेखख
ऩठाउनऩ
ु नेछ ।

(४) सम्ऩयत योतका सम्वजन्ध आदे श
८०.

अनस
ु च
ू ी १४ फभोजजभ हुनेछ ।

सम्ऩवि मरराभ गदाा अऩनाउनऩ
ु ने कामाववधध् (१) कामाऩामरकारे मस ऐन फभोजजभ बयीबयाउ गनऩ
ुा ने बफगो वा

कोटा पी वा त्मस्तै कुनै यकभ असर
ु उऩय गना दपा ७८ को दे हाम (क) फभोजजभ सम्ऩविको वववयण खर
ु ाइा दखाास्त
ऩये भा त्मस्तो यकभ बयीददनऩ
ु ने व्मजततराइा फझ
ु ाउनऩ
ु ने यकभ फझ
ु ाउनसात ददनको म्माद ददइा सच
ू ना जायी गनऩ
ुा छा
।

(२) उऩदपा (२)फभोजजभको म्मादभा यकभ फझ
ु ाउन नलमाएभा त्मस्तो बयीददनऩ
ु ने व्मजततको बयीऩाउने व्मजततरे
दे खाएको दपा ७८ को दे हाम (क) फभोजजभको सम्ऩवि तामदात गयीलमाउनऩ
ु छा ।

(३) दण्ड, जयीवाना, सयकायी बफगो वा कुनै अदारत वा यनकाम वा गाउॉ ऩामरका /नगयऩामरका वा समभयतको यनणामरे
असर
ु उऩय गनऩ
ुा ने कुनै यकभको हकभा त्मस्तो असर
ु उऩय हुनऩ
ु ने व्मजततरे फझ
ु ाउन नलमाएभा यनजको जुनसक
ु ै
अचर सम्ऩवि पेरा ऩये भा तामदात गयी योतका याख्नुऩछा ।

(४) उऩदपा (३) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन जेथा जभानत वा कुनै प्रकायको नगद धयौट दाखखर गये को
हकभा सो सम्ऩविफाट खाम्ने जयत यकभको राधग उऩदपा (३)फभोजजभ गरययहनऩ
ु दै न ।

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ भोर कामभ बएऩयछ उतत अचर सम्ऩविको मरराभको सच
ू ना सम्फजन्धत ऩऺराइा ददइा
सवासाधायणको जानकायीको राधग मरराभ हुने मभयत य सम्ऩविको वववयण सदहतको सावाजयनक सच
ू ना
गाउॉ ऩामरका/नगयऩामरका, जजलरा प्रशासन कामाारम , जजलरा अदारत , जजलरा सभन्वम समभयतको कामाारम तथा
कोष तथा रेखा यनमन्त्रकको कामाारमभा टाॉस्न रगाउनऩ
ु नेछ ।

(६) उऩदपा (५) फभोजजभको सच
ू नाभा तोककएको ददनभा उतत सच
ू नाभा तोककएको सम्ऩवि ऩञ्चककते भोरफाट भाधथ
फढाफढ प्रकक्रमा फभोजजभ मरराभ गनऩ
ुा नेछ ।

(७) मरराभ प्रकक्रमाभा सम्बव बएसम्भ जजलरा अदारत , जजलरा प्रशासन कामाारम वा स्थानीम प्रशासन कामाारम ,
स्थानीम प्रहयी कामाारम तथा गाउॉ ऩामरका
याख्नुऩनेछ ।

ऺेत्र मबत्र यहे का अन्म सयकायी कामाारमका प्रयतयनधधराइा योहवयभा

(८) उऩदपा (६) फभोजजभ गदाा उतत सम्ऩवि कसैरे ऩयन मरराभ सकाय नगये भा सोदह प्रकक्रमाफाट ऩन
ु ् दोस्रोऩटक
मरराभ गनऩ
ुा नेछ तथा दोस्रोऩटक गदाा ऩयन कसैरे मरराभ सकाय नगये भा बयाइाऩाउने ऩऺ यनवेदकराइा नै उतत
सम्ऩवि ऩञ्चककते भोरभा सकाय गना रगाउनऩ
ु नेछ ।

(९) उऩदपा (८) फभोजजभ गदाा यनवेदकरे सम्ऩवि सकाय गना नचाहे भा ऩयछ अको जेथा खुलन आएका फखत कानन
ू
फभोजजभ गनेगयी यनजको यनवेदन ताभेरीभा याखी मरराभभा चढाइाएको सम्ऩवि पुकुवा गयीददनऩ
ु छा ।

(१०) मस दपाभा अन्मत्र जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन गाउॉ ऩामरकाको कुनै यकभ असर
ु उऩय गने क्रभभा

मरराभ गदाा कसैरे सकाय नगये भा जयतभा सकाय हुन्छ त्मयतभा नै सो सम्ऩवि मरराभ गयी प्राप्त यकभ सदयस्माहा
गयी नऩग
ु यकभको हकभा कानन
ू फभोजजभ अन्म सम्ऩवि वा प्रकक्रमाफाट असर
ु उऩय गनऩ
ुा नेछ ।

८१.

तामदात गने प्रकिमा्(१)अमबरेख प्रशासकरे दपा ७९ फभोजजभ सम्ऩवि तामदात गनऩ
ुा दाा कजम्तभा वडा सधचव

स्तयको कभाचायी खटाइा त्मस्तो अचर सम्ऩविको चरनचलतीको भल
ू म स्ऩष्ट खुलने गयी तामदात गनारगाउनऩ
ु नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तामदात गने कभाचायीरे तामदात गनऩ
ुा ने सम्ऩविको चरनचलतीको भल
ू म कामभ गने

प्रमोजनरे ऩञ्चककते भोर कामभ गयी भच
ु ुलका खडा गयी अमबरेख प्रशासक सभऺ प्रयतवेदन सदहत ऩेश गनऩ
ुा नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩञ्चककते भोर कामभ गदाा दे हाम फभोजजभक कुयाराइा आधाय मरइा कामभ गनऩ
ुा नेछ्

(क) यनवेदकरे यनवेदनभा खर
ु ाएको भल
ू म;

(ख) यनणामभा उलरेख बएको बए सो भल
ू म;

(ग) ऩऺरे जभानत वा कुनै अन्म प्रमोजनको राधग कामाऩामरका सभऺ यनवेदन ददॉ दा खुराएको भल
ू म;
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(घ) तामदात गदाा बै आएको स्थानीम भल
ू माॉकन अनस
ु ायको भल
ू म;
(ङ) भारऩोत कामाारमरे कामभ गये को न्मन
ू तभ भल
ू म;

(च) अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी यनकामरे कुनै भल
ू म कामभ गये को बए सो भल
ू म;

(छ) ऩञ्चककते भोर कामभ गनब
ुा न्दा तत्कार अगावै कुनै खरयदबफकक्र बएको बए सो भल
ू म ।
स्ऩम्टटकयण्

“ऩञ्चककते भोर” बन्नारे अचर सम्ऩवि बफकक्र गनऩ
ुा दाा बफकक्रहुने न्मन
ु तभ भल
ू मराइा सम्झनऩ
ु छा ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाा दे हाम फभोजजभको कुयाराइा सभेत ध्मानभा याख्नुऩनेछ्

(क) औद्मोधगक वा व्माऩारयक वा आवास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग जोडडएको छ वा छै न; तथा

(ख) नगयऺेत्रमबत्र ऩने घयको हकभा घयको वताभान अवस्था सम्फन्धभा प्राववधधक भल
ु माॉकन प्रयतवेदन ।
८२.

खाम्नेजयत भात्र मरराभ गनऩ
ुा ने् (१)कामाऩामरकारे दपा ८० फभोजजभ मरराभ गदाा असर
ु गनऩ
ुा ने फाॉकक खाम्ने

जयत सम्ऩविभात्र मरराभ गनऩ
ुा नेछ ।

(२) सम्ऩवि मरराभ गदाा सकाय बएको यकभ असर
ु उऩय गनऩ
ुा ने बन्दा फदढ बएभा सो फदढ बएको जयत यकभ
सम्ऩविवार ऩऺराइा कपताा गयीददनऩ
ु छा ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ यकभ कपताा ऩाउने ऩऺ मरराभ गदााको फखत उऩजस्थत नबएको बए यकभ कपताा मरन
आउनब
ु नी यनजको नाभभा सात ददनको सच
ू ना जायी गयीखझकाइा यकभ कपताा गनऩ
ुा छा ।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाा सम्फजन्धत ऩऺ यकभ कपताामरन नआएभा उतत यकभ सजञ्चतकोषभा दाखखर गयी
आम्दानीफाॉधध सदयस्माहा गनऩ
ुा छा ।

(५) अमबरेख प्रशासकरे दपा ८० फभोजजभ मरराभ गये को सम्ऩवि सकाय गने ऩऺको नाभभा सम्ऩवि दताा

नाभसायीको राधग सम्फजन्धत कामाारम वा यनकामभा ऩत्राचाय गयी यनजराइा सम्ऩविको चरनऩज
ू ॉ उऩरब्ध गयाइा
आवश्मक ऩये सो सम्ऩविको चरन चराइाददनऩ
ु छा ।

(६) मस ऐनभा अन्मत्र जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन दपा ८० फभोजजभको मरराभ प्रकक्रमा अगाडी
फदढसकेऩयछ बयाउनऩ
ु ने यकभ फझ
ु ाउन लमाए ऩयन सो यकभ नफखु झ सम्ऩवि मरराभ गनऩ
ुा नेछ ।

८३.

मरराभ उऩयको उजुयी् मस ऐन फभोजजभ बएको मरराभको प्रकक्रमाभा धचि नफझ्
ु ने ऩऺरे जुन प्रकक्रमा उऩय

८४.

बफगो बयाउॉ दा वा चरनचराउॉ दा रागेको खचा् मस ऐन फभोजजभ बफगो बयाउॉ दा वा चरनचराउॉ दा रागेको खचा

८५.

मथाम्स्थयतभा याख्ने् कामाऩामरकारे मस ऐन फभोजजभ चरनचराइा भाग्न वा बफगो बयाइाऩाउन कुनै सम्ऩवि

धचि नफझ
ु ेको हो सो बएको ऩन्र ददन मबत्र समभयत सभऺ उजयु ी ऩेश गयी बएको आदे श फभोजजभ गनऩ
ुा नेछ ।
बफगो बयीददनऩ
ु ने वा चरनददनऩ
ु ने सम्फजन्धत ऩऺरे व्महोनऩ
ुा नेछ ।

दे खाइा यनवेदन ऩये ऩयछ बफगो बयाउने वा चरनचराउने कामा सम्ऩन्न नबएसम्भको राधग उतत सम्ऩवि

हकहस्तान्तयण गना, बत्काउन, बफगाना तथा कुनै प्रकायको यनभााण कामा गयी उतत सम्ऩविको स्वरुऩ ऩरयवतान गना
नऩाउने गयी योतका याख्न सम्फजन्धत ऩऺको नाभभा आदे श जायी गयी उतत सम्ऩवि मथाजस्थयतभा याख्नुऩनेछ ।

८६.

यनवेदनफाट कायवाही गने् (१) अमबरेख प्रशासकरे कुनै ऩऺरे दपा ८५ फभोजजभ बएको आदे श ववऩरयत कुनै

सम्ऩविको हक हस्तान्तयण वा स्वरुऩ ऩरयवतान आदद गये को यनवेदन ऩये भा उतत यनवेदन दताा गयी त्मस्तो गने
ऩऺको नाभभा यतन ददनको म्माद
(२) समभयतरे उऩदपा

जायी गयी यनजराइा हाजजय गयाइा सो यनवेदन समभयत सभऺ ऩेश गनऩ
ुा नेछ ।

(१) फभोजजभको यनवेदन ऩेश हुन आएभा ऩऺराइा नमाॉ उजुयी दताा गना नरगाइा उतत
यनवेदनफाट नै आवश्मक कायवाही गयी यनणाम गनऩ
ुा नेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन उऩदपा

(१) फभोजजभको यनवेदनको व्महोयाफाट यनवेदन

समभयतको ऺेत्राधधकाय मबत्र नऩने ववषमभा ऩये को दे खखएभा समभयतरे उतत ववषमभा ऺेत्राधधकाय ग्रहण गने अदारत
वा यनकाम सभऺ जान सन
ु ाइाददनऩ
ु नेछ ।

८७.

चरनचराउने सच
ू ना् (१) अमबरेख प्रशासकरे समभयतको यनणाम फभोजजभ चरन चराइा ऩाउन यनवेदन ऩये भा

चरन चराउने मभयत खर
ु ाइा परानो मभयतभा परानो घय जग्गाको चरन चराउन कभाचायी खदटइा आउने हुॉदा सो
मभयत अगावै घय जग्गा खामर गयीददनु बयन चरन ददनऩ
ु ने ऩऺको नाभभा सच
ू ना जायी गनऩ
ुा नेछ ।
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(२) चरनददनऩ
ु ने सम्ऩवि उजुयीको ऩऺफाहे क अन्म कसैको बोगचरनभा यहे को बएभा अमबरेख प्रशासकरे सोदह
ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोजजभको सच
ू ना जायीगनऩ
ुा नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ तोककएको मभयतभा खदटइाजाॉदा घयजग्गा खारी गये को बए सम्फजन्धत कभाचायीरे चरन
चराइा ददएको भच
ु ुलका खडागयी तथा घयजग्गा खारी नगये को बए खारी गयाइा चरन चराइा चरन चराएको
भच
ु ुलका खडा गयी प्रयतवेदन साथ अमबरेख शाखाभा ऩेश गनऩ
ुा नेछ ।
ऩरयच्छे द-१०
ववववध

८८. नक्कर यनवेदन् (१) समभयत सभऺ दताा यहे को उजुयीको कुनै सयोकायवारा ऩऺरे वववादको मभमसरभा यहे को कुनै
कागजऩत्रको नतकर मरनको राधग यनवेदन ददएभा समभयतरे उतत ऩऺराइा सो कागजको नतकर उऩरब्ध
गयाउनऩ
ु नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन ददॉ दा सम्फजन्धत ऩऺरे उजुयी शाखाभा यहे को मभमसरको नतकर मरनऩ
ु दाा

उजुयी प्रशासक तथा अमबरेख शाखाभा यहे को मभमसरको नतकर मरनऩ
ु ने बएभा अमबरेख प्रशासक सभऺ यनवेदन
ऩेश गनऩ
ुा नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन ददनको एघाय फजे अगावै ऩेश बएभा सम्फजन्धत कभाचायीरे सोदह ददन य सो
बन्दा ऩछी ऩेश बएभा सम्बव बएसम्भ सोदह ददन नबए सोको बोमरऩलट नतकर उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ यनवेदन ददॉ दा पयक पयक उजुयीको राधग पयक पयक यनवेदन ददनऩ
ु नेछ ।
(५) वववादको कुनै ऩऺरे उऩदपा
अनभ
ु यत भागेभा सो ददनऩ
ु नेछ ।

(१) फभोजजभको यनवेदन ददॉ दा नतकरको सट्टाभा कागजऩत्रको पोटो खखच्ने

(६) नतकर यनवेदन ददॉ दा अनस
ु च
ू ी-१५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनऩ
ु नेछ ।

८९. नक्कर दस्तयु ् (१) सम्फजन्धत प्रशासकरे दपा ८८ फभोजजभ नतकर वा पोटो खखच्नको राधग यनवेदन ददनेऩऺसॉग
दे हाम फभोजजभको दस्तयु मरइा नतकर उऩरब्ध गयाउनऩ
ु नेछ्

(क) नतकरको हकभा सतकर ऩानाको प्रयत ऩष्ृ ठको रू ५।–रुऩैमाॉको दयरे;

(ख) समभयतको यनणाम कागजको हकभा प्रयत सतकर ऩानाको प्रयत ऩष्ृ ठको रू ५।–रुऩैमाॉको दयरे; तथा
(ग) मरखत कागजऩत्रको नतकर नमरइा पोटो खखच्न चाहे भा प्रयत ऩानाको रू ५।–

रुऩैमाॉको दयरे ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ नतकर दस्तयु नराग्ने
ऩऺराइा मस दपा फभोजजभको दस्तयु राग्नेछैन ।

(३) मस दपा फभोजजभ नतकर उताय गयी रैजाने ऩऺरे नतकर उताय गदाा रागेको खचाको व्मवस्था आपै
गनऩ
ुा नेछ ।

९०.

दस्तयु उल्रेख गने् (१)नतकर प्रभाखणत गने सम्फजन्धत प्रशासकरे नतकर प्रभाखणत गदाा नतकर रैजाने

ऩऺको नाभ थय तथा उजयु ीभा है मसमतका साथै नतकर उताय गये वाऩत दाखखर गये को दस्तयु य नतकर ऩाना
सभेत उलरेख गयी नतकर ददएको व्महोया जनाइा नतकर प्रभाखणत गनऩ
ुा नेछ ।

९१. दस्तयु चुक्ता नबइा नक्कर नददइने् सम्फजन्धत प्रशासकरे मस ऐन फभोजजभ नतकर भाग्ने ऩऺरे नतकर उताय
गदाा दपा ८९ फभोजजभ राग्ने दस्तयु दाखखर नगदाासम्भ नतकर ददनेछैन य सो नतकरको आधधकारयकता
प्रभाखणत गना ऩाउनेछैन ।

९२. प्रचमरत कानन
ू फभोम्जभ हुने् मस ऐनभा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩयन उजयु ीसॉग सम्फजन्धत प्रचमरत
कानन
ू भा कुनै कुया रेखखएको बए सोभा रेखखए जयतको हकभा सोदह फभोजजभ हुनेछ ।

९३. यनमभ फनाउने अधधकाय् समभयतरे मस ऐनको प्रबावकायी कामाान्वमनको राधग आवश्मक यनमभ फनाउन सतनेछ
।
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अनस
ु च
ू ी-१

(दपा ८को उऩदपा (२)सॉग सम्फम्न्धत)
उजुयीको ढाॉचा

न्मायमक समभयत सभऺऩेश गये को
यनवेदन-ऩत्र

................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

वडा नॊ............ ...............................वस्ने

..................................................................................प्रथभ ऩऺ यनवेदक
................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

ववरुद्ध

वडा नॊ............ ...............................वस्ने

..................................................................................दोस्रो ऩऺ ववऩऺी
ववषम् सम्वन्ध ववच्छे द

भ यनम्न वद
ुॉ ाहरुभा रेखखए वभोजजभ यनवेदन गदा छु :
१.

भ यनवेदक य मस वववादको दोस्रो ऩऺववच सॊवत २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनस
ु ाय वववाह गरयएको हो

। वववाह बएऩश्चात २ वषासम्भ अथाात २०७१ सारसम्भ हाभीववच सभ
ु धयु दाम्ऩत्म जीवन यहे को धथमो । हाभीफाट

२०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको छ । एक आऩसभा रोग्ने स्वास्नीववचको सहभयत य सहकामाभा
छोया जन्भेऩछी क्रभश् सभस्मा दे खखॉदै जान थालमो । २०७१ सारको यतहायभा भाइत गएऩछी उनी घय आइनन ् ।
ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनयु ोध गयेँ

। २ ऩटकसम्भ मरन गएॉ । तय यनजरे यतभीसॉग भेयो जीवन चलन

सतदै न, भ घय जान सजततन, यतभी जे गनऩ
ुा छा गय बयन ठाडो जवाप ददन थामरन । के कायणरे मस्तो हुन गमो बयन
सोध्दा अव यतम्रो य भेयो सम्वन्ध छै न आपुखस
ु ी गय य भराई सम्ऩका नगय ,गये भा याम्रो हुॉदैन बयन धाक धम्की य
त्रास भसेत ददइन । राभो सभमसम्भ भन पकेरा य घय आउमरन बयन ऩखॉ वसेँ तय आईनन । करयव ३ वषाऩछी
अथाात २०७४ सार बाद्र भदहनाभा ऩन
ु ् मरन गएॉ तय ववऩऺी भसॉग वोलदै नवोरी घयमबत्र यछरयन य सारा जेठान

ऩठाईशायीरयक आक्रभण गने सम्भको कामा गयी भराई तथानाभ गामर गरौच गये । भजु श्कररे ज्मान जोगाई यनयाश

बएय घय पककाएॉ य अव दोस्रो ऩऺश्रीभती भसॉग ऩन
ु ् पकका आउने य दाम्ऩत्म जीवन सभ
ु धुय हुने सम्बावना नबएकोरे
ऩारयवारयक वववाद यनरुऩणका राधग मो यनवेदन ददन आएको छु ।
२.
३.

मस समभयतफाट दोस्रो ऩऺ खझकाई जे जो वझ्
ु नऩ
ु छा वझ
ु ी वववाद यनरुऩण गयाईऩाउॉ ।
मस गाउॉ ऩामरकाफाट जायी बएको स्थानीम न्मायमक कामाववधधको दपा

......

वभोजजभ यनवेदन दस्तयु रु....,

दोस्रो ऩऺ १ जनाराई म्माद सच
ू ना दस्तयु रु ........., ऩाना २ को यनवेदनको प्रयतमरऩी दस्तयु रु सभेत गयी .............
मसै यनवेदनसाथ दाखखर गये को छु ।...... जम्भा रु

४.

मो यनवेदन स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन , २०७४ को दपा ४७

५.

मो यनवेदन हदम्मादमबत्रै छ य भ यनवेदकराई मस ववषमभा यनवेदन ददने हकदै मा प्राप्त छ ।

७.

मसभा दोस्रो ऩऺको भाइती तपाका य भेयो घय तपाका ऩरयवायका सदस्महरु खझकाई थऩ व्महोया वझ्
ु न सककनेछ

ऩदा छ ।

६.
।

८.
यनवेदक
नाभ्

अनस
ु ाय मसै समभयतको अधधकायऺेत्रमबत्र )२(

मस ववषमभा अन्मत्र कहीीँ कतै कुनै यनकामभा कुनै प्रकायको यनवेदन ददएको छै न ।

मसभा रेखखएका व्महोया दठक साॉचो सत्म हुन ्, झठ
ु ा ठहये कानन
ू वभोजजभ सॊजाम बोग्न तमाय छु ।

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

इयत सॊवत ् ............. सार...................भदहना......................गते.....................योज शब
ु भ् ।
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अनस
ु च
ू ी-२

(दपा ९को उऩदपा (१)सॉग सम्फम्न्धत)
उजुयी दताा गये को यनस्साको ढाॉचा

श्री ....................

........................ ।
ववषम: उजयु ी दतााको यनस्साऩत्र सम्फन्धभा ।
.................... फस्ने तऩाइ ववरुद्धभा ....................... फस्ने .................... रे ........................

कामभ ................ .बनी उजयु ी दताा गना लमाएकोभा आजको मभयतभा दताा गयी दताा नॊ .......................................
बएकोरे मो यनस्सा जायी गरयददएको छ ।

अधधकृत कभाचायी
दस्तखत:........
मभयत:...........
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अनस
ु च
ू ी-३

(दपा ९को उऩदपा (२)सॉग सम्फम्न्धत)
तारयख बऩााइा

न्मायमक समभयत

.......... गाउॉ ऩामरकाभा खडा
वादी

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

गरयएको ताये ख बयऩाई

प्रयतवादी
भद्
ु दा ....................

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

मभयत ........... भा ......................................... काभ बएकोरे सोही ददन ........... फजे मस न्मायमक
समभयत/कामाारमभा उऩजस्थत हुनेछु बनी सही गने ......
वादी ................

प्रयतवादी ................

इयत सॊवत ् ............. सार...................भदहना......................गते.....................योज शब
ु भ् ।
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अनस
ु च
ू ी-४

(दपा ९को उऩदपा (३)सॉग सम्फम्न्धत)
तारयख ऩचाा

न्मायमक समभयत

.......... गाउॉ ऩामरका

फाट जायी बएको ताये खको ऩचाा
वादी

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

प्रयतवादी

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

भद्
ु दा् ......................

मभयत ............... भा .................... काभ गना ........ फजे हाजजय हुन आउनह
ु ोरा ।
पाॉटवाराको दस्तखत
मभयत .................
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अनुसूची-५

(दपा १५को उऩदपा (३)सॉग सम्फम्न्धत)
प्रयतवादको ढाॉचा

मरखखत जवापको नभूना

न्मायमक समभयत सभऺ ऩेश गये को
मरखखत जवाप
प्रथभ ऩऺ
................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका वडा नॊ............ ...............................वस्ने....................... (नाता सम्फन्ध
उलरेख गने )वषा मरखखत जवाप प्रस्तुतकताा.....................................................................को .............
दोस्रो ऩऺ

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

जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

वडा नॊ............

को छोया...................................................................

वस्ने
को

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

वषा

)यनवेदक( ववऩऺी....................................................................................................
ववषम सम्वन्ध ववच्छे द ।
भ यनम्न वुॉदाहरुभा रेखखए वभोजजभ यनवेदन गदा छु :
१.

भ मरखखत जवाप प्रस्तत
ु कताा य ववऩऺी यनवेदकववच सॊवत २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनस
ु ाय वववाह बएको

व्महोया दठक हो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको दठक हो । २०७१ सारको यतहायभा भाइत

गएऩछी भ घय नपकेको , ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनुयोध गये को , २ ऩटकसम्भ मरन आएको तय भ घय नगएको ,भैरे
ववऩऺी यनवेदकराई दाम्ऩत्म जीवन चलन नसतने बनेको य भेया दाईबाईरे शायीरयक आक्रभण गने सम्भको कामा गये कोबयन

कऩोरकजलऩत झुठा य हुॉदै नबएका यनयाधाय व्महोया उलरेख गयी वववाद गये को कुया उलरेख गना चाहान्छु ।
२.
भराई ववऩऺी यनवेदक सभेत मभरी गामर गरौच, डय, धाक, धम्की दे खाई हातऩात गयी घयफाट यनकारा गये ऩछी भ
भाइतीभा आई वसेकी हुॉ । वववाह बएको केही वषाऩछी ववना कायण भभाथी ववमबन्न ककमसभका आयोऩ रगाई अऩभान गने , गारी
गरौच गने रगामतका काभहरु हुॉदैगए । ऩरयवायका अन्म सदस्महरुरे भ भाथी घण
ृ ा गने

, वोरचार नगने जस्ता कामा गये ऩयन

ववऩऺीफाट केही सभम भराई नै सभथान य सहमोग गदै आएका धथए तय ऩछी ववऩऺी यनवेदक सभेत उयनहरुसॉगै मभरे य भराई
जवयजस्त गयफाट यनकालने कामाभा सहबागी बए
दाइजो नलमाएको बयन भाइती ऩऺसभेतको

। के कुन कायणरे वा भेयो के गलतीरे मसो गये का हुन बयन वुझ्दा वेरावेरा
आरोचना गने गये का धथए । सामद उयनहरुराई दाइजोकै रोबका कायण भराई

घयफाट यनकारीददएका हुनुऩदा छ । भैरे कुनै गलती नगये को य ववऩऺी रोग्नेसॉग ऩूवव
ा त भामा , सद्बाव य सम्भान मथावत यहे कोरे
रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध मथावत कामभ गयीऩाउॉ ।
३.

घयफाट जवयजस्त यनकारेऩछी ४ भदहनाको नावारक छोया काखी च्माऩेय भाइती आएको झण्डै ३ वषासम्भ वेखवय

,

सम्ऩकाववदहन वसी अदहरे एतकासी सम्वन्ध ववच्छे दको भाग गयी यनवेदन ददनु आपैँभा आश्चमाजनक रागेको छ , सत्म तथ्म वुखझ
कानन
ू वभोजजभ गरयऩाउॉ ।
४.

वभोजजभ मरखखत जवाप वाऩत दस्तुय रु....

फाट जायी बएको स्थानीम न्मायमक कामाववधीको दपा .........................

मसै यनवेदनसाथ दाखखर गये को छु ।......

५.
६.
७.

यनवेदक

मो मरखखत जवाप म्मादमबत्रै मरई भ आपैं उऩजस्थत बएको छु ।

मस ववषमभा अन्मत्र कहीीँ कतै कुनै यनकामभा कुनै प्रकायको यनवेदन ददएको छै न ।

मसभा रेखखएका व्महोया दठक साॉचो सत्म हुन ्, झठ
ु ा ठहये कानन
ू वभोजजभ सॊजाम बोग्न तमाय छु ।

नाभ् ...................................
इयत सॊवत .............. भदहना ..................... सार .................गतेयोज शुबभ ् ।....................
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(दपा २० को उऩदपा (६)सॉग सम्फम्न्धत)
न्मायमक समभयतफाट जायी बएको

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

म्मादसच
ू ना

को नाउॉ भा .....................................................

गाउॉ ऩामरका ........................................ कामाांरमफाट जायी बएको १५ ददने सच
ू ना )ऩन्र(
...............................................वस्ने

रे तऩाईंको ववरुद्ध ....................................................................

वववाद ऩये को बयन यनवेदन दताा गये को हुॉदा सो को प्रयतमरऩी मसै साथ ऩठाईएको छ । अत् ...................................

(१५

तऩाईरे मो म्माद वझ
ा ताभेर बएको मभयतरेऩन्र ददन मबत्रभा आफ्नो बनाइ सदहत आपैं वा )
ु ेको वा रयत ऩव
ू क

कानन
ू वभोजजभको वाये श भापात मस कामाारमभा हाजजय हुन आउनह
ु ोरा । अन्मथा कानन
ू वभोजजभ हुने व्महोया
जानकायी गयाईन्छ ।
इयत सम्फत। .........शब
गते योज ...................... भदहना ....................... सार ...................
्
ु भ .............
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(दपा ४२को उऩदपा (१)सॉग सम्फम्न्धत)
यनणामको ढाॉचा

....................................... न्मायमक समभयत

सॊमोजक श्री.........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
सॊवत ............... सारको यनवेदन नॊ........

यनणाम

ववषम् वरेसीफाट ऩानी झाये को ।

................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

वडा नॊ............ ...............................वस्ने

..................................................................................प्रथभ ऩऺ
................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

ववरुद्ध

वडा नॊ............ ...............................वस्ने

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

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ वभोजजभ यनवेदन दताा बई सोही ऐनको दपा ४६ वभोजजभ
गठन बएको न्मायमक समभयत सभऺ प्रस्तत
ु हुन आएको भद्
ु दाको सॊक्षऺप्त तथ्म य यनणाम मस प्रकाय छ्
(१) .............. गाउॉ ऩामरका वडा नॊ. ....................... नतसा मसट नॊ.... कक.नॊ........ऺे.प...........को घयजग्गाभा

ऩजश्चभ तपाका कक.नॊ..........का सॊधधमाय ववऩऺी ...................रे घय वनाउॉ दा आफ्नो घयजग्गाभा मसभानासम्भ आई
जोडड वनाएको तय छत तथा वरेसीको ऩानी आफ्नो घय कम्ऩाउण्डमबत्र झानेगयी वनाएको हुॉदा सो वरेसी वन्द
गयाइऩाउॉ बन्ने यनवेदकको यनवेदन व्महोया ।

(२) .............. गाउॉ ऩामरकाफाट प्रचमरत बवन यनभााण सम्वन्धी भाऩदण्ड वभोजजभ इजाजत प्राप्त गयी बवनको

नतसा सभेत स्वीकृत गयाई सो नतसा वभोजजभ बवन यनभााण गये को हुॉ । ववऩऺी यनवेदकरे बने वभोजजभ आफ्नो
घयको छत तथा वरेसीको ऩानी यनजको घय कम्ऩाउण्डमबत्र झाने नगये को आफ्नै घयजग्गाभा झाने गये को हुॉदा झुठा
यनवेदन खाये ज गरयऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको मरखखत जवाप ।

(३) .............. गाउॉ ऩामरकाफाट स्थरगत यनरयऺण तथा सवेंऺण गना गएका प्राववधधक टोमररे स्थरगत यनरयऺण

गयी मभयत.........भा ऩेश गये को स्केच सदहतको प्रयतवेदनफाट प्रत्मथॉको घयतपाफाट छत तथा वरेसीको ऩानी खस्दा
यनवेदकको घय कम्ऩाउण्डमबत्र ऩने गये को दे खखन्छ बन्ने व्महोया उलरेखखत बएको ।

(४) वववादका दव
ु ै ऩऺराईभेरमभराऩ गयाउने प्रमोजनका राधग..........................गाउॉ ऩामरका वडा

नॊ........,................. भा यहे को भेरमभराऩ केन्द्रभा ऩठाउॉ दा भेरमभराऩ हुन नसकी पकका आएको ।
यनणाम

दव
ु ै ऩऺराई सन
ु व
ु ाईको राधग आज ऩेशी तोककएकोभा वववादका सम्वजन्धत ऩऺहरु स्वमभॊ तथा यनजहरुफाट यनमत
ु त
गये का कानन
ू व्मवसामीहरु सभेतको बनाई सन
ु ी ऩन
ु ् मभराऩत्र गनह
ुा ोस बयन सम्झाउॉ दा वझ
ु ाउॉ दा ऩयन मभराऩत्र गना
भञ्जुय नगनुा बएकोरे पाइरभा सॊरग्न प्रभाण कागजहरुको सभेत भल
ू माङ्कन गयी स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन

२०७४ को दपा ४९(२) वभोजजभयनणाम ददनऩ
ु ने हुन आई यनणामतपा ववचाय गदाा यनवेदकको कक. नॊ....को ऩजश्चभतपा
प्रत्मथॉको कक.नॊ....को घयजग्गा जोडडएय यहे कोभा वववाद दे खखएन । यनवेदकको बनाई अनस
ु ाय आफ्नो घय
कम्ऩाउण्डमबत्र प्रत्मथॉको छत तथा वरेसीको ऩानी झाये को हो होइन बयन स्थरगत रुऩभै जाॉचवझ
ु गयी प्राववधधक
प्रयतवेदन ऩेश गना कामाारमफाट खदट गएका प्राववधधक कभाचायीरे मभयत.............भा ऩेश गये को स्केच सदहतको
प्राववधधक प्रयतवेदन सभेतफाट यनवेदकको भाग दावी वभोजजभ आफ्नो घय कम्ऩाउण्डमबत्र प्रत्मथॉको छत तथा

वरेसीफाट ऩानी झने गये को बन्ने ऩजु ष्ट हुने दे खखन्छ । प्रत्मथॉरे मस कामाारमफाट ऩारयत गये को नतसाभा सभेत छत
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तथा वरेसीको ऩानी आफ्नै घयजग्गाभा झाने बयन दे खाईएको य यनवेदकको घय कम्ऩाउण्डमबत्र ऩानी झाना ऩाउनऩ
ु छा
बयन प्रत्मथॉरे दावी ववयोध गना सभेत नसकेको य प्रचमरत कानन
ू य प्रचरनफाट सभेत अकााको घय कम्ऩाउण्डमबत्र

आफ्नो छत तथा वरेसीको ऩानी झाना ऩाउने नदे खखएको हुॉदा यनवेदकको भाग वभोजजभ प्रत्मथॉरे आफ्नो छत तथा
वरेसीफाट आफ्नै घय जग्गाभा ऩानी झाने प्रवन्ध गनऩ
ुा ने दे खखन्छ । यनवेदकको घय कम्ऩाउण्डभा ऩानी झाना नऩाउने
ठहछा

। सो ठहनाारे तऩमशर फभोजजभ गनुा ।

तऩमशर

१. सयोकायवारारे नतकर भाग गना आएभा यनमभानस
ु ाय दस्तयु मरई नतकर ददनु ।

२. मो यनणामभा धचि नवझ
ु े ३५ ददनमबत्र ..............जजलरा अदारतभा ऩन
ु यावेदन गना जानु बयन
सन
ु ाईददनु ।

प्रत्मथॉराई

३. म्मादमबत्र ऩन
ु यावेदन नऩये भा कानन
ू वभोजजभ यनणाम कामाान्वमन गन/ुा गयाउनु ।

इयत सॊवत ् ............. सार...................भदहना......................गते.....................योज शब
ु भ् ।
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(दपा ४८को सॉग सम्फम्न्धत)

अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदे शको नभन
ू ा
........................................................... न्मायमक समभयत

सॊमोजक श्री.........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
सॊवत ............................ सारको यनवेदन नॊ........
ववषम्

आदे श

वऩडडतराई उऩचाय गयाउने सम्वन्धभा ।

................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

वडा नॊ............ ...............................वस्ने

..................................................................................प्रथभ ऩऺ
................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

ववरुद्ध

वडा नॊ............ ...............................वस्ने

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

मसभा यनवेदकको भाग वभोजजभ ..........................जजलरा वडा नॊ................................ वस्ने ...............को नायत
..........................को छोया/छोयी वषा ................ को ................रे आपुराई असाध्म योग राधग यनममभत रुऩभा
हप्ताको २ ऩटक भग
ृ ौरा डामरोमसस गना धचककत्सकरे मशपारयस गये कोभा एकाघयका छोया वषा .................. को
...........................रे यनममभत रुऩभा डामरोमसस गना अटे य गये को

, घरय घरय रुऩैँमा नबएको वहाना गने गये को

,

कदहरे कदहरे कामाारमको काभको व्मस्ततारे पुसाद नमभरेको आदद कायण जनाई आपुरे यनममभत प्राप्त गनऩ
ुा ने

स्वाथ्म सेवा प्राप्त गना नसकेको हुॉदा आफ्नो जीवन झनझन खतयामत
ु त वन्दै गएको बयन अस्ऩतारको धचककत्सकको

ऩज
ु ाा य मशपारयस सदहत ऩेश हुन आएको यनवेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचवझ
ु गदाा व्महोया भनामसव दे खखएको हुॉदा
हारराई यनवेदकको राधग धचककत्सकरे मशपारयस गये वभोजजभ हये क हप्ता २ ऩटक डामरोमसस गनुा गयाउनु तथा
यनजको स्वाथ्मराबका राधग आवश्मक अन्म प्रवन्ध सभेत मभराउनु बयन स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को

दपा ४९(८) वभोजजभ ववऩऺी ........................को नाभभा मो अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदे श जायी गरयददएका छौं । मो
आदे श मभमसर साभेर याखी ववऩऺीराई रेखी ऩठाईददनु । मो आदे श अनस
ु ाय उऩचाय बएको जानकायी प्राप्त गयी
मभमसर साभेर याख्नु य यनमभानस
ु ाय ऩेश गनुा ।

ईयत सॊवत ................... सार ..........भदहना....गते योज..शब
ु भ् ।
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(दपा ५३को उऩदपा (२)सॉग सम्फम्न्धत)
मभराऩत्रको राधग यनवेदनको ढाॉचा

....................गाउॉ ऩामरका न्मायमक समभयतसभऺ ऩेश गये को मभराऩत्रको सॊमत
ु त यनवेदनऩत्र

................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

वडा नॊ............ वस्ने ........ .

को छोया ................................................................................................. /छोयी/श्रीभयत

वषा )प्रथभ ऩऺ( यनवेदक ............................................................................... को ..................
ववरुद्ध

................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

वडा नॊ............ को .................. वस्ने वषा ............... ......... .

)दोस्रो ऩऺ( मरखखत जवापकताृृ ............................................
हाभी यनवेदक यनम्न मरखखत यनवेदन गदा छौ्
१.

ववषम् सम्वन्ध ववच्छे द ।

हाभीववच सॊवत २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनस
ु ाय वववाह गरयएकोभा करयव

२ वषासम्भ सभ
ु धुय

दाम्ऩत्म जीवन यहे को धथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको,

सोदह वषा २०७१

सारको यतहायभा भाइत गएऩछी घय नआएको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनयु ोध गये को, मरन गएको तय उलटै
कुटवऩट गयी ऩठाएको बयन यनवेदकको यनवेदन ऩये को ।
२.

आपुराई दाइजो नलमाएको यनउॉ फाट घयभा हे रा गये को, अऩभान गयी जवयजस्त घयफाट यनकारा गये को हो ।

आपु खश
ु ीरे भाइत गई वसेको होइन अझऩयन रोग्नेप्रयत आफ्नो मथावत भामा, सद्बाव य सम्भान यहे कोरे रोग्ने
स्वास्नीको सम्वन्ध मथावत कामभ गयाईऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको मरखखत जवाप यहे को ।
३.

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

सभेतबैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी ववषमरे भनभट
ु ाव बई रोग्ने स्वास्नी अरग अरग वसेकोभा

गाउऩामरकाको न्मायमक समभयत भापात वडा नॊ भेरमभराऩ केन्द्रभा ............................ अन्तगातको ................. .
को ऩहरभा ए ................. भेरमभराऩकतााक आऩसभा छरपर गयी मभरी आएको व्महोया मो छ की ववगतभा जे

जस्ता ववषमभा असभझदायी तथा वेभेर बएको बएताऩनी हाभीववच एक अकााप्रयत ववश्वास, सदबाव य प्रेभ कामभै

यहे कोरे रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध ववच्छे द गयी ऩाउॉ बन्ने यनवेदन दावी छोडड ऩन
ु ् सभ
ु धुय सम्वन्धका साथ दाम्ऩत्म
जीवनराई व्मवजस्थत ढॊ गरे अगाडड वढाउने छौं । यनवेदकको घयभा तत्कार रोग्ने स्वास्नी मभमर वस्ने वातावयण

नहुने बएकोरे छुट्टै ठाउभा डेया मरई वस्न हाभी दव
ु ै ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को
दपा ४७ वभोजजभ मो मभराऩत्रको सॊमत
ु त यनवेदन ऩेश गये का )२( छौं , रेखखए वभोजजभ मभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।
४ गाउॉ ऩामरकाको.स्थानीम न्मायमक कामाववधी वभोजजभ मो मभराऩत्रको सॊमत
ु त यनवेदन दस्तयु फाऩत रु
मसैसाथ सॊरग्न छ । ...........

५.

मसभा रेखखएका व्महोया दठक साॉचो हुन ्, झठ
ु ा ठहये कानन
ू वभोजजभ सहुॉरा वझ
ु ाउॉ रा ।
यनवेदकहरु
...................................... प्रथभ ऩऺ
.................................... दोस्रो ऩऺ

इयत सॊवत ् ............. सार...................भदहना......................गते.....................योज शब
ु भ् ।
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(दपा ५३को उऩदपा (५)सॉग सम्फम्न्धत)
मभराऩत्रको ढाॉचा

....................गाउॉ ऩामरका न्मायमक समभयतसभऺ ऩेश गये को मभराऩत्रको सॊमत
ु त यनवेदनऩत्र
................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

वडा

नॊ............छोया फस्ने ......................................................................... को./छोयी/श्रीभयत

वषा )प्रथभ ऩऺ( यनवेदक ............................................................................... को ..................
ववरुद्ध

.............. जजलरागाउॉ ऩामरका ............. . /नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ
मरखखत जवापकताा........................को .......................वस्ने वषा........................ (दोस्रो ऩऺ)
हाभी यनवेदक यनम्न मरखखत यनवेदन गदा छौं :
१.

ववषम्सम्वन्ध ववच्छे द ।

हाभीववच सॊवत २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनस
ु ाय वववाह गरयएकोभा करयव

२ वषासम्भ सभ
ु धुय

दाम्ऩत्म जीवन यहे को धथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको

,

सोदह वषा २०७१

सारको यतहायभा भाइत गएऩछी घय नआएको , ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनयु ोध गये को , मरन गएको तय उलटै
कुटवऩट गयी ऩठाएको बयन यनवेदकको यनवेदन ऩये को ।
२.

आपुराई दाइजो नलमाएको यनउॉ फाट घयभा हे रा गये को , अऩभान गयी जवयजस्त घयफाट यनकारा गये को हो ।

आपु खुशीरे भाइत गई वसेको होइन अझऩयन रोग्नेप्रयत आफ्नो मथावत भामा

, सद्बाव य सम्भान यहे कोरे रोग्ने

स्वास्नीको सम्वन्ध मथावत कामभ गयाईऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको मरखखत जवाप यहे को ।
३.

हाभी झगडा गरय आमौं

, केहीवषा रोग्ने स्वास्नी छुदटएय वस्मौं

, हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ

सभेतबैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी ववषमरे भनभट
ु ाव बई रोग्ने स्वास्नी अरग अरग वसेकोभा

गाउॉ ऩामरका ..................... /नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरकाको न्मायमक समभयत भापात वडा नॊ
को ऩहरभा एक .................

भेरमभराऩ केन्द्रभा भेरमभराऩकताा

.

............................ अन्तगातको .................

आऩसभा छरपर गयी मभरी आएको व्महोया मो छ की ववगतभा जे जस्ता ववषमभा असभझदायी तथा वेभेर बएको

बएताऩनी हाभीववच एक अकााप्रयत ववश्वास , सदबाव य प्रेभ कामभै यहे कोरे रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध ववच्छे द गयी

ऩाउॉ बन्ने यनवेदन दावी छोडड ऩन
ु ् सभ
ु धुय सम्वन्धका साथ दाम्ऩत्म जीवनराई व्मवजस्थत ढॊ गरे अगाडड वढाउने छौं

। यनवेदकको घयभा तत्कार रोग्ने स्वास्नी मभमर वस्ने वातावयण नहुने बएकोरे छुट्टै ठाउभा डेया मरई वस्न हाभी
दव
वभोजजभ मो मभराऩत्रको सॊमत
ु ै ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७
ु त )२(
यनवेदन ऩेश गये का छौं, रेखखए वभोजजभ मभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।

४.

गाउॉ ऩामरका .................. स्थानीम न्मायमक कामाववधी वभोजजभ मो मभराऩत्रको सॊमत
ु त यनवेदन दस्तयु फाऩत रु

मसैसाथ सॊरग्न छ । ...........

५.

मसभा रेखखएका व्महोया दठक साॉचो हुन ्, झुठा ठहये कानन
ू वभोजजभ सहुॉरा वझ
ु ाउॉ रा ।
यनवेदकहरु
...................................... प्रथभ ऩऺ
.................................... दोस्रो ऩऺ

इयत सॊवत ् ............. सार...................भदहना......................गते.....................योज शब
ु भ् ।
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(दपा ६०को उऩदपा (३)सॉग सम्फम्न्धत)

भेरमभराऩकतााभा सच
ू ीकृत हुने यनवेदन ढाॉचा
न्मायमक समभयत

............ गाउॉ ऩामरका सभऺ ऩेश गये को यनवेदन
ववषम् भेरमभराऩकतााभा सच
ू ीकृत हुन ऩाउॉ ।

प्रस्तत
ु ववषमभा तऩमसरभा उलरेखखत कागजातहरुको प्रयतमरऩी साथै याखी ............ गाउॉ ऩामरका

फोटो

/नगयऩामरकाको

न्मायमक समभयत अन्तगातका ............ भेरमभराऩ केन्द्रभा सच
ू ीकृत बई भेरमभराऩ गयाउन अनभ
ु ती ऩाउॉ बनी यनवेदन
गदा छु ।

तऩमसर

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,

२) स्नातक तहसम्भ उयतणा गये को शैक्षऺक प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,
३) भेरमभराऩकतााको तामरभप्राप्त गये को प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी,
४) भेरमभराऩ सम्फन्धी अनब
ु व य
५) व्मविगत वववयण

(Bio- data)

यनवेदक

नाभ थय् ..........

दस्तखत् ...........
मभयत् .............
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(दपा ७६को उऩदपा (१)सॉग सम्फम्न्धत)

गाउॉ ऩामरकाको न्मायमक समभयत सभऺ ऩेश गये को
बरयबयाउको यनवेदन ऩत्र

ववषम् बरयबयाई ऩाउॉ बन्ने वाये ।

यनवेदक ................................ वस्ने......÷वादी÷प्रयतवादी
ववऩऺी .............वस्ने.......÷वादी÷प्रयतवादी

ववरुद्ध
भद्
ु धा

भ यनवेदक यनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तयु साथै याखी यनम्न व्महोया यनवेदन गदा छु ।

१ उऩयोतत ववऩ .ऺी सॊगको उलरेखखत भद्
ु धा मस गाउॉ ऩामरका ÷नगयऩामरकाको न्मायमक समभयतको मभयत को ..............
यनणाम फभोजजभ भैरे मस कामाारमभा याखेको दस्तयु ÷यकभ मभयत जजलरा अदारतको ................... को श्री ..............

२

पैसरा फभोजजभ भैरे बयी बयाई ऩाउने ठहय बएको हुॉदा उतत यकभ बयी बयाई ऩाउन मो यनवेदन ऩेश गये को छु
।
भैरे मस कामाारमभा जम्भा गये को दस्तयु .÷यकभको बयऩाई ÷यमसद÷बौचयको सतकरै प्रयत य सम्भानीत

श्रीजजलरा अदारतको अजन्तभ पैसराको छामाकऩी मसै साथ सॊरग्न छ । .......................

३मसभा रेखखएको व्महोया दठक हो ., झुठा ठहये सहुॉरा फझ
ु ाउरा ।

ईयत सॊवतयोज शब
ु भ ् ।........गते .............भदहना ................... सार ..................

यनवेदक

यनज..............
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(दपा ७७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फम्न्धत)
चरन चराउने यनवेदन

गाउॉ ऩामरकाभा ऩेश गये को यनवेदन ऩत्र
ववषम् चरन चराई ऩाउॉ बन्ने वाये ।

यनवेदक ..................... वस्ने.......÷वादी÷प्रयतवादी
ववऩऺी .................. वस्ने.......÷वादी÷प्रयतवादी

ववरुद्ध
भद्
ु धा

भ यनवेदक यनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तयु साथै याखी यनम्न व्महोया यनवेदन गदा छु ।

१उऩयोतत ववऩऺीसॊगको उलरेख .जृत भद्
ु धा मस गाउॉ ऩामरकाको न्मायमक समभयतफाट मभयत भा यनणाम बई उतत........

भेयो हक ) वा जुन सम्ऩवि बोग गना ऩाउने गयी यनणाम बएको छ सो सम्ऩवि वा वस्तु उलरेख गने( घय जग्गा

जजलरा अदारतभा ववऩऺीरे ऩ ...... बोग य स्वामभत्वको हुने ठहय बएकोभा श्रीृुनयावरोकन गये कोभा सम्भानीत
अदारतफाट सभेत मभयत भा यनणाम हुॉदा न्मायमक समभयतकै यनणामराई सदय गयी भेयै हक बोग कामभ ..............

गये को हुॉदा सो भेयो हक बोगको कामभ बएको सम्ऩवि यहे को हुॉदा मशघ्रायतमशघ्र भराई उतत सम्ऩवि चरन चराई
ऩाउन मो यनवेदन ऩेश गये को छु ।

२मसै यनवेदन साथ दे हामका कागजातहरु सॊरग्न गये को छु । .

कभा गये को यनणामको छाॉमाॉकऩी ............न्मायमक समभयतरे मभयत .

खको सदय पैसराको छाॉमाॉकऩी .............जजलरा अदारतरे गये को मभयत...........श्री .
गमस वववाद सम्वद्ध मभमसर मसै कामाारमभा यहे को छ । .

घरेखखएको व्महोया दठक साॉचो छ ., झुठा ठहये कानन
ू फभोजजभ सहुॉरा फझ
ु ाउॉ रा ।
यनवेदक
ईयत सॊवतयोज शब
ु भ ् ।........गते .............भदहना ................... सार ..................

यनज...............
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(दपा ७९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फम्न्धत)
सम्ऩयत योक्काको अदे श

.............................................. न्मायमक समभयत

सॊमोजक श्री .........................................................................................
सदस्म श्री ...........................................................................................
सदस्म श्री ...........................................................................................
सॊवत ........सारको यनवेदन नॊ .................
.................

आदे श

ववषम् सम्ऩयत हस्तान्तयण योतका

जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका

वडा

नॊ............को छोया ................................................................................................. /छोयी/श्रीभयतवषा ..................
को)प्रथभ ऩऺ( यनवेदक .........................................................
......जजलरा...........गाउॉ ऩामरका

ववरुद्ध

वडा नॊ....ववऩऺी (दोश्रो ऩऺ)..........वस्ने....वषा.....को मसभा यनवेदकको भाग

फभोजजभ......जजलरा..............गाउॉ ऩामरका, वडा नॊ.... ऺे.प.........कक.नॊ........ जग्गाभा फनेको.........को नाभभा यहे को
अवण्डाको..................वगाकपटको चाय तलरे घय य मरग रगाऩात सभेत ववऩऺी....सम्ऩवि यनज ववऩऺीफाट अन्म

अॊमशमायहरुको भन्जुयी ववना हक हस्तान्तयण हुन सतने आशॊका गयी यनवेदकरे ददएको यनवेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा
जाॉचवझ
ु गदाा व्महोया भनामसव दे खखएको हुॉदा हारराई प्रत्मऺॉको नाभभा यहे को उजलरखखत घयजग्गाको हक
हस्तान्तयण गना मसपारयस नददन वडाराई य अको आदे श नबएसम्भका राधग उतत घयजग्गाको हक हस्तान्तयण
नगन/ुा गना नददनु बनी भारऩोत कामाारमको नाभभा सभेत स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९ (६)
फभोजजभ मो योतकाको आदे श जायी गरयददएका छौं । मो आदे श मभमसर साभेर याखी सम्वजन्धत कामाारमहरुभा

ऩठाईददनु । मो आदे श अनस
ु ाय योतका बएको जानकायी प्राप्त गयी मभमसर साभेर याख्नु य यनमभानस
ु ाय ऩेश गनुा ।
ईयत सॊवत................सार.............भादहना...........गते ‘..........योज शब
ु भ् ।
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अनस
ु च
ू ी-१५

(दपा ८८को उऩदपा (६) सॉग सम्फम्न्धत)
नक्करको राधग यनवेदन
न्मायमक समभयत

.......... गाउॉ ऩामरकाभा ऩेश गये को
यनवेदन ऩत्र

ववषम् नतकर ऩाउॉ बन्ने फाये ।

................... फस्ने ........................................................................... यनवेदक /वादी/प्रयतवादी
ववरुद्ध

............... फस्ने ................................................................................ ववऩऺी /वादी/प्रयतवादी
भद्
ु दा् ..................................
...................................... ।

भ यनवेदक यनवेदन दस्तयु वाऩत रु. १०।– साथै याखी यनम्न व्महोया यनवेदन गदा छु्

(१) उऩयोतत ववऩऺीसॉगको उलरेखखत भद्
ु दाभा अध्ममनको राधग दे हामका कागजातहरु आवश्मक ऩये को हुॉदा

प्रभाखणत प्रयतमरऩी ऩाउॉ बनी मो यनवेदन साथ उऩजस्थत बएको छु । अत् नतकरको प्रभाखणत प्रयतमरऩी ऩाउॉ ।
दे हाम

क).................................................................................

ख).................................................................................
ग).................................................................................

घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................

२) रेखखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुट्टा ठहये कानन
ू फभोजजभ सहुॉरा फझ
ु ाउॉ रा ।

यनवेदक

इयत सम्वत ् ......... सार .... भदहना .... गते योज ् ... शब
ु भ ् ................

यनज ..........................

अऻारे
नवदीऩ याइा
प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत
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