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ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
स्थानीम याजऩत्र  

  

खण्ड: ६) धनङ्टषा, फैशाख १३ गते,२०७९ सार  (सॊख्मा:१)   
 

बाग-१  
नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया 221 रे ङ्छदएको व्मिस्थाऩकीम अङ्झधकायको प्रमोग गयी ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका, 
धनङ्टषाको नगयसबारे फनाएको तर रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको ऐन सिवसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन 
गङ्चयएको छ। 

 

सम्ित 2078 सारको ऐन नॊ. 0२ 

ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत (कामवङ्जिङ्झध सम्फन्धी) 
ऐन,२०७८ 

           सबाफाट ऩाङ्चयत ङ्झभङ्झत: २०७८/१०/०९    प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत: २०७८/१०/१० 
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ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत (कामवङ्जिङ्झध सम्फन्धी) ऐन, २०७८ 

 

प्रस्तािना: 
 न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ उजङ्टयीको कायिाही य ङ्जकनाया गदाव अऩनाउनङ्टऩने कामवङ्जिङ्झध तम 

गयी स्ऩष्टता , एकरुऩता एिभ ्ऩायदङ्ञशवता कामभ गयी कानङ्टनको शासन तथा न्मामप्रङ्झतको जनङ्जिश्वास कामभ 
याङ्ञखयहनका राङ्झग प्रचरनभा यहेको सङ्घीम कानङ्टनभा बएदेङ्ञख फाहेक थऩ कानङ्टनी व्मिस्था गनव िाञ्छनीम 
बएकोरे, नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाको नगय सबारे मो 
ऐन फनाएको छ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब ् 
(१) मस ऐनको नाभ “ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत ( कामवङ्जिङ्झध सम्फन्धी) ऐन , २०७८” यहेको 
छ ।  
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा  ्  

ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,  
(क) “नाङ्झरस” बङ्ङारे कङ्ट नै ङ्जििादको ङ्जिषमभा दपा ९ फभोङ्ञजभ ङ्छदएको नाङ्झरस िा ङ्झनिेदन सम्झनङ्ट 
ऩदवछ ।  
(ख) “तोङ्जकएको” िा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
सम्झनङ्टऩछव ।  
(ग) “ङ्झनणवम ङ्जकताफ ” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीभा गयेको ङ्झनणवमको अङ्झबरेख याख्नका राङ्झग खडा 
गयेको उजङ्टयीभा ङ्झनणवम गयेको व्महोया य त्मसको आधाय तथा कायणको सॊङ्ञऺप्त उल्रेख 
बएकोङ्जकताफ सम्झनङ्टऩछव ।  
(घ) “उजङ्टयी” बङ्ङारे सङ्झभङ्झत सभऺ ऩयेको नाङ्झरसफाट सङ्टरु बएको प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
सङ्झभङ्झतरे कायिाही य ङ्जकनाया गने उजङ्टयी सम्झनङ्टऩछव ।  
(ङ) “िादी” बङ्ङारे कसै उऩय सङ्झभङ्झतसभऺ नाङ्झरस दताव गने व्मङ्ञि िा सॊस्था सम्झनङ्टऩछव ।  
(च) “प्रङ्झतिादी” बङ्ङारे िादीरे जसका उऩय उजङ्टयी दताव गदवछ सो व्मङ्ञि िा सॊस्था सम्झनङ्टऩछव। 
(छ) “सबा” बङ्ङारे ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाको नगय सबा सम्झनङ्टऩछव ।  
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(ज) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछव य सो शव्दरे स्थानीम ऐनको दपा ४८ को 
उऩदपा (६) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतराई सभेत जनाउनेछ ।  
(झ) “सॊङ्जिधान” बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधान सम्झनङ्टऩछव ।  
(ञ) “स्थानीम ऐन” बङ्ङारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनङ्टऩछव ।  
(ट) “सङ्घीम कानङ्टन” बङ्ङारे प्रचङ्झरत नेऩार कानङ्टन , न्माङ्जमक ङ्झनकामका ङ्झनमभािरी तथा प्रचङ्झरत 
कामवङ्जिङ्झध कानङ्टन य प्रङ्झतऩाङ्छदत नङ्ञजय ङ्झसद्धान्तसभेतराई जनाउनेछ । 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

सङ्झभङ्झतको अङ्झधकाय 
३. उजङ्टयीभा ङ्झनणवम सम्फन्धी काभ ्

सङ्झभङ्झतभा दताव बएका नाङ्झरस िा उजङ्टयीको ङ्झनणवम गने िा दताव बएको नाङ्झरस िा उजङ्टयीको कङ्ट नै व्महोयारे 
रगत कट्टा गने अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतराई भात्र हङ्टनेछ ।  

४. ङ्झनणवम सम्फन्धी फाहेक अन्म काभ ्

(१) दपा ४ भा उल्रेख बएको िा प्रचङ्झरत कानङ्टनरे सङ्झभङ्झत िा सङ्झभङ्झतको सदस्मरे नै गने बङे्ङ व्मिस्था 
गयेको िा कामवको प्रकृङ्झतरे सङ्झभङ्झत िा सङ्झभङ्झतको सदस्मरे नै गनङ्टवऩने स्ऩष्ट बैयहेको देङ्ञख फाहेकका अन्म 
कामवहरु मस ऐनभा तोङ्जकएको कभवचायी य त्मसयी नतोङ्जकएकोभा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणवम गयी तोकेको िा 
अङ्झधकाय प्रदान गयेको कभवचायीरे गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) तोङ्जकएको शाखा प्रभङ्टख िा तोङ्जकएका अन्म कभवचायीरे मस ऐन य प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको काभ गदाव सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सङ्झभङ्झतरे तोकेको बए तोङ्जकएको सदस्मको प्रत्मऺ ङ्झनदेशन , 
येखदेख य ङ्झनमन्त्रणभा यही गनङ्टवऩनेछ ।  

५. मस ऐन फभोङ्ञजभ कामवङ्जिङ्झध अरम्फन गनङ्टवऩने ् 
सङ्झभङ्झतरे नाङ्झरस/उजङ्टयी िा सोको कायिाही य ङ्जकनाया गदाव प्रचङ्झरत य सम्फङ्ञन्धत सङ्घीम कानङ्टनभा स्ऩष्ट 
उल्रेख बएदेङ्ञख फाहेक मस ऐन फभोङ्ञजभको कामवङ्जिङ्झध अिरम्फन गनङ्टवऩनेछ ।  

६. सङ्झभङ्झतरे हेने  ्

सङ्झभङ्झतराई देहाम फभोङ्ञजभको उजङ्टयीहरुभा कायिाही य ङ्जकनाया गने अङ्झधकाय यहनेछ्  
(क) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४७ अन्तगवतको उजङ्टयी,  
(ख) भेरङ्झभराऩ ऐन, २०६८ अनङ्टसाय भेरङ्झभराऩका राङ्झग ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाभा प्रङे्जषत उजङ्टयी,  
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(ग) सॊङ्जिधानको अनङ्टसूची-८ अन्तगवतको एकर अङ्झधकायअन्तगवत सबारे फनाएको कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
ङ्झनरुऩण हङ्टने गयी ङ्झसङ्ञजवत उजङ्टयी तथा  
(घ) प्रचङ्झरत कानङ्टनरे ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकारे हेने बनी तोकेका उजङ्टयीहरु ।  

७. सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ् 
सङ्झभङ्झतरे दपा ७ अन्तगवतका भध्मे देहाम फभोङ्ञजभका उजङ्टयीहरुभा भात्र ऺेत्राङ्झधकाय ग्रहण गने तथा 
कायिाही ङ्जकनाया गनेछ् 

(क) व्मङ्ञिको हकभा उजङ्टयीका सफै ऩऺ ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र 
फसोफास गङ्चययहेका, 
(ख) प्रचङ्झरत कानङ्टनरे सॊङ्जिधानको बाग ११ अन्तगवतको कङ्ट नै अदारत िा न्मामाधीकयण िा 
ङ्झनकामको ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र नयहेको,  
(ग) ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका रे ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र ऩयेको  कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनमकािाट भेरङ्झभराऩ िा 
ङ्झभराऩत्रका राङ्झग प्रङे्जषत गङ्चयएको,  
(घ) अचर सम्ऩङ्ञि सभािेश यहेको ङ्जिषमभा सो अचर सम्ऩङ्ञि ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक 
ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र यङ्जहयहेको तथा  
(ङ) कङ्ट नै घटनासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमिस्तङ्ट यहेकोभा सो घटना ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक 
ऺेत्रङ्झबत्र घटेको ।  

 

 

ऩङ्चयच्छेद–३ 

नाङ्झरस/उजङ्टयी तथा प्रङ्झतिाद दताव 
 ८. नाङ्झरस/उजङ्टयी दताव गने्  

(१) कसै उऩय नाङ्झरस दताव गदाव िा उजङ्टयी चराउॉदा प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ हकदैमा ऩङ्टगेको व्मङ्ञिरे 
सङ्झभङ्झतको उजङ्टयी शाखा प्रभङ्टखसभऺ नाङ्झरस दताव गनव सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नाङ्झरस /उजङ्टयी ङ्छदॊदा मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ खङ्टराउनङ्ट ऩने 
कङ्ट या सफै खङ्टराई तथा ऩङ्ट मावउनङ्टऩने प्रङ्जिमा सफै ऩङ्टया गयी अनङ्टसूची -१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्छदनङ्टऩनेछ । 
(३) उऩदपा (२) भा रेङ्ञखएदेङ्ञख फाहेक नाङ्झरस /उजङ्टयीभा देहाम फभोङ्ञजभको व्महोयासभेत खङ्टराउनङ्ट 
ऩनेछ्  

(क) िादीको नाभ, थय, ितन य ङ्झनजको फाफङ्ट तथा थाहा बएसम्भ फाजेको नाभ,  
(ख) प्रङ्झतिादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ ङ्झनजको फाफङ्ट, आभाको नाभ, थय य स्थान ऩिा राग्ने 
गयी स्ऩष्ट खङ्टरेको ितन,  
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(ग) ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाको नाभसङ्जहत सङ्झभङ्झतको नाभ,  
(घ) नाङ्झरस/उजङ्टयी गनङ्टवऩयेको व्महोया य सम्ऩूणव ङ्जिियण, 
(ङ) ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकारे तोके अनङ्टसायको दस्तङ्टय फङ्टझाएको यङ्झसद िा ङ्झनस्सा,  
(च) सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्रको नाङ्झरस यहेको व्महोया य सम्फङ्ञन्धत कानङ्टन, 
(छ) िादीरे दािी गयेको ङ्जिषम य सोसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणहरु, 
(ज) हदम्माद यहेको तथा हकदैमा ऩङ्टगेको सम्फन्धी व्महोया, 
(झ) मस ऐनफाहेक अरु कङ्ट नै कामवङ्जिङ्झध िा प्रङ्जिमा अिरम्फन गनङ्टवऩने बए सो व्महोया य कानङ्टनी 
व्मिस्थाको उल्रेख तथा  
(ञ) कङ्ट नै सम्ऩङ्ञिसॉगै सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषम बएकाभा सो सम्ऩङ्ञि चर बए यहेको स्थान , अिस्था तथा 
अचर बए चाय ङ्जकल्रासङ्जहतको सफै ङ्जिियण ।  

(४) प्रचङ्झरत कानङ्टनभा कङ्ट नै ङ्जिशेष प्रङ्जिमा िा ढाॉचा िा अन्म केही उल्रेख बएको यहेछ बने सो 
सन्दबवभा आिश्मक ङ्जिियणसभेत खङ्टरेको हङ्टनङ्टऩनेछ ।  
(५) कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ऺङ्झतऩूङ्झतव बयाउनङ्टऩने अथिा फण्डा रगाउनङ्टऩने अिस्थाको उजङ्टयीको हकभा त्मस्तो 
ऺङ्झतऩूङ्झतव िा फण्डा िा चरनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अचर सम्ऩङ्ञिको ङ्जिियण खङ्टरेको हङ्टनङ्टऩनेछ ।  

९. नाङ्झरस/उजङ्टयी दताव गयी ङ्झनस्सा ङ्छदने्  
(१) उजङ्टयी प्रशासकरे दपा ८ फभोङ्ञजभ प्राप्त नाङ्झरस/उजङ्टयी दताव गयी िादीराई तायेख तोकी अनङ्टसूची -२ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा नाङ्झरस/उजङ्टयी दतावको ङ्झनस्सा ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तायेख तोक्दा अनङ्टसूची -३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तायेख बऩावई खडा गयी 
सम्फङ्ञन्धत ऩऺको दस्तखत गयाई ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्टऩछव ।  
(३) उदपा (२) फभोङ्ञजभ तायेख बऩावई फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा अको प्रङ्झत तमाय गयी तोङ्जकएको तायेख तथा 
उि ङ्झभङ्झतभा हङ्टने कामवसभेत उल्रेख गयी सम्फङ्ञन्धत िादी तथा प्रङ्झतिादी दताव बएऩश्चात प्रङ्झतिादीराई 
ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

१०. नाङ्झरस/उजङ्टयी दयङ्जऩठ गने्  
(१) उजङ्टयी प्रशासकरे दपा ८ फभोङ्ञजभ ऩेस बएको नाङ्झरस/उजङ्टयीभा प्रङ्जिमा नऩङ्टगेको देङ्ञखए ऩङ्टया गनङ्टवऩने 
देहामको प्रङ्जिमा ऩङ्टया गयी अथिा खङ्टराउनङ्टऩने देहामको व्महोया खङ्टराई ल्माउनङ्ट बङे्ङ व्महोया रेखी सात 
ङ्छदनको सभम तोकी तथा नाङ्झरस दताव गनव नङ्झभल्ने बए सोको कायणसङ्जहतको व्महोया जनाई दयऩीठ गयी 
िादीराई नाङ्झरस/उजङ्टयी ङ्जपताव ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
(२) उदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्जिमा नऩङ्टगेको बनी दयङ्जऩठ गयी ङ्जपताव गयेको नाङ्झरस /उजङ्टयीभा दयऩीठभा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩङ्टया गयी सात ङ्छदनङ्झबत्र ल्माएभा दताव गङ्चयङ्छदनङ्टऩछव ।  
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयऩीठ आदेश उऩय ङ्ञचि नफङ्टझ्ने ऩऺरे सो आदेश बएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
ङ्छदनङ्झबत्र उि आदेशको ङ्जिरुद्धभा सङ्झभङ्झतसभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ ।  
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको ङ्झनिेदन व्महोया भनाङ्झसफ देङ्ञखए सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको 
दयऩीठ फदय गयी नाङ्झरस/उजङ्टयी दताव गनव आदेश ङ्छदन सक्नेछ ।  
(५) उदपा (४) फभोङ्ञजभ आदेश बएभा उजङ्टयी प्रशासकरे त्मस्तो नाङ्झरस /उजङ्टयी दताव गयी अरु प्रङ्जिमा 
ऩङ्टया गनङ्टवऩनेछ ।  

११. दताव गनव नहङ्टने्  
उजङ्टयी प्रशासकरे दपा ८ फभोङ्ञजभ ऩेस बएको नाङ्झरस /उजङ्टयीभा देहाम फभोङ्ञजभको व्महोया ङ्छठक बए 
नबएको जाॉच गयी दताव गनव नङ्झभल्ने देङ्ञखएभा दपा १० फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩङ्टया गयी दयऩीठ गनङ्टवऩनेछ्  
(क) प्रचङ्झरत कानङ्टनभा तोङ्जकएको हदम्माद िा म्मादङ्झबत्र नाङ्झरस ऩये नऩयेको,  
(ख) प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रको उजङ्टयी यहे नयहेको,  
(ग) कानङ्टनफभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय दाङ्ञखर बए नबएको,  
(घ) कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि िा अङ्झधकायसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा ङ्जििाद ङ्झनरुऩण गनङ्टवऩने ङ्जिषम नाङ्झरसभा सभािेश 
यहेकाभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि िा अङ्झधकाय ङ्जिषमभा उजङ्टयी गनव िादीको हक स्थाङ्जऩत बएको प्रभाण  आिश्मक 
ऩनेभा सो प्रभाण यहे नयहेको,  
(ङ) उि ङ्जिषमभा नाङ्झरस गने हकदैमा िादीराई यहे नयहेको,  
(च) ङ्झरखतभा ऩङ्टया गनङ्टवऩने अन्म ङ्चयत ऩङ्टगे नऩङ्टगेको तथा  
(छ) प्रत्मेक प्रङ्झतिादीराई ऩठाउन ऩङ्टग्ने गयी नाङ्झरसको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न यहे नयहेको ।  

१२. दोहोयो दताव गनव नहङ्टने्  
(१) मस ऐनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत िा अन्म कङ्ट नै अदारत 
िा ङ्झनकामभा कङ्ट नै ऩऺरे उजङ्टयी गयी सङ्झभङ्झत िा उि अदारत िा ङ्झनकामफाट नाङ्झरस /उजङ्टयीभा उल्रेख 
बएको ङ्जिषमभा प्रभाण फङ्टझी िा नफङ्टझी ङ्जििाद ङ्झनयोऩण बैसकेको ङ्जिषम यहेको छ बने सो उजङ्टयीभा यहेका 
ऩऺ ङ्जिऩऺको फीचभा सोही ङ्जिषमभा सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयी दताव गनव य कायिाही गनव हङ्टॉदैन । 

(२) उदपा (१) फभोङ्ञजभ दताव गनव नङ्झभल्ने उजङ्टयी ब ङ्टरिश दताव बएकोभा सो व्महोया जानकायी बएऩङ्झछ 
उजङ्टयी जङ्टनसङ्टकै अिस्थाभा यहेको बएऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयी खायेज गनङ्टवऩनेछ ।  

१३. नाङ्झरस/उजङ्टयीसाथ ङ्झरखत प्रभाणको सक्कर ऩेस गनङ्टवऩने्  
नाङ्झरस/उजङ्टयीसाथ ऩेस हङ्टनङ्टऩने प्रत्मेक ङ्झरखत प्रभाणको सक्कर य कम्तीभा एक प्रङ्झत नक्कर 
नाङ्झरस/उजङ्टयीसाथै ऩेस गनङ्टवऩनेछ य उजङ्टयी प्रशासकरे त्मस्तो ङ्झरखतभा कङ्ट नै कैङ्जपमत जनाउनङ्टऩने बए सो 
जनाई सो प्रभाण सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसरभा याख्नछे ।  

१४. नाङ्झरस/उजङ्टयी तथा प्रङ्झतिाद दताव दस्तङ्टय्  
(१) प्रचङ्झरत कानङ्टनभा नाङ्झरस दताव दस्तङ्टय िा कोटव ङ्जप तोङ्जकएकोभा सोही फभोङ्ञजभ तथा दस्तङ्टय 
नतोङ्जकएकोभा एक सम रुऩैँमा उजङ्टयी दताव दस्तङ्टय िाऩत फङ्टझाउनङ्टऩनेछ । (२) प्रचङ्झरत कानङ्टनभा प्रङ्झतिाद 
दताव दस्तङ्टय नराग्ने बनेकाभा फाहेक एक सम रुऩैंमा प्रङ्झतिाद दताव दस्तङ्टय राग्नेछ ।  
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१५. प्रङ्झतिाद ऩेस गनङ्टवऩने्  
(१) प्रङ्झतिादीरे दपा २० फभोङ्ञजभ म्माद िा सूचना ताभेर बएऩङ्झछ म्माद िा सूचनाभा तोङ्जकएको 
सभमािङ्झधङ्झबत्र उजङ्टयी प्रशासक सभऺ आपै िा िायेस भापव त ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतिाद दताव गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिाद ऩेस गदाव प्रङ्झतिादीरे बएको प्रभाण तथा कागजातका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै 
सॊरग्न गयी ऩेस गनङ्टवऩनेछ ।  
(३) प्रङ्झतिाद ङ्छदॉदा अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

१६. प्रङ्झतिाद जाॉच गने्  
(१) उजङ्टयी प्रशासकरे दपा १५ फभोङ्ञजभ ऩेस बएको प्रङ्झतिाद जाॉच गयी कानङ्टन फभोङ्ञजभको ङ्चयत ऩङ्टगेको 
तथा म्मादङ्झबत्र ऩेस बएको देङ्ञखए दताव गयी सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस हङ्टने गयी ङ्झभङ्झसर साभेर गनङ्टवऩनेछ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिाद दताव हङ्टने बएभा उजङ्टयी प्रशासकरे प्रङ्झतिादीराई िादी ङ्झभरानको 
तायेख तोक्नङ्टऩनेछ ।  
(३) उजङ्टयी प्रशासकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिाद दताव गयेऩङ्झछ प्रङ्झतिादीराई अनङ्टसूची -५ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा दतावको ङ्झनस्सा ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

१७. ङ्झरखतभा ऩङ्टया गनङ्टवऩने साभान्म ङ्चयत्  
(१) प्रचङ्झरत कानङ्टन तथा मस ऐनभा अन्मत्र रेङ्ञखएदेङ्ञख फाहेक सङ्झभङ्झत सभऺ दताव गनव ल्माएका नाङ्झरस 
तथा प्रङ्झतिादभा देहाम फभोङ्ञजभको ङ्चयत सभेत ऩङ्टया गनङ्टवऩनेछ्  
(क) एपोय आकायको नेऩारी कागजभा फामाॉ तपव  ऩाॉच सेङ्ञन्टङ्झभटय , ऩङ्जहरो ऩषृ्ठभा ङ्ञशयतपव  दश 
सेङ्ञन्टङ्झभटय य त्मसऩङ्झछको ऩषृ्ठभा ऩाॉच सेङ्ञन्टङ्झभटय छोडेको तथा प्रत्मेक ऩषृ्ठभा फिीस हयपभा नफढाई 
कागजको एकातपव  भात्र रेङ्ञखएको,  
(ख) ङ्झरखत दताव गनव ल्माउने प्रत्मेक व्मङ्ञिरे ङ्झरखतको प्रत्मेक ऩषृ्ठको ङ्ञशय ऩङ्टछायभा छोटकयी दस्तखत 
गयी अङ्ञन्तभ ऩषृ्ठको अन्त्मभा रेखात्भक तथा येखात्भक (ल्माप्चे) सङ्जहछाऩ गयेको, 
(ग) कङ्ट नै कानङ्टन व्मिसामीरे ङ्झरखत तमाय गयेको बए ङ्झनजरे ऩङ्जहरो ऩषृ्ठको फामाॉतपव  ङ्झनजको कानङ्टन 
व्मिसामी दताव प्रभाणऩत्र नम्फय , नाभ य कानङ्टन व्मिसामीको ङ्जकङ्झसभ खङ्टराई दस्तखत गयेको य ङ्झनिेदक 
स्िमम्रे तमाय ऩायेकोभा आपैरे प्रभाङ्ञणत गयेको तथा  
(घ) ङ्झरखतको अङ्ञन्तभ प्रकयणभा मस ङ्झरखतभा रेङ्ञखएको व्महोया ङ्छठक साॉचो छ , झङ्टठ्ठा ठहये कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा बङे्ङ उल्रेख गयी सोभङ्टङ्झन ङ्झरखत दताव गनव ल्माएको िषव, भङ्जहना य गते तथा िाय 
खङ्टराई ङ्झरखत दताव गनव ल्माउने व्मङ्ञिरे दस्तखत गयेको ।  
(२) ङ्झरखतभा ङ्जिषमहरु िभफद्ध रुऩभा प्रकयण छङ्टट्याई सॊमङ्झभत य भमावङ्छदत बाषाभा रेङ्ञखएको हङ्टनङ्टऩनेछ 
।  
(३) ङ्झरखतभा ऩेटफोरीभा ऩयेको स्थानको ऩङ्जहचान हङ्टने स्ऩष्ट ङ्जिियण य व्मङ्ञिको नाभ , थय, ठेगाना तथा 
अन्म ङ्जिियण स्ऩष्ट खङ्टरेको हङ्टनङ्टऩनेछ ।  
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(४) ङ्झरखत दताव गनव ल्माउने िा सङ्झभङ्झतभा कङ्ट नै कागज गनव आउनेरे ङ्झनजको नाभ , थय य ितन खङ्टरेको 
नागङ्चयकता िा अन्म कङ्ट नै प्रभाण ऩेस गनङ्टवऩछव ।  

१८. नक्कर ऩेस गनङ्टवऩने्  
नाङ्झरस/उजङ्टयी िा प्रङ्झतिाद दताव गनव ल्माउनेरे प्रत्मेक ङ्जिऩऺीका राङ्झग चाङ्जहने सङ्खख्माभा नाङ्झरस /उजङ्टयी 
तथा प्रङ्झतिादको नक्कर तथा सॊरग्न ङ्झरखत प्रभाणहरुको दङ्टईप्रङ्झत नक्कर साथै दाखेर गनङ्टवऩछव ।  

१९. नाङ्झरस/उजङ्टयी िा प्रङ्झतिाद सॊशोधन्  
(१) ङ्झरखत दताव गनव ल्माउने ऩऺरे सङ्झभङ्झतभा दताव बइसकेको ङ्झरखतभा रेखाई िा टाइऩ िा भङ्टद्रणको 
साभान्म त्र ङ्टटी सच्माउन ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदनभा भाग फभोङ्ञजभ सच्माउॉदा दाफी िा प्रङ्झतिादभा गङ्चयएको भाग िा 
दाफीभा भूरबतू ऩऺभा पयक नऩने य ङ्झनकै साभान्म प्रकायको सॊशोधन भाग गयेको देखेभा सङ्झभङ्झतरे सो 
फभोङ्ञजभ सच्माउन सॊशोधन आदेश गनव सक्नेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गदाव उजङ्टयीको कायिाहीभा असय ऩने अथिा दाफी िा प्रङ्झतिादको भूर अथवभा 
नै पयक ऩने यहेछ बने सङ्झभङ्झतरे सच्माउने आदेश गनेछैन ।  
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आदेश बएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो आदेशको जानकायी उजङ्टयीको अको ऩऺराई 
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  
ऩङ्चयच्छेद-४ 

म्माद ताभेरी तथा तायेख 
२०. म्माद सूचना ताभेर गने्  

(१) उजङ्टयी प्रशासकरे दपा ९ फभोङ्ञजभ नाङ्झरस दताव बएऩङ्झछ फढीभा दङ्टई ङ्छदनङ्झबत्र प्रङ्झतिादीका नाभभा 
प्रचङ्झरत कानङ्टनभा म्माद तोङ्जकएको बए सोही फभोङ्ञजभ य नतोङ्ञएकोबए ऩन्र ङ्छदनको म्माद ङ्छदई सम्फङ्ञन्धत 
िडा कामावरमभापव तउ्ि म्माद िा सूचना ताभेर गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ म्माद िा सूचना ताभेर गदाव दपा ९ फभोङ्ञजभको नाङ्झरस /उजङ्टयी तथा उि 
नाङ्झरस/उजङ्टयी साथ ऩेस बएको प्रभाण कागजको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩसभेत सॊरग्न गयी ऩठाउनङ्टऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन एक बन्दा फढी प्रङ्झतिादीराई म्माद ङ्छदनङ्टऩदाव 
प्रभाणकागजको नक्कर कङ्ट नै एकजना भूर प्रङ्झतिादीराई ऩठाई फाॉकीको म्मादभा प्रभाणकागजको नक्कर 
परानाको म्मादसाथ ऩठाइएको छ बङे्ङ व्महोया रेखी ऩठाउनङ्टऩनेछ ।  
(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको म्माद िडा कामावरमरे फढीभा सात ङ्छदनङ्झबत्र ताभेर गयी 
ताभेरीको व्महोया खङ्टराई िडा कामावरमभापव त्सङ्झभङ्झतभा प्रङ्झतिेदन ऩेस गनङ्टवऩनेछ ।  
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ म्माद ताभेर हङ्टन नसकेभा देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभ िा ऩङ्झत्रकाभा 
सूचना प्रकाशन गयेय म्माद ताभेर गनङ्टवऩनेछ् 
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(क) म्माद ताभेर गङ्चयनङ्टऩने व्मङ्ञिको कङ्ट नै फ्माक्स ि इभेर िा अन्म कङ्ट नै अङ्झबरेख हङ्टन सक्ने 
ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभको ठेगाना बए सो भाध्मभफाट,  
(ख) प्रङ्झतिादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्ने भनाङ्झसफ आधाय छ बङे्ङ देङ्ञखएभा 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवमफाट कङ्ट नै याङ्जष्डम दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा सूचना प्रकाशन गयेय िा याङ्जष्डम िा स्थानीम 
एप.एभ. येङ्झडमो िा याङ्जष्डम िा स्थानीम टेङ्झरङ्झबजनफाट सूचना प्रसायण गयेय, िा  
(ग) अन्म कङ्ट नै सयकायी ङ्झनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद ताभेर हङ्टन सक्ने भनाङ्झसफ कायण 
देङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतको आदेशफाट त्मस्तो सयकायी ङ्झनकामभापव त।्  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ गदाव अङ्झतङ्चयि खचव राग्ने बएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो खचव िादीफाट असङ्टर 
गनङ्टवऩनेछ य उजङ्टयी ङ्ञजतेऩङ्झछ िादीराई प्रङ्झतिादीफाट उि खचव बङ्चयबयाउ गङ्चयङ्छदनङ्टऩछव ।  

(७) मस ऐन फभोङ्ञजभ म्माद जायी गनङ्टवऩदाव अनङ्टसूची-६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा जायी गनङ्टवऩनेछ ।  

२१. योहियभा याख्नङ्ट ऩने ्

मस ऐन फभोङ्ञजभ िडा कामावरमभापव त ्ताभेर गङ्चयएको म्मादभा सम्फङ्ञन्धत िडाको अध्मऺ िा सदस्म 
तथा कम्तीभा दङ्टईजना स्थानीम बरादभी योहियभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

२२. ङ्चयत फेङ्चयत जाॉच गने्  
(१) उजङ्टयी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रङ्झतिेदन प्राप्त बएऩङ्झछ ङ्चयतऩूिवकको ताभेर बएको छ िा छैन 
जाॉच गयी आिश्मक बए सम्फङ्ञन्धत िडा सङ्ञचिको प्रङ्झतिेदनसभेत ङ्झरई ङ्चयतऩूिवकको देङ्ञखए ङ्झभङ्झसर साभेर 
याखी तथा फेङ्चयतको देङ्ञखए फदय गयी ऩङ्टन् म्माद ताभेर गनव रगाई ताभेरी प्रङ्झत ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्टऩनेछ 
।  
(२) उदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाव सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे फदङ्झनमत याखी कामव गयेको देङ्ञखए उजङ्टयी 
प्रशासकरे सो व्महोया खङ्टराई सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतिेदन ऩेस गनङ्टवऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनको व्महोया उऩमङ्टि देङ्ञखए सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत कभवचायी उऩय 
उऩमङ्टि कायिाहीका राङ्झग कामवऩाङ्झरका सभऺ रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

२३. तायेखभा याख्नङ्ट ऩने्  
(१) उजङ्टयी प्रशासकरे दपा ९ फभोङ्ञजभ नाङ्झरस दताव गयेऩङ्झछ नाङ्झरसकतावराई य दपा १६ फभोङ्ञजभ 
प्रङ्झतिाद दताव गयेऩङ्झछ प्रङ्झतिादीराई तायेख तोकी तायेखभा याख्नङ्टऩछव ।  
(२) उजङ्टयीका ऩऺहरुराई तायेख तोक्दा तायेख तोङ्जकएको ङ्छदन गङ्चयने काभको व्महोया तायेख बऩावई तथा 
तायेख ऩचावभा खङ्टराई उजङ्टयीका सफै ऩऺराई एकै ङ्झभरानको ङ्झभङ्झत तथा सभम उल्रेख गयी एकै ङ्झभरानको 
तायेख तोक्नङ्टऩछव ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तायेख तोङ्जकएको सभमभा कङ्ट नै ऩऺ हाङ्ञजय नबए ऩङ्झन तोङ्जकएको कामव सम्ऩङ्ङ 
गयी अको तायेख तोक्नङ्टऩने बएभा हाङ्ञजय बएको ऩऺराई तायेख तोकी सभमभा हाङ्ञजय नबई ऩङ्झछ हाङ्ञजय 
हङ्टने ऩऺराई अङ्ञघ हाङ्ञजय बई तायेख राग्ने ऩऺसॉग एकै ङ्झभरान हङ्टनेगयी तायेख तोक्नङ्टऩछव । (४) 
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मसदपा फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको तायेखभा उऩङ्ञस्थ बएका ऩऺहरुराई साथै याखी सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायिाही 
गनङ्टवऩछव ।  
(५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन तोङ्जकएको तायेखभा कङ्ट नै ऩऺ उऩङ्ञस्थत नबए 
ऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायिाही गनव फाधा ऩनेछैन ।  

२४. सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ हङ्टने्  
सङ्झभङ्झतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानङ्टन तथा मस ऐनभा रेङ्ञखएदेङ्ञख फाहेकको ङ्जिषमभा 

आिश्मक प्रङ्जिमा ङ्झनधावयण गनव सक्नेछ ।  
 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

सङ्टनिाइ तथा प्रभाण फङ्टझ्ने सम्फन्धभा 
२५. प्रायङ्ञम्बक सङ्टनिाइ्  

(१) भेरङ्झभराऩफाट ङ्जििाद ङ्झनरुऩण हङ्टन नसकी सङ्झभङ्झतभा आएका ङ्जििाद प्रङ्झतिाद दताव िा फमान िा सो 
सयहको कङ्ट नै कामव बएऩङ्झछ सङ्टनिाइका राङ्झग ऩेस बएको ङ्जििादभा उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा तत्कार 
ङ्झनणवम गनव सङ्जकने बएभा सङ्झभङ्झतरे ङ्जििाद ऩेस बएको ऩङ्जहरो सङ्टनिाइभा नै ङ्झनणवम गनव सक्नेछ । (२) 
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस बएको ङ्जििादभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तत्कार ङ्झनणवम गनव सङ्जकने नदेङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतरे 
देहाम फभोङ्ञजभको आदेश गनव सक्नेछ्- 

(क) ङ्जििादभा भङ्टख नङ्झभरेको कङ्ट याभा एङ्जकन गनव प्रभाण फङ्टझ्ने िा अन्म कङ्ट नै कामव गने,  
(ख) ङ्जििादभा फङ्टझ्नङ्टऩने प्रभाण एङ्जकन गयी ऩऺफाट ऩेस गनव रगाउने िा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट 
भाग गने आदेश गने,  
(ग) भेरङ्झभराऩका सम्फन्धभा ङ्जििादका ऩऺहरुसॉग छरपर गने, तथा  
(घ) ङ्जििादका ऩऺ तथा उऩङ्ञस्थत बए कानङ्टन व्मिसामीसॉग ङ्जििादको कायिाही य प्रकृमाका 
सम्फन्धभा छरपर गयी ङ्जििादका राङ्झग तायेख तथा ऩेशीको सभम ताङ्झरका ङ्झनधावयण गने। 

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे स्थानीम सयकाय सञ्चार 
ऐन,२०७४ को दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩकाराङ्झग ऩठाउने आदेश 
गनङ्टवऩनेछ ।  

२६. प्रभाण दाङ्ञखर गने्  
िादी िा प्रङ्झतिादीरे कङ्ट नै नमाॉ प्रभाण ऩेस गनव अनङ्टभङ्झत भाग गयी ङ्झनिेदन ऩेस गयेभा उजङ्टयी प्रशासकरे 
सोही ङ्छदन सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ऩेस गयी बएको आदेशानङ्टसाय गनङ्टवऩछव ।  

२७. ङ्झरखत जाॉच गने्  
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(१) सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीभा ऩेस बएको कङ्ट नै ङ्झरखतको सत्मता ऩयीऺण गनव येखा िा हस्ताऺय ङ्जिशेषऻराई 
जाॉच गयाउन जरुयी देखेभा सो ङ्झरखतराई असत्म बङे्ङ ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तङ्टय दाङ्ञखर गनव रगाई येखा 
िा हस्ताऺय ङ्जिशेषऻफाट ङ्झरखत जाॉच गयाउनङ्टऩछव ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाव भनाङ्झसफ भाङ्जपकको सभम तोकी आदेश गनङ्टवऩनेछ य सभमङ्झबत्र 
जाॉच सम्ऩङ्ङ हङ्टनका राङ्झग मथासम्बि व्मिस्था गनङ्टवऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाव ङ्झरखत असत्म ठहङ्चयएभा ङ्झरखत सत्म यहेको बङे्ङ ऩऺफाट रागेको 
दस्तङ्टय असङ्टर गयी उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दस्तङ्टय दाङ्ञखर गने ऩऺराई बयाई ङ्छदनङ्टऩछव ।  

२८. साऺी फङ्टझ्ने  ्
(१) सङ्झभङ्झतफाट साऺी फङ्टझ्ने आदेश गदाव साऺी फङ्टझ्ने ङ्छदन तोकी आदेश गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आदेश बएऩङ्झछ उजङ्टयी प्रशासकरे उजङ्टयीको ऩऺराई आदेशभा उल्रेख बएको 
ङ्झभङ्झतभा साऺी फङ्टझ्ने तायेख तोक्नङ्टऩनेछ ।  
(३) साऺी फङ्टझ्ने तायेख तोङ्जकएको ङ्छदनभा आफ्नो साऺी सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत 
ऩऺको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ । साऺी फकऩत्र फढीभा दङ्टई/दङ्टई जनाका दयरे फङ्टङ्ञझनेछ ।  

२९. सङ्झभङ्झतको तपव फाट फकऩत्र गयाउने्  
(१) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन नाफारक िा अशि िा फदृ्धफदृ्धा ऩऺ यहेको 
उजङ्टयीभा साऺी फकऩत्रका राङ्झग तोङ्जकएको तायेखको ङ्छदन उऩङ्ञस्थत नबएको िा उऩङ्ञस्थत नगयाइएको 
साऺीराई सङ्झभङ्झतरे म्माद तोकी सङ्झभङ्झतको तपव फाट ङ्ञझकाई फकऩत्र गयाउन सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साऺी ङ्ञझकाउॉदा फकऩत्र हङ्टने तायेख तोकी म्माद जायी गनेछ य उजङ्टयीका 
ऩऺहरुराई सभेत सोही ङ्झभरानको तायेख तोक्नङ्ट ऩनेछ ।  

३०. साऺी फकऩत्र गयाउने्  
(१) उजङ्टयी प्रशासकरे साऺी फकऩत्रका राङ्झग तोङ्जकएकोङ्छदन ऩऺहरुसॉग ङ्झनजहरुरे उऩङ्ञस्थत गयाउन 
ल्माएका साऺीको नाभािरी ङ्झरई सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) साऺी फकऩत्रका राङ्झग तोङ्जकएको तायेखको ङ्छदन उजङ्टयीका सफै ऩऺरे साऺी उऩङ्ञस्थत गयाउन 
ल्माएको बए कामावरम खङ्टल्नासाथ तथा कङ्ट नै ऩऺरे साऺी उऩङ्ञस्थत गयाउन नल्माएको बए ङ्छदनको फाह्र 
फजेऩङ्झछ सङ्झभङ्झतरे उऩरब्ध बएसम्भका साऺीको फकऩत्र गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

३१. फन्देज गनव सक्ने्  
(१) साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा उजङ्टयीको ङ्जिषमिस्तङ्टबन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी िा उजङ्टयीको 
ऩऺराई अऩभाङ्झनत गने िा ङ्ञझझ्माउने िा अनङ्टङ्ञचत प्रकायको प्रश्न सोङ्झधएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट 
ऩऺराई फन्देज गनव सक्नेछ ।  
(२) नाफारक िा फदृ्ध िा असि योगीरे साऺी फक्नङ्टऩने बई त्मस्तो उजङ्टयीभा कङ्ट नै ऩऺको उऩङ्ञस्थङ्झत िा 
अन्म कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायणरे साऺीराई फकऩत्र गनव अनङ्टङ्ञचत दफाि ऩयेको िा ऩने प्रफर सम्बािना यहेको 
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छ बङे्ङ सङ्झभङ्झतराई रागेभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩङ्ञस्थङ्झतराई फन्देज गयी ङ्झनजरे साऺीरे 
नदेख्न ेगयी भात्र उऩङ्ञस्थत हङ्टन आदेश गनव सक्नेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आदेश गयेभा साऺीरे नदेख्न ेगयी ऩऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टने व्मिस्था ङ्झभराउने 
दाङ्जमत्ि सङ्झभङ्झतको हङ्टनेछ । (४) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ गदाव सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत 
आिश्मक प्रश्न तमाय गयी सङ्झभङ्झतको तपव फाट फकऩत्र गयाउन सक्नेछ ।  

३२. ऩेशी सूची प्रकाशन गनङ्टवऩने्  
(१) उजङ्टयी प्रशासकरे प्रत्मेक हप्ता शङ्टििाय आगाभी हप्ताको राङ्झग ऩेशी तोङ्जकएको ङ्जििादहरुको 
साप्ताङ्जहक ऩेशी सूची तथा प्रत्मेक ङ्छदन उि ङ्छदनका राङ्झग ऩेशी तोङ्जकएका ङ्जििादहरुको दैङ्झनक ऩेशी सूची 
प्रकाशन गनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूची सॊमोजकरे य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजरे ङ्ञजम्भेिायी तोकेको 
सङ्झभङ्झतको सदस्मरे प्रभाङ्ञणत गनङ्टवऩनेछ ।  

३३. दैङ्झनक ऩेशी सूची्  
(१) उजङ्टयी प्रशासकरे दपा ३२ फभोङ्ञजभको साप्ताङ्जहक ऩेशी सूचीभा चढेका ङ्जििादहरुको दैङ्झनक ऩेशी 
सूची तमाय गयी एक प्रङ्झत सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनङ्ट ऩनेछ तथा एक प्रङ्झत सङ्झभङ्झतका सदस्महरुराई 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । तय कामव व्मिस्तताराई भध्मेनजय गयी सङ्झभङ्झतरे दैङ्झनक सङ्टनिाइको ङ्छदन 
साप्ताङ्जहक रुऩभा ङ्झनधावयण गनव सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचीभा ङ्जििादहरु उल्रेख गदाव उजङ्टयी दतावको आधायभा देहामको िभभा 
तमाय गयी प्रकाशन गयाउनङ्ट ऩनेछ्  

(क) नाफारक ऩऺ बएको ङ्जििाद,  
(ख) शायीङ्चयक असिता िा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञि ऩऺ बएको ङ्जििाद,  
(ग) सियी िषव उभेय ऩङ्टया बएको फदृ्ध िा फदृ्धा ऩऺ बएको ङ्जििाद, तथा  
(घ) उजङ्टयी दतावको िभानङ्टसाय ऩङ्जहरे दताव बएको ङ्जििाद ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेशी सूची तमाय गदाव भङ्टल्तिीफाट जागेका तथा सिोच्च अदारत , उच्च 
अदारत तथा ङ्ञजल्रा अदारतफाट ऩङ्टन् इन्सापका राङ्झग प्राप्त बई दताव बएको ङ्जििादको हकभा सङ्टरुभा 
सङ्झभङ्झतभा दताव बएको ङ्झभङ्झतराई नै दताव ङ्झभङ्झत भानी िभ ङ्झनधावयण गनङ्टवऩनेछ ।  
(४) उऩदपा (१) िा (२) भा यहेको िभानङ्टसाय नै सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादको सङ्टनिाइ य कायिाही तथा ङ्जकनाया 
गनङ्टवऩनेछ । 

३४. उजङ्टयी प्रशासकको ङ्ञजम्भेिायी हङ्टने्  
दैङ्झनक ऩेशी सूचीभा चढेका ङ्जििादहरु कामावरम खङ्टरेको एक घण्टाङ्झबत्र सङ्झभङ्झत सभऺ सङ्टनिाइका राङ्झग 
ऩेस गने तथा उि ङ्छदनको तोङ्जकएको कामव सङ्जकएऩङ्झछ सङ्झभङ्झतफाट ङ्जपताव फङ्टङ्ञझङ्झरई सङ्टयङ्ञऺत याख्न े
ङ्ञजम्भेिायी उजङ्टयी प्रशासकको हङ्टनेछ ।  
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३५. प्रभाण सङ्टनाउन सक्ने्  
सङ्झभङ्झतरे दपा २५ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको तायेखको ङ्छदन उऩङ्ञस्थत सफै ऩऺराई अको ऩऺरे ऩेस गयेको 
प्रभाण एिभ ्कागजात देखाई ऩढीफाॉची सङ्टनाई सो फायेभा अको ऩऺको कङ्ट नै कथन यहेको बए ङ्झरखत 
फमान गयाई ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्टऩनेछ ।  

३६. ङ्जििादको सङ्टनिाइ गने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे दङ्टिै ऩऺको कङ्ट या सङ्टनी तथा कानङ्टन व्मिसामी भङ्टकयय गयेको बए ङ्झनजहरुको फहससभेत सङ्टनी 
ङ्जििादको सङ्टनिाइ तथा ङ्झनणवम गनङ्टव ऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्टनिाइ तथा ङ्झनणवम गदाव ऩऺहरुको योहियभा गनङ्टवऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जििादको  सङ्टनङ्टिाइ गदाव इजरास कामभ गयी सङ्टनिाइ गनव भनाङ्झसि देङ्ञखएभा 
सोही अनङ्टसाय गनव सक्नेछ ।  

३७. फन्द इजरासको गठन्  
(१) सङ्झभङ्झतरे भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका सभािेश यहेको तथा आिश्मक देखेको अन्म ङ्जििादको 
सङ्टनिाइको राङ्झग इजरास कामभ गदाव फन्द इजरास कामभ गयी सङ्टनिाइ गनव सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फन्द इजरासभा ङ्जििादका ऩऺ , कानङ्टन व्मिसामी तथा अन्म 
सयोकायिाराफाहेक अन्म व्मङ्ञिराई इजरासभा प्रिेश गनव नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन गङ्चयनेछ।  

(३) फन्द इजरासफाट हेङ्चयने ङ्जििादको काभ कायिाही , ऩीङ्झडतको नाभ , थय, ठेगाना रगामतका ङ्जिषम 
गोप्म याख्नङ्टऩनेछ ।  

३८. फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मिस्था्  
(१) फन्द इजरासफाट हेङ्चयएका ङ्जििादहरुको कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ िादी , प्रङ्झतिादी य ङ्झनजको ङ्जहतभा 
असय ऩयेको कङ्ट नै सयोकायिाराफाहेक अरु कसैराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जििादको तथ्म खङ्टराई कङ्ट नै सभाचाय कङ्ट नै ऩत्रऩङ्झत्रकाभा सम्प्रषेण हङ्टन ङ्छदनङ्ट 
हङ्टॉदैन ।  
(३) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे ऩऺको गोऩनीमता तथा ङ्जहतभा 
प्रङ्झतकूर प्रबाि नऩने गयी सभाचाय सम्प्रषेण गनव बने कङ्ट नै फाधा ऩनेछैन ।  

३९. थऩ प्रभाण फङ्टझ्ने्  
ङ्जििादको सङ्टनिाइको िभभा ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺको अनङ्टयोधभा िा ङ्जििादको सङ्टनिाइको िभभा सङ्झभङ्झत 
आपैरे थऩ प्रभाण फङ्टझ्नङ्टऩने देखेभा ङ्जििादका ऩऺहरुराई थऩ प्रभाण ऩेस गनव ऩेस गने तायेख तोकी 
आदेश गनव सक्नेछ ।  

४०. स्िाथव फाङ्ञझएको ङ्जििाद हेनव नहङ्टने्  
(१) सङ्झभङ्झतको सदस्मरे देहामका ङ्जििादको कायिाही य ङ्जकनायाभा सॊरग्न हङ्टनङ्टहङ्टदैन्  
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(क) आफ्नो िा नङ्ञजकको नातेदायको हकङ्जहत िा सयोकाय यहेको ङ्जििाद , स्ऩष्टीकयण् मस 
उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग “नङ्ञजकको नातेदाय” बङ्ङारे अऩङ्टतारी ऩदाव कानङ्टन फभोङ्ञजभ अऩङ्टतारी 
प्राप्त गनव सक्ने प्राथङ्झभकता िभभा यहेको व्मङ्ञि , भाभा, भाइजङ्ट, सानीआभा, ठङ्टरीआभा, सानोफाफङ्ट, 
ठङ्टरोफाफङ्ट, ऩङ्झत िा ऩत्नी तपव का सासङ्ट, ससङ्टया, पङ्ट ऩू, पङ्ट ऩाजङ्ट, सारा, जेठान, सारी, ङ्छददी, फङ्जहनी, ङ्झबनाजङ्ट, 
फङ्जहनी ज्िाईँ, बाञ्जा, बाञ्जी, बाञ्जी ज्िाईँ, बाञ्जी फङ्टहायी तथा त्मस्तो नाताका व्मङ्ञिको एकासगोरभा 
यहेको ऩङ्चयिायको सदस्म सम्झनङ्टऩछव । (ख) ङ्झनजरे अन्म कङ्ट नै हैङ्झसमतभा गयेको कङ्ट नै कामव िा 
ङ्झनज सॊरग्न यहेको कङ्ट नै ङ्जिषम सभािेश यहेको कङ्ट नै ङ्झफिाद,  
(ग) कङ्ट नै ङ्जिषमभा ङ्झनजरे उजङ्टयी चल्ने िा नचल्ने ङ्जिषमको छरपरभा सहबागी बई कङ्ट नै याम 
ङ्छदएको बए सो ङ्जिषम सभािेश यहेको ङ्जििाद, िा  
(घ) अन्म कङ्ट नै कायणरे आधायबतू रुऩभा ङ्झनज य ङ्झनजको एकाघय सगोरका ऩङ्चयिायका सदस्मको 
कङ्ट नै स्िाथव फाङ्ञझएको उजङ्टयी ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कङ्ट नै अिस्था देङ्ञखएभा जङ्टन सदस्मको त्मस्तो अिस्था ऩछव उि सदस्मरे 
ङ्जििाद हेनव नहङ्टने कायण खङ्टराई आदेश गनङ्टवऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) को प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी कङ्ट नै सदस्मरे कङ्ट नै ङ्जििादको कायिाही य ङ्जकनायाभा सहबागी 
हङ्टन रागेभा ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺरे आिश्मक प्रभाणसङ्जहत ङ्जििादको कायिाही ङ्जकनाया नगनव ङ्झनिेदन ङ्छदन 
सक्नेछ ।  
(४) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभको अिस्थाभा सङ्झभङ्झतरे सबाराई रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ य सबारे 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा ४८ फभोङ्ञजभ उऩमङ्टि प्रङ्जिमा अरम्फन गयी सङ्झभङ्झत 
तोकी सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्जििादको ङ्झभङ्झसर ऩेस गनङ्टवऩनेछ ।  
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ गदाव सबारे ङ्जििादका ऩऺहरुराई सोही उऩदपा फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतफाट 
उजङ्टयीको कायिाही ङ्जकनाया हङ्टने कङ्ट याको जानकायी गयाई उि सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩठाउनङ्ट ऩनेछ 
।  
 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्झनणवम य अन्म आदेश 
४१. ङ्झनणवम गनङ्टवऩने्  

(१) सङ्झभङ्झतरे सङ्टनिाइको राङ्झग ऩेस बएको ङ्जििाद हेदाव कङ्ट नै प्रभाण फङ्टझ्नङ्टऩने फाॉकी नयही ङ्जििाद ङ्जकनाया 
गने अिस्था यहेको देङ्ञखएभा सोही ऩेशीभा ङ्जििादभा ङ्झनणवम गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनणवम गयेऩङ्झछ ङ्झनणवमको व्महोया ङ्झनणवम ङ्जकताफभा रेखी सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत 
सदस्महरु सफैरे दस्तखत गनङ्टवऩनेछ ।  
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको ङ्झनणवमको दपा ४२ य अन्म प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ खङ्टराउनङ्टऩने 
ङ्जिियण खङ्टरेको ऩूणव ऩाठ ङ्झनणवम बएको ङ्झभङ्झतरे फढीभा सात ङ्छदनङ्झबत्र तमाय गयी ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्टऩछव 
।  
(४) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सभमाबाि अथिा अन्म कङ्ट नै भनाङ्झसि कायणरे 
गदाव सोही ङ्छदन ङ्जििाद ङ्झनणवम गनव नसक्नेबएभा आगाभी हप्ताको कङ्ट नै ङ्छदनका राङ्झग अको ऩेशी तायेख 
तोक्नङ्टऩनेछ ।  

४२. ङ्झनणवमभा खङ्टराउनङ्टऩने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे दपा ४१ फभोङ्ञजभ गयेको ङ्झनणवमको ऩूणव ऩाठभा मस दपा फभोङ्ञजभका कङ्ट याहरु खङ्टराई 
अनङ्टसूची-७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩूणव ऩाठ तमाय गदाव िादी तथा प्रङ्झतिादीको ङ्ञजङ्जकय , ङ्झनणवम गनङ्टवऩने देङ्ञखएको 
ङ्जिषम, दङ्टिै ऩऺफाट ऩेस बएको प्रभाणका कङ्ट याहरु, सभािेश बएको कानङ्टनी प्रश्न य त्मसको व्माख्मासभेतको 
ङ्जिषम खङ्टराउनङ्टऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) भा उल्रेख बएदेङ्ञख फाहेक ऩूणव ऩाठभा देहामका कङ्ट याहरु सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्  

(क) तथ्मको ङ्जिश्लषेण,  
(ख) ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺको कानङ्टन व्मिसामीरे फहस नोट ऩेस गयेको बए फहस नोट तथा फहस 
गयेको बएको फहसभा उठाइएका भूर ङ्जिषम,  
(ग) ङ्झनणवम गनवका राङ्झग आधाय ङ्झरइएको प्रभाणका साथै दङ्टिै ऩऺफाट ऩेस बएको प्रभाण तथा 
त्मसको ङ्जिश्लषेण,  
(घ) ङ्झनणवम कामावन्िमन गनवका राङ्झग गनङ्टवऩने ङ्जिषमहरुको ङ्झसरङ्झसरेिाय उल्रेखन सङ्जहतको तऩङ्झसर 
खण्ड तथा  
(ङ) ङ्झनणवम उऩय ऩङ्टनयािेदन राग्ने बएभा ऩङ्टनयािेदन राग्ने ङ्ञजल्रा अदारतको नाभ य के कङ्झत 
ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टनयािेदन गनङ्टवऩने हो सो सभेत ।  

(४) उऩदपा २ तथा ३ भा उल्रेख बएदेङ्ञख फाहेक देहामका कङ्ट याहरुसभेत ङ्झनणवमभा खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ् 
 (क) साऺी िा सजवङ्झभनको फकऩत्रको सायाॊश,  

(ख) कङ्ट नै नङ्ञजयको व्माख्मा िा अिरम्फन गयेको बए सो नङ्ञजयको ङ्जिियण य ङ्जििादभा उि 
नङ्ञजयको ङ्झसद्धान्त के कङ्ट न आधायभा रागू बएको हो अथिा रागू नबएको हो बङे्ङ कायणसङ्जहतको 
ङ्जिश्लषेण,  
(ग) ङ्झनणवमफाट कसैराई कङ्ट नै कङ्ट या ङ्छदनङ्ट बयाउनङ्ट ऩने बएको बए कसराई के कङ्झत बयाई ङ्छदनङ्टऩने 
हो सोको ङ्जिियण, तथा  
(घ) ङ्जििादको िभभा कङ्ट नै भारसाभान िा प्रभाणको रुऩभा केही िस्तङ्ट सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस बएको 
बए सो भारसाभान िा िस्तङ्टको हकभा के गने हो बङे्ङ ङ्जिषम ।  
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४३. प्रायङ्ञम्बक सङ्टनिाइभा ङ्झनणवम हङ्टनसक्ने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे ऩङ्जहरो सङ्टनिाइका राङ्झग ऩेस बएको अिस्थाभा नै ङ्जििादभा थऩ प्रभाण फङ्टङ्ञझयहनङ्ट ऩने 
अिस्था नयहेको देखेभा अथिा हदम्माद िा हकदैमा िा सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय नयहेको कायणरे ङ्जििाद 
ङ्झनणवम गनव नङ्झभल्ने देखेभा ऩङ्जहरो सङ्टनिाइभा नै ङ्झनणवम गनव सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनणवम ऺेत्राङ्झधकायको अबाि यहेको कायणरे बएको अिस्थाभा ऺेत्राङ्झधकाय 
ग्रहण गने अदारत िा स्थानीम तह िा अन्म ङ्झनकामभा उजङ्टयी गनव जानङ्ट बनी सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई सङ्टनाउनङ्ट 
ऩनेछ ।  

४४. ङ्झनणवम सॊशोधन्  
(१) सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्जििादको ऩऺ िा कङ्ट नै सयोकायिारारे ङ्जििादको ङ्झनणवमभा बएको कङ्ट नै रेखाइको त्र ङ्टटी 
सॊशोधन गयी ऩाउन ङ्ञजङ्जकय ङ्झरई ङ्झनणवमको जानकायी बएको ऩैंङ्झतस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ऩयी सङ्झभङ्झतरे हेदाव साभान्म त्र ङ्टटी बएको य सॊशोधनफाट ङ्झनणवमको 
भूर आशमभा कङ्ट नै हेयपेय नहङ्टने देखेभा छङ्ट टै्ट ऩचाव खडा गयी ङ्झनिेदन फभोङ्ञजभ ङ्झनणवम सॊशोधन गने आदेश 
ङ्छदन सक्नेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको आदेश भूर ङ्झनणवमको अङ्झबङ्ङ अङ्गको रुऩभा ङ्झरइनेछ ।  

४५. ङ्झनणवमभा हेयपेय गनव नहङ्टने्  
(१) सङ्झभङ्झतका सदस्म अथिा अरु कसैरे ऩङ्झन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको दस्तखत बैसकेऩङ्झछ ङ्झनणवमभा कङ्ट नै 
प्रकायको थऩघट िा केयभेट गनव हङ्टॉदैन ।  
(२) कसैरे उऩदपा (१) ङ्जिऩङ्चयत गयेको थाहा हङ्टन आएभा कामवऩाङ्झरकारे कानङ्टन फभोङ्ञजभ कायिाहीका 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

४६. ङ्झनणवम बएऩङ्झछ गनङ्टवऩने कायिाही्  
(१) उजङ्टयी प्रशासकरे सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणवम बएऩश्चात ङ्झनणवम ङ्जकताफभा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु सफैको दस्तखत 
बएको मङ्जकन गयी ङ्झनणवम ङ्जकताफ य ङ्झभङ्झसर ङ्ञजम्भा ङ्झरनङ्टऩछव ।  
(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनणवमको ऩूणव ऩाठ तमाय बएऩङ्झछ सफै सदस्मको दस्तखत बैसकेऩङ्झछ उजङ्टयी 
प्रशासकरे ङ्झनणवमको कामावन्िमन गनवका राङ्झग तत्कार गनङ्टवऩने केही कामव बए सो सम्ऩङ्ङ गयी ङ्झभङ्झसर 
अङ्झबरेख प्रशासकराई फङ्टझाउनङ्टऩछव ।  

४७. ङ्झनणवम गनवऩने अिङ्झध्  
(१) सङ्झभङ्झतरे प्रङ्झतिाद दाङ्ञखर बएको िा फमान गनङ्टवऩनेभा प्रङ्झतिादीको फमान बएको ङ्झभङ्झतरे तथा प्रङ्झतिाद 
दाङ्ञखर नबएको िा फमान नबएकोभा सो हङ्टनङ्टऩने म्माद ब ङ्टिान बएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र ङ्जििादको 
अङ्ञन्तभ ङ्झनणवम गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभमािङ्झध गणना गदाव भेरङ्झभराऩका राङ्झग ऩठाइएको उजङ्टयीको हकभा 
भेरङ्झभराऩको प्रङ्जिमाभा रागेको सभम कटाई अिङ्झध गणना गनङ्टवऩनेछ ।  
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(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएका बएताऩङ्झन उजङ्टयीभा फङ्टझ्नङ्टऩने प्रभाण तथा ऩङ्टया गनङ्टवऩने 
प्रङ्जिमा फाॉकी नयही उजङ्टयी ङ्झनणवम गनव अङ्ग ऩङ्टङ्झगसकेको बए सो ऩङ्टगेको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र अङ्ञन्तभ ङ्झनणवम 
ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
 

ऩङ्चयच्छेद-७ 

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम 
४८. सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम्  

(१) सङ्झभङ्झतको कामवसम्ऩादनराई सहजीकयण गनव एक सङ्ञचिारम यहनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्ञचिारमभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आिश्मकताअनङ्टसाय गयेको ङ्झसपाङ्चयस 
फभोङ्ञजभ कामवऩाङ्झरकारे आिश्मक उजङ्टयी प्रशासक तथा अन्म कभवचायीहरुको व्मिस्था गनव सक्नेछ । 
सङ्ञचिारमको कामवसम्ऩादनराई व्मिङ्ञस्थत गनव ऻछ सङ्ञचिारमअन्तगवत उजङ्टयी शाखा /पाॉट तथा अङ्झबरेख 
शाखा/पाॉट यहन सक्नेछ । स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ फभोङ्ञजभ अङ्झबरेख प्रशासक यहनेछ 
।  

४९. उजङ्टयी प्रशासकको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय्  
मस ऐनभा अन्मत्र उल्रेख बएदेङ्ञख फाहेक उजङ्टयी प्रशासकको काभ , कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्  

(क) ऩेस बएका नाङ्झरस /उजङ्टयी, प्रङ्झतिाद य अन्म ङ्झरखतहरु जाॉच गयी ङ्चयत ऩङ्टगेको बए कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय ङ्झरई दताव गने य दताव गनव नङ्झभल्ने बए कायण जनाई दयऩीठ गने,  
(ख) ङ्जििादभा प्रभाणका राङ्झग ऩेस बएका नक्कर कागजराई सक्करसॉग ङ्झबडाई ङ्छठक देङ्ञखएभा 
प्रभाणीत गने य ङ्झभङ्झसर साभेर याख्न ेतथा सक्करभा केही कैङ्जपमत देङ्ञखएभा सो जनाई सम्फङ्ञन्धत 
ऩऺको सहीछाऩ गयाई याख्न,े  
(ग) ऩेस बएका ङ्झरखतसाथ सॊरग्न हङ्टनेऩने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ िा छैन बए ठीक छ 
िा छैन जाॉच्ने,  
(घ) सङ्झभङ्झतको आदेशरे ङ्ञझकाउनङ्टऩने प्रङ्झतिादी, साऺी िा अन्म व्मङ्ञिको नाभभा म्माद जायी गने,  
(ङ) ङ्जििादका ऩऺराई तायेख िा ऩेशी तायेख तोक्ने,  
(च) सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस हङ्टनङ्टऩने ङ्झनिेदन दताव गयी आदेशका राङ्झग सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस गने,  
(छ) कानङ्टनफभोङ्ञजभ िायेस ङ्झरने तथा गङ्टज्रकेो तायेख थाम्ने ङ्झनिेदन ङ्झरई आिश्मक कायिाही गने,  
(ज) सङ्झभङ्झतफाट बएको आदेश कामावन्िमन गने गयाउने,  
(झ) सङ्झभङ्झतभा ऩेस िा प्राप्त बएका कागजऩत्र फङ्टझ्ने, बऩावई गने रगामतका कामवहरु गने,  
(ञ) आिश्मकतानङ्टसाय सङ्झभङ्झतको तपव फाट ऩत्राचाय गने,  
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(ट) सङ्झभङ्झतको आदेशरे ताभेर गनङ्टवऩने म्माद ताभेर गने गयाउने , ताभेर बएको म्मादको ताभेरी 
जाॉची ङ्चयतऩूिवकको नबए ऩङ्टन् जायी गने तथा अन्म अदारत िा ङ्झनकामफाट प्राप्त बएको ङ्झभङ्झथरा 
नगयऩाङ्झरकारे ताभेर गङ्चयङ्छदनङ्टऩने म्माद ताभेर गने गयाउन,े  
(ठ) ङ्झनणवम ङ्जकताफ य उजङ्टयीको ङ्झभङ्झसर ङ्ञजम्भा ङ्झरन,े  
(ड) सङ्झभङ्झतभा दताव बएका उजङ्टयी तथा ङ्झनिेदन रगामतका कागजातको अङ्झबरेख तमाय गने य 
भाङ्झसक िा िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन ऩेस गनङ्टवऩने ङ्झनकाम सभऺ प्रङ्झतिेदन तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभाङ्ञणत 
गयाई सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउन,े  
(ढ) आफ्नो ङ्ञजम्भा यहेका उजङ्टयीका ङ्झभङ्झसरभा यहेका कागजातको ङ्चयतऩूिवक नक्कर ङ्छदने,  
(ण) ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयािेदन राग्ने गयी ङ्झनणवम बएका ङ्जििादभा ऩङ्टनयािेदन म्माद जायी गयी 
ताभेर गने गयाउने,  
(त) अदारत िा अन्म कङ्ट नै ङ्झनकामभा ङ्जििादको ङ्झभङ्झसर िा कङ्ट नै कागजात ऩठाउनङ्टऩने बएभा 
सङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाई ङ्झभङ्झसर िा कागजात ऩठाउने तथा ङ्जपताव प्राप्त बएऩङ्झछ कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेव्मिस्था ङ्झभराउने,  
(थ) ङ्झनणवम ङ्जकताफ ङ्ञजम्भा ङ्झरन ेतथा  
(द) ऩेस बएका ङ्झनिेदनरगामतका कागजातभा सङ्झभङ्झतफाट आदेश हङ्टनङ्टऩने िा ङ्झनकासा ङ्झरनङ्टऩनेभा 
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस गने ।  

५०. अङ्झबरेख प्रशासकको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय्  
मस ऐनभा अन्मत्र उल्रेख बएदेङ्ञख फाहेक अङ्झबरेख प्रशासकको काभ , कतवव्म य अङ्झधकायी देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  
(क) ङ्झनणवम कामावन्िमन सम्फन्धी्  

(१) ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ चरन चराउनङ्टऩने , कङ्ट नै कङ्ट या ङ्छदराई बयाई ङ्छदनङ्टऩने रगामतका ङ्झनणवम 
कामावन्िमनका राङ्झग गनङ्टवऩने कामवहरु गने तथा ङ्झनणवम कामावन्िमनको अङ्झबरेख याखी कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ ङ्जिियण ऩठाउनङ्ट ऩने ङ्झनकामहरुभा ङ्जिियण ऩठाउने,  
(२) ङ्झनणवम कामावन्िमनको िभभा ङ्झनिेदन ङ्छदएको ऩऺहरुको िायेस ङ्झरने , सकाय गयाउने, गङ्टज्रकेो 
तायेख थभाउने रगामतका कामवहरु गने,  
(३) सङ्झभङ्झतको आदेशरे योक्का बएको िा अरु कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकामफाट योक्का बै आएको 
जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दाङ्ञखर चरान गनङ्टवऩने बए सो गने,  
(४) ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गने रगामतका अन्म कङ्ट नै काभ गनङ्टवऩने बए सो सभेत गने , तथा 
(५) रेङ्ञखएदेङ्ञख फाहेकको कङ्ट नै कामव ङ्झनणवम कामावन्िमनको िभभा गनङ्टवऩने बएभा सङ्झभङ्झत सभऺ 
ऩेस गयी आदेशफभोङ्ञजभ गने ।  

(ख) अङ्झबरेख सॊयऺण सम्फन्धी्  
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(१) अङ्झबरेख शाखाको येखदेख गयी ङ्झनणवम बएका ङ्झभङ्झसर सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेय कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
सडाउनङ्ट ऩने कागजहरु सडाउने,  
(२) ङ्झनणवम बएका ङ्झभङ्झसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दङ्टरुस्त यहे नयहेको हेने य ङ्झभङ्झसर कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ गयी दङ्टरुस्त अिस्थाभा याख्ने  
(३) कानङ्टन फभोङ्ञजभ सडाउने कागजको ङ्जिियण तमाय गयी सो ङ्जिियण सङ्टयङ्ञऺत यहने व्मिस्था 
गने, 
(४) अङ्झबरेख शाखाभा प्राप्त बएको ङ्झभङ्झसरहरुको सारफसारी अङ्झबरेख याख्न ेय आिश्मकतानङ्टसाय 
ङ्जिियण तमाय गने, तथा  
(५) कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकामफाट अङ्झबरेखभा यहेको ङ्झभङ्झसर िा कङ्ट नै कागजात भाग बै आएभा 
ङ्चयतऩूिवक ऩठाउने य ङ्जपताव प्राप्त बएऩङ्झछ ङ्चयतऩूिवक गयी सङ्टयङ्ञऺत याख्न े।  

५१. उजङ्टयी प्रशासक िा अङ्झबरेख प्रशासकको आदेश उऩयको ङ्झनिेदन्  
(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ उजङ्टयी प्रशासक िा अङ्झबरेख प्रशासकरे गयेको आदेश िा कायिाही उऩय ङ्ञचि 
नफङ्टझ्ने ऩऺरे सो आदेश िा कायिाही बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ ।  
(२) सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेस बएको ङ्झनिेदन उऩय सङ्टनङ्टिाइ गयी ङ्झनिेदन ऩेस बएको फढीभा 
सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदन उऩयको कायिाही टङ्टङ्खग्माउनङ्ट ऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन उऩय आदेश 
िा ङ्झनणवम गनङ्टवऩूिव केही फङ्टझ्नङ्टऩने बए सो फङ्टझेय भात्र ङ्झनणवम िा आदेश गनङ्टवऩनेछ । ऩङ्चयच्छेद -८ भेरङ्झभराऩ 
सम्फन्धी व्मिस्था  

 

५२. ङ्झभराऩत्र गयाउने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र हङ्टन सक्ने जङ्टनसङ्टकै उजङ्टयीभा ङ्झभराऩत्र गयाउन सक्नेछ । 
(२) ङ्जििादका ऩऺहरुरे ङ्झभराऩत्रका राङ्झग अनङ्टसूची -८ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनिेदन ङ्छदएभा सङ्झभङ्झतरे 
उजङ्टयीभा ङ्झभराऩत्र गयाउन उऩमङ्टि देखेभा ङ्झभराऩत्र गयाइङ्छदनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩऺहरुरे ङ्छदएको ङ्झनिेदनको व्महोया सङ्झभङ्झतरे दङ्टिै ऩऺराई सङ्टनाइ त्मसको 
ऩङ्चयणाभ सम्झाई ऩऺहरुको ङ्झभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभङ्झत यहे नयहेको सोध्नङ्ट ऩनेछ ।  
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्टनाउॉदा ऩऺहरुरे ङ्झभराऩत्र गनव भञ्जङ्टय गयेभा सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरुको ङ्झनिेदनभा 
उल्रेख बएको व्महोया फभोङ्ञजभको ङ्झभराऩत्र तीन प्रङ्झत तमाय गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको ङ्झभराऩत्रको व्महोया ऩऺहरुराई ऩढीफाॉची सङ्टनाई ङ्झभराऩत्र गनव भञ्जङ्टय 
बएभा ऩऺहरुको सङ्जहछाऩ गयाई सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे ङ्झभराऩत्र कागज अनङ्टसूची -९ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
प्रभाङ्ञणत गयी एकप्रङ्झत सङ्झभङ्झतरे अङ्झबरेखको राङ्झग ङ्झभङ्झसरभा याख्नङ्टऩनेछ तथा एक -एकप्रङ्झत िादी तथा 
प्रङ्झतिादीराई ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
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(६) ङ्झभराऩत्रको ढाॉचा अनङ्टसूची-१० भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
५३. भेरङ्झभराऩ गयाउन सक्ने ्

(१) सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र गनव ङ्झभल्ने उजङ्टयीभा ऩऺहरुफीच भेरङ्झभराऩ गयाउन 
सक्नेछ ।  
(२) ऩऺहरुरे जङ्टनसङ्टकै तहभा ङ्जिचयाधीन यहेको प्रचङ्झरत कानङ्टनरे भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनव 
सङ्जकने ङ्जििादभा ङ्जििादका ऩऺरे सॊमङ्टि रुऩभा सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछन।्  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदएकोभा भेरङ्झभराऩफाट उजङ्टयीको ङ्झनयोऩण हङ्टन उऩमङ्टि देङ्ञखएभा 
सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो उजङ्टयी भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट ङ्झनयोऩण गनव रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको आदेशऩङ्झछ भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी कायिाही प्रायम्ब गयी ऩऺहरुफीच 
भेरङ्झभराऩ गयाइङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  
(५) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

५४. उजङ्टयी ङ्झनणवम गने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट उजङ्टयीको ङ्झनयोऩण गनव प्रङ्जिमा फढाएकोभा 
भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट उजङ्टयीको ङ्झनयोऩण हङ्टन नसकेभा ऻड ऩऺहरुराई उजङ्टयीको ऩेशी तायेख तोकी 
कानङ्टन फभोङ्ञजभ कायफाही गयी सङ्टनिाइ तथा ङ्झनणवम गने प्रङ्जिमा फढाउनङ्टऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा 
४७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩ िा ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसकेभा सङ्झभङ्झतरे तायेख तोकी 
अङ्झधकाय ऺेत्र यहेको अदारतभा जानङ्टबनी सङ्टनाई ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

५५. भेरङ्झभराऩ िा ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसक्ने्  
मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै उजङ्टयीभा ङ्झभराऩत्र गयाउॉदा उजङ्टयीको प्रकृङ्झत िा 
ङ्झभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय िादी बई चरेको कङ्ट नै ङ्जििाद िा सािवजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञि 
िा ङ्जहतभा असय ऩने देङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो उजङ्टयीभा ङ्झभराऩत्र गयाउने छैन । तय त्मस्तो असय ऩने 
व्महोया हटाई अन्म व्महोयाफाट भात्र ङ्झभराऩत्र गनव चाहेभा बने ङ्झभराऩत्र गयाइङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

५६. भेरङ्झभराऩका राङ्झग प्रोत्साहन गने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे सङ्झभङ्झत सभऺ सङ्टनिाइको राङ्झग ऩेस बएको उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩ हङ्टनसक्ने सम्बािना यहेको 
देखेभा ऩऺहरुराई भेरङ्झभराऩका राङ्झग तायेख तोक्न सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको तायेखका ङ्छदन सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादका ऩऺ तथा ङ्जिऩऺ तथा दङ्टिै ऩऺको 
कानङ्टन व्मिसामी साथै उऩङ्ञस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माई साथै ङ्झरई आएका अन्म व्मङ्ञिसभेत उऩङ्ञस्थत 
गयाई भेरङ्झभराऩका राङ्झग छरपर गयाई ऩऺहरुको फीचभा सहभङ्झत बएभा सहभङ्झत बए फभोङ्ञजभ 
ङ्झभराऩत्र कागज तमाय गनव रगाई ङ्झभराऩत्र गयाई ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
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(३) उजङ्टयीभा तोङ्जकएको म्मादभा सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत नबएको िा उऩङ्ञस्थत बएय ऩङ्झन तायेख गङ्टजायी 
ङ्जििादभा तायेखभा नयहेको ऩऺ अथिा ङ्जििादभा ऩऺ कामभ नबएको बएताऩङ्झन ङ्जििादको ऩेटफोरीफाट 
उजङ्टयीको ऩऺ कामभ हङ्टने देङ्ञखएको व्मङ्ञि सभेत भेरङ्झभराऩका राङ्झग उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩ 
गयाई ङ्झभराऩत्रको कागज गयाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

५७. प्रायङ्ञम्बक सङ्टनिाइ ऩूिव भेरङ्झभराऩ्  
(१) उजङ्टयी प्रशासकरे प्रायङ्ञम्बक सङ्टनिाइका राङ्झग सङ्झभङ्झत सभऺ उजङ्टयी ऩेस हङ्टनङ्टऩूिव उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩ 
हङ्टनसक्ने अिस्था देङ्ञखएभा िा ऩऺहरुरे सो व्महोयाको ङ्झनिेदन ङ्झरई आएभा ङ्झभराऩत्रको व्महोया खङ्टरेको 
कागज तमाय गयी सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस गनव सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाव ङ्झभराऩत्रभा अङ्ञन्तभ सहभङ्झत नजङ्टटेको बए ताऩङ्झन ऩऺहरु भेरङ्झभराऩका 
राङ्झग प्रङ्जिमाभा जान सहभत बएभा उजङ्टयी प्रशासकरे ऩऺहरुको ङ्झनिेदन ङ्झरई उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩका 
राङ्झग भेरङ्झभराऩकताव सभऺ ऩठाउने आदेशको राङ्झग सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस गनव सक्नेछ । 

५८. भेरङ्झभराऩकतावको सूची तमाय गने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩको कामव गयाउनका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩङ्टगेका व्मङ्ञिहरुको 
ङ्जिियण खङ्टराई सम्बाङ्जित भेरङ्झभराऩकतावको सूची तमाय गनेछ्  

(क) कम्तीभा स्नातक उिीणव गयेको,  
(ख) कङ्ट नै याजनीङ्झतक दरप्रङ्झत आस्था याखी याजनीङ्झतभा सङ्जिम नयहेको,  
(ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेिीको रुऩभा ऩङ्जहचान फनाएको,  
(घ) भेरङ्झभराऩकतावको ४८ घण्टको ताङ्झरभ ङ्झरई भेरङ्झभराऩकतावको कामव गदै आएको,  
(ङ) ऩच्चीस िषव उभेय ऩङ्टया बएको,  
(च) भाङ्झथ मोग्मताभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन ताङ्झरभ ङ्झरई मस अङ्ञघ सूचीकृत बई 
हारसम्भ ङ्झनयन्तय भेरङ्झभराऩ सङ्झभङ्झतभा यही कामव गदै आएकोको हकभा ङ्झनजराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन 
सङ्जकने ।  

(२) भेरङ्झभराऩकतावको सूची तमाय गयेऩङ्झछ सङ्झभङ्झतरे सूची सबा सभऺ ऩेस गयी अनङ्टभोदन गयाउनङ्ट ऩनेछ 
।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सूची अनङ्टभोदन बएऩङ्झछ सङ्झभङ्झतरे सािवजङ्झनक जानकायीका राङ्झग सूचना 
प्रकाशन गनङ्टवऩनेछ तथा भेरङ्झभराऩका राङ्झग ऩठाउॉदा प्रत्मेक ऩऺराई सो सूची उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

५९. भेरङ्झभराऩकतावको सूची अद्यािङ्झधक गने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे दपा ५८ फभोङ्ञजभ तमाय बएको सूची प्रत्मेक िषव अद्यािङ्झधक गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) प्रत्मेक िषव अद्यािङ्झधक गयेको भेरङ्झभराऩकतावको सूची सङ्झभङ्झतरे सबाफाट अनङ्टभोदन गयाउनङ्ट ऩनेछ।  
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(३) मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतावको सूचीभा सूचीकृत हङ्टन मोग्मता ऩङ्टगेको 
व्मङ्ञिरे सङ्झभङ्झत सभऺ सूचीकृत गयी ऩाउनका राङ्झग सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवमरे तोके फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनिेदन 
ङ्छदन सक्नेछ ।  

६०. भेरङ्झभराऩकतावको सूचीफाट हटाउने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे दपा ५९ फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतावको सूची अद्यािङ्झधक गदाव देहामको अिस्थाका 
भेरङ्झभराऩकतावको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्  

(क) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा,  
(ख) ङ्झनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाई ऩाऊॉ  बङे्ङ ङ्झनिेदन ङ्छदएभा,  
(ग) ङ्झनजरे नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा सजाम ऩाएभा,  
(घ) ङ्झनज कङ्ट नै सॊस्थासॉग सम्फद्ध यहेकोभा सो सॊस्था खायेज िा ङ्जिघटन बएभा, य  
(ङ) सङ्झभङ्झतरे दपा ६५ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई सूचीफाट हटाउने ङ्झनणवम गयेभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचीफाट नाभ हटाइएको भेरङ्झभराऩकतावहरुको नाभािरी सङ्झभङ्झतरे सािवजङ्झनक 
सूचनाका राङ्झग प्रकाशन गनङ्टवऩनेछ ।  

६१. भेरङ्झभराऩका राङ्झग सभमािङ्झध तोक्ने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩका राङ्झग भेरङ्झभराऩकताव ऩठाउॉदा फढीभा तीन भङ्जहनासम्भको 
सभम तोकी ऩठाउनेछ ।  
(२) भेरङ्झभराऩका राङ्झग ऩठाउॉदा साभान्मतमा एकजनाफाट भेरङ्झभराऩ गयाउने गयी तोक्नङ्टऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गदाव ऩऺहरुफीच सहभङ्झत हङ्टन नसकेभा सङ्झभङ्झतरे तीन जनासम्भ 
भेरङ्झभराऩकताव यहने गयी भेरङ्झभराऩका राङ्झग उजङ्टयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

६२. भेरङ्झभराऩकतावको छनौट्  
(१) सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩ गयाउने कामवका राङ्झग उजङ्टयीका ऩऺहरुको सहभङ्झतभा एक जना 
भेरङ्झभराऩकतावको छनौट गनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाव ऩऺहरुफीचभा एकजना भेरङ्झभराऩकतावका राङ्झग सहभङ्झत नबएभा 
सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरुको सहभङ्झतभा तीनजना भेरङ्झभराऩकतावको छनौट गनङ्टवऩनेछ ।  
(३) ऩऺहरुको फीचभा भेरङ्झभराऩकतावको नाभभा सहभङ्झत हङ्टन नसकेभा सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩकतावको 
सूचीभा यहेका भेरङ्झभराऩकतावहरु भध्मेफाट दङ्टिै ऩऺफाट एक -एक जना भेरङ्झभराऩकताव छनौट गनव रगाई 
तेस्रो भेरङ्झभराऩकताव छनौट गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  
(४) उजङ्टयीका सफै ऩऺको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतावको सूचीभा नयहेको मस ऐन फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकताव 
हङ्टन अमोग्म नबएको कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊस्थाफाट भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमा अगाडी फढाउन सहभत बै ङ्झरङ्ञखत 
ङ्झनिेदन ङ्छदएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो व्मङ्ञि िा सॊस्थाराई भेरङ्झभराऩकताव तोङ्जकङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

६३. भेरङ्झभराऩकतावको ऩङ्चयितवन्  
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(१) सङ्झभङ्झतरे देहामको अिस्था ऩयी ऩऺहरुरे ङ्झनिेदन ङ्छदएको अिस्थाभा भेरङ्झभराऩकताव ऩङ्चयितवन 
गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ्  

(क) दपा ६१ फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतावको सूचीफाट हटाउने अिस्था बएभा,  
(ख) ऩऺहरुरे ऩायस्ऩङ्चयक सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकताव हेयपेय गनव भञ्जङ्टय बएभा,  
(ग) ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺरे भेरङ्झभराऩकतावप्रङ्झत अङ्जिश्वास यहेको ङ्झरङ्ञखत जानकायी गयाएभा,  
(घ) कङ्ट नै कायणरे भेरङ्झभराऩकतावरे भेरङ्झभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने जनाएभा, 
(ङ) ङ्जििादको ङ्जिषमिस्तङ्टभा भेरङ्झभराऩकतावको कङ्ट नै स्िाथव यहेको भेरङ्झभराऩकतावरे जानकायी 
गयाएभा िा कङ्ट नै स्रोतफाट सङ्झभङ्झत सभऺ जानकायी बएभा तथा  
(च) भेरङ्झभराऩकतावरे भेरङ्झभराऩकतावको हैङ्झसमतरे कामव गदाव दपा ६७ तथा अन्म प्रचङ्झरत 
कानङ्टन फभोङ्ञजभ ऩारन गनङ्टवऩने आचयण ऩारना नगयेभा ।  

(२) भेरङ्झभराऩकताव ऩङ्चयितवनका कायणरे तोङ्जकएको सभमभा भेरङ्झभराऩको कामव सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसक्ने 
बएभा सङ्झभङ्झतरे फढीभा एक भङ्जहनासम्भको सभम थऩ गनव सक्नेछ ।  

 

६४. भेरङ्झभराऩका राङ्झग ऩठाउॉदा गने प्रङ्जिमा्  
(१) सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै उजङ्टयी भेरङ्झभराऩका राङ्झग भेरङ्झभराऩकताव सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरुराई 
भेरङ्झभराऩकतावको सम्ऩकव  उऩरब्ध गयाई भेरङ्झभराऩकताव सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टने तायेख तोकी देहाम 
फभोङ्ञजभको कागज साथै याखी रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ्  

(क) उजङ्टयीको सायसङ्खऺेऩ िा भङ्टख्म भङ्टख्म कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ख) उजङ्टयीको ऩऺ िा िायेस बए िायेसको नाभ, थय, ितन य उऩरब्ध बएसम्भ टेङ्झरपोन नम्फय, 
इभेर, फ्माक्स तथा अन्म सम्ऩकव  ङ्जिियण, तथा  
(ग) भेरङ्झभराऩसम्फन्धी प्रङ्जिमा सम्ऩङ्ङ गनङ्टवऩने स्थान।  

(२) भेरङ्झभराऩकतावरे सङ्झभङ्झत सभऺ भाग गयेभा उजङ्टयीका कागजातहरुको नक्कर उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ 
।  
(३) भेरङ्झभराऩका राङ्झग तोङ्जकएको सभम सम्ऩङ्ङ बएको सात ङ्छदनङ्झबत्र उजङ्टयीको ऩऺहरु सङ्झभङ्झत सभऺ 
उऩङ्ञस्थत हङ्टने गयी तायेख तोक्नङ्ट ऩनेछ ।  
(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन भेरङ्झभराऩकतावरे तोङ्जकएको सभम अगािै उजङ्टयी 
सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्जपताव ऩठाउने ङ्झनणवम गयेभा सो ङ्झनणवमको जानकायी बएको सात ङ्छदनङ्झबत्र ऩऺहरुराई सङ्झभङ्झत 
सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टने गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

६५. भेरङ्झभराऩभा अिरम्फन गनङ्टवऩने प्रङ्जिमा्  
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(१) सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरुको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩका राङ्झग छरपर गने तथा अन्म कामव गने स्थानको 
छनौट गयी ऩऺ तथा भेरङ्झभराऩकतावराई सोको जानकायी उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । तय ऩऺहरुको 
सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतावरे अन्म कङ्ट नै स्थानको छनौट गनव फाधा ऩनेछैन ।  
(२) ऩऺहरुराई उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतावरे तोकेको स्थानभा तोङ्जकएको सभमभा उऩङ्ञस्थत 
हङ्टन दाङ्जमत्ि यहनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको दाङ्जमत्ि ऩऺहरुरे ऩङ्टया नगयेभा भेरङ्झभराऩकतावरे भेरङ्झभराऩको प्रङ्जिमा 
फन्द गयी सङ्झभङ्झतराई सोको ङ्झरङ्ञखत जानकायी गयाई उजङ्टयीको कागजात ङ्जपताव ऩठाउन सक्नेछ ।  
(४) भेरङ्झभराऩको िभभा भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरुफीचभा सहजकतावको बङू्झभका गनेछ य उि बङू्झभका 
ङ्झनिावह गने िभभा ङ्झनजरे ऩऺहरुफाहेक देहामका व्मङ्ञिहरुसॉग सभेत एकर िा साभूङ्जहक िाताव गनव 
सक्नेछ्  

(क) ऩऺहरुको कानङ्टन व्मिसामी,  
(ख) ङ्जििादको ङ्जिषमभा जानकायी यहेको उजङ्टयीका ऩऺरे योजेको व्मङ्ञि, तथा  
(ग) ङ्जििादको ङ्जिषमिस्तङ्टको फायेभा जानकायी यहेको स्थानीम बद्रबारदभी।  

(५) भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरुको सहभङ्झतभा ऩऺहरुसॉग देहाम फभोङ्ञजभ िाताव गनव सक्नेछ्  
(क) ऩऺहरुसॉग एकर एकान्तिाताव, तथा  
(ख) टेङ्झरपोन िाताव, ङ्झबङ्झडमो कन्रेन्स िा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट िातावराऩ ।  

(६) प्रचङ्झरत कानङ्टन तथा मस ऐनको भान्मता ङ्जिऩङ्चयत नहङ्टने गयी ऩऺहरुको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतावरे 
भेरङ्झभराऩको कामवङ्जिङ्झध ङ्झनधावयण गनव सक्नेछ ।  

६६. भेरङ्झभराऩकतावको आचायण्  
(१) भेरङ्झभराऩकतावरे देहाम फभोङ्ञजभको आचयण ऩारन गनङ्टवऩनेछ्  

(क) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी कायिाही ङ्झनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनङ्टवऩने, 
(ख) कङ्ट नै ऩऺप्रङ्झत झङ्टकाि , आग्रह, ऩूिावग्रह नयाख्न ेिा याखेको देङ्ञखने कङ्ट नै आचायण िा व्मिहाय 
नगने,  
(ग) कङ्ट नै ऩऺराई डय, त्रास, झङ्टक्मान िा प्ररोबनभा ऩायी भेरङ्झभराऩ गयाउन नहङ्टने, 
(घ) ङ्जििाद कामभ यहेको अिस्थाभा ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺसॉग आङ्झथवक कायोफायभा सॊरग्न नहङ्टने , 
(ङ) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचङ्झरत कानङ्टन तथा अन्म स्थाङ्जऩत भान्मता ङ्जिऩङ्चयत आचायण 
गनव नहङ्टने, 
(च) भेरङ्झभराऩको िभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक , सदबािऩूणव य सफै ऩऺप्रङ्झत सभान व्मिहाय 
कामभ गने, 
(छ) भेरङ्झभराऩको िभभा ऩऺहरुरे व्मि गयेको ङ्जिषमिस्तङ्टको गोऩनीमता कामभ याख्न,े तथा 
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(ज) भेरङ्झभराऩको िभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कङ्ट नै कागजात िा िस्तङ्ट प्रङ्जिमा सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ 
िा ङ्झनज प्रङ्जिमाफाट अरग बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई सङ्टयङ्ञऺत ङ्जपताव गने ।  

(२) सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै भेरङ्झभराऩकतावरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आचायण ऩारना नगयेको उजङ्टयी ऩयी सो 
ङ्जिषमभा स्िमम्जानकायी प्राप्त गयी छानङ्जिन गदाव व्महोया ङ्छठक देङ्ञखए त्मस्तो भेरङ्झभराऩकतावराई 
भेरङ्झभराऩकतावको सूचीफाट हटाउनेछ ।  

६७. ङ्झरखत तमायी य ङ्झभराऩत्र्  
(१) भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरुसॉग छरपर ऩश्चात भेरङ्झभराऩका राङ्झग दङ्टिै ऩऺ सहभत बएकाभा सहभङ्झत 
बएको ङ्जिषमिस्तङ्ट फभोङ्ञजभको ङ्झभराऩत्रको व्महोया खङ्टराई सङ्झभङ्झत सभऺ ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(२) सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदन प्राप्त बएभा कानङ्टन व्मिसामीफाट सहभङ्झत फभोङ्ञजभको 
ङ्झभराऩत्रको ङ्झरखत रेखाई दङ्टिै ऩऺको ङ्झभराऩत्र गयाई ऩठाइङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

६८. भेरङ्झभराऩ नबएको उजङ्टयीभा गनङ्टवऩने कायिाही्  
(१) भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरुफीचभा भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेभा सो व्महोया खङ्टराई प्रङ्झतिेदन तमाय गयी 
उजङ्टयीका सफै कागजातसङ्जहत उजङ्टयी सङ्झभङ्झतभा ङ्जपताव ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाव भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरुराई सङ्झभङ्झत सभऺ हाङ्ञजय हङ्टन जाने फढीभा 
सात ङ्छदनको म्माद तोकी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

६९. भेरङ्झभराऩ नबएको उजङ्टयीभा ङ्झनणवम गनङ्टवऩने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩका राङ्झग ऩठाएको उजङ्टयीभा ऩऺहरुफीच भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकी 
भेरङ्झभराऩकतावको प्रङ्झतिेदनसङ्जहत प्राप्त हङ्टन आएभा कानङ्टन फभोङ्ञजभ कायिाही गयी ङ्झनणवम गनङ्टवऩछव ।  
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन देहाम फभोङ्ञजभको उजङ्टयीभा अङ्झधकायऺेत्र ग्रहण 
गने सम्फङ्ञन्धत अदारत िा ङ्झनकामभा उजङ्टयी गनव जानङ्ट बनी सङ्टनाई ऩठाई ङ्छदनङ्ट ऩछव्  

(क) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा ४८ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको 
उजङ्टयीभा, तथा  
(ख) कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकामफाट भेरङ्झभराऩका राङ्झग प्रङे्जषत बएको उजङ्टयीभा ।  

(३) उऩदपा (२) को देहाम (ख) फभोङ्ञजभको उजङ्टयीभा सम्फङ्ञन्धत अदारत िा ङ्झनकामभा ऩठाउॉदा हाङ्ञजय 
हङ्टने जाने तायेख तोकी ऩठाउने तथा ङ्झभङ्झसरसभेत नक्कर खडा गयी अङ्झबरेख याखी सक्कर ङ्झभङ्झसर 
सम्फङ्ञन्धत अदारत िा ङ्झनकामभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

७०. भेरङ्झभराऩ दस्तङ्टय्  
भेरङ्झभराऩभा जाने ङ्जििादको हकभा भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरुरे सहभङ्झतभा ङ्छदन भञ्जङ्टय बएदेङ्ञख फाहेक कङ्ट नै 
प्रकायको दस्तङ्टय राग्ने छैन । तय ऩऺहरुका सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरुफाट फढीभा रु.५००।-
/५००।- ङ्झरन ऩाउनेछन।्  

७१. सभङ्टदाम स्तयभा हङ्टने साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩ प्रिधवन गनव कभवचायी तोक्न सक्ने्  
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(१) सङ्झभङ्झतरे स्थानीम स्तयभा भेरङ्झभराऩ प्रिद्र्धन गनवका राङ्झग कामवऩाङ्झरकाभा अनङ्टयोध गयेभा कभवचायी 
खटाई सभङ्टदाम स्तयभा भेरङ्झभराऩको प्रिद्र्धनात्भक कामविभ गनव सङ्जकनेछ ।  
(२) सभङ्टदाम स्तयभा हङ्टने साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩको हकभा दपा ५८ अनङ्टसायको मोग्मता तथा अनङ्टबि 
नबएका भेरङ्झभराऩकतावफाट भेरङ्झभराऩ गयाउन फाधा ऩने छैन ।  
(३) सङ्झभङ्झतरे सभङ्टदामस्तयभा हङ्टने साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩको कामवङ्जिङ्झध तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

ङ्झनणवम कामावन्िमन सम्फन्धी व्मिस्था 
७२. सङ्ञचिारमको ङ्ञजम्भेिायी्  

कामवऩाङ्झरकाको प्रत्मऺ ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनदेशनभा यही सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम कामावन्िमन गने गयाउने सम्फन्धी 
सम्ऩूणव कामवको येखदेख गने ङ्ञजम्भेिायी िहन गनङ्टवऩनेछ ।  

७३. सहमोग गनङ्टवऩने्  
(१) नगयऩाङ्झरका कामावरम तथा सो अन्तगवतका सफै िडा कामावरम तथा अन्म कामावरमरे मस ऐन तथा 
प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ व्मङ्ञि िा सॊस्था िा अन्म कसैसॉग असङ्टर 
गनङ्टवऩने जङ्चयिाना िा अन्म यकभ असङ्टर उऩय गनव सहमोग गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे असङ्टर गनङ्टवऩने जङ्चयिाना , ङ्झफगो िा अन्म कङ्ट नै 
प्रकायको यकभ असङ्टर उऩय नबई उऩदपा (१) भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभका कामावरमहरुरे कङ्ट नैङ्झसपाङ्चयस 
िा कङ्ट नै कामव गङ्चयङ्छदने छैनन।्  

७४. असङ्टर उऩय गने्  
(१) अङ्झबरेख प्रशासकरे सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩऺसॉग जङ्चयिाना िा ङ्झफगो िा अन्म कङ्ट नै 
प्रकायको असङ्टर उऩय गनङ्टवऩने बएभा सो ऩऺरे जङ्चयिाना ङ्झतनव फङ्टझाउन ल्माएभा फङ्टझी सदयस्माहा गयी 
जङ्चयिानाकोरगत कट्टा गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय नबएभा रगत याखी सम्फङ्ञन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा 
जङ्चयिाना यकभसभेतको ङ्जिियण नगयऩाङ्झरका कामावरमका साथै सफै िडा कामावरमभा सभेत अङ्झबरेखको 
राङ्झग ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(३) सम्फङ्ञन्धत कामावरमहरुरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेखी आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जङ्चयिाना यकभ असङ्टर 
उऩय गयी अङ्झबरेख शाखाभा सदयस्माहा गनव ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको जानकायी प्राप्त बएऩङ्झछ त्मस्तो जङ्चयिाना रगत फाॉकी यहेको ऩऺफाट 
जङ्चयिाना यकभ असङ्टर नगयी सम्फङ्ञन्धत कामावरमहरुरे कङ्ट नै प्रकायको ङ्झसपाङ्चयस िा अन्म कामव गने 
छैनन।् 
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७५. बङ्चयबयाउ गने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ गयेको कङ्ट नै ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩऺरे याखेको दस्तङ्टय , कोटव ङ्जप िा 
अन्म कङ्ट नै प्रकायको यकभ कङ्ट नै ऩऺफाट बयाई ऩाउने बएभा बयाई ऩाउने ऩऺरे बङ्चयङ्छदनङ्टऩने ऩऺको त्मस्तो 
यकभ बयाई ङ्छदनङ्टऩने स्रोत खङ्टराई अनङ्टसूची-११ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा मथासम्बि नगद यहेको फैंक खाता िा कङ्ट नै सहकायी िा फचत 
सॊस्थाभा यहेको यकभ य सो नबएभा ङ्झरराभ ङ्झफिी गयी असङ्टर उऩय गनङ्टवऩने अिस्था बएभा कङ्ट नै अचर 
सम्ऩङ्ञिको व्महोया खङ्टराई ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदनभा दपा ७७ फभोङ्ञजभको ङ्जिियण खङ्टराई ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

 

 

७६. चरन चराई ङ्छदने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ गयेको कङ्ट नै ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि िा अङ्झधकाय िा कङ्ट नै ङ्जिषमिस्तङ्ट 
िा सेिा िा अन्म कङ्ट नै ङ्जिषमको चरन ऩाउने ठहयेको ऩऺरे त्मस्तो चरन ऩाउने ङ्जिषमको ङ्जिियण खङ्टराई 
अङ्झबरेख प्रशासक सभऺ अनङ्टसूची-१२ को ढाॉचाभा ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩयेभा अङ्झबरेख प्रशासकरे ङ्झनणवम फभोङ्ञजभको ङ्जिषमको चरन चराई 
ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा चरन चराउनङ्ट ऩने सम्ऩङ्ञिको दपा ७७ फभोङ्ञजभको 
ङ्जिियण खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ ।  

७७. सम्ऩङ्ञिको ङ्जिियण खङ्टराउनङ्ट ऩने्  
बङ्चयबयाऊ गनव िा चरन चराई ऩाउनका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदने उजङ्टयीको ऩऺरे ङ्झनिेदनभा सम्ऩङ्ञिको ङ्जिियण 
उल्रेख गदाव देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जिियण खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्  

(क) अचर सम्ऩङ्ञिको ङ्जिियण्  
(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठेगाना तथा चाय ङ्जकल्रा,  
(२) घयजग्गाको ङ्जकिा नम्फय तथा ऺेत्रपर,  
(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा किर य सम्बि बएसम्भ िगव ङ्जपट,  
(४) घय जग्गाको अिङ्ञस्थङ्झत आिास िा औद्योङ्झगक िा व्माऩाङ्चयक ऺेत्रभा यहेको व्महोया,  
(५) कच्ची िा ऩक्की सडकसॉग जोङ्झडएको व्महोया,  
(६) घयजग्गाको स्िाङ्झभत्ि यहेको व्मङ्ञिको नाभथय साथै स्िाङ्झभत्िबन्दा पयक व्मङ्ञिको 
बोगचरन यहेको बए बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म ङ्जिियण, तथा  
(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खङ्चयदङ्झफिी हङ्टन सक्ने न्मनूनतभ भूल्म ।  

(ख) चर सम्ऩङ्ञिको ङ्जिियण्  
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(१) चरसम्ऩङ्ञि यहेको ठाउॉ तथा बोग िा ङ्झनमन्त्रण याख्नकेो नाभथय,  
(२) फैंक खाताभा यहेको नगद बए खातािारको साथै फैंक तथा शाखाको नाभ,  
(३) चर सम्ऩङ्ञिको प्रकाय तथा नगदफाहेकको बए सम्बाङ्जित ङ्झफिी भूल्म, तथा  
(४) नगदफाहेकको चर सम्ऩङ्ञि बए अिस्था , प्रकृङ्झत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको साइज य 
सङ्खख्मा ।  

७८. सम्ऩङ्ञि योक्का याख्ने् 
(१) अङ्झबरेख प्रशासकरे दपा ७५ य ७६ फभोङ्ञजभ ङ्झनणवम कामावन्िमनको राङ्झग ङ्झनिेदन ऩयेऩङ्झछ 
देखाइएको सम्ऩङ्ञिको हकभा आिश्मक ऩने जङ्झत जेथा योक्का याख्न ेसम्फन्धभा ङ्झनणवमका राङ्झग कामवऩाङ्झरका 
सभऺ ऩेस गने य कामवऩाङ्झरकाफाट योक्का याख्न ेङ्झनणवम गयेऩङ्झछ ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ जेथा योक्का याख्नका राङ्झग सो 
जेथा दताव यहेको कामावरम िा यङ्ञजषे्डशन गने कामावरमभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(२) फारी , ब्माज, फहार रगामतको सम्ऩङ्ञिको हकभा ङ्झनिेदन ऩयेको फढीभा दङ्टई ङ्छदनङ्झबत्र सम्ऩङ्ञि 
तामदात गनव रगाई तामदात गदावको सभमभा नै आिश्मक ऩने जङ्झत सम्ऩङ्ञि सोफाट प्राप्त हङ्टने फारी , 
फहार, ब्माज, भङ्टनापा आङ्छद आम ङ्झनमन्त्रण गनङ्टव िा योक्का याख्नङ्टऩछव य त्मसको बऩावई सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई 
ङ्छदनङ्टऩछव ।  
(३) दपा ७७ को देहाम (ख) फभोङ्ञजभको सम्ऩङ्ञिको हकभा बयीबयाउका राङ्झग आिश्मक ऩने जङ्झत 
सम्ऩङ्ञि योक्का याखी योक्काको सूचना आिश्मकतानङ्टसाय रेखा शाखा िा सम्फङ्ञन्धत फैंक िा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा तङ्टरुन्त रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

 

७९. सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ गदाव अऩनाउङ्टऩने कामवङ्जिङ्झध्  
(१) कामवऩाङ्झरकारे मस ऐन फभोङ्ञजभ बङ्चयबयाऊ गनङ्टवऩने ङ्जिगो िा कोटव ङ्जप िा त्मस्तै कङ्ट नै यकभ असङ्टर 
उऩय गनव दपा ७७ को देहाम (क) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञिको ङ्जिियण खङ्टराई दखावस्त ऩयेभा त्मस्तो यकभ 
बङ्चयङ्छदनङ्टऩने व्मङ्ञिराई फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभ फङ्टझाउन सात ङ्छदनको म्माद ङ्छदई सूचना जायी गनङ्टवऩछव ।  
(२) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको म्मादभा यकभ फङ्टझाउन नल्माएभा त्मस्तो बङ्चयङ्छदनङ्टऩने व्मङ्ञिको बयी ऩाउने 
व्मङ्ञिरे देखाएको दपा ७७ को देहाम (क) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञि तामदात गयी ल्माउनङ्ट ऩछव ।  
(३) दण्ड , जङ्चयिाना, सयकायी ङ्झफगो िा कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकाम िा उऩभहानगयऩाङ्झरका िा सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणवमरे असङ्टर उऩय गनङ्टवऩने कङ्ट नै यकभको हकभा त्मस्तो असङ्टर उऩय हङ्टनङ्टऩने व्मङ्ञिरे फङ्टझाउन नल्माएभा 
ङ्झनजको जङ्टनसङ्टकै अचर सम्ऩङ्ञि पेरा ऩयेभा तामदात गयी योक्का याख्नङ्टऩछव ।  
(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन जेथा जभानत िा कङ्ट नै प्रकायको नगद धयौट 
दाङ्ञखर गयेको हकभा सो सम्ऩङ्ञिफाट खाम्ने जङ्झत यकभका राङ्झग उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गङ्चययहनङ्ट ऩदैन 
। (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ भोर कामभ बएऩङ्झछ उि अचर सम्ऩङ्ञिको ङ्झरराभको सूचना सम्फङ्ञन्धत 
ऩऺराई ङ्छदई सिवसाधायणको जानकायीका राङ्झग ङ्झरराभ हङ्टने ङ्झभङ्झत य द्दट सम्ऩङ्ञिको ङ्जिियणसङ्जहतको 
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सािवजङ्झनक सूचना नगयऩाङ्झरका , ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम , ङ्ञजल्रा अदारत , ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतको 
कामावरम तथा कोष तथा रेखा ङ्झनमन्त्रकको कामावरमभा टाॉस्न रगाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको सूचनाभा तोङ्जकएको ङ्छदनभा उि सूचनाभा तोङ्जकएको सम्ऩङ्ञि ऩञ्चङ्जकते 
भोरफाट भाङ्झथ फढाफढ प्रङ्जिमाफभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गनङ्टवऩनेछ ।  
(७) ङ्झरराभ प्रङ्जिमाभा सम्बि बएसम्भ ङ्ञजल्रा अदारत , ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम िा स्थानीम प्रशासन 
कामावरम, स्थानीम प्रहयी कामावरम तथा नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका अन्म सयकायी कामावरमका 
प्रङ्झतनीङ्झधराई योहियभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।  
(८) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ गदाव उि सम्ऩङ्ञि कसैरे ऩङ्झन ङ्झरराभ सकाय नगयेभा सोही प्रङ्जिमाफाट ऩङ्टन् 
दोस्रो ऩटक ङ्झरराभ गनङ्टवऩने तथा दोस्रो ऩटक गदाव ऩङ्झन कसैरे ङ्झरराभ सकाय नगयेभा बयाई ऩाउने ऩऺ 
ङ्झनिेदकराई नै उि सम्ऩङ्ञि ऩञ्चङ्जकते भोरभा सकाय गनव रगाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ गदाव ङ्झनिेदकरे सम्ऩङ्ञि सकाय गनव नचाहेभा ऩङ्झछ अको जेथा खङ्टल्न आएका 
फखत कानङ्टन फभोङ्ञजभ गने गयी ङ्झनजको ङ्झनिेदन ताभेरीभा याखी ङ्झरराभभा चढाईएको सम्ऩङ्ञि पङ्ट कङ्ट िा 
गङ्चयङ्छदनङ्टऩछव ।  
(१०) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सयकायी य नगयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै यकभ 
असङ्टर उऩय गने िभभा ङ्झरराभ गदाव कसैरे सकाय नगयेभा जङ्झतभा सकाय हङ्टन्छ त्मङ्झतभा नै सो सम्ऩङ्ञि 
ङ्झरराभ गयी प्राप्त यकभ सदय स्माहा गयी नऩङ्टग यकभको हकभा कानङ्टन फभोङ्ञजभ अन्म सम्ऩङ्ञि िा 
प्रङ्जिमाफाट असङ्टर उऩय गनङ्टव ऩनेछ ।  

८०. तामदात गने प्रङ्जिमा्  
(१) अङ्झबरेख प्रशासकरे दपा ७९ फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञि तामदात गनङ्टवऩदाव कम्तीभा िडा सङ्ञचि स्तयको 
कभवचायी खटाई त्मस्तो अचर सम्ऩङ्ञिको चरनचल्तीको भूल्म स्ऩष्ट खङ्टल्ने गयी तामदात गनव रगाउनङ्ट 
ऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तामदात गने कभवचायीरे तामदात गनङ्टवऩने सम्ऩङ्ञिको चरनचल्तीको भूल्म 
कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चङ्जकते भोर कामभ गयी भङ्टच ङ्टल्का खडा गयी अङ्झबरेख प्रशासक सभऺ 
प्रङ्झतिेदनसङ्जहत ऩेस गनङ्टवऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩञ्चङ्जकते भोर कामभ गदाव देहाम फभोङ्ञजभका कङ्ट याराई आधाय ङ्झरई कामभ 
गनङ्टवऩनेछ्  

(क) ङ्झनिेदकरे ङ्झनिेदनभा खङ्टराएको भूल्म,  
(ख) ङ्झनणवमभा उल्रेख बएको बए सो भूल्म,  
(ग) ऩऺरे जभानत िा कङ्ट नै अन्म प्रमोजनका राङ्झग कामावऩाङ्झरका सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा खङ्टराएको 
भूल्म, 
(घ) तामदात गदाव बै आएको स्थानीम भूल्माङ्कन अनङ्टसायको भूल्म,  
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(ङ) भारऩोत कामावरमरे कामभ गयेको न्मूनतभ भूल्म,  
(च) अन्म कङ्ट नै प्रमोजनरे कङ्ट नै सयकायी ङ्झनकामरे कङ्ट नै भूल्म कामभ गयेको बए सो भूल्म,  
(छ) ऩञ्चङ्जकते भोर कामभ गनङ्टवबन्दा तत्कार अगािै कङ्ट नै खङ्चयदङ्झफिी बएको बए सो भूल्म । 

स्ऩष्टीकयण् “ऩञ्चङ्जकते भोर ” बङ्ङारे अचर सम्ऩङ्ञि ङ्झफिी गनङ्टवऩदाव ङ्झफिी हङ्टने न्मनूनतभ भूल्मराई 
सम्झनङ्टऩछव ।  
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गदाव देहाम फभोङ्ञजभको कङ्ट याराई सभेत ध्मानभा याख्नङ्ट ऩनेछ्  

(क) औद्योङ्झगक िा व्माऩाङ्चयक िा आिास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग जोङ्झडएको छ िा छैन , 
तथा  
(ख) नगयऺेत्रङ्झबत्र ऩने घयको हकभा घयको ितवभान अिस्था सम्फन्धभा प्राङ्जिङ्झधक भूमाङ्कन 
प्रङ्झतिेदन ।  

८१. खाम्नेजङ्झत भात्र ङ्झरराभ गनङ्टवऩने्  
(१) कामवऩाङ्झरकारे दपा ८० फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गदाव असङ्टर गनङ्टवऩने फाॉकी खाम्नेजङ्झत सम्ऩङ्ञि भात्र ङ्झरराभ 
गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ गदाव सकाय बएको यकभ असङ्टर उऩय गनङ्टवऩने बन्दा फढी बएभा सो फढी बएको जङ्झत 
यकभ सम्ऩङ्ञििार ऩऺराई ङ्जपताव गङ्चयङ्छदनङ्टऩछव ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यकभ ङ्जपताव ऩाउने ऩऺ ङ्झरराभ गदावको फखत उऩङ्ञस्थत नबएको बए यकभ 
ङ्जपताव ङ्झरन आउनङ्ट बनी ङ्झनजको नाभभा सात ङ्छदनको सूचना जायी गयी ङ्ञझकाई यकभ ङ्जपताव गनङ्टवऩछव ।  
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गदाव सम्फङ्ञन्धत ऩऺ यकभ ङ्जपताव ङ्झरन नआएभा उि यकभ सङ्ञञ्चत कोषभा 
दाङ्ञखर गयी आम्दानी फाॉधी सदयस्माहा गनङ्टवऩछव ।  
(५) अङ्झबरेख प्रशासकरे दपा ८० फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गयेको सम्ऩङ्ञि सकाय गने ऩऺको नाभभा सम्ऩङ्ञि 
दताव नाभसायीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कामावरम िा ङ्झनकामभा ऩत्राचाय गयी ङ्झनजराई सम्ऩङ्ञिको चरनऩूजॉ 
उऩरब्ध गयाई आिश्मक ऩये सो सम्ऩङ्ञिको चरन चराई ङ्छदनङ्टऩछव ।  
(६) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन दपा ७९ फभोङ्ञजभको ङ्झरराभ प्रङ्जिमा अगाङ्झड 
फङ्जढसकेऩङ्झछ बयाउनङ्टऩने यकभ फङ्टझाउन ल्माए ऩङ्झन सो यकभ नफङ्टझी सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ गनङ्टवऩनेछ । 

८२. ङ्झरराभ उऩयको उजङ्टयी्  
मस ऐन फभोङ्ञजभ बएको ङ्झरराभको प्रङ्जिमाभा ङ्ञचि नफङ्टझ्ने ऩऺरे जङ्टन प्रङ्जिमा उऩय ङ्ञचि नफङ्टझेको हो सो 
बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र सङ्झभङ्झत सभऺ नाङ्झरस ऩेस गयी बएको आदेश फभोङ्ञजभ गनङ्टवऩनेछ ।  

८३. ङ्झफगो बयाउॉदा िा चरन चराउॉदा रागेको खचव्   
मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झफगो बयाउॉदा िा चरन चराउॉदा रागेको खचव ङ्झफगो बङ्चयङ्छदनङ्टऩने िा चरनङ्छदनङ्ट ऩने 
सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे व्महोनङ्टवऩनेछ ।  

८४. मथाङ्ञस्थङ्झतभा याख्ने्   
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कामवऩाङ्झरकारे मस ऐन फभोङ्ञजभ चरनचराई भाग्न िा ङ्झफगो बयाई ऩाउन कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि देखाई ङ्झनिेदन 
ऩयेऩङ्झछ ङ्झफगो बयाउने िा चरनचराउने कामव सम्ऩङ्ङ नबएसम्भका राङ्झग उि सम्ऩङ्ञि हक हस्तान्तयण 
गनव, बत्काउन, ङ्झफगानव तथा कङ्ट नै प्रकायको द्दड ङ्झनभावण कामव गयी उि सम्ऩङ्ञिको स्िरुऩ ऩङ्चयितवन गनव 
नऩाउने गयी योक्का याख्न सम्फङ्ञन्धत ऩऺको नाभभा आदेश जायी गयी उि सम्ऩङ्ञि मथाङ्ञस्थङ्झतभा याख्नङ्ट ऩनेछ 
।  

८५. ङ्झनिेदनफाट कायिाही गने्  
(१) अङ्झबरेख प्रशासकरे कङ्ट नै ऩऺरे दपा ८४ फभोङ्ञजभ बएको आदेश ङ्जिऩङ्चयत कङ्ट नै सम्ऩङ्ञिको हक 
हस्तान्तयण िा स्िरुऩ ऩङ्चयितवन आङ्छद गयेको ङ्झनिेदन ऩयेभा उि ङ्झनिेदन दताव गयी त्मस्तो गने ऩऺको 
नाभभा तीन ङ्छदनको म्माद जायी गयी ङ्झनजराई हाङ्ञजय गयाई सो ङ्झनिेदन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ऩेस हङ्टन आएभा ऩऺराई नमाॉ उजङ्टयी दताव गनव नरगाई 
उि ङ्झनिेदनफाट नै आिश्मक कायिाही गयी ङ्झनणवम गनङ्टवऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदनको व्महोयाफाट 
ङ्झनिेदन सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र नऩने ङ्जिषमभा ऩयेको देङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतरे उि ङ्जिषमभा ऺेत्राङ्झधकाय 
ग्रहण गने अदारत िा ङ्झनकाम सभऺ जान सङ्टनाइ ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

८६. चरन चराउने सूचना्  
(१) अङ्झबरेख प्रशासकरे सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ चरन चराई ऩाउन ङ्झनिेदन ऩयेभा चरन चराउने 
ङ्झभङ्झत खङ्टराई परानो घयजग्गाको चरन चराउन कभवचायी खङ्जटई आउने हङ्टॉदा सो ङ्झभङ्झत अगािै घयजग्गा 
खारी गङ्चयङ्छदनूबनी चरन ङ्छदनङ्टऩने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) चरन ङ्छदनङ्टऩने सम्ऩङ्ञि उजङ्टयीको ऩऺफाहेक अन्म कसैको बोगचरनभा यहेको बएभा अङ्झबरेख 
प्रशासकरे सोही ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना जायी गनङ्टवऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतभा खङ्जटई जाॉदा घयजग्गा खारी गयेको बए सम्फङ्ञन्धत 
कभवचायीरे चरनचराई ङ्छदएको भङ्टच ङ्टल्का खडा गयी तथा घयजग्गा खारी नगयेको बए खारी गयाई 
चरनचराई चरन चराएको भङ्टच ङ्टल्का खडा गयी प्रङ्झतिेदनसाथ अङ्झबरेख शाखाभा ऩेस गनङ्टवऩनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद-१० 

ङ्जिङ्जिध 

८७. कानङ्टन व्मिसामीको सहमोग ङ्झरन सङ्जकने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे सम्बि बएसम्भ कानङ्टन व्मिसामीको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि नबई भङ्टद्दाको सङ्टनिाइ गनङ्टव हङ्टॉदैन । तय 
सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे कानङ्टन व्मिसामी नयाखेको अथिा कानङ्टन व्मिसामी याखेको बएताऩङ्झन सङ्टनिाइको 
सभमभा कानङ्टन व्मिसामी उऩङ्ञस्थत हङ्टन नआएभा सङ्टनिाइ गनव फाधा ऩनेछैन ।  
(२) सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै ऩङ्झन भङ्टद्दाका असभथव ऩऺको तपव फाट फहस गनव कानङ्टन व्मिसामीको सहामता उऩरब्ध 
गयाउन सक्नेछ ।  
(३) उऩदपा (२) को प्रमोजनका राङ्झग सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतसॉग सभन्िम गयी िैतङ्झनक 
कानङ्टन व्मिसामीको सहमोग िा नेऩार सयकायद्वाया सञ्चाङ्झरत ङ्झन्शङ्टल्क कानङ्टनी सहामता अन्तगवतको 
सहमोग िा नेऩार फाय एसोङ्झसएसनको स्थानीम एकाइसॉग सभन्िम गयी आिश्मक सेिा उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ ।  

८८. फहस व्मिस्थाऩन तथा फहस नोट्  
(१) सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको सङ्टनिाइभा ऩऺ तपव फाट फहस गनव उऩङ्ञस्थत बएका कानङ्टन व्मिसामीराई 
उजङ्टयीभा ङ्झनणवम गनङ्टवऩने ङ्जिषमभा सीङ्झभत यही फहस गनव ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ ।  
(२) उजङ्टयीको प्रकृङ्झत तथा ङ्जिषमिस्तङ्टको आधायभा सङ्झभङ्झतरे कानङ्टन व्मिसामीराई फहसको सभमसीभा 
ङ्झनधावयण गङ्चयङ्छदन सक्नेछ ।  
(३) कङ्ट नै उजङ्टयीभा एकबन्दा फढी कानङ्टन व्मिसामीरे एकै ऩऺफाट फहस गने बएकाभा सङ्झभङ्झतरे कानङ्टन 
व्मिसामीहरुभध्मे एकजना प्रभङ्टख कानङ्टन व्मिसामी तोकी अन्म कानङ्टन व्मिसामीरे ङ्झनजको फहसका 
फङ्टॉदाहरु नदोहोङ्चयने गयी पयकपयक तथ्म य कानङ्टनी प्रश्नभा भात्र फहस प्रस्तङ्टत गने गयी ङ्झनदेशन ङ्छदन 
सक्नेछ ।  
(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन भाङ्ङङ्ट सम्फङ्ञन्धत कानङ्टन व्मिसामीको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ । 

८९. उजङ्टयी ङ्झनणवम गनङ्टवऩने्  
(१) सङ्झभङ्झतरे दैङ्झनक ऩेशीसूचीभा सङ्टनिाइको राङ्झग ऩेस बएको उजङ्टयीभा कङ्ट नै ऩऺरे उि ङ्छदनको तायेख 
गङ्टजायी प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ उजङ्टयीभा थाम्ने थभाउने म्माद फाॉकी बएताऩङ्झन िा कङ्ट नै ऩऺको कानङ्टन 
व्मिसामी फहस गनव उऩङ्ञस्थत नबएताऩङ्झन उजङ्टयी अङ्ग ऩङ्टगी ङ्झनणवम गनव ङ्झभल्ने अिस्थाभा ऩङ्टगेको बए ङ्झनणवम 
गनङ्टवऩछव ।  
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे ऩेशी तोङ्जकएको उजङ्टयीभा उि ङ्छदनको 
काभकायिाही सङ्टरु हङ्टनङ्टऩूिव नै कङ्ट नै ऩऺको कानङ्टन व्मिसामीरे ङ्झनजरे काफङ्टफाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी उि 
ङ्छदन फहसभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने बएकारे उजङ्टयीको सङ्टनिाइ स्थङ्झगत गङ्चयङ्छदन ङ्झनिेदन ङ्छदएभा य 
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सङ्झभङ्झतराई उि कङ्ट याभा ङ्जिश्वास गने आधाय देङ्ञखएभा फढीभा दङ्टई ऩटकसम्भ उजङ्टयीको सङ्टनिाइ स्थङ्झगत 
गनव सक्नेछ ।  
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै ऩऺफाट एकबन्दा फढी कानङ्टन व्मिसामी 
यहेको अिस्थाभा सङ्टनिाइ स्थङ्झगत गने सङ्टङ्जिधा उि ऩऺको सफै कानङ्टन व्मिसामीराई गयी जम्भा दङ्टई 
ऩटक भात्र प्राप्त हङ्टनेछ ।  

९०. नक्कर ङ्झनिदेन्  
(१) सङ्झभङ्झत सभऺ दताव यहेको उजङ्टयीको कङ्ट नै सयोकायिारा ऩऺरे उजङ्टयीको ङ्झभङ्झसरभा यहेको कङ्ट नै 
कागजऩत्रको नक्कर ङ्झरनका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदएभा सङ्झभङ्झतरे उि ऩऺराई सो कागजको नक्कर उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे उजङ्टयी शाखाभा यहेको ङ्झभङ्झसरको नक्कर 
ङ्झरनङ्टऩदाव उजङ्टयी प्रशासक तथा अङ्झबरेख शाखाभा यहेको ङ्झभङ्झसरको नक्कर ङ्झरनङ्टऩने बएभा अङ्झबरेख प्रशासक 
सभऺ ङ्झनिेदन ऩेस गनङ्टवऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदनको एघाय फजे अगािै ऩेस बएभा सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे सोही 
ङ्छदन य सोबन्दा ऩङ्झछ ऩेस बएभा सम्बि बएसम्भ सोही ङ्छदन नबए सोको बोङ्झरऩल्ट नक्कर उऩरब्ध 
गयाउनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदॊदा पयक पयक उजङ्टयीका राङ्झग पयक पयक ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ 
।  
(५) उजङ्टयीको कङ्ट नै ऩऺ िा ङ्झनजको कानङ्टन व्मिसामीरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा नक्करको 
सट्टाभा कागजऩत्रको पोटो ङ्ञखच्ने अनङ्टभङ्झत भागेभा सो ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
(६) नक्कर ङ्झनिेदन ङ्छदॊदा अनङ्टसूची-१३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

९१. नक्कर दस्तङ्टय्  
(१) सम्फङ्ञन्धत प्रशासकरे दपा ९० फभोङ्ञजभ नक्कर िा पोटो ङ्ञखच्नका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदने ऩऺसॉग 
देहाम फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरई नक्कर उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ्  

(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रङ्झत ऩषृ्ठको ५।- रुऩैंमाको दयरे,  
(ख) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम कागजको हकभा प्रङ्झत सक्कर ऩानाको प्रङ्झतऩषृ्ठको ५।- रुऩैंमाको दयरे, तथा  
(ग) ङ्झरखत कागजऩत्रको नक्कर ङ्झरई पोटो ङ्ञखच्न चाहेभा प्रङ्झतऩषृ्ठको ५।- रुऩैंमाको दयरे ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ नक्कर दस्तङ्टय नराग्ने 
ऩऺराई मस दपा फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय राग्ने छैन ।  
(३) मस दपा फभोङ्ञजभ नक्कर उताय गयी रैजाने ऩऺरे नक्कर उताय गदाव रागेको खचवको व्मिस्था आपै 
गनङ्टवऩनेछ ।  
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९२. दस्तङ्टय उल्रेख गने्  
(१) नक्कर प्रभाङ्ञणत गने सम्फङ्ञन्धत प्रशासकरे नक्कर प्रभाङ्ञणत गदाव नक्कर रैजाने ऩऺको नाभ , थय तथा 
उजङ्टयीभा हैङ्झसमतका साथै नक्कर उताय गयेिाऩत दाङ्ञखर गयेको दस्तङ्टय य नक्कर ऩानासभेत उल्रेख गयी 
नक्कर ङ्छदएको व्महोया जनाई नक्कर प्रभाङ्ञणत गनङ्टवऩनेछ ।  
(२) नक्कर प्रभाङ्ञणत गदाव अनङ्टसूची-१४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रभाङ्ञणत गनङ्टवऩनेछ ।  

९३. दस्तङ्टय च ङ्टिा नबई नक्कर नङ्छदइने्  
सम्फङ्ञन्धत प्रशासकरे मस ऐन फभोङ्ञजभ नक्कर भाग्ने ऩऺरे नक्कर उताय गदाव दपा ९२ फभोङ्ञजभ राग्ने 
दस्तङ्टय दाङ्ञखर नगदावसम्भ नक्कर ङ्छदनेछैन य सो नक्करको आङ्झधकाङ्चयकता प्रभाङ्ञणत गनव ऩाउने छैन । 

९४. प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टने्  
मस ऐनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रचङ्झरत कानङ्टनभा कङ्ट नै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बए सोभा रेङ्ञखएजङ्झतको हकभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

९५. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय्  
सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको प्रबािकायी कामावन्िमका राङ्झग आिश्मक ङ्झनमभ, कामवङ्जिङ्झध, भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ 
। 
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अनङ्टसूची -१ 

(दपा ८ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाभा दताव गयेको 
नारेस 

 

 ........... को नाती, .........को छोया/छोयी ......... को ऩङ्झत/ऩत्नी, .......... फस्ने िषव ..... को ........  
(एक बन्दा फढी िादी बएको खण्डभा मसै फभोङ्ञजभ सफैको नाभ उल्रेख गने) 

 

ङ्जिरुद्ध 

 ......... को नाती, ......... को छोया/छोयी ........ को ऩङ्झत/ऩत्नी, .......... फस्ने िषव ..... को ........  
(एक बन्दा फढी प्रङ्झतिादी बएको खण्डभा मसै फभोङ्ञजभ सफैको नाभ उल्रेख गने) 

 

ङ्जििादको ङ्जिषम् .....................। 

 

१. भ/हाभी िादीहरुराई भाङ्झथ उल्रेख बए फभोङ्ञजभका ङ्जिऩऺीहरुरे अन्माम गनङ्टव बएको हङ्टनारे उि ङ्जििादको 
ङ्जिषम उऩय भङ्टद्दा हेनव ङ्झभल्ने मस ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ कानङ्टन फभोङ्ञजभको हदम्मादङ्झबत्र 
प्रस्तङ्टत नारेस ङ्झरई आएको छङ्ट /आएका छौं । कानङ्टन फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय रु....... मसै साथ सॊरग्न गयेको 
छङ्ट/गयेका छौं । ङ्जिऩऺीहरुरे गनङ्टव बएको अन्मामको व्महोया देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ्  
(ऩयेको अन्मामको व्महोया ङ्जिस्तायभा खङ्टराई रेख्न ेय चाङ्जहएको उऩचायको व्महोयासभेत उल्रेख गने य मस ऐन 
फभोङ्ञजभ खङ्टराउनङ्ट ऩने सफै व्महोया खङ्टराउने) 
२. मो नारेस दताव गनव कानङ्टन व्मिसामी याखेको छङ्ट/छैन ।  
३. ङ्जिऩऺीहरु जना ..... का राङ्झग प्रङ्झत व्मङ्ञि एकजनाको दयरे नारेसको नक्कर प्रङ्झत ..... मसैसाथ सॊरग्न छ ।  
४. भेयो/हाम्रो दािीको प्रभाण देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ्  
(कङ्ट न ङ्जिषमको कस्तो प्रभाण कहाॉ यहेको छ सफै ङ्जिस्ततृभा खङ्टराउने)  
५. भेयो/हाम्रो देहाम फभोङ्ञजभका साऺी फङ्टझीऩाऊ् 
(सिै साऺीको ऩङ्टया नाभ, थय, ठेगाना, उभेय उल्रेख गने)  
६. मसभा रेङ्ञखएको व्महोया ङ्छठक साॉचो छ, झङ्टठ्ठा ठहये कानङ्टन फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

 

..................  
िादीको दस्तखत िा सङ्जहछाऩ 

 

इङ्झत सम्ित.्......... सार ......भङ्जहना ..... गते योज ..... शङ्टबभ.्.......। 
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अनङ्टसूची –२ 

(दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

 
िादी श्री ................. रे ङ्झभङ्झत ............. भा .............. को ङ्जिरुद्धभा ................. ङ्जिषमभा दताव गयेको 
नारेस मस सङ्झभङ्झतको दताव नॊ. ...... भा दताव बएकारे मो बऩावई ङ्छदइएको छ ।  
 

बऩाई गने कभवचायीको 
  
दस्तखत्        नगयऩाङ्झरकाको छाऩ 

  
नाभ्  
 

ऩद्  
 

ङ्झभङ्झत्   
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अनङ्टसूची -३ 

(दपा ९ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

 

िादी         प्रङ्झतिादी  
 

 

ङ्जििादको ङ्जिषम् ....................। 

 

 

ङ्झभङ्झत .................. भा ङ्झभङ्झत .......... भा ................. हङ्टने बएकारे/साधायण तायेख बएको ................. (जे काभ 
हङ्टने हो सोही उल्रेख गने उदाहयणका राङ्झग साऺी फङ्टझ्नेबए “साऺी फङ्टझ्ने बएकारे साऺी ङ्झरई” बङे्ङ व्महोया रेख्न/ेकेही नबए 
उल्रेख नगने) ......... उऩङ्ञस्थत हङ्टन आउनङ्टहोरा ।  

 

सम्फङ्ञन्धत कभवचायीको  

नाभ्  

ऩद्  

दस्तखत्  
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अनङ्टसूची –४ 

(दपा १५ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाभा दताव गयेको 
नारेस 

 

.......... को नाती, ............ को छोया/छोयी ........ को ऩङ्झत/ऩत्नी, ............ फस्ने िषव ........ को ...........  
(एक बन्दा फढी प्रङ्झतिादी बएको खण्डभा मसै फभोङ्ञजभ सफैको नाभ उल्रेख गने) 

 

ङ्जिरुद्ध 

 .......... को नाती, ............... को छोया/छोयी ........... को ऩङ्झत/ऩत्नी, .......... फस्ने िषव .......... को ........  
(एकबन्दा फढी िादी बएको खण्डभा एकजनाको नाभ उल्रेख गयी सभेत रेख्न)े  

 

ङ्जििादको ङ्जिषम् .....................।  
नारेस दताव नम्फय् ...................।  

१. भ/हाभी प्रङ्झतिादीहरु उऩय िादी ............. रे मस न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ नारेस दताव गनङ्टव बई सो नारेसभा 
भेयो/हाम्रो ङ्जिरुद्धभा मस सङ्झभङ्झतफाट जायी बएको ........ ङ्छदने म्माद ङ्झभङ्झत ......... भा ताभेर  बएकारे उि 
म्मादङ्झबत्र बएको व्महोया खङ्टराई मो प्रङ्झतिाद ङ्झरई आएको छङ्ट /आएका छौं । कानङ्टन फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय रु..... 
मसैसाथ सॊरग्न गयेको छङ्ट /गयेका छौं । ङ्जिऩऺी िादीरे गयेको दािी सम्फन्धभा भेयो /हाम्रो बएको व्महोया देहाम 
फभोङ्ञजभ यहेको छ्  
(बएको व्महोया ङ्जिस्तायभा खङ्टराई रेख्न ेय चाङ्जहएको उऩचायको व्महोयासभेत उल्रेख गने य मस ऐन फभोङ्ञजभ 
खङ्टराउनङ्टऩने सफै व्महोया खङ्टराउने)  
२. मो प्रङ्झतिाद दताव गनव कानङ्टन व्मिसामी याखेको छङ्ट/छैन ।  
३. भेयो/हाम्रो ङ्ञजङ्जकय प्रभाण देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ्  
(कङ्ट न ङ्जिषमको कस्तो प्रभाण कहाॉ यहेको छ सफै ङ्जिस्ततृभा खङ्टराउने)  
४. भेयो/हाम्रो देहाम फभोङ्ञजभका साऺी फङ्टझी ऩाऊ्  
(सिै साऺीको ऩङ्टया नाभथय ठेगाना उभेय उल्रेख गने)  
६. मसभा रेङ्ञखएको व्महोया ङ्छठक साॉचो छ, झङ्टठ्ठा ठहये कानङ्टन फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा ।  

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

प्रङ्झतिादीको दस्तखत िा सङ्जहछाऩ  

इङ्झत सम्ित.्......... सार ...... भङ्जहना ..... गते योज ..... शङ्टबभ.्.......।  
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अनङ्टसूची-५ 

(दपा १६ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

 

प्रङ्झतिादी श्री ...................... रे ङ्झभङ्झत .................... भा ङ्झनज/ङ्झनजहरुको ङ्जिरुद्धभा दताव बएको ................. 
ङ्जिषमको उजङ्टयीको ङ्जिरुद्धभा दताव गनव ल्माउनङ्ट बएको प्रङ्झतिाद दताव बएकारे मो बऩावई ङ्छदइएको छ ।  
 

बऩाई गने कभवचायीको                               नगयऩाङ्झरकाको छाऩ  
दस्तखत् 
नाभ्  
ऩद्  
ङ्झभङ्झत्  
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अनङ्टसूची-६ 

(दपा २० को उऩदपा (७) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट जायी बएको म्माद । 

 

......... को छोया/छोयी ......... को ऩङ्झत/ऩत्नी .......... फस्ने, िषव ...... को ............ राई ............ फस्ने ......... को 
छोया/छोयी .... ............ को ऩङ्झत /ऩत्नी िषव ... ...... को .... ........... रे मस सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झभङ्झत ......... .... भा 
............................. ङ्जिषमको ङ्जििादभा नारेस दताव गयेको हङ्टनारे सो नारेसको नक्कर साथै याखी मो म्माद ऩठाइएको 
छ । मो म्माद प्राप्त बएको िा तऩाईंको घयभा टाॉस बएको ङ्झभङ्झतरे ....... ङ्छदन ङ्झबत्र मस सङ्झभङ्झत सभऺ आफ्नो बएको 
व्महोया खङ्टराई प्रङ्झतिाद तमाय गयी हाङ्ञजय हङ्टन आउनङ्टहोरा िा िायेस िा कानङ्टन व्मिसामी ऩठाउनङ्टहोरा । सो फभोङ्ञजभ 
नगयी म्माद गङ्टजायी फसेभा नारेसभा कानङ्टन फभोङ्ञजभ कायिाही हङ्टने व्महोया सभेत जानकायी गयाइन्छ ।  

 

म्माद जायी गनेको  

नाभ्  

ऩद्  

दस्तखत् 

ङ्झभङ्झत् 

 

 

 

 

 

 

 

 



खण्ड: ६), सॊख्मा १ स्थानीम याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९/०१/१३ 
 

 

अनङ्टसूची-७ 

(दपा ४२ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको  

ङ्झनणवम 

िादीको नाभ, थय, ठेगाना           प्रङ्झतिादीको नाभ, थय, ठेगाना  
....................................           .... ..................................  

ङ्जििादको ङ्जिषम् ...........। 

नारेस दताव नम्फय् .........। 

िादीको दाफीको सङ्ञङ्खऺप्त व्महोया् .................  

प्रङ्झतिादीको प्रङ्झतिादको सङ्ञङ्खऺप्त व्महोया् .................  

िादीको साऺीको कथन तथा प्रभाणको ङ्जिश्लषेण् ...................  

प्रङ्झतिादीको साऺीको कथन तथा प्रभाणको ङ्जिश्लषेण् ..................  

दङ्टिै ऩऺफाट उऩङ्ञस्थत बएका कानङ्टन व्मिसामीको फहसको भङ्टख्म फङ्टॉदा् (कानङ्टन व्मिसामी नयाखेकाभा मो फङ्टॉदा चाङ्जहॊदैन ।) 
..........................  

दङ्टिै ऩऺको फीचभा पयक ऩयेको ङ्जिषम् ...........................  

सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम् ........................ (ङ्झनणवम रेख्दा कानङ्टनी व्मिस्था, प्रभाणको ङ्जिश्लषेणफाट देङ्ञखएको अिस्था, गङ्चयएको ङ्झनणवमभा ऩङ्टग्न 
ङ्झरइएका आधाय तथा त्मसको ङ्जिश्लषेणसभेत गयी के ङ्झनणवम गङ्चयमो सो उल्रेख गनङ्टवऩने ।)  

तऩङ्झसर 

(तऩङ्झसर खण्डभा फङ्टॉदागत रुऩभा ङ्झनणवम कामावन्िमन गनवका राङ्झग को कसरे के के गनङ्टवऩछव सो उल्रेख गने तथा ऩङ्टनयािेदन राग्ने 
बएभा ऩङ्टनयािेदन गनव ऩाउने ऩऺराई मङ्झत ङ्छदनङ्झबत्र परानो ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गनव जानङ्ट बनी म्माद जायी गनङ्टव बङ्ङे सभेत 
व्महोया उल्रेख हङ्टनङ्टऩनेछ्)  

 

ङ्झनणवम गने सङ्झभङ्झतका्  
सॊमोजक      सदस्म     सदस्म  
नाभ्      नाभ्      नाभ्  

दस्तखत्     दस्तखत्     दस्तखत्  

इङ्झत सम्ित.्................ सार ............. भङ्जहरा ........ गते योज ...... शङ्टबभ.्................। 
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अनङ्टसूची-८ 

(दपा ५३ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस गयेको ङ्झभराऩत्रको ङ्झनिेदन 

 

िादी ...................................  तथा प्रङ्झतिादी .............................................. }  ङ्झनिेदकहरु 

 

ङ्जििादको ङ्जिषम् .....................। 

नारेश दताव नम्फय् ...................। 

 

 िादीको दािीको ङ्जिषम् .............................. 
  
प्रङ्झतिादीको प्रङ्झतिादको ङ्जिषम् ...........................  
 

ङ्झभराऩत्रको व्महोया  ् हाभी िादी तथा ऩङ्झतिादीकताव उि फभोङ्ञजभको ङ्जिषम य ङ्जििादभा मस सङ्झभङ्झत सभऺ नारेस तथा 
प्रङ्झतिाद दताव गयी कायिाही प्रङ्जिमाभा यही आएको बएताऩङ्झन हाभी फीचभा बएको सयसल्राह /भेरङ्झभराऩको प्रङ्जिमाफाट 
ऩङ्टगेको ङ्झनष्कषवको आधायभा अफ हाभी झगडा गनङ्टवबन्दा ङ्झभरी फस्नङ्ट उङ्ञचत राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभ गने गयी ङ्झभराऩत्र गनव 
सहभत बएका छौं । ङ्झभराऩत्र गयाई ऩाउॉ ।  
१. ............................  
२. ...........................  
३. ............................  
(कसरे के गने गयी ङ्झभराऩत्र हङ्टने सहभङ्झत बएको हो त्मो व्महोया िभश् फङ्टॉदागत रुऩभा खङ्टराई रेख्न।े) 
 

ङ्झनिेदकहरुको नाभ, थय तथा दस्तखत  
 

िादी् .................    प्रङ्झतिादी् ...............  
 

इङ्झत सम्फत.्.............. सार ............ भङ्जहरा ...... गते योज ........... शङ्टबभ.्...................। 
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अनङ्टसूची-९ 

(दपा ५३ को उऩदपा (५) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झभराऩत्र प्रभाणीकयण आदेश 

 

िादी ................................... तथा प्रङ्झतिादी .............................................. बएको ............. ङ्जिषमको नारेस 
दताव नम्फय ..... भा दताव बै प्रङ्जिमाभा यहेकाभा उि ङ्जििादका ऩऺहरुरे ङ्झभराऩत्र गनव भञ्जङ्टय बै मस सङ्झभङ्झत सभऺ 
ङ्झभराऩत्रको ङ्झनिेदन ङ्छदएको तथा सो ङ्झनिेदन फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र गनवका राङ्झग ङ्झभराऩत्रको कागज तमाय गयी मस सङ्झभङ्झत 
सभऺ दस्तखत सभेत गयेको हङ्टनारे उल्रेङ्ञखत ङ्जिषमभा मी ऩऺहरुफीच ङ्झभराऩत्र बएको व्महोया प्रभाङ्ञणत गङ्चयएको छ । 
कानङ्टन फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय ङ्झरई नारेस दतावको रगत कट्टा गयी अङ्झबरेखभा याख्नङ्ट तथा ङ्झभराऩत्रको नक्कर भाग्न आउने 
सयोकायिाराहरुराई नक्कर ङ्छदनङ्ट ।  
 

ङ्झभराऩत्र प्रभाङ्ञणत गने सङ्झभङ्झतको 
 

सॊमोजक्    सदस्म्     सदस्म्  
नाभ्     नाभ्     नाभ्  
दस्तखत्    दस्तखत्    दस्तखत्   
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अनङ्टसूची-१० 

(दपा ५३ को उऩदपा (६) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री   ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ बएको ङ्झभराऩत्र 

 

िादी ................................... तथा प्रङ्झतिादी .............................................. बएको ............. ङ्जिषमको नारेस 
दताव नम्फय ..... भा नारेस दताव बै प्रङ्जिमाभा यहेको बएताऩङ्झन िादी तथा प्रङ्झतिादी दङ्टिै थयीरे अफ ङ्जििाद नगयी ङ्झभरेय 
फस्ने ङ्जिषमभा सहभत बएकोरे देहाम फभोङ्ञजभ गने गयी ङ्झभरी फस्ने गयी ङ्झभराऩत्रको व्महोया खङ्टराई मस सङ्झभङ्झत सभऺ 
ङ्झभराऩत्र गयेका छौं ।  
 

१. .........................  
 

२. .......................  
 

३. .......................  
 

(कसरे के गने गयी ङ्झभराऩत्र हङ्टने सहभङ्झत बएको हो त्मो व्महोया िभश् फङ्टॉदागत रुऩभा खङ्टराई रेख्न)े  
 

ङ्झभराऩत्र गने ऩऺहरुको नाभ, थय तथा दस्तखत  
 

िादी् ......................       प्रङ्झतिादी् .................  
 

इङ्झत सम्ित.्........... सार ............ भङ्जहरा ..... गते योज ............ शङ्टबभ.्.........। 
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अनङ्टसूची-११ 

(दपा ७६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
नगय कामवऩाङ्झरका सभऺ ऩेस गयेको ङ्झनिेदन 

 

ङ्जिषम् बङ्चयबयाऊ गयी ऩाऊॉ  । 

 

 ....... को छोया/छोयी ...... िस्ने ...... िषव ..... को ............. }  ङ्झनिेदक/ िादी िा प्रङ्झतिादी 
ङ्जिरुद्ध 

 ....... को छोया/छोयी ...... िस्ने ...... िषव ..... को ............. }  ङ्जिऩऺी/ िादी िा प्रङ्झतिादी 
 

ङ्जििादको ङ्जिषम् .....................। 

नारेस दताव नम्फय् ...................। 

 

भ ङ्झनिेदक ङ्झनिेदन दस्तङ्टय िाऩत राग्ने यकभ रु..... दाङ्ञखर गयी देहाम फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन गदवछङ्ट  ्
  
१. भ ङ्झनिेदक िादी/प्रङ्झतिादी तथा ङ्जिऩऺी ....... बएको ............ ङ्जिषमको भङ्टद्दाभा मस नगयऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट 
ङ्झभङ्झत ............ भा ............. हङ्टनेगयी ङ्झनणवम बएको ङ्झथमो । उि ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ भ ङ्झनिेदकरे ङ्जिऩऺी ........ फाट 
............ फभोङ्ञजभको यकभ बयी ऩाउने ङ्झनणवम बएकारे सो फभोङ्ञजभ ङ्जिऩऺी ....... को देहाम फभोङ्ञजभको जेथाफाट भैरे 
बयाई ऩाउने यकभ बङ्चयबयाऊ गयी ऩाउन मो ङ्झनिेदन ऩेस गयेको छङ्ट ्  

(क) ..............  
(ख) ..............  
(मस ऐन फभोङ्ञजभ खङ्टराउनङ्ट ऩने ङ्जिियण जङ्झत सफै मसै प्रकायरे प्रकयणहरुभा खङ्टराउने)  

२. (भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत सम्ऩङ्ञि िा जेथा िा यकभ ङ्झनज ङ्जिऩऺीको नाभभा ..... कामावरमभा दताव छ िा फैंकभा यहेको छ िा 
त्मस्तै यहेको स्थानको ङ्जिियण खङ्टराई व्महोया रेख्न ेतथा जसफाट बयाई ऩाउने हो सो व्मङ्ञिको स्िाङ्झभत्ि यहेको प्रभाण ऩेस 
गनङ्टवऩने अिस्था यहेको बए सो सभेत खङ्टराउने ।)  
३. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत ...... को ङ्झनणवमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ मसैसाथ सॊरग्न छ ।  
४. मसभा रेङ्ञखएको व्महोया ङ्छठक साॉचो छ झङ्टठ्ठा ठहये कानङ्टन फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा ।  

 

      ङ्झनिेदक  
   ..................  

इङ्झत सम्ित.्......... सार ...... भङ्जहना ..... गते योज ..... शङ्टबभ.्.......। 
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अनङ्टसूची-१२ 

(दपा ७७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
नगय कामवऩाङ्झरका सभऺ ऩेस गयेको ङ्झनिेदन 

 

ङ्जिषम् सम्ऩङ्ञि चरन चराई ऩाऊॉ  । 

....... को छोया/छोयी ...... िस्ने ...... िषव ..... को ............. }  ङ्झनिेदक/ िादी िा प्रङ्झतिादी 
ङ्जिरुद्ध 

....... को छोया/छोयी ...... िस्ने ...... िषव ..... को ............. }  ङ्जिऩऺी/ िादी िा प्रङ्झतिादी  

 

ङ्जििादको ङ्जिषम् .....................। 

नारेस दताव नम्फय् .................। 

 

भ ङ्झनिेदक ङ्झनिेदन दस्तङ्टय िाऩत राग्ने यकभ रु..... दाङ्ञखर गयी देहाम फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन गदवछङ्ट ्  

१. भ ङ्झनिेदक िादी /प्रङ्झतिादी तथा ङ्जिऩऺी ....... बएको ............ ङ्जिषमको भङ्टद्दाभा मस नगयऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्झभङ्झत 
............ भा ............. हङ्टनेगयी ङ्झनणवम बएको ङ्झथमो । उि ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ भ ङ्झनिेदकरे ङ्जिऩऺी ........ फाट ............ (कब्जा 
गङ्चयएको िा ङ्ञखचोरा गङ्चयएको िा जे जस्तो बएको व्महोयारे ङ्झनणवम बएको छ सो उल्रेख गने) ........ देहाम फभोङ्ञजभको सम्ऩङ्ञि ..... 
(ऩङ्टयै िा आॊङ्ञशक िा अन्म कङ्ट नै प्रकायरे चरन चराउने ङ्झनणवमभा बए सो व्महोया उल्रेख गने) ..... चरन चराई ऩाउने ङ्झनणवम बएकारे 
सो फभोङ्ञजभ ङ्जिऩऺीराई उि जेथाफाट फेदखर गयी चरन चराई ऩाउन मो ङ्झनिेदन ऩेस गयेको छङ्ट ्  

(क) ..............  
(ख) ..............  

(मस ऐन फभोङ्ञजभ खङ्टराउनङ्ट ऩने ङ्जिियण जङ्झत सफै मसै प्रकायरे प्रकयणहरुभा खङ्टराउने)  

२. (भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत सम्ऩङ्ञि िा जेथा ङ्जिऩऺीरे के कङ्ट न प्रकायरे ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरएको छ िा सम्ऩङ्ञि यहेको स्थानको ङ्जिियण खङ्टराई 
व्महोया रेख्न ेतथा जसफाट चराई ऩाउने हो सो व्मङ्ञिको कब्जाभा यहेको प्रभाण ऩेस गनङ्टवऩने अिस्था यहेको बए सोसभेत खङ्टराउने ।)  

३. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत ...... को ङ्झनणवमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ मसैसाथ सॊरग्न छ ।  

४. मसभा रेङ्ञखएको व्महोया ङ्छठक साॉचो छ, झङ्टठ्ठा ठहये कानङ्टन फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा ।  
 

   ङ्झनिेदक 

            ..................  
इङ्झत सम्ित.्......... सार ...... भङ्जहना ..... गते योज ..... शङ्टबभ.्.......। 
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अनङ्टसूची-१३ 

(दपा ९१ को उऩदपा (६) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस गयेको ङ्झनिेदन 
 

ङ्जिषम् नक्कर उऩरब्ध गयाई ऩाऊॉ  । 

 

....... को छोया/छोयी ...... िस्ने ...... िषव ..... को ............. }  ङ्झनिेदक/ िादी िा प्रङ्झतिादी 
ङ्जिरुद्ध 

....... को छोया/छोयी ...... िस्ने ...... िषव ..... को ............. }  ङ्जिऩऺी/ िादी िा प्रङ्झतिादी 

 

ङ्जििादको ङ्जिषम् .....................। 

नारेस दताव नम्फय् ...................। 

 

भ ङ्झनिेदक ङ्झनिेदन दस्तङ्टय िाऩत राग्ने यकभ रु..... दाङ्ञखर गयी देहाम फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन गदवछङ्ट ्  
१. भ ङ्झनिेदक िादी/प्रङ्झतिादी तथा ङ्जिऩऺी ....... बएको ............ ङ्जिषमको भङ्टद्दाभा मस नगयऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट 
ङ्झभङ्झत ............ भा ............. हङ्टनेगयी ङ्झनणवम बएको ङ्झथमो (ङ्जििादको ङ्झनयोऩण बै नसकेको बए “न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्झभङ्झत 
....... भा ङ्झनणवम बएको ङ्झथमो ” बङे्ङ िाक्माॊशको स्थानभा “न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ दताव बई ङ्जिचयाधीन यहेको छ । “ बङे्ङ 
व्महोया उल्रेख गने) । उि ङ्झनणवम ङ्झभङ्झसरभा यहेका कागजात भध्मे भ ङ्झनिेदकराई देहाम फभोङ्ञजभको कागजातको 
(ङ्झभङ्झसरभा यहेको सफै कागजको नक्कर चाङ्जहएको बए मसयी उल्रेख नगयी देहाम फभोङ्ञजभको सट्टाभा ङ्झभङ्झसरभा यहेका सफै 
कागजऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ बङे्ङ उल्रेख गने) प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ आिश्मक ऩयेकोरे ङ्चयतऩूिवक उऩरब्ध गयाई ऩाउन मो ङ्झनिेदन ऩेस 
गयेको छङ्ट ्  

(क) ..............  
(ख) ..............  
(नक्कर आिश्मक बएका कागजऩत्रको ऩङ्जहचान खङ्टल्ने गयी िभश् सफै कागज उल्रेख गने)  

२. मसभा रेङ्ञखएको व्महोया ङ्छठक साॉचो छ, झङ्टठ्ठा ठहये कानङ्टन फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा ।  
 

   ङ्झनिेदक 

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

इङ्झत सम्ित.्......... सार ...... भङ्जहना ..... गते योज ..... शङ्टबभ.्.......।  
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अनङ्टसूची-१४ 

(दपा ९३ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्री ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

 

मसभा िादी ................... प्रङ्झतिादी .............. बएको नारेस दताव नम्फय .......... को ............... ङ्जिषमको ङ्जििादको 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहेको ............ (सफै कागजातको नक्कर नरगी केहीको रगेको बए नक्कर रगेको जङ्झत कागजात खङ्टराउने 
िा ऩङ्टयै कागजातको नक्कर रगेको बए सफै कागजात बङे्ङ उल्रेख गने) ............ को नक्कर रगेको हङ्टनारे नक्कर दस्तङ्टय 
िाऩत प्रङ्झत ऩाना रु........ को दयरे ऩाना ....... को रु....... दस्तङ्टय ङ्झरई नक्कर ऩानाको प्रत्मेक ऩानाभा दस्तखत गयी 
कामावरमको छाऩ सभेत रगाई प्रभाङ्ञणत गयी नक्कर उऩरब्ध गयाईएएको छ । (नक्कर ङ्छदइएको कागज भध्मे भङ्जहरो 
कागजको ऩङ्जहरो ऩानाको ङ्ञशयभा मो आदेश रेखी प्रत्मेक ऩानाभा दस्तखत गने तथा धेयै कागजाको नक्कर रगेको ऩङ्जहरो 
कागजभा मस फभोङ्ञजभ गयी त्मसऩङ्झछको प्रत्मेक कागजको ऩङ्जहरो ऩानाको ङ्ञशयभा “नक्कर प्रभाङ्ञणत गङ्चयएको छ ।” बङे्ङ 
व्महोया रेखी दस्तखत गने)  
 

नक्कर प्रभाङ्ञणत गने कभवचायी िा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सदस्मको 
  
नाभ् ...............................  

ऩद् ...........................  

दस्तखत् .....................  
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आऻारे, 
यङ्ञचन्द्र डङ्गोर 

प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 
 

 

 

ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका, ढल्केिय, धनङ्टषाभा भङ्टङ्छद्रत । भूल्म रू २०।- 


