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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 बएदे जख फाहेक थऩ कानूनी व्मवस्था गना
वाञ्छनीम बएकोरे,नेऩारको सॊ यवधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोजजभ
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नगयसबारे मो ऐन

।
ऩरयच्छे द १
प्रायजभबक

१. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायभब्
(१) मस ऐनको नाभ

k'tnLahf/

नगयऩामरका न्मायमक समभमत (कामायवमध सभफन्धी) ऐन, २०७

५

यहेको छ ।
(२)
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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 सभझनुऩछा ।
(ख) “खाभने” बन्नारे तोयकएको सभऩजिको भूलमाॊकन गरयदा भ्माउने हदराई सभझनुऩदाछ ।

(ग) “चरन चराईददने” बन्नारे मनणाम ऩश्चात हक अमधकाय प्राप्त बएको व्मजिराई कुनै वस्तु वा सभऩजि
बोग गना ददने कामाराई सभझनुऩदाछ ।

(घ) “जभानत” बन्नारे कुनै व्मजि वा सभऩजिराई न्मायमक समभमतरे चाहेको वखतभा

उऩजस्थत वा हाजजय

गयाउन मरएको जजभभा वा उियदायमत्वराई सभझनुऩदाछ ।
(ङ) “ताभेरी”

बन्नारे न्मायमक समभमतको ऺेत्रामधकाय मबत्रका यववादहरुभा सभवजन्धत

ऩऺराई

वुझाईने

भमाद, सुचना, आदे श, ऩूजॉ वा जानकायी ऩत्र रयतऩूवक
ा वुझाउने कामाराई सभझनुऩछा ।
(च) “तामदात” बन्नारे सभऩजिको यववयण वा गन्ती गये को सॊ ख्मा जमनने व्महोया वा सभऩजिको पाॉटवायी
वा रगतराई सभझनुऩदाछ ।
(छ) “तोयकएको” वा

“तोयकए फभोजजभ ” बन्नारे मस ऐन अन्तगात फनेको मनमभभा तोयकए फभोजजभ

सभझनुऩछा ।

(ज) “दयऩीठ” बन्नारे न्मायमक समभमत सभऺ ऩेश हुन आएका कुनै कागजऩत्रको
कानूनरे दताा नहुने वा नराग्ने बएभा त्मसको ऩछामड

सभफन्धभा रयत नऩुगे वा

ऩयि सोको कायण य अवस्था जनाइ

अमधकायप्राप्त अमधकायीरे रेजखददने मनदे शन वा व्महोयाराई सभझनुऩदाछ ।
(झ) “नाभेसी”

बन्नारे कुनै व्मजिको नाभ , थय य वतन सभेतको यवस्तृत यववयण खुराइएको व्महोयाराई

सभझनुऩदाछ ।
(ञ) “नामरश”

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

सभझनुऩछा

(ट) “मनणाम यकताफ ”

बन्नारे समभमतरे उजुयीभा गये को मनणामको अमबरेख याख्नको रामग खडा गये को

उजुयीभा मनणाम गये को व्महोया य त्मसको आधाय तथा कायणको सॊ जऺप्त उलरेख बएको यकताफ
सभझनुऩछा ।
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(ठ) “ऩन्चकृमत भोर ”

बन्नारे ऩञ्च बराद्मीरे सभऩजिको स्थरगत तथा स्थानीम अवरोकन

भूलमाॊकन गयी

यवक्री यवतयण हुनसक्ने उजचत ठहयाएय मनजश्चत गये को भुलमराई सभझनुऩदा छ ।

(ड) “ऩेशी”

बन्नारे न्मायमक समभमत सभऺ मनणामाथा ऩेश हुने यववादहरुभा ऩऺहरुराई उऩजस्थत

गयाइ

ु ाइ गने काभराई सभझनुऩदाछ ।
सुनव

(ढ) “प्रमतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजुयी दताा गदाछ सो व्मजि वा सॊ स्था सभझनुऩछा ।
(ण) “वकऩत्र”

बन्नारे यववाद सभफन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मि गये का कुया रेजखने वा

रेजखएको कागजराई सभझनुऩछा ।

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

(थ) “फादी” बन्नारे कसै उऩय समभमत सभऺ उजुयी दताा गने व्मजि वा सॊ स्था सभझनुऩछा ।

(द) “भूलतवी” बन्नारे न्मायमक समभमत अन्तगात यवचायाधीन भुद्धा अन्म अड्डा अदारतभा सभेत यव

चायामधन

बईयहेको अवस्थाभा न्मायमक समभमतरे मनणाम गदाा अन्म यवचायामधन भुद्धाभा प्रबायवत हुने दे जखएभा

प्रबाव ऩाने भुद्धाको पैसरा नबएसभभ प्रबायवत हुने भुद्दा स्थमगत गने कामाराई सभझनुऩछा ।
(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 सभऩूणा अवमवराई सभझनुऩदाछ ।

(न) “सदयस्माहा ” बन्नारे धयौटीभा यहे को यकभको रगत किा गयी आभदानीभा वाध्ने कामाराई
(ऩ) “सबा” बन्नारे नगयसबा सभझनुऩछा ।

(प) “समभमत” बन्नारे न्मायमक समभमत सभझनुऩछा य सो शव्दरे स्थानीम ऐनको दपा ४८
फभोजजभको समभमतराइा सभेत जनाउनेछ ।

(फ) “सार वसारी ” बन्नारे हये क वषाको रामग छु िा
गरयएको शता सभझनुऩछा ।

सभझनुऩछा ।

को उऩदपा (६)

छु िै हुने गयी प्रमतवषाको मनमभि स्थामी रुऩभा

तम

(ब) “स्थानीम ऐन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सभझनुऩछा ।
(भ) "सॊ यवधान" बन्नारे नेऩारको सॊ यवधान सभझनुऩछा ।

ऩरयच्छे द २

समभमतको अमधकाय
३. उजुयीभा मनणाम सभफन्धी 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 सभफन्धी फाहे क अन्म काभ्

(१) दपा ३ भा उलरेख 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 ।

५. मस ऐन फभोजजभ कामायवमध अवरभफन गनुऩ
ा ने् समभमतरे उजुयी वा उजुयीको कायवाही य यकनाया गदाा
प्रचमरत य सभफजन्धत सॊ घीम कानूनभा स्ऩष्ट उलरेख बए दे जख फाहेक मस ऐन फभोजजभको कामायवमध
अवरभफन 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 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 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 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) नगयऩामरकाको ऺेत्रामधकाय मबत्र ऩये का कुनै अदारत वा मनकामफाट भेरमभराऩ वा
मभराऩत्रको रामग प्रेयषत गयीएको,

(घ) अचर सभऩजि सभावेश यहेको यवषमभा सो अचर सभऩजि नगयऩामरकाको बैगोमरक

ऺेत्रामधकाय मबत्र ययहयहेको, तथा
(ङ) कुनै घटनासॉग सभफजन्धत यवषमवस्तु यहेकोभा सो घटना 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 रेजखए दे जख फाहेक उजुयीभा दे हाम फभोजजभको व्महोया सभेत खुराउनुऩनेछ्
(क) फादीको नाभ, थय, वतन य मनजको फाफू य आभा, तथा थाहा बएसभभ फाजे य फज्मै को नाभ ;
(ख) प्रमतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसभभ मनजको फाफु य आभाको नाभ, थय य स्थान ऩिा
राग्नेगयी स्ऩष्ट खुरेको वतन ;

(ग) नगयऩामरकाको नाभ सयहत समभमतको नाभ ;
(घ) उजुयी गनुऩ
ा ये को व्महोया य सभऩूणा यववयण ;
(ङ) नगयऩामरकारे तोके अनुसायको दस्तुय फुझाएको यमसद वा मनस्सा ;

(च) समभमतको ऺेत्रामधकाय मबत्रको उजुयी यहेको व्महोया य सभफजन्धत कानून ;
(छ) फादीरे दावी गये को यवषम य सोसॉग सभफन्धीत प्रभाणहरू ;

(ज) हदभमाद राग्ने बएभा हदभमाद यहेको तथा हकदै मा ऩुगेको

सभफन्धी व्महोया ;

(झ) कुनै सभऩजिसॉग सभफजन्धत यवषम बएकोभा सो सभऩजि चर बए यहेको स्थान, अवस्था तथा
अचर बए चाययकलरा सयहतको सफै यववयण ।

(४) प्रचमरत कानूनभा कुनै यवशेष प्रयक्रमा वा ढाॉचा वा अन्म केयह उलरेख 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 सभफजन्धत अचर सभऩजिको 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 सभफजन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइा मभमसर साभेर याख्नुऩछा ।

||

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख बऩााइाभा तोयकएको ताये ख तथा उि मभमतभा हुने

उलरेख गयी सभफजन्धत ऩऺराइा अनुसूची ४ फभोजजभको ढाॉचाभा ताये ख ऩचाा ददनुऩनेछ ।

कामा सभेत

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

रेजख 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
उलरेख 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 हदभमाद तोयकएकोभा हदभमाद वा भमाद 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 सभऩजि वा अमधकायसॉग सभफजन्धत यवषमभा यववाद मनरूऩण गनुऩ
ा ने यवषम उजुयीभा
सभावेश यहेकोभा त्मस्तो सभऩजि 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

;

; तथा

१२. दोहोयो दताा गना नहुने् (१) मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन प्रचमरत कानून फभोजजभ
समभमत वा अन्म कुनै अदारत वा मनकामभा कुनै ऩऺरे उजुयी गयी समभमत वा उि अदारत वा

मनकामफाट उजुयीभा उलरेख 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 ( २) फभोजजभ दताा गना नमभलने उजुयी ब ुरवश 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
कजभतभा एक प्रमत नक्कर उजुयीसाथै ऩेश गनुऩ
ा नेछ य उजुयी प्रशासकरे त्मस्तो मरखतभा कुनै कैयपमत
जनाउनुऩने बए सो जनाइ सो प्रभाण सभफजन्धत 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 २

१ फभोजजभ भमाद वा सूचना प्राप्त बएऩमछ भमाद 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 ।

ब्महोया ददॉदा अनुसूची-५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।

(३) प्रमतवादीरे मरजखत
१६. प्रमतवाद

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

फभोजजभको रयत ऩुगेको तथा भमाद 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 रेजखए 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 छोडेको तथा प्रत्मेक ऩृष्ठभा फजिस
हयपभा नफढाइा कागजको एकातपा भात्र रेजखएको ;
(ख) मरखत दताा गना लमाउने प्रत्मेक व्मजिरे मरखतको प्रत्मेक ऩृष्ठको शीय ऩुछायभा
छोटकयी दस्तखत गयी अजन्तभ ऩृष्ठको अन्त्मभा रेखात्भक 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 रेजखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुट्ठा ठहये

कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा बन्ने उलरेख 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

(३)

मरखतभा ऩेटफोमरभा ऩये को स्थानको ऩयहचान हुने स्ऩष्ट यववयण य व्मजिको नाभ, थय,

(४)

मरखत दताा गना लमाउने वा समभमतभा कुनै कागज गना आउनेरे मनजको नाभ, थय य

रेजखएको हुनऩु नेछ ।

ठे गाना तथा अन्म यववयण स्ऩष्ट खुरेको हुनऩु नेछ ।

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 ( २) मरखत दताा गना लमाउने ऩऺरे समभमतभा दताा
रेखाइ वा टाइऩ वा भुद्रणको साभान्म त्रुटी सच्माउन मनवेदन ददन सक्नेछ ।

||

बइसकेको मरखतभा

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदनभा भाग फभोजजभ सच्माउॉदा दावी तथा प्रमतवादभा गयीएको

भाग वा दावीभा भुरब ुत 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
भमाद ताभेरी तथा ताये ख
२०. भमाद सूचना ताभेर गने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ मफवाद दताा बएऩमछ फयढभा दुइा ददन
मबत्र प्रमतफादीका नाभभा प्रचमरत कानूनभा भमाद तोयकएको बए सोयह फभोजजभ य नतोयकएको बए ऩन्र
ददनको भमाद ददइा सभफजन्धत वडा कामाारम भापात उि भमाद वा सूचना ताभेर गना सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ भमाद 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 रेजखएको बए ताऩमन एक बन्दा फयढ प्रमतफादीराइा भमाद

ददनुऩदाा प्रभाण कागजको नक्कर कुनै एकजना भुर प्रमतफादीराइा ऩठाइा फाॉयकको भमादभा प्रभाण
कागजको नक्कर परानाको भमाद साथ ऩठाइएको छ बन्ने व्महोया रेजख ऩठाउनुऩनेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बएको भमाद वडा कामाारमरे फयढभा मतन ददन मबत्र ताभेर गयी
ताभेरीको व्महोया खुराइा समभमतभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (

२) फभोजजभ भमाद ताभेर हुन नसकेभा दे हाम फभोजजभको यवद्युतीम भाध्मभ वा

ऩमत्रकाभा सूचना प्रकाशन गये य भमाद ताभेर गनुऩ
ा नेछ्

(क) भमाद ताभेर गरयनुऩने व्मजिको कुनै फ्माक्स वा इाभेर वा अन्म कुनै अमबरेख हुन
सक्ने यवद्युतीम भाध्मभको ठे गाना बए सो भाध्मभफाट ;

(ख) प्रमतफादीरे भमाद 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 भमाद ताभेर गयाउॉदा भमाद ताभेर हुन सक्ने

भनामसफ

कायण दे जखएभा समभमतको आदे शफाट त्मस्तो सयकायी मनकाम भापात ।

(६) मस ऐन फभोजजभ भमाद जायी गनुऩा दाा अनुसूची -६ फभोजजभको ढाॉचाभा जायी गनुऩा नेछ ।
२१. योहवयभा याख्नुऩने् मस ऐन फभोजजभ वडा कामाारम भापात ताभेर गरयएको भमादभा

सभफजन्धत वडाको

अध्मऺ वा सदस्म तथा कजभतभा दुइाजना स्थानीम बरादमभ योहवयभा याख्नुऩनेछ ।

२२. यीत फेयीत जाॉच गने् (२) उजुयी प्रशासकरे भमाद ताभेरीको प्रमतवेदन प्राप्त बएऩमछ यीतऩूवक
ा को ताभेर
बएको छ वा छै न जाॉच गयी आवश्मक बए सभफजन्धत वडा सजचवको प्रमतवेदन सभेत मरइा यीतऩूवक
ा को
दे जखए मभमसर साभेर याजख तथा फेयीतको दे जखए फदय गयी ऩुन् भमाद ताभेर गना रगाइा ताभेरी प्रमत
मभमसर साभेर याख्नुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा सभफजन्धत 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 सभफजन्धत कभाचायी
उऩय

कायवाहीको रामग कामाऩामरका सभऺ रेजख ऩठाउनसक्नेछ ।

२३. ताये खभा याख्नू ऩने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ८ 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 उलरेख गयी
एकै मभरानको ताये ख तोक्नुऩछा ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख तोयकएको सभमभा कुनै ऩऺ हाजजय नबए ऩमन तोयकएको कामा
सभऩन्न 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 रेजखएको बए ताऩमन तोयकएको ताये खभा कुनै ऩऺ उऩजस्थत
नबए ऩमन समभमतरे मफवादको यवषमभा कायवाही गना फाधा ऩनेछैन ।
२४. समभमतको मनणाम फभोजजभ हुने् समभमतरे भमाद ताभेरी सभफन्धभा प्रचमरत कानून तथा मस ऐनभा रेजखए
दे जख फाहेकको यवषमभा आवश्मक प्रयक्रमा मनधाायण गना सक्नेछ ।
ऩरयच्छे द-५
सुनवाइा तथा प्रभाण फुझ्ने सभफन्धभा
२५. प्रायजभबक 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 (

२) फभोजजभ तत्कार मनणाम गना सयकने

नदे जखएभा समभमतरे दे हाम फभोजजभको आदे श गना सक्नेछ्-

(क) मफवादभा भुख नमभरेको कुयाभा मकीन गना प्रभाण फुझ्ने वा अन्म कुनै कामा गने

;

(ख) मफवादभा फुझ्नुऩने प्रभाण मयकन गयी ऩऺफाट ऩेश गना रगाउने वा सभफजन्धत मनकामफाट
भाग गने आदे श गने;

(ग) भेरमभराऩका सभफन्धभा मफवादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने

; तथा

ु ाइको रामग ताये ख तथा ऩेजशको सभम तामरका
(घ) मफवादका ऩऺ उऩजस्थत बएभा सुनव
(३) उऩदपा (

मनधाायण गने ।

२) य ( ३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको 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 सभऩन्न हुनको रामग मथासभबव 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

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

आफ्नो साऺी समभमत सभऺ उऩजस्थत गयाउनु सभफजन्धत

ऩऺको दायमत्व हुनेछ ।

२९. समभमतको तपाफाट फकऩत्र गयाउने् (१) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन नाफारक
वा अशि वा वृध्दवृध्दा ऩऺ यहेको उजुयीभा साजऺ फकऩत्रको रामग तोयकएको ताये खको ददन उऩजस्थत
नबएको वा उऩजस्थत नगयाइएको साऺीराइा समभमतरे भमाद तोयक समभमतको तपाफाट जझकाइा फकऩत्र
गयाउन सक्नेछ ।

खकऩत्र हुने ताये ख तोयक भमाद जायी गनुऩा नेछ य

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ साऺी जझकाउॉदा

उजुयीका ऩऺहरूराइा सभेत सोयह मभरानको ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
३०. साऺी फकऩत्र गयाउने् (१) उजुयी प्रशासकरे साऺी

खकऩत्रको रामग तोयकएको ददन ऩऺहरूसॉग

मनजहरूरे उऩजस्थत गयाउन लमाएका साजऺको नाभावरी मरइा समभमत सऺम 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 सभभका 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
सभबावना 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

मभराउने दायमत्व समभमतको हुनेछ ।

(४) उऩदपा (

आदे श गये भा साऺीरे नदे ख्ने गयी ऩऺ उऩजस्थत हुने व्मवस्था

२) वा (३) फभोजजभ गदाा समभमतरे उजुयीसॉग सभफजन्धत आवश्मक प्रश्न तमाय गयी

समभमतको तपाफाट फकऩत्र गयाउन सक्नेछ ।
३२. ऩेशी सूची प्रकाशन गनुऩ
ा ने् ( २) 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 (३) फभोजजभको सूची सॊ मोजकरे य मनजको अनुऩजस्थमतभा मनजरे जजभभेवायी 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 उलरेख 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 (

२) वा ( ३) भा यहेको क्रभानुसाय नै समभमतरे मफवादको सुनवाइा य कायवाही तथा

यकनाया गनुऩ
ा नेछ ।
३४. उजुयी प्रशासकको जजभभेवायी 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 जजभभेवायी 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 गनुऩा 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 सभफन्धी 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 ।
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(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको 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 सॊ रग्न
ु ॉद
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 री आभा, 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 सभझनुऩछा ।

(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
यकनाया नगना मनवेदन ददन सक्नेछ
४९(९) अनुसाय हुनेछ ।

आवश्मक प्रभाण सयहत मफवादको कायवायह

य सो सभफन्धभा

काभ कायफाही स्थानीम ऐनको दपा

(४) उऩदपा (३) अनुसाय मफवाद मनरुऩण हुन नसक्ने अवस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा ४ ९(६) य
(८) 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 रेजख 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 रेजखएको 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 ४२ 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

गनुऩा ने

दे जखएको यवषम, दुवै ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाणका कुयाहरू सभेतको यवषम खुराउनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा उलरेख 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 मसरमसरेवाय उलरेखन 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 ३ तथा ४ भा उलरेख बएदे जख फाहेक दे हामका कुयाहरु सभेत मनणामभा खुराउन
सक्नेछ्(क) साऺी वा सजामभनको फकऩत्रको सायाॊश

;

(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा वा अवरभफन 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. प्रायजभबक सुनवाइाभा मनणाम हुनसक्ने् (१) समभमतरे ऩयहरो सुनवाइाको रामग ऩेश बएको अवस्थाभा नै
मफवादभा थऩ प्रभाण फुजझयहनुऩने अवस्था नयहेको दे खेभा अथवा हदभमाद 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 सभफजन्धत
ऩऺराइा

जानकायी ददनु ऩनेछ ।

|  |

४४. मनणाम सॊ शोधन् (१) समभमत सभऺ मफवादको ऩऺ वा कुनै सयोकायवारारे मफवादको मनणामभा बएको कुनै

रेखाइाको 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

खट
ु ी 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

सभफजन्धत मनकामभा रेजख ऩठाउनुऩनेछ ।
४६. मनणाम बएऩमछ गनुऩ
ा ने कायवायह्

आवश्मक कायवाहीको रामग

(९) उजुयी प्रशासकरे समभमतफाट मनणाम बएऩश्चात मनणाम यकताफभा

समभमतका सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मयकन गयी मनणाम यकताफ य मभमसर जजभभा मरनुऩछा ।

(२) मस ऐन फभोजजभ मनणामको ऩूणऩा ाठ तमाय बएऩमछ सफै सदस्मको दस्तखत बैसकेऩमछ उजुयी

प्रशासकरे मनणामको कामाान्मवम गनाका रामग तत्कार गनुऩ
ा ने केयह कामा बए सो सभऩन्न गयी मभमसर
अमबरेखको 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 भमाद ब ुिान 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 कया रेजखएको बए ताऩमन मफवादभा फुझ्नुऩने प्रभाण तथा ऩुया

गनुऩ
ा ने प्रयक्रमा फाॉयक नयहीवाद मनणाम गना अङ्ग ऩुमगसकेको बए सो ऩुगेको ऩन्र ददनमबत्र अजन्तभ मनणाम
गनुऩ
ा नेछ ।

४८. अ.न्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श जायी गना सयकने्
स्थानीम ऐनको दपा ५९ को उऩदपा ८ को खण्ड

सभभ 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 प्रायजभबक 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 कामासभऩादनराइा सहजजकयण गना एक सजचवारम यहने छ
(२) उऩदपा (१) वभोजजभको सजचवारमभा कामाऩामरकारे

आवश्मता अनुसाय उजुयी प्रशासक,

अमबरेख प्रशासक तथा अन्म कभाचायीहरुको व्मवस्था गना सक्नेछ । सजचवारमको कामासभऩादनराइा
व्मवजस्थत गना सजचवारम अन्तगात उजुयी शाखा/ पाॉट तथा अमबरेख शाखा /पाॉट यहन सक्नेछ ।
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५०. उजुयी प्रशासकको काभ , कताव्म य अमधकाय्

मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख 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
सभफजन्धत 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 भमाद जायी

गने;

(ङ) यववादका ऩऺराइा तायख 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 थाभने मनवेदन मरइा आवश्मक कायवाही
गने;

(ज) समभमतफाट बएको आदे श कामाान्वमन गने गयाउने
(झ) समभमतभा ऩेश वा प्राप्त बएका कागजऩत्र फुझ्ने

(ञ) आवश्मकतानुसाय समभमतको तपाफाट ऩत्राचाय गने

;
, बऩााइा गने रगामतका कामाहरु गने ;
;

(ट) समभमतको आदे शरे ताभेर गनुऩा ने भमाद ताभेर गनेगयाउने

, ताभेर बएको भमादको

ताभेरी जाॉची यीतऩूवक
ा को नबए ऩुन् जायी गने तथा अन्म अदारत वा मनकामफाट प्राप्त
बएको नगयऩामरकारे ताभर गरयददनुऩने भमाद ताभेर गने गयाउने;

(ठ) मनणाम यकताफ य उजुयीको मभमसर जजभभा मरने

;

(ड) समभमतभा दताा बएका यववाद तथा मनवेदन रगामतका कागजातको अमबरेख तमाय गने य
भामसक वा वायषाक प्रमतवेदन ऩेश गनुऩ
ा ने मनकाम सभऺ प्रमतवेदन तमाय गयी सॊ मोजकफाट
प्रभाजणत गयाइा सभफजन्धत मनकामभा ऩठाउने;

(ढ) आफ्नो जजभभा यहेका उजुयीका मभमसरभा यहेका कागजातको यीतऩूवक
ा नक्कर ददने

;

(ण) जजलरा अदारतभा ऩुनयावेदन राग्ने गयी मनणाम बएका यववादभा ऩुनयावेदन भमाद 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 जजभभा मरने

; तथा

(थ) ऩेश बएका मनवेदन रगामतका कागजातभा समभमतफाट आदे श हुनऩु ने वा मनकासा
मरनुऩनेभा समभमत सभऺ ऩेश गने ।
५१. अमबरेख प्रशासकको काभ , कताव्म य अमधकाय्

मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए फाहेक अमबरेख

प्रशासकको काभ , कताव्म य अमधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्

(क) मनणाम कामाान्वमन सभफन्धी्

(२) मनणाम फभोजजभ चरन चराउनुऩने

, कुनै कुया ददराइाबयाइा ददनुऩने रगामतका

मनणाम कामाान्वमनका रामग गनुऩ
ा ने कामाहरु गने तथा मनणाम कामाान्वमनको
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अमबरेख 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 गनुऩा ने बए सो सभेत
गने; तथा

(६) रेजखए दे जख फाहेकको कुनै कामा मनणाम कामाान्वमनको क्रभभा गनुऩा ने बएभा
समभमत सभऺ ऩेश गयी आदे श फभोजजभ गने ।

(ख) अमबरेख सॊ यऺण सभफन्धी्
(१) अमबरेख 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) अमबरेख शाखाभा प्राप्त बएको मभमसरहरुको सारफसारी अमबरेख याख्ने य
आवश्मकतानुसाय यववयण तमाय गने ; तथा

(५) कुनै अदारत वा मनकामफाट अमबरेखभा यहेको मभमसर वा कुनै कागजात भाग

बै आएभा यीतऩूवक
ा ऩठाउने य यपताा प्राप्त बएऩमछ यीतऩूवक
ा गयी सुयजऺत याख्ने ।

५२. उजुयी प्रशासक वा अमबरेख प्रशासकको आदे श उऩयको मनवेदन्

(१) मस ऐन फभोजजभ उजुयी प्रशासक वा अमबरेख प्रशासकरे गये को आदे श वा कायवाही उऩय जचि
नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे श वा कायवाही बएको ऩाॉच ददनमबत्र समभमत सभऺ मनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) समभमतरे उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश बएको मनवेदन उऩय सुनवु ाइा गयी मनवेदन ऩेश बएको फयढभा सात
ददन मबत्र मनवेदन उऩयको कायवायह टु ङ्गग्माउनुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको 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 सभफन्धी 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 सभझाइा ऩऺहरूको मभराऩत्र गने सभफन्धभा सहभमत यहेनयहेको सोध्नुऩनेछ ।
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(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सुनाउॉदा ऩऺहरूरे मभराऩत्र गना भञ्जुय गये भा समभमतरे

ऩऺहरूको मनवेदनभा

उलरेख 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 अमबरेखको 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 रेजख ऩठाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभको

आदे शऩमछ भेरमभराऩ सभफन्धी कायवायह प्रायभब गयी ऩऺहरूफीच

भेरमभराऩ गयाइाददनुऩनेछ ।
(५) भेरमभराऩ सभफन्धी 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 रेजखएको 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 रेजखएको बए ताऩमन कुनै उजुयीभा
मभराऩत्र गयाउॉदा उजुयीको प्रकृमत वा मभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय फादी बइा चरेको कुनै

यववाद वा सावाजमनक तथा सयकायी सभऩजि 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 सभबावना

यहेको दे खेभा ऩऺहरूराइा भेरमभराऩको रामग ताये ख तोक्न सक्नेछ ।
(@) उऩदपा ( २) फभोजजभको ताये खको ददन समभमतरे यववादका ऩऺ तथा यवऩऺ, उऩजस्थत
बएसभभ 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 भमादभा समभमत सभऺ उऩजस्थत नबएको वा उऩजस्थत बएय ऩमन ताये ख
गुजायी यववादभा ताये खभा नयहेको ऩऺ अथवा यववादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩमन यववादको
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ऩेटफोरीफाट उजुयीको ऩऺ कामभ हुने दे जखएको व्मजि सभेत भेरमभराऩको रामग उऩजस्थत बएभा
समभमतरे भेरमभराऩ गयाइा मभराऩत्रको कागज गयाइाददनुऩनेछ ।

५८. प्रायजभबक सुनवाइा ऩूव ा भेरमभराऩ् (१) उजुयी प्रशासकरे प्रायजभबक 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 मबराऩत्रभा 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 सभबायवत भेरमभराऩकतााको सूची तमाय गनेछ्
(क) कजभतभा स्नातक उजिणा गये को

;

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

; तथा

(ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेवीको रुऩभा ऩयहचान फनाएको ।
(घ)
(ङ)
(च)

भेरमभराऩकतााको ४८ घण्टा तामरभ मरइ भेरमभराऩकतााको कामा गदै आएको

२५ फषा उभेय ऩुया बएको ।

भाथी मोग्मताभा जुन सुकै कुया रेजखएको 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 अनुभो

खन 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 ^९ फभोजजभ तमाय बएको सूची प्रत्मेक वषा
अद्यावमधक गनुऩ
ा नेछ ।
(२) प्रत्मेक वषा अद्यावमधक गये को भेरमभराऩकतााको सूची समभमतरे सबाफाट अनुभोदन
गयाउनुऩनेछ ।
(३) मस

ऐन तथा प्रचमरत कानून फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सूचीभा सूचीकृत हुन मोग्मता

ऩुगेको व्मजिरे समभमत सभऺ सूचीकृत

गरयऩाउनको रामग अनुसूची -११ फभोजजभको ढाॉचाभा मनवेदन

ददनसक्नेछ ।

६१. भेरमभराऩकतााको सूचीफाट हटाउने् (१) समभमतरे दपा ६ ) 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 सभफध्द यहेकोभा सो सॊ स्था खाये ज वा यवघटन बएभा ; य
(ङ) समभमतरे दपा ६७ को उऩदपा
(च)

(२) फभोजजभ मनजराइा सूचीफाट हटाउने मनणाम गये भा ।

फसइ सयाइ गये भा ।
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(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 सभभको 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

भेरमभराऩकतााकोसूचीभानयहेकोमस

ऐन फभोजजभ

भेरमभराऩकताा हुन अमोग्मनबएको कुनै व्मजि वा सॊ स्थाफाट भेरमभराऩ प्रयक्रमा अगाडी फढाउन

सहभत

बै मरजखत मनवेदन ददएभासमभमतरे त्मस्तोव्मजि वासॊ स्थाराइाभेरमभराऩकताा रे यकददनुऩनेछ ।

६४. भेरमभराऩकतााको ऩरयवतान् (१) समभमतरे दे हामको अवस्था ऩरय ऩऺहरूरे मनवेदन ददएको अवस्थाभा
भेरमभराऩकताा ऩरयवतान गरयददनुऩनेछ् (क) दपा ६

० फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सूचीफाट हटाउने अवस्था बएभा ;

(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभमतभा भेरमभराऩकताा हेयपेय गना भञ्जुय बएभा

;

(ग) यववादको कुनै ऩऺरे भेरमभराऩकतााप्रमत अयवश्वास यहेको मरजखत जानकायी
गयाएभा;

(घ) कुनै कायणरे भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩभा सहबागीबैयहन नसक्ने जनाएभा

;

(ङ) यववादको यवषमवस्तुभा भेरमभराऩकतााकोकुनै 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 सभऩन्न हुन
नसक्ने बएभा समभमतरे फयढभा एक भयहना सभभको सभम थऩ गना सक्नेछ ।
६५. भेरमभराऩको रामग ऩठाउॉदा गने प्रयक्रमा् (१) समभमतरे कुनै उजुयी भेरमभराऩको रामग भेरमभराऩकताा

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

;

(ख) उजुयीको ऩऺ वा वाये स बए वाये सको नाभ, थय, वतन य उऩरब्ध बएसभभ
टे मरपोन नभफय, इाभेर, फ्माक्स तथा अन्म सभऩका यववयण; तथा

(ग) भेरमभराऩ सभफन्धी प्रयक्रमा सभऩन्नगनुऩ
ा ने स्थान य सभम ।
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(२) भेरमभराऩकताारे समभमत सभऺ भाग गये भा उजुयीका कागजातहरूको नक्कर उऩरब्ध
गयाउनुऩनेछ ।

(३) भेरमभराऩको रामग तोयकएको सभम सभऩन्न बएको सात ददन मबत्र उजुयीको ऩऺहरू समभमत
सभऺ उऩजस्थत हुने गयी ताये ख तोक्नुऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन भेरमभराऩकताारे तोयकएको सभम

अगावै उजुयी समभमत सभऺ यपताा ऩठाउने मनणाम गये भा सोमनणामको जानकायी बएको सात ददन मबत्र
ऩऺहरूराइा समभमत सभऺ उऩजस्थत हुनेगयी ऩठाउनुऩनेछ ।

६६. भेरमभराऩभा अवरभफन गनुऩ
ा ने प्रयक्रमा् (१) समभमतरेऩऺहरूको सहभमतभा भेरमभराऩको रामग छरपर
गने तथा अन्म कामा गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरमभराऩकतााराइा सोको जानकायी उऩरब्ध
गयाउनुऩनेछ ।
तय ऩऺहरूको सहभमतभा भेरमभराऩकताारे अन्म कुनैस्थानको छनौट गना फाधा ऩनेछैन ।

(२) ऩऺहरूराइा उऩदपा (

३) फभोजजभभेरमभराऩकताारे तोकेको स्थानभा तोयकएको सभमभा

उऩजस्थत हुने दायमत्व यहनेछ ।

(३) उऩदपा (

४) 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 भाजानकायी यहेको स्थानीम बद्रबरादभी ।

(५) भेरमभराऩकताारे ऩऺहरूको सहभमतभा ऩऺहरूसॉग दे हाम फभोजजभ वाताा गनासक्नेछ्
(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तवाताा
(ख) टे मरपोन वाताा
(६) प्रचमरत कानून तथा मस

; तथा

, मबडीमो कन्रेन्स वा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट वातााराऩ ।
ऐनको भान्मता यवऩयीत नहुनेगयी ऩऺहरूको सहभमतभा

भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩको कामायवमध मनधाायण गनासक्नेछ ।

६७. भेरमभराऩकतााको आचयण् (१) भेरमभराऩकताारे दे हामफभोजजभको आचयण ऩारन गनुऩ
ा नेछ् -

(क) भेरमभराऩ सभफन्धी कायवाहीमनष्ऩऺ ढङ्गरे सभऩादन गनुऩा ने
(ख) कुनै ऩऺप्रमत झुकाव

;

, आग्रह, ऩूवााग्रहनयाख्ने वा याखेको दे जखने कुनै आचयण वा

व्मवहाय नगने ;

(ग) कुनै ऩऺराइा डय

, त्रास, झुक्मान वा प्ररोबनभा ऩायी भेरमभराऩ गयाउन नहुने;

(घ) यववाद कामभ यहेको अवस्थाभा यववादको कुनै ऩऺसॉग आमथाक कायोफायभा
सॉरग्न नहुन;े

(ङ) भेरमभराऩ सभफन्धभा फनेको प्रचमरतकानून तथा अन्म स्थायऩत भान्मता यवऩयीत
आचयण गना नहुन;े

(च) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सभभानजनक

,सदबावऩूणा य सफै ऩऺप्रमत सभान

व्मवहाय कामभ गने ;

(छ) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मि गये को यवषमवस्तुको गोऩनीमता कामभ
याख्ने; तथा
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(ज) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺफाटप्राप्त बएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रयक्रमा
सभऩन्न बएऩमछ वा मनज प्रयक्रमाफाट अरगबएऩमछ सभफजन्धत ऩऺराइा सुयजऺत
यपताा गने ।

(२) समभमतरे कुनै भेरमभराऩकताारे उऩदपा (२) फभोजजभको आचयण ऩारना नगये को उजुयी ऩयी
वा सो यवषमभा स्वमॊ जानकायी प्राप्तगयी 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

(३) 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 भमाद तोयक ऩठाउनु ऩनेछ ।

७०. भेरमभराऩ नबएको उजुयीभा मनणाम गनुऩ
ा ने् (१) स्थानीम ऐनको दपा ४ ८ (१) को यवफादभा समभमतरे
भेरमभराऩको रामग ऩठाएको उजुयीभा ऩऺहरुफीच भेरमभराऩ हुन नसयक

भेरमभराऩकतााको प्रमतवेदन

सयहत प्राप्त हुन आएभा कानून फभोजजभ कायवाही गयी मनणाम गनुऩा छा ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन दे हाम फभोजजभको उजुयीभा अमधकायऺेत्र
ग्रहण गने सभफजन्धत 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 सभफजन्धत अदारत वा मनकामभा ऩठाउॉदा
हाजजय हुन जाने ताये ख तोकी ऩठाउने तथा मभमसर सभेत नक्कर खडा गयी अमबरेख याजख सक्कर मभमसर
सभफजन्धत 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 ४९ (१) अनुसायको मोग्मता तथा अनुबव
नबएका भेरमभराऩकताावाट भेरमभराऩ गयाउन वाधा ऩने छै न ।
(#) समभमतरे सभुदामस्तयभा हुने साभुदायमक भेरमभराऩको कामायवमध तोके वभोजजभ हुनेछ ।
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ऩरयच्छे द ९
मनणाम कामाान्वमन सभफन्धी व्मवस्था
७३. सजचवारमको जजभभेवायी् कामाऩामरकाको प्रत्मऺ मनमन्त्रण य मनदे शनभा ययह समभमतको

मनणाम कामाान्वमन

गने गयाउने सभफन्धी सभऩूणा कामाको ये खदे ख गने जजभभेवायी वहन गनुऩा नेछ ।
७४.

सहमोग गनुऩ
ा ने् (१) 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 , मफगो वा अन्म कुनै

प्रकायको यकभ असुरउऩय नबइा उऩदपा (१) भा उलरेख बए फभोजजभका कामाारमहरुरे कुनै मसपारयश
वा कुनै कामा गरयददनेछैनन ।
७५.

असुर उऩय गने् (१) अमबरेख 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 सभफजन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा
जयीवाना यकभ सभेतकोयववयणनगयऩामरकाकोकामाारमका साथै सफै वडाकामाारमभा सभेत अमबरेखको
रामग ऩठाउनुऩनेछ ।

(३) सभफजन्धत कामाारमहरुरे उऩदपा (२) फभोजजभ रेजख आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जयीवाना यकभ

असुरउऩय गयी अमबरेख शाखाभा सदयस्माहा गना ऩठाउनुऩनेछ ।
७६.

बयीबयाउ गने् (१) समभमतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनैमनणाम फभोजजभकुनैऩऺरेयाखेको दस्तुय

अन्म कुनै प्रकायको यकभ कुनै ऩऺफाट बयाइा ऩाउने बएभा बयाइा ऩाउने ऩऺरे बयी ददनुऩने ऩऺको

, वा

त्मस्तो यकभ बयाइा ददनुऩने स्रोत खुराइा अनुसूची-१२ फभोजजभको ढाॉचाभा मनवेदन ददनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मनवेदन ददॉदा मथासभबव 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 सभऩजिको व्महोया खुराइा मनवेदन ददनुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको मनवेदनभा दपा ७९ फभोजजभको यववयण खुराइा मनवेदन ददनुऩनेछ

७७.

चरन चराइाददने् (१) समभमतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै मनणाम फभोजजभ कुनै सभऩजि वा अमधकाय
वा कुनै यवषमवस्तु वा सेवा वा अन्म कुनै यवषमको चरन ऩाउने ठहये को ऩऺरे त्मस्तो चरन ऩाउने
यवषमको यववयण खुराइा अमबरेख प्रशासक सभऺ अनुसूची-१३ को ढाॉचाभा मनवेदन ददनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मनवेदन ऩये भा अमबरेख प्रशासकरे मनणाम फभोजजभको यवषमको चरन
चराइाददनुऩनेछ ।

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

यववयण खुराउनुऩनेछ ।
७८.

सभऩजिको यववयण खुराउनुऩने् बरयबयाउ गना वा चरन चराइ ऩाउनको रामग मनवेदन ददने यववादको ऩऺरे
मनवेदनभा सभऩजिको यववयण उलरेख गदाा दे हाम फभोजजभको यववयण खुराउनु ऩनेछ् -

(क) अचर सभऩजिको यववयण
(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठे गाना तथा चाय यकलरा ;
(२) घय जग्गाको यकिा नभफय तथा ऺेत्रपर ;;
(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा कवर य सभबव बएसभभ वगायपट ;
(४) घय जग्गाको अवजस्थती आवास वा औद्योमगक वा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहेको व्महोया ;
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(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 सभऩजिको यववयण्

(१) चर सभऩजि 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 सभऩजिको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सभबायवत मफयक्र भूलम ; तथा

(४) नगद फाहेकको चर सभऩजि बए अवस्था , प्रकृमत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको साइज य सॉख्मा।
७९. सभऩजि योक्का याख्ने् (१) अमबरेख प्रशासकरे दपा ७ १ वा ७ २ फभोजजभ मनणाम कामाान्वमनको रामग
मनवेदन ऩये ऩमछ दे खाइएको सभऩजिको हकभा आवश्मक ऩने जमत जेथा योक्का याख्ने सभफन्धभा 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 रेजख ऩठाउनुऩनेछ ।

(२) फारी, ब्माज , फहार रगामतको सभऩजिको हकभा मनवेदन ऩये को फयढभा दुइा ददन मबत्र
सभऩजि तामदात गना रगाइा तामदात गदााको सभमभा नै आवश्मक ऩने जमत सभऩजि वा सोफाट प्राप्त हुने
फारी, फहार , ब्माज , भुनापा आ दद आम मनमन्त्रण गनुा वा योक्का याख्नुऩछा य त्मसको बऩााइा सभफजन्धत
ऩऺराइा ददनुऩछा ।

(३) दपा ७८ को दे हाम

(ख) फभोजजभको सभऩजिको हकभा बरयबयाउको रामग आवश्मक ऩने

जमत सभऩजि योक्का याखी योक्काको सूचना आवश्मकताअनुसाय रेखा शाखा वा सभफजन्धत फैँ क वा
सभफजन्धत मनकामभा तुरुन्त रेजख ऩठाउनुऩनेछ ।

आदे श अनुसूची १४ फभोजजभ हुनेछ ।

(४) सभऩमत योक्का सभवजन्ध

८०. सभऩजि 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 सभऩजिको यववयण
खुराइा दखाास्त ऩये भा त्मस्तो यकभ बयी ददनुऩने व्मजिराइा फुझाउनुऩने यकभ फुझाउन सात ददनको
भमाद ददइा सूचना जायी गनुऩ
ा छा ।

(२) उऩदपा (२) फभोजजभको भमादभा यकभ फुझाउन नलमाएभा त्मस्तो बयीददनुऩने व्मजिको
बयीऩाउने व्मजिरे दे खाएको दपा ७९ को दे हाम (क) फभोजजभको सभऩजि तामदात गयीलमाउनुऩछा ।
(३) दण्ड , जयीवाना , सयकायी मफगो वा कुनै अदारत वा मनकाम वा नगयऩामरका वा समभमतको

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

(४) उऩदपा (६) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन जेथा जभानत वा कुनै प्रकायको

धयौट दाजखर गये को हकभा सो सभऩजिफाट खाभने जमत यकभको रामग उऩदपा
गरययहनुऩदै न ।

(५) उऩदपा

नगद

(३) फभोजजभ

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

सभफजन्धत ऩऺराइा ददइा सवासाधायणको जानकायीको रामग मरराभ हुने मभमत य सभऩजिको यववयण

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

(५) फभोजजभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा उि सूचनाभा तोयकएको सभऩजि

ऩञ्चयकते भोरफाट भामथ फढाफढ प्रयक्रमा फभोजजभ मरराभ गनुऩ
ा नेछ ।

(७) मरराभ प्रयक्रमाभा सभबव बएसभभ जजलरा अदारत , जजलरा प्रशासन कामाारम वा स्थानीम
प्रशासन कामाारम , स्थानीम प्रहयी कामाारम तथा नगयऩामरका ऺेत्र मबत्र यहेका अन्म सयकायी
कामाारमका प्रमतमनमधराइा योहवयभा याख्नुऩनेछ ।

(८) उऩदपा (८) फभोजजभ गदाा उि सभऩजि 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 सभऩजि ऩञ्चयकते भोरभा सकाय गना रगाउनुऩनेछ ।

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

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

(१०) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन नगयऩामरकाको कुनै यकभ असुर

उऩय गने क्रभभा मरराभ गदाा कसै रे सकाय नगये भा जमतभा सकाय हुन्छ त्ममतभा नै सो सभऩजि मरराभ
गयी प्राप्त यकभ सदयस्माहा गयी नऩुग यकभको हकभा कानून फभोजजभ अन्म सभऩजि वा प्रयक्रमाफाट
असुरउऩय गनुऩ
ा नेछ ।
८१. तामदात गने प्रयक्रमा् (१) अमबरेख प्रशासकरे दपा ८९ फभोजजभ सभऩजि तामदात गनुऩ
ा दाा कजभतभा वडा
सजचव स्तयको कभाचायी खटाइा त्मस्तो अचर सभऩजिको चरनचलतीको भूलम स्ऩष्ट खुलने गयी तामदात
गनारगाउनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तामदात गने कभाचायीरे तामदात गनुऩा ने सभऩजिको चरनचलतीको

भूलम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चयकते भोर कामभ गयी भुच ुलका खडा गयी अमबरेख 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 उलरेख 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 सभऩजि मफयक्र गनुऩा दाा मफयक्रहुने न्मुनतभ
भूलमराइा सभझनुऩछा ।

(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 सभफन्धभा प्रायवमधक
भुलमाॉकन प्रमतवेदन ।

८२. खाभनेजमत भात्र मरराभ गनुऩ
ा ने् (१) कामाऩामरकारे दपा ९० फभोजजभ मरराभ गदाा असुरगनुऩ
ा ने फाॉयक
खाभने जमत सभऩजिभात्र मरराभ गनुऩ
ा नेछ ।
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(२) सभऩजि मरराभ गदाा सकाय बएको यकभ असुरउऩय गनुऩा ने बन्दा फयढ बएभा सो फयढ
बएको जमत यकभ सभऩजिवार 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 सू चना जायी गयीजझकाइा यकभ यपताा गनुऩा छा ।

(४) उऩदपा

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

सजञ्चतकोषभा दाजखर गयी आभदानीफाॉमध सदयस्माहा गनुऩ
ा छा ।

(५) अमबरेख प्रशासकरे दपा ८० फभोजजभ मरराभ गये को सभऩजि सकाय गने ऩऺको नाभभा
सभऩजि दताा नाभसायीको रामग सभफजन्धत कामाारम वा मनकामभा ऩत्राचाय गयी मनजराइा सभऩजिको
चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइा आवश्मक ऩये सो सभऩजिको चरन चराइाददनुऩछा ।

(६) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन दपा

९० फभोजजभको मरराभ प्रयक्रमा

अगाडी फयढसकेऩमछ बयाउनुऩने यकभ फुझाउन लमाए ऩमन सो यकभ नफुजझ सभऩजि 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 खचा् मस ऐन फभोजजभ मफगो बयाउॉदा वा चरनचराउॉदा रागेको
खचा मफगो बयीददनुऩने वा चरनददनुऩने सभफजन्धत ऩऺरे व्महोनुऩ
ा नेछ ।

८५. मथाजस्थमतभा याख्ने् कामाऩामरकारे मस ऐन फभोजजभ चरनचराइा भाग्न वा मफगो बयाइाऩाउन कुनै सभऩजि
दे खाइा मनवेदन ऩये ऩमछ मफगो बयाउने वा चरनचराउने कामा सभऩन्न नबएसभभको रामग उि सभऩजि

हकहस्तान्तयण गना , बत्काउन , मफगाना तथा कुनै प्रकायको मनभााण कामा गयी उि सभऩजिको स्वरुऩ
ऩरयवतान गना नऩाउने गयी योक्का याख्न सभफजन्धत ऩऺको नाभभा आदे श जायी गयी उि सभऩजि
मथाजस्थमतभा याख्नुऩनेछ ।

८६. मनवेदनफाट कायवाही गने् (१) अमबरेख प्रशासकरे कुनै ऩऺरे दपा ९५ फभोजजभ बएको आदे श यवऩरयत
कुनै सभऩजिको हक हस्तान्तयण वा स्वरुऩ ऩरयवतान आदद गये को मनवेदन ऩये भा उि मनवेदन दताा गयी
त्मस्तो गने ऩऺको नाभभा मतन ददनको भमाद

जायी गयी मनजराइा हाजजय गयाइा सो मनवेदन समभमत

सभऺ ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

(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 रेजखएको बए ताऩमन उऩदपा

(९) 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) अमबरेख 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 सभऩजि उजुयीको ऩऺफाहेक अन्म कसै को बोगचरनभा यहेको बएभा अमबरेख
प्रशासकरे सोयह ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोजजभको सूचना जायीगनुऩ
ा नेछ ।
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(३) उऩदपा (१) फभोजजभ तोयकएको मभमतभा खयटइाजाॉदा घयजग्गा खारी गये को बए सभफजन्धत

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 अमबरेख 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 सभफजन्धत ऩऺरे उजुयी शाखाभा यहेको मभमसरको

नक्कर मरनुऩदाा उजुयी प्रशासक तथा अमबरेख शाखाभा यहेको मभमसरको नक्कर मरनुऩने बएभा अमबरेख
प्रशासक सभऺ मनवेदन ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदन ददनको एघाय फजे अगावै ऩेश बएभा सभफजन्धत कभाचायीरे

सोयह ददन य सो बन्दा ऩछी ऩेश बएभा सभबव बएसभभ 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) सभफजन्धत 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 रेजखएको 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 उलरेख गने् (१) नक्कर प्रभाजणत गने सभफजन्धत 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 उलरेख गयी नक्कर ददएको व्महोया जनाइा नक्कर प्रभाजणत गनुऩ
ा नेछ ।

९१. दस्तुय च ुिा नबइा नक्कर नददइने् सभफजन्धत प्रशासकरे मस ऐन फभोजजभ नक्कर भाग्ने ऩऺरे नक्कर
उताय गदाा दपा ८९ फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाजखर नगदाासभभ नक्कर ददनेछैन य सो नक्करको
आमधकारयकता प्रभाजणत गना ऩाउनेछैन ।

९२. प्रचमरत कानून फभोजजभ हुने् मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन उजुयीसॉग सभफजन्धत प्रचमरत
कानूनभा कुनै कुया रेजखएको बए सोभा रेजखए जमतको हकभा सोयह फभोजजभ हुनेछ ।

९३. मनमभ फनाउने अमधकाय् समभमतरे मस ऐनको प्रबावकायी कामाान्वमनको रामग आवश्मक मनमभ फनाउन
सक्नेछ ।

|  |

cg';'rL – !
Goflos ;ldlt ;dIf k]z ug]{
lgj]bg kq ÷ph'/L sf] 9fFrf
-bkmf * sf] pkbkmf -@_ ;+u ;DjlGwt

=====================lhNnf ================== ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g++ j:g] ......... 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{============================= sf] ========================================= -k|yd
kIf_ lgj]bs lj?4===============================lhNnf ufFpkflnsf=================================================gu/kflnsf÷
pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf j8f g+= sf] ========= j:g] jif{ =========== -bf];|f] kif_ ljkIfL
===================================================
ljifoM–=================================

d lgDg j'Fbfx?df n]lvP jdf]lhd lgj]bg ub{5' .
!= lgj]bgsf] j'Fbfut Joxf]/f
@= o; ;ldltjf6 bf];|f] kIf lemsfO{ h] hf] j'‰g'k5{ j'emL ljjfb lg?k0f u/fO{ kfFp .
#= o; ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf jf6 hf/L ePsf]
:yflgo Goflos sfo{ ljlwsf] pkbkmf !$ jdf]lhd lgj]bg b:t'/ ? !)) bf];|f] kIf !
hgfnfO{ Dofb ;'rgf b:t'/ ?= !)), kfgf/ @ sf] lgj]bgsf] k|ltlnkL b:t'/ ? o;}
lgj]bg ;fy bflvt u/]sf] !)) ;d]t u/L hDdf ? ========= o;} ;fy /fvL pkl:yt ePsf]
5' .
$= of] lgj]bg :yflgo ;/sf/ ;+rfng P+g, @)&$ sf] bkmf ====== cg';f/ o;} ;ldltsf] -@_
clwsf/ If]q leq kb{5 ।
%= of] lgj]bg xb Dofbleq} 5 / d lgj]bsnfO{ o; ljifodf lgj]bg lbg] xsb}of k|fKt 5 .
^= o; ljifodf cGoq sxL st} s'g} lgsfodf s'g} k|sf/sf] lgj]bg lbPsf] 5}g .
&= o; ;+u ;DjlGwt cGo ;/f]sf/jfnf JolQmx? lemsfO{ yk Joxf]/f j'emg ;lsg]5 .
*= o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] ;To x'g, em'6[f 7x/] sfg'g jdf]lhd ;+hfo ef]Ug
tof/ 5' .
lgj]bs
gfdM===============================
Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL – @
ph'/L btf{ u/]sf] lg:;fsf] 9fFrf
-bkmf ( sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DjlGwt

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

ljifoM– ph'/L btf{sf] lg:;f kq ;DjGwdf .
================================ j:g] तपाइ{====================================.n] ==============================... j:g] lj?4df o; ;ldltdf
========================= df btf{ u/L of] btf{ lg:;f lbO{Psf] 5 .
clws[t sd{rf/L
b:tvt==========================
ldlt==============================

|  |

cg';'rL – #
k'tnLjhf/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt4f/f v8f ul/Psf]
tf/]v e/kfO{
-bkmf ( sf] pkbkmf -@_ ;+u ;DjlGwt

jfbL

k|ltjfbL

===============================

======================================
d'4f ....................

ldlt =================================== df ================================================================ dfd ePsf]n] ;f]xL lbg
===================== jh] o; glfols ;ldlt÷sfof{nodf pkl:yt x'g]5' egL ;xL ug{]========================

jfbL

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

k|ltjfbL

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

Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL – $
k'tnLjhf/

नगयऩामरका

Goflos ;ldlt jf6 hf/L ug]{ tf/]vsf] krf{
tfl/v krf{

-bkmf ( sf] pkbkmf -#_ ;+u ;DjlGwt
jfbL

k|ltjfbL

===============================

====================================

d'4fM– ......................
ldlt==============================ut]====================================================================================================== sfd ug{]
========== jh] xflh/ x'g cfpg'xf]nf .

b:tvt
ldltM–======================

|  |

cg';'rL – %
Goflos ;ldlt ;dIf k]z ug]{
lnlvt hjfkm÷ k|ltjfbsf] 9fFrf
-bkmf !% sf] pkbkmf -#_ ;+u ;DjlGwt_
k|yd kIf

=============================================lhNnf================
ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf
j8f g+ ============================ j:g]==== - gftf ;DjGw pNn]v ug{]_ jif{sf] k|:t'tstf{ hjfkm lnlvt====== ======= sf]
bf];|f] kIf
====================================== lhNnf ============================ ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g++ j:g] =================== sf] ========== jif{ 5f]/f sf] ======================= -lgj]bs_ ljkIfL
=====================================================================
ljifoM– ==========================================

d lgDg j'Fbfx?df b]lvP jdf]lhd lgj]bg ub{5' . M–
!=========================================================
@========================================================
$= Goflos :yflgo jf6 hf/L ============================ 5' . bflvnf u/]sf] b:t'/ ?========= o;} o;} lgj]bg
;fy ;+nUg 5 .
% of] lnlvt hjfkm Dofb leq} lnO{ d cfkm} pkl:yt ePsf] 5' .
^= o; ljifodf cGoq sxLF st] s'g} lgosfodf s'g} k|sf/sf] lgj]bg lbPsf] 5}g .
&= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] ;To x'g, em'6[f 7x/] sfg'g jdf]lhd ;+ho ef]Ug tof/ 5' .
lgj]bs
gfdM–===========================

Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL –^
Goflos ;ldltjf6 hf/L ePsf]
Dofb ;'rgf
-bkmf @) sf] pkbkmf -^_ ;+u ;DjlGwt_

====================================
gftL÷gfltgL÷5f]/f÷j'xf/L==================================
sf]
5f]/f÷5f]/L÷>LdtL===========================================
lhNnf============================
ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf j8f g+= =========== lgjf;L jif{ =================== sf
tkfO{ >L ============================== lj?4 ====================================================================================
=============================================================== ======================================= n] ============================= ljjfbsf]
ljifodf o; k'tnLjhf/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt ;dIf lgj]bg kq bfo/ u/]sf]n]
============= lbg leq cfkm} jf sfg'g jdf]lhd clws[t jf/];÷jf/]; pkl:yt eO{ k|ltpQ/
kq k]z ug{x'g hfgsf/L u/fO{G5 .
=========================
=========================

Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL– &
lg0f{osf] 9fFrf
-bkmf $@ sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DjlGwt

k'tnLahf/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt
सॊ मोजक श्री.........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................

ljifoM–===============================================
======================= lhNnf ================================ ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf j8f g+=
============= j:g] ============================== k|yd kIf
lj?4
जजलरा .........ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf j8f g+= .........j:g] =======bf];|f]
======================================= ==========

kIf
:yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $& -!_ ` jdf]lhd lgj]bg btf{ eO[ ;f]xL P]gsf] bkmf $^
jdf]lhd u8g ePsf] Goflos ;ldlt ;dIf k|:t't x'g cfPsf] d'4fsf] ;+lIfKt tYo / lg0f{o o; k|sf/ 5
!_
====================================
ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf
j8f
g+==================================hf]8L jgfPsf] t/ 5n tyf jn];Lsf] kfgL cfkmgf] 3/ sDkfp08 leq emfg{] u/L
jgfPsf] x'bfF ;f] jn];L jGb u/fO{ kfFp eGg] lgj]bssf] lgj]bg Joxf]/f
@_ ========ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf jf6 k|rlnt ejg lgdf{0f ;DjGwL
dfkb08 jdf]lhd k|fKt u/L
=========================================================================== k|ToIfLsf] lnlvt hjfkm .
#_ =====================ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf =========================
pNn]vLt ePsf] .

Joxf]/f

$_ ljjfbsf s'g} kIfnfO{ d]nlknfk u/fpg] k|fof]hgsf nflu cfjZos ==========================
ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf j8f g+= =============== df /x]sf] d]nlknfk s]Gb|df
k7fpbf d]nldnfk x'g g;sL kmsL{ cfPsf] .
lg0f{o
==================================================================================================================7x5{ . ;f] 7xgf{n] tklzn jdf]lhd ug{' .
tklzn
!= ;/f]sf/jfnfn] gSsn dfu ug{ cfPdf lgodfg';f/ b:t'/ lnO{ gSsn lbg' .
@= of] lg0f{odf lrQ gj'em] #% lbg leq ================= lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg ug{ hfg' egL k|ToIfLnfO{
;'gfO{lbg' .
#= Dofbleq k'g/fj]bg gk/]df sfg'g jdf]lhd lg0f{o sfof{Gjog ug{'÷u/fpg' .
Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL–*
-bkmf $* sf] ;+u ;DjlGwt_
cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]zsf] 9fFrf
============================================== Goflos ;ldlt
;+of]hs
>L================================================================================================================================================
==================================================================================================================================================
;b:o
>L================================================================================================================================================
==================================================================================================================================================
;b:o
>L================================================================================================================================================
==================================================================================================================================================
cfb]z

;+Djt ============================================================================================== ;fnsf] lgj]bg g+= =======================
ljifoM– lk8LtnfO{ pkrf/ u/fpg] ;DjGwdf .

======================= lhNnf ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf j8f g+= =============================
j:g]
प्रथभ ऩऺ ==========================================================================
lj?4
======================= lhNnf ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf j8f g+= =============================
j:g]
दोस्रो ऩऺ
o;df lgj]bssf] dfu jdf]lhd ================================= lhNnf j8f g+= ========================== j:g] ====================== sf]
gftl ==================================== sf] 5f]/f÷5f]/L jif{ ========================== sf] ========================== n]
=========================================== =================================== ===================================== ==================================== cfjZos cGo
k|jGw ;d]t ldnfpg' egL :yflgo ;/sf/ ;+rfng P= @)&$ sf] bkmf $( -(_ jdf]lhd ljkIfL
================================================ sf] gfddf of] cGtl/d ;+/IfTds cfb]z hf/L ul/lbPsf 5f} . of] cfb]z ldl;n
;fd]n /fvL ljkIfLnfO{ n]vL k7fO{lbg' . of] cfb]z cg';f/ pkrf/ ePsf] hfgsf/L k|fKt u/L ldl;n
;fd]n /fVg' / lgodfg';f/ k]z ug{' .
Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL – (
ldnfkqsf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf
-bkmf %# sf] pkbkmf -@_ ;+u ;DjlGwt_

==================================== ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷ dxfgu/kflnsf Goflos ;ldlt ;dIf
k]z u/]sf] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg–kq
====================================== lhNnf =================== ufFpkflnsf÷ gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷ dxfgu/kflnsf
j8f g+= ============== 5f]/f sf] ============================================================== j:g] ================================== 5f]/L ÷>LdtL jif{ kIf k|yd_ lgj]bs============================= sf] ===============================
lj?4
====================================== lhNnf =================== ufFpkflnsf÷ gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷ dxfgu/kflnsf
j8f g+= ====================== -kIf bf];|f]_ hjfkmstf{ lnlvt ================ sf] ==================== jif{ j:g]
ljifoM– =================================================
xfdL lgj]bs lgDg lnlvt lgj]bg ub{5f} .
!= ======================================================================================================================================= lgj]bssf] lgj]bg k/]sf] .
@= ================================================================================================================================== k|ToIfL{sf] lnlvt hjfkm /x]sf] .
@= ============================kfpF eGg] lgj]bg 5f8L=====================================xfdL b'j} kIf============== ;xdt ePsf]n]
:yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf u/]sf k]z lgj]bg ;+o'Qm ldnfkqsf] of] jdf]lhd -@_ 5f} .
n]lvP jdf]lhd ldnfkq u/L kfFp .
$= k'tnLahf/ gu/kflnsf :yfgLo Goflos sfo{ljlw jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg b:t'/ jfkt
? === 5 ;+nUg o;};fy
%= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] x'g, em'6[f 7x/] sfg'g jdf]lhd ;x'Fnf j'emfpFnf .
lgj]bsx?
============================================== k|yd kIf
=============================================== bf];f| ] kIf
Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL –!)
ldnfkqsf] 9fFrf
-bkmf %# sf] pkbkmf -%_ ;+u ;DjlGwt_

k'tnLahf/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bgkq
======================== lhNnf ===================== ufFpkflnsf÷ gu/kflnsf ÷ pkdxfgu/kflnsf ÷ dxfgu/kflnsf j8f
g== sf] ============================ j:g] ============================================== 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{ -k|yd kIf_
lgj]bs========================== sf]
lj?4
======================== lhNnf ===================== ufFpkflnsf÷ gu/kflnsf ÷ pkdxfgu/kflnsf ÷ dxfgu/kflnsf j8f
g== sf] ============================ lnlvt hjfkm ======================= sf] ================== j:g] ================= -bf];|f] kIf_
ljifoM–=============================================================================================
xfdL lgj]bs lgDg lnlvt lgj]bg ub{5f} M–
!= ============================================================ elg lgj]bssf] lgj]bg k/]sf] .
@= ================================================= eGg] k|ToIfLsf] lnlvt hjfkm /x]sf] .
#= ================================================== xfdL b'j} kIf ;xdt ePsfn] :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)$& sf] bkmf
$& of] -@_ 5f} . u/]sf k]z lgj]bg ;+o'Qm ldnfkqsf] of] jdf]lhd, n]lvP jdf]lhd ldnfkq u/L kfFp .
$k'tnLahf/ gu/kflnsf :yfgLo Goflos sfo{ljlw jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg b:t'/ jfkt ?
=== o;};fy ;+nUg 5 .
%= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] x'g, em'6[f 7x/] sfg'g jdf]lhd ;xF'nf j'emfpnf .
lgj]bsx?
=============================== k|yd kIf
============================== bf];|f] kIf

Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL – !!
k'tnLjhf/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf]
d]nldnfkstf{df ;'lrs[t x'g] lgj]bg 9fFrf
-bkmf ^) sf] pkbkmf -#_ ;+u ;DjlGwt

ljifoM– d]nldnfkstf{df ;'rLs[t x'g kfFp .
k|:t't ljifodf tklzndf pNn]lvt sfuhftsf] k|ltlnkL ;fy} /fvL =================== k'tnLahf/ gu/kflnsf
Goflos ;ldlt cGt{utsf ============== d]nldnfk s]Gb|df ;'rLs[t eO{ d]nldnfk u/fpg cg'dtL kfFp egL
lgj]bg ub{5' .
tklzn
!_ gful/stf k|df0fkqsf] 5fFofskL,
@_ :gfts tx;Dd plt{0fu/]sf] z}lIfs k|df0fkqsf] 5fFofskL
#_ d]nldnfkstf{sf] tflnd k|fKt u/]sf] k|df0fkqsf] 5fFofskL
$_ d]nldnfk ;DjGwL cg'ej /
%_ JolQmut ljj/0f
lgj]bs
gfdy/================================
b:tvt===============================
ldlt==================================
Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL – !@
k'tnLahf/ gu/kflnsfsf] Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf]
e/L e/fpsf] lgj]bg kqsf] 9fFrf
-bkmf &^ sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DjlGwt_

ljifoM– e/Le/fp kfFp eGg] jf/] .
lgj]bs ========================= j:g] ================ jfbL÷k|ltjfbL
lj?4
ljkIfL================= j:g] ================÷jfbL÷k|ltjfbL
d'4f
d lgj]bs lgj]bg jfkt ? !).– b:t'/ /fvL lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' .
pk/f]Qm ljrsf] ;+usf] d'4fdf o; gu/kflnsfsf] ldlt============================= sf] lg0f{o k|lt÷5fFof o;
;DjGwdf d}n] bflvt u/]sf] b:t'/÷b:r'x?sf] k|lt÷5fFofk|lt÷ ;Ddflgt >L=========================== cbfntsf]
km};fnf / o; ;DjGwdf b:t'/ z'Ns ================= sf] k|lt÷5fFof k|lt o;} ;fy ;+nUg u/L k]z u/]sf] 5' .
;f] ;DjGwdf d}n] ====================================== e/fO{ kfpg] /x]sf]n], 7x/ jdf]lhd e/L e/fO{ kfpg of] lgj]bg
u/]sf] 5' . n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] xf] em'6[f 7x/] sfg'gL ;hfo ;xfF}nf j'emfcf}nf .
lgj]bs
lgh =====================

Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL – !#
k'tnLahf/L gu/kflnsfdf k]z u/]sf]
rng rnfpg] lgj]bg kqsf] 9fFrf
-bkmf && sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DjlGwt_

ljifoM rng rnfO{ kfFp eGg] jf/] .
lgj]bs====================== j:g] ===============÷jfbL÷k|ltjfbL
lj?4
ljkIfL =========== j:g] =================== jfbL÷k|ltjfbL
d'4f
d lgj]bs lgj]bg jfkt ? !).– b:t'/ ;fy} /fvL lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' .

pk/f]Qm ljrsf] ;+usf] d'4fdf o; gu/kflnsfsf] ldlt============================= sf] lg0f{o k|lt÷5fFof o;
;DjGwdf d}n] bflvt u/]sf] b:t'/÷b:r'x?sf] k|lt÷5fFofk|lt÷ ;Ddflgt >L===========================
cbfntsf] km};fnf / o; ;DjGwdf b:t'/ z'Ns ================= sf] k|lt÷5fFof k|lt o;} ;fy ;+nUg u/L
k]z u/]sf] 5' . ;f] ;DjGwdf d}n] ====================================== e/fO{ kfpg] /x]sf]n], 7x/ jdf]lhd e/L
e/fO{ kfpg of] lgj]bg u/]sf] 5' . n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] xf] em'6[f 7x/] sfg'gL ;hfo ;xfF}nf
j'emfcf}nf .
lgj]bs
lgh====================

Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL–!$
;DktL /f]Ssfsf] cfb]z
-bkmf &( sf] pkbkmf -$_ ;+u ;DjlGwt_

k'tnLahf/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt
;+of]hs >L =================================================================================================================
;b:o >L ===================================================================================================================
;b:o >L =================================================================================================================
cfb]z
;Djt ================= g+= lgj]bg ;fnsf] ===================
ljifoM– ;DktL x:tfGt/0f /f]Ssf .
============================== lhNnf ======================= ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g+= =======5f]/f sf] ====================================== j:g] =========== ÷5f]/L ÷>LdtL jif{ ========== sf] -k|yd kIf_
lgj]bs================================
lj?4
================================== lhNnf ================== ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g+= ====== ljkIfL - bf];|f] kIf_ =========== j:g] =================== jif{ ======= sf] o;df lgj]bssf] dfu
jdf]lhd lhNnf ================== ufFpkflnsf÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf, j8f g+=
==================================================== of] cfb]z cg';f/ /f]Ssf ePsf] hfgsf/L k|fKt u/L ldl;n ;fd]n
/fVg' / lgodfg';f/ k]z ug{' .
Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

cg';'rL–!%

k'tnLahf/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf]
gSsnsf] nflu lgj]bg kqsf] 9fFrf

bkmf ** sf] pkbkmf -^_ ;+u ;DjlGwt_

ljifoM– gSsn kfFp eGg] jf/] .
================================ j:g] ========================================= lgj]bs÷jfbL÷k|ltjfbL
lj?4
================================ j:g] ============================================= ljkIfL÷jfbL÷k|ltjfbL
d'4fM– ===================================
d lgj]bs lgj]bg b:t'/ jfkt ? !).– ;fy} /fvL lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' .
!_ pk/f]Qm ljkIfL;+usf] pNn]lvt d'4fdf cWoogsf] nflu b]xfosf sfuhftx? cfjZos k/]sf] x'Fbf
k|dfl0ft k|ltlnkL kfFp egL of] lgj]bg ;fy pkl:yt ePsf] 5' . cfM gSsnsf] k|dfl0ft k|ltlnkL kfFp .
b]xfo
s_ ==========================================================
v_ ==========================================================
u_ ==========================================================
3_ ==========================================================
ª_ ==========================================================
@_ n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5 . em'6[f 7x/] sfg'g jdf]lhd ;x'Fnf j'emfpFnf .
lgj]bs
lgh===========================================
Olt ;Djt ============== ;fn ===========dlxgf================= /f]h ========================== z'ed

|  |

