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न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको कामयङ्जिङ्झधका सम्फन्धभा व्मिस्था गनय फनकेो ङ्जिधेमक 

प्रस्तािना : न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादको कायफाही य ङ्जकनाया गदाय अऩनाउनङ्ट ऩने कामयङ्जिङ्झधको सम्फन्धभा 
आिश्मक कानूनी व्मिस्था गनय िाञ्छनीम बएकोरे, 
 ................. गाउॉ सबा/नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद -१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको कामयङ्जिङ्झध सम्फन्धी ऐन, २०७५” 
यहेको छ । 

(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा : ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क)  “ङ्झनिेदन” बङ्ङारे ङ्जििादको कायफाही य ङ्जकनाया गनयको राङ्झग न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ 
दपा 6 फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनिेदन सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ख)    “ङ्झनिेदक” बङ्ङारे ङ्झनिेदन दताय गने व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ग)  “ङ्झनणयम ङ्जकताफ” बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादको सम्फन्धभा गयेको ङ्झनणयमको 
अङ्झबरेख याख्नको राङ्झग खडा गयेको ङ्झनणयम ङ्जकताफ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(घ) “न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया 217 फभोङ्ञजभको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ङ) “ऩऺ” बङ्ङारे ङ्जििादको ङ्झनिेदक तथा प्रङ्झतफादी सम्झनङ्ट ऩछय । 

(च) “प्रङ्झतउत्तय ऩत्र” बङ्ङारे ङ्झनिेदनको दािी स्िीकाय िा इन्काय गयी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 
सभऺ ऩेश गयेको ङ्झरङ्ञखत जिाप सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे प्रङ्झतउत्तय सयहको 
फमानराई सभेत जनाउॉछ । 

(छ) “प्रङ्झतफादी” बङ्ङारे प्रङ्झतउत्तय ऩत्र ऩेश गने व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे प्रङ्झतफादी 
सयह फमान गने िा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे प्रङ्झतफादी कामभ गयेको व्मङ्ञिराई सभेत 
जनाउॉछ । 

(ज) “ङ्झभङ्झसर” बङ्ङारे ङ्झनिेदन, प्रङ्झतउत्तय ऩत्र तथा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत सफङ्टत प्रभाण य अन्म 
कागजात सङ्करन गयी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा याङ्ञखएको ङ्जििादसॉग सम्फङ्ञन्धत पाइर 
सम्झनङ्ट ऩछय । 
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(झ) “ङ्जििाद” बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 47 को उऩदपा 
(१) य (२) फभोङ्ञजभको ङ्जििाद सम्झनङ्ट ऩछय सो शब्दरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनरुऩण हङ्टने बनी उल्रेख बएका ङ्जििादराई सभेत जनाउॉछ । 

(ञ) “सबा” बङ्ङारे गाउॉ सबा/नगय सबा सम्झनङ्ट ऩछय । 

  

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको अङ्झधकाय  

३. ङ्झनिेदन उऩय ङ्झनणयम गने अङ्झधकाय : न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा दताय बएको ङ्झनिेदनभा भेरङ्झभराऩ गयाउन ेिा 
त्मस्तो ङ्झनिेदन उऩय ङ्झनणयम गने अङ्झधकाय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराइय भात्र हङ्टनेछ । 

४. मस ऐन फभोङ्ञजभको कामयङ्जिङ्झध अिरम्फन गनङ्टय ऩने : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आपू सभऺ ऩयेको 
ङ्झनिेदनभा भेरङ्झभराऩ िा ङ्झनणयम गदाय मस ऐन फभोङ्ञजभको कामयङ्जिङ्झध अिरम्फन गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन खास ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै ङ्जििादको 
सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनभा छङ्ट टै्ट कामयङ्जिङ्झध तोङ्जकएकोभा त्मस्तो ङ्जििादको हकभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे 
सोही कामयङ्जिङ्झध अिरम्फन गनङ्टय ऩनेछ ।  

५. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििाद हेने अिस्था : न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादभा ऺेत्राङ्झधकाय ग्रहण गयी  कायफाही य 
ङ्जकनाया गदाय देहामको अिस्था ङ्जिद्यभान बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ :- 

(क) अचर सम्ऩङ्ञत्त सभािेश यहेको ङ्जििादभा सो अचर सम्ऩङ्ञत्त आफ्नो 
गाउॉऩाङ्झरका/ नगयऩाङ्झरकाको बैगोङ्झरक ऺते्रङ्झबत्र यहेको,  

(ख) कङ्ट नै घटना िा कामय सम्फन्धी ङ्झनिेदन यहेकोभा सो घटना िा कामय आफ्नो 
गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको बैगोङ्झरक ऺेत्रङ्झबत्र घटेको िा बएको,  

(ग)  खण्ड (क) य (ख) को अिस्था फाहेकको ङ्जिषमभा ङ्जििादको दङ्टिै ऩऺ आफ्नो 
गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र फसोफास गङ्चययहेको, 

(घ) कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकामफाट भेरङ्झभराऩ िा ङ्झभराऩत्रको राङ्झग न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतभा प्रङे्जषत गङ्चयएको । 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

ङ्झनिेदनको  दताय 

६. ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) कङ्ट नै ङ्जििादभा ङ्झनिेदन ङ्छदन चाहने व्मङ्ञिरे अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
सोही अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिियण तथा कागजात सभेत सॊरग्न गयी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झरङ्ञखत 
ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(2)  उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिियणको अङ्झतङ्चयि प्रचङ्झरत कानूनभा अन्म कङ्ट नै प्रङ्जिमा 
िा अन्म ङ्जिियण सभेत सॊरग्न गनङ्टय ऩने बएभा ङ्झनिेदन साथ सो सभेत खङ्टरेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

  (3) कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ऺङ्झतऩूङ्झतय बयाउनङ्ट ऩने तथा फण्डा रगाउनङ्ट ऩने अिस्थाको ङ्झनिेदन बए 
त्मस्तो ऺङ्झतऩूङ्झतय िा फण्डा िा चरनको राङ्झग सो सॉग सम्फङ्ञन्धत अचर सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण सभेत खङ्टरेको 
हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

(4) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञखत 
रूऩभा ङ्झनिेदन ङ्छदन असभथय ऩऺरे आपूरे दताय गयाउन चाहेको ङ्जििादको व्महोया भौङ्ञखक रूऩभा 
सङ्टनाएकोभा दताय अङ्झधकायीरे सोही व्महोया खङ्टराई ङ्झनजरे बन ेफभोङ्ञजभ अनङ्टसूची-१ को ढाॉचाभा ङ्झनिेदन 
तमाय गनङ्टय ऩनेछ ।  

(5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनिेदन ङ्छदएकोभा दताय अङ्झधकायीरे त्मस्तो ङ्झनिेदन सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनिेदकफाट सनाखत गयाएय भात्र ङ्झनिेदन उऩय अन्म आिश्मक कायफाही गनङ्टय ऩनेछ । 

(6) मस दपा  फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा एक सम रूऩैमाॉ दस्तङ्टय राग्नेछ । 

तय प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनिेदन दताय दस्तङ्टय नराग्ने बनकेो हकभा त्मस्तो दताय दस्तङ्टय राग्न े 
छैन । 

७. ङ्झनिेदनको जाॉच तथा दताय : (१) दताय अङ्झधकायीरे दपा ६ फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनिेदनभा आिश्मक जाॉचफङ्टझ 
गदाय देहामको शतय ऩूया बएको बएभा अनङ्टसूची-2 फभोङ्ञजभको दताय ङ्जकताफभा त्मस्तो ङ्झनिेदन दताय गयी 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदकराई अनङ्टसूची-3 को ढाॉचाभा दतायको ङ्झनस्सा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :- 

(क) प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको हदम्मादङ्झबत्र यहेको; 
(ख) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र यहेको; 
(ग) कानून फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय दाङ्ञखर बएको; 
(घ) ङ्झनिेदन गने हकदैमा ङ्झनिेदकराइय यहेको;  
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(ङ) कङ्ट नै सम्ऩङ्ञत्त िा अङ्झधकायसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा ङ्जििाद ङ्झनरूऩण गनङ्टय ऩने 
ङ्जिषम ङ्झनिेदनभा सभािेश यहेकोभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त िा अङ्झधकायको ङ्जिषमभा 
ङ्झनिेदन गनय ङ्झनिेदकको हक स्थाङ्जऩत बएको प्रभाण ऩेश बएको; 

(च) ङ्झनिेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जििादको ङ्जिषमभा अदारत िा अन्म न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा 
कायफाहीको िभभा नयहेको;  

(छ) ङ्झरखतभा ऩूया गनङ्टय ऩने अन्म ङ्चयत ऩङ्टगेको । 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन तथा अन्म ङ्जिियणको जाॉच गदाय ङ्झनिेदनको ङ्चयत नऩङ्टगेको 
िा आिश्मक अन्म ङ्जिियण नऩङ्टगेको बएभा दताय अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदकराई ङ्झनिेदनको ङ्चयत 
ऩङ्टर् माउन िा अन्म आिश्मक ङ्जिियण खङ्टराउन रगाउनङ्ट ऩनेछ । 

(3) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनिेदन उऩय जाॉचफङ्टझ गदाय ङ्झनिेदन दताय गनय नङ्झभल्न ेबएभा दताय 
अङ्झधकायीरे सो सम्फन्धभा अङ्झबरेख याखी सो को ङ्झरङ्ञखत कायण सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदकराई ङ्झनिेदन 
ङ्जपताय ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

  (4) मस दपा फभोङ्ञजभ दताय गनय नङ्झभल्ने ङ्झनिेदन कङ्ट नै कायणरे दताय बएकोभा सो व्महोया 
जानकायी बएऩङ्झछ उि ङ्झनिेदन जङ्टनसङ्टकै अिस्थाभा यहेको बए ताऩङ्झन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्झनिेदन खायेज 
गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदकराई त्मसको जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

८. ङ्झरखत प्रभाण ऩेश गनङ्टय ऩने : (१) ङ्झनिेदकरे ङ्झनिेदनसाथ ऩेश गनङ्टय ऩने प्रत्मेक ङ्झरखत प्रभाणको 
कम्तीभा एक प्रङ्झत नक्कर ङ्झनिेदनसाथै ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) दताय अङ्झधकायीरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएका ङ्झरखत प्रभाणको नक्कर प्रङ्झतराई 
त्मसको सक्कर प्रङ्झतसॉग ङ्झबडाई त्मस्तो ङ्झरखतभा कङ्ट नै कैङ्जपमत जनाउनङ्ट ऩने बए सो सभेत जनाई सो 
ङ्झरखत प्रभाण सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसरभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

(3) ङ्झनिेदकरे प्रङ्झतफादीको राङ्झग ङ्झनिेदन तथा सॊरग्न ङ्झरखत प्रभाणहरूको नक्कर साथै ऩेश 
गनङ्टय ऩनेछ । 

(4) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादको कायफाहीको िभभा ङ्झनिेदन साथ ऩेश गयेको कङ्ट नै  ङ्झरखत 
प्रभाणको सक्कर ऩेश गनय आदेश ङ्छदएभा ङ्झनिेदकरे सो आदेश फभोङ्ञजभको सक्कर ङ्झरखत प्रभाण ऩेश गनङ्टय 
ऩनेछ । 

 

९. ङ्झनिेदनभा  सॊशोधन : (१) ङ्झनिेदकरे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा दताय बइसकेको ङ्झरखतभा रेखाई िा छऩाईको 
साभान्म त्रङ्टङ्जट सच्माउन ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ । 
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  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदनभा सच्माउदा ङ्झनिेदनभा गङ्चयएको भाग िा दािीको भूरबतू 
ऩऺभा पयक नऩने य नाभ, थय, ठेगाना, उभेय, ङ्झभङ्झत जस्ता साभान्म प्रकायको सॊशोधन भाग गयेको 
बएभा दताय अङ्झधकायीरे सो फभोङ्ञजभ सच्माउन अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊशोधन बएभा सो को जानकायी ङ्झनिेदनको प्रङ्झतफादीराइय सभेत 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

म्माद ताभेरी तथा ताङ्चयख  

१०. म्माद िा सूचना ताभेर गने : (१) दताय अङ्झधकायीरे दपा ७ फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन दताय बएऩङ्झछ दङ्टईङ्छदनङ्झबत्र 
प्रङ्झतफादीका नाभभा प्रचङ्झरत कानूनभा म्माद तोङ्जकएको बए सोही फभोङ्ञजभ य नतोङ्जकएको बए ऩन्र 
ङ्छदनको म्माद ङ्छदइय सम्फङ्ञन्धत िडा कामायरम भापय त उि म्माद िा सूचना ताभेर गनङ्टय ऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ म्माद िा सूचना ताभेर गदाय ङ्झनिेदन तथा त्मस्तो ङ्झनिेदन साथ 
ऩेश बएको प्रभाण कागजको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेत सॊरग्न गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एक जनाबन्दा फढी प्रङ्झतफादीराइय 
म्माद ङ्छदनङ्टऩदाय प्रभाणकागजको नक्कर कङ्ट नै एकजना भूर प्रङ्झतफादीराइय ऩठाइय फाॉकीको म्मादभा प्रभाण 
कागजको नक्कर परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ बङे्ङ व्महोया रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको म्माद िडा कामायरमरे तीन ङ्छदनङ्झबत्र ताभेर गयी 
ताभेरीको व्महोया खङ्टराइय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ म्माद ताभेर हङ्टन नसकेभा देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभ िा 
ऩङ्झत्रकाभा सूचना प्रकाशन गयेय म्माद ताभेर गनङ्टय ऩनेछ :-  

(क) म्माद ताभेर गङ्चयनङ्टऩने व्मङ्ञिको कङ्ट नै फ्माक्स िा इयभेर िा अन्म कङ्ट नै 
अङ्झबरेख हङ्टन सक्ने ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभको ठेगाना बए सो भाध्मभफाट; 

(ख) प्रङ्झतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्न े भनाङ्झसफ आधाय छ 
बङे्ङ देङ्ञखएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयमफाट कङ्ट नै स्थानीम दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा 
सूचना प्रकाशन गयेय िा स्थानीम एप.एभ. येङ्झडमो िा स्थानीम टेङ्झरङ्झबजनफाट 
सूचना प्रसायण गयेय; 

(ग) अन्म कङ्ट नै सयकायी ङ्झनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद ताभेर हङ्टन सक्न े
भनाङ्झसफ कायण देङ्ञखएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको आदेशफाट त्मस्तो सयकायी 
ङ्झनकाम भापय त । 
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  (६) मस ऐन फभोङ्ञजभ म्माद फङ्टझाउॉदा म्माद फङ्टझ्ने ऩऺफाट अनङ्टसूची-4 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
बयऩाई गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

११. योहियभा याख्नङ्ट ऩने : मस ऐन फभोङ्ञजभ िडा कामायरम भापय त ताभेर गङ्चयएको म्मादभा सम्फङ्ञन्धत 
िडाको अध्मऺ िा िडा सदस्म य कम्तीभा दङ्टइयजना स्थानीम व्मङ्ञि योहियभा याख्नङ्ट ऩनेछ । 

१२. ङ्चयत फेङ्चयत जाॉच गने : (१) दताय अङ्झधकायीरे म्माद ताभेरीको प्रङ्झतिेदन प्राप्त बएऩङ्झछ ङ्चयतऩूियकको म्माद 
ताभेर बएको छ िा छैन जाॉच गयी आिश्मक बए सम्फङ्ञन्धत िडा सङ्ञचिको प्रङ्झतिेदन सभेत ङ्झरइय 
ङ्चयतऩूियकको देङ्ञखए ङ्झभङ्झसर साभेर याखी तथा सो म्माद फेङ्चयतको बनी कसैफाट उजूय ऩयी फङ्टझ्दा 
फेङ्चयतको देङ्ञखए फदय गयी ऩङ्टन् म्माद ताभेर गनय रगाइय ताभेरी प्रङ्झत ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्ट ऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाय सम्फङ्ञन्धत कभयचायीरे फदङ्झनमत याखी कामय गयेको 
देङ्ञखए दताय अङ्झधकायीरे सो व्महोया खङ्टराइय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनको व्महोया उऩमङ्टि देङ्ञखए न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे 
सम्फङ्ञन्धत कभयचायी उऩय आिश्मक कायफाहीको राङ्झग कामयऩाङ्झरका सभऺ रेखी ऩठाउन सक्नछे । 

१३. ताङ्चयखभा याख्नङ्ट ऩने : (१) दताय अङ्झधकायीरे दपा ७ फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन दताय गयेऩङ्झछ ङ्झनिेदकराइय ताङ्चयख 
तोकी ताङ्चयखभा याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ताङ्चयख तोक्दा अनङ्टसूची-5 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ताङ्चयख बयऩाइय 
खडा गयी सम्फङ्ञन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइय ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ताङ्चयख बयऩाइयभा तोङ्जकएको ताङ्चयख तथा उि ङ्झभङ्झतभा हङ्टने कामय 
सभेत उल्रेख गयी सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइय अनङ्टसूची-6 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ताङ्चयख ऩचाय ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(4) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ताङ्चयख तोक्दा ताङ्चयख तोङ्जकएको ङ्छदन गङ्चयन े काभको व्महोया 
ताङ्चयख बयऩाइय तथा ताङ्चयख ऩचायभा खङ्टराइय ङ्झनिेदनका दङ्टिै ऩऺराइय एकै ङ्झभरानको ङ्झभङ्झत तथा सभम 
उल्रेख गयी एकै ङ्झभरानको ताङ्चयख तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

  (5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ताङ्चयखभा कङ्ट नै ऩऺ हाङ्ञजय नबए ऩङ्झन तोङ्जकएको कामय 
सम्ऩङ्ङ गयी अको ताङ्चयख तोक्नङ्ट ऩने बएभा हाङ्ञजय बएको ऩऺराइय ताङ्चयख तोकी सभमभा हाङ्ञजय नबइय 
ऩङ्झछ हाङ्ञजय हङ्टने ऩऺराइय अङ्ञघ हाङ्ञजय बइय ताङ्चयख राने ऩऺसॉग एकै ङ्झभरान हङ्टनेगयी ताङ्चयख तोक्नङ्ट  
ऩनेछ । 

  (6) मस दपा फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ताङ्चयखभा उऩङ्ञस्थत बएका ऩऺहरूराइय साथै याखी न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतरे ङ्झनिेदनको कायफाही गनङ्टय ऩनेछ । 

  (7) उऩदपा (6) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन तोङ्जकएको ताङ्चयखभा कङ्ट नै ऩऺ 
उऩङ्ञस्थत नबए ऩङ्झन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादको ङ्जिषमभा कायफाही गनय फाधा ऩने छैन । 
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१४. म्माद तथा ताङ्चयख गङ्टजानय नहङ्टन े : ङ्जििादको कङ्ट नै ऩङ्झन ऩऺरे ङ्जििादको सम्फन्धभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफट 
ङ्छदइएको म्माद िा ताङ्चयख गङ्टजानय हङ्टॉदैन । 

१५. गङ्टज्रकेो म्माद िा ताङ्चयख थभाउन सक्न े: (१) दपा 14 भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै 
ङ्जििादभा कािङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बई तोङ्जकएको म्माद िा ताङ्चयखका ङ्छदन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा 
उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसकी म्माद िा ताङ्चयख गङ्टज्रकेोभा गङ्टजाने ऩऺरे म्मादको हकभा ऩन्र ङ्छदनसम्भ एकऩटक 
य ताङ्चयखको हकभा फढीभा एकऩटक सात ङ्छदनसम्भ थभाउन सक्नछे । 

(२) गङ्टङ्ञज्रएको म्माद िा ताङ्चयख थाङ्झभने अिस्था सम्फन्धी अन्म व्मिस्था प्रचङ्झरत सङ्घीम कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-5 

प्रङ्झतउत्तय ऩत्र सम्फन्धी व्मिस्था 

१६. प्रङ्झतउत्तय ऩत्र ऩेश गनङ्टय ऩने : (१) प्रङ्झतफादीरे दपा 10 फभोङ्ञजभ म्माद िा सूचना प्राप्त बएऩङ्झछ म्माद 
िा सूचनाभा तोङ्जकएको सभमािङ्झधङ्झबत्र दताय अङ्झधकायी सभऺ अनङ्टसूची-7 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झरङ्ञखत 
प्रङ्झतउत्तय ऩत्र ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतउत्तय ऩत्र ऩेश गदाय प्रङ्झतफादीरे ङ्जििाद सम्फन्धी प्रभाण तथा 
कागजातका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै सॊरग्न गयी ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

(3) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञखत 
प्रङ्झतउत्तय ऩत्र ऩेश गनय असभथय ऩऺरे आपूरे ऩेश गनय चाहेको व्महोया भौङ्ञखक रूऩभा सङ्टनाएकोभा दताय 
अङ्झधकायीरे सोही व्महोया खङ्टराई ङ्झनजरे बने फभोङ्ञजभ अनङ्टसूची-7 को ढाॉचाभा प्रङ्झतउत्तय ऩत्र तमाय गनङ्टय 
ऩनेछ ।  

(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतउत्तय ऩत्र ऩेश गयेकोभा दताय अङ्झधकायीरे त्मस्तो प्रङ्झतउत्तय ऩत्र 
सम्फङ्ञन्धत प्रङ्झतफादीफाट सनाखत गयाएय भात्र त्मस उऩय अन्म आिश्मक कायफाही गनङ्टय ऩनेछ । 

(5) प्रङ्झतिादीरे मस दपा फभोङ्ञजभ प्रङ्झतउत्तय ऩत्र ऩेश गदाय एक सम रूऩैमाॉ दस्तङ्टय     
राग्नेछ  । 

तय प्रचङ्झरत कानूनरे प्रङ्झतउत्तय ऩत्र दताय दस्तङ्टय नराग्ने बनेको हकभा त्मस्तो दताय दस्तङ्टय 
राग्ने छैन । 
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१७. प्रङ्झतउत्तय ऩत्रको  जाॉच तथा दतायको ङ्झनस्सा : (१) दताय अङ्झधकायीरे दपा १6 फभोङ्ञजभ ऩेश बएको 
प्रङ्झतउत्तय ऩत्र जाॉच गयी कानून फभोङ्ञजभको ङ्चयत ऩङ्टगेको तथा म्मादङ्झबत्र ऩेश बएको देङ्ञखए दताय गयी 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश हङ्टने गयी ङ्झभङ्झसर साभेर गनङ्टय ऩनेछ । 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतउत्तय ऩत्रको जाॉच गदाय प्रङ्झतउत्तय ऩत्रको ङ्चयत नऩङ्टगेको िा 
आिश्मक अन्म ङ्जिियण नखङ्टरेको बएभा दताय अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई ङ्झनिेदनको ङ्चयत ऩङ्टर् माउन 
िा अन्म आिश्मक ङ्जिियण खङ्टराउन रगाउनङ्ट ऩनेछ । 

 

(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतउत्तय ऩत्र दताय गये ऩङ्झछ दताय अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई 
अनङ्टसूची-३ को ढाॉचाभा दतायको ङ्झनस्सा ङ्छदई ङ्झनजराइय ताङ्चयखभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

(4) उऩङ्झनमभ (3) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतफादीराई ताङ्चयखभा याख्न े सम्फन्धी व्मिस्था दपा 13 भा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१८. प्रङ्झतउत्तय ऩत्रभा सॊशोधन : (१) प्रङ्झतउत्तय ऩत्र दताय गने ऩऺरे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा दताय बइसकेको 
ङ्झरखतभा रेखाइ िा छऩाईको साभान्म त्रङ्टङ्जट सच्माउन ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदनभा भाग फभोङ्ञजभ सच्माउदा प्रङ्झतउत्तय ऩत्रभा गङ्चयएको 
भाग िा दािीको भूरबतू ऩऺभा पयक नऩने य नाभ,थय, ठेगाना, उभेय, ङ्झभङ्झत जस्ता साभान्म प्रकायको 
सॊशोधन भाग गयेको बएभा दताय अङ्झधकायीरे सो फभोङ्ञजभ सच्माउन ङ्छदन सक्नछे । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊशोधन बएभा सो को जानकायी ङ्झनिेदकराइय ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-6 

भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी व्मिस्था 

१९. भेरङ्झभराऩ गयाउन े : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 47 
फभोङ्ञजभको ङ्जििाद िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनरुऩण हङ्टने बनी तोङ्जकएका ङ्जििाद 
िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनय सङ्जकन े ङ्जििादभा भेरङ्झभराऩ 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जििादको सभाधान भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट गनयको राङ्झग 
ङ्जििादका ऩऺहरूरे अनङ्टसूची-8 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(3) प्रचङ्झरत कानूनरे भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनय सङ्जकने ङ्जििाद भेरङ्झभराऩको 
भाध्मभफाट सभाधान गनय ऩऺहरू सहभत बई सॊमङ्टि रूऩभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदएभा 
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उि ङ्जििाद जङ्टनसङ्टकै अिस्थाभा ङ्जिचायाधीन यहेको बए ताऩङ्झन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो ङ्जििाद 
भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनय आदेश ङ्छदन सक्नेछ । 

२०. भेरङ्झभराऩको राङ्झग प्रोत्साहन गने : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश बएको 
ङ्झनिेदनभा भेरङ्झभराऩ हङ्टनसक्ने सम्बािना यहेको देखेभा ऩऺहरूराइय भेरङ्झभराऩको राङ्झग ताङ्चयख तोक्न 
सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ताङ्चयखको ङ्छदन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादका ऩऺ तथा ङ्जिऩऺ, 
उऩङ्ञस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइय साथै ङ्झरइआएका अन्म व्मङ्ञि सभेत उऩङ्ञस्थत गयाइय भेरङ्झभराऩको 
राङ्झग छरपर गयाइय ऩऺहरूको फीचभा सहभङ्झत बएभा सहभङ्झत बए फभोङ्ञजभ अनङ्टसूची-९ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा ङ्झभराऩत्रको ङ्झरखत तमाय गयी ङ्झभराऩत्र गयाइयङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

  (३) ङ्झनिेदनभा तोङ्जकएको म्मादभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत नबएको िा उऩङ्ञस्थत बएय 
ऩङ्झन ताङ्चयख गङ्टजायी ताङ्चयखभा नयहेको ऩऺ अथिा ङ्जििादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩङ्झन ङ्जििादको 
ऩेटफोरीफाट ङ्झनिेदनको ऩऺ कामभ हङ्टने देङ्ञखएको व्मङ्ञि सभेत भेरङ्झभराऩको राङ्झग उऩङ्ञस्थत बएभा 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩ गयाइय ङ्झभराऩत्रको ङ्झरखत गयाइङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा तत्कार ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसक्ने अिस्था बएभा त्मस्तो 
ङ्जििादको सभाधानको राङ्झग न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩकताय िा दपा 24 फभोङ्ञजभको िडा स्तयीम 
भेरङ्झभराऩ केन्र िा साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩ सॊमन्त्रभा ऩठाउनङ्ट सक्नछे । 

२१. भेरङ्झभराऩकतायको सूची तमाय गने : (१) देहामको मोग्मता ऩङ्टगेको व्मङ्ञि िा सॊस्थारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 
सभऺ भेरङ्झभराऩकतायको रूऩभा सङ्टचीकृत हङ्टनको राङ्झग न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ : 

(क) नेऩारी नागङ्चयक; 
(ख)  कङ्ट नै याजनीङ्झतक दराको सदस्म नयहेको;  
(ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेिीको रुऩभा ऩङ्जहचान फनाएको; 
(घ)  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतायको ताङ्झरभ ङ्झरई भेरङ्झभराऩकतायको 

रूऩभा कामय गदै आएको; 
(ङ)  ऩच्चीस िषय उभेय ऩूया बएको; 
(च)  नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने कङ्ट नै पौजदायी कसूयभा अदारतफाट सजाम नऩाएको; 
(छ)  दाभासाहीभा नऩयेको; 
(ज) होस ठेगानभा यहेको; 
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(झ)  भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी प्रचङ्झरत सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩङ्टगेको । 

  (2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको ङ्झनिेदनको आधायभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे 
भेरङ्झभराऩकतायको सूची तमाय गनङ्टय ऩनेछ ।  

(३) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (२)  फभोङ्ञजभ तमाय बएको सूचीराई प्रत्मेक िषय अद्यािङ्झधक 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभको सूचीराई सबाभा ऩेश गयी अनङ्टभोदन 
गयाई साियजङ्झनक जानकायीको राङ्झग सूचना प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ य भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउॉदा प्रत्मेक 
ऩऺराइय सो सूची उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

२२. भेरङ्झभराऩकतायराई सूचीफाट हटाउन े : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे देहामको अिस्थाभा कङ्ट नै 
भेरङ्झभराऩकतायको नाभ भेरङ्झभराऩकतायको सूचीफाट हटाउनङ्ट ऩनेछ :- 

(क) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा; 
(ख) ङ्झनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाउनको राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदएभा; 
(ग) ङ्झनजरे नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा सजाम ऩाएभा; 
(घ)   गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको ङ्झसभाना फाङ्जहय फसाइॉ सयी गएभा; 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचीफाट नाभ हटाइएको भेरङ्झभराऩकतायको नाभ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे 
साियजङ्झनक सूचना भापय त प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ । 

२३. भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउॉदा ऩूया गनङ्टय ऩने प्रङ्जिमा : न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे दपा 19 फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्राप्त 
बई भेरङ्झभराऩको राङ्झग भेरङ्झभराऩकताय सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइय सम्फङ्ञन्धत भेरङ्झभराऩकतायको 
सम्ऩकय  उऩरब्ध गयाइय भेरङ्झभराऩकताय सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टने ताङ्चयख तोकी देहाम फभोङ्ञजभको कागजात 
सॊरग्न गयी रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ : 

(क) ङ्झनिेदनको सायसॊऺेऩ िा भङ्टख्म भङ्टख्म कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ; 

(ख) ङ्झनिेदनको ऩऺ िा िायेस बए िायेसको नाभ, थय, ितन य उऩरब्ध बएसम्भ 
टेङ्झरपोन नम्फय, इयभेर, फ्माक्स तथा अन्म सम्ऩकय  ङ्जिियण;  

(ग) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी प्रङ्जिमा सम्ऩङ्ङ गनङ्टयऩने स्थान य सभम; 
(घ)  अन्म आिश्मक कागजात तथा ङ्जिियण । 

२४. भेरङ्झभराऩ केन्रभा ऩठाउन सक्न े : (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे दपा 19 फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩको राङ्झग ङ्झनिेदन प्राप्त बएभा आिश्मक प्रङ्जिमा ऩूया 
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गयी गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको िडास्तयभा गङ्छठत भेरङ्झभराऩ केन्र िा भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभको साभङ्टदामभा आधाङ्चयत भेरङ्झभराऩ सॊमन्त्रभा भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउन सक्नछे ।  

(2) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ऩऺहरूरे आऩसी सहभङ्झतभा 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र यहेको ङ्जििादभा भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट सभाधानको राङ्झग ङ्झसधै 
िडास्तयको भेरङ्झभराऩ केन्रभा ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछन ्। 

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनिेदन प्राप्त बएभा सो सम्फन्धभा िडास्तयको भेरङ्झभराऩ 
केन्ररे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई जानकायी ङ्छदई न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ त्मस्तो ङ्झनिेदन उऩय 
भेरङ्झभराऩको कायफाही अगाङ्झड फढाउन सक्नेछ । 

(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय भेरङ्झभराऩको कामय सम्ऩङ्ङ 
बई ऩऺहरू फीच ङ्झभराऩत्र बएभा िडास्तयको भेरङ्झभराऩ केन्ररे दपा 29 को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
ङ्झभराऩत्रको कागज तमाय गयी ङ्जििाद सम्फद्ध कागजात सङ्जहत न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ अङ्झबरेखको राङ्झग 
ऩठाउन े य ऩऺहरूफीच ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसकेभा सोही व्महोया उल्रेख गयी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ 
उऩङ्ञस्थत हङ्टने ङ्झभङ्झत तोकी सम्फद्ध कागजात सङ्जहत ऩऺहरूराई ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(5) िडासस्तयीम भेरङ्झभराऩ केन्ररे भेरङ्झभराऩ गयाउॉदा मस ऐन तथा भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा अिरम्फन गनङ्टय ऩनेछ । 

 

२५. भेरङ्झभराऩकतायको छनौट य भेरङ्झभराऩको सभमािङ्झध : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩ गयाउन े
कामयको राङ्झग ङ्जििादका ऩऺहरूराइय एक जना भेरङ्झभराऩकतायको छनौट गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाय ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरङ्झभराऩकतायको राङ्झग सहभङ्झत 
नबएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरूको सहभङ्झतभा तीन जना भेरङ्झभराऩकतायको छनौट गनङ्टय ऩनेछ । 

  (३) ऩऺहरूको फीचभा भेरङ्झभराऩकतायको नाभभा सहभङ्झत हङ्टन नसकेभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे 
भेरङ्झभराऩकतायको सूचीभा यहेका भेरङ्झभराऩकतायहरू भध्मेफाट दङ्टिै ऩऺफाट एक-एक जना 
भेरङ्झभराऩकताय छनौट गनय रगाइय तेस्रो भेरङ्झभराऩकताय आपै छनौट गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

  (४) ङ्झनिेदनका दङ्टिै ऩऺको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतायको सूचीभा नयहेको मस ऐन फभोङ्ञजभ 
भेरङ्झभराऩकताय हङ्टन मोग्म यहेको कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊस्थाफाट भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढाउन सहभत 
बै ङ्झरङ्ञखत ङ्झनिेदन ङ्छदएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो व्मङ्ञि िा सॊस्थाराइय भेरङ्झभराऩकताय तोक्न  
सक्नेछ । 

(5) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउॉदा फढीभा एक्काइस 
ङ्छदनसम्भको सभम तोकी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 
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(६) भेरङ्झभराऩकतायरे भेरङ्झभराऩको कायफाही सभाप्त गयी उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको अिङ्झध 
सङ्जकएको सात ङ्छदनङ्झबत्र ऩऺहरू न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टने गयी ताङ्चयख तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

  (७) उऩदपा (६) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन भेरङ्झभराऩकतायरे तोङ्जकएको सभम 
अगािै ङ्झनिेदन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्जपताय ऩठाउन ेङ्झनणयम गयेभा त्मस्तो ङ्झनणयम बएको सात ङ्छदनङ्झबत्र 
ऩऺहरूराइय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टनेगयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

२६. भेरङ्झभराऩकतायको ऩङ्चयितयन : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे देहामको अिस्था ऩयी ऩऺहरूरे ङ्झनिेदन ङ्छदएको 
अिस्थाभा भेरङ्झभराऩकताय ऩङ्चयितयन गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ :- 

(क) दपा 22 फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतायराई सूचीफाट हटाएभा; 
(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩङ्चयक सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकताय हेयपेय गनय भञ्जङ्टय बएभा;  

(ग) ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺरे भेरङ्झभराऩकताय प्रङ्झत अङ्जिश्वास यहेको ङ्झरङ्ञखत जानकायी 
गयाएभा; 

(घ) कङ्ट नै कायणरे भेरङ्झभराऩकतायरे भेरङ्झभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने जनाएभा; 
(ङ) ङ्जििादको ङ्जिषमिस्तङ्टभा भेरङ्झभराऩकतायको कङ्ट नै स्िाथय यहेको भेरङ्झभराऩकतायरे 

जानकायी गयाएभा िा कङ्ट नै स्रोतफाट न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ जानकायी प्राप्त 
बएभा;  

(च) भेरङ्झभराऩकतायरे भेरङ्झभराऩकतायको हैङ्झसमतरे कामय गदाय दपा 28 तथा अन्म 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩारन गनङ्टयऩने आचयण ऩारन नगयेभा । 

  (२) भेरङ्झभराऩकतायको ऩङ्चयितयनको कायणरे तोङ्जकएको सभमभा भेरङ्झभराऩको कामय सम्ऩङ्ङ हङ्टन 
नसक्ने बएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे फढीभा एक्काइस ङ्छदनसम्भको सभम थऩ गनय सक्नछे । 

२७. भेरङ्झभराऩभा अिरम्फन गनङ्टय ऩने प्रङ्जिमा : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरूको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩको 
राङ्झग छरपर गने तथा अन्म कामय गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरङ्झभराऩकतायराइय सोको 
जानकायी उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

  तय ऩऺहरूको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतायरे अन्म कङ्ट नै स्थानको छनौट गनय फाधा ऩनेछैन । 

  (२) ऩऺहरूराइय उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतायरे तोकेको स्थानभा तोङ्जकएको सभमभा 
उऩङ्ञस्थत हङ्टने दाङ्जमत्ि यहनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको दाङ्जमत्ि ऩऺहरूरे ऩूया नगयेभा भेरङ्झभराऩकतायरे भेरङ्झभराऩको 
प्रङ्जिमा फन्द गयी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराइय सोको ङ्झरङ्ञखत जानकायी गयाइय ङ्झनिेदनको कागजात ङ्जपताय 
ऩठाउन सक्नेछ । 
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  (४) भेरङ्झभराऩको िभभा भेरङ्झभराऩकतायरे ऩऺहरूफीचभा सहजकतायको बङू्झभका गनेछ य उि 
बङू्झभका ङ्झनिायह गने िभभा ङ्झनजरे ऩऺहरू फाहेक देहामका व्मङ्ञिहरूसॉग सभेत एकर िा साभूङ्जहक 
िाताय गनय सक्नेछ् 

(क) ङ्जििादको ङ्जिषमभा जानकायी यहेको ङ्झनिेदनका ऩऺरे योजेको व्मङ्ञि; तथा 
(ख) ङ्जििादको ङ्जिषमिस्तङ्टको फायेभा जानकायी यहेको स्थानीम फाङ्झसन्दा । 

  (५) भेरङ्झभराऩकतायरे ऩऺहरूको सहभङ्झतभा ऩऺहरूसॉग देहाम फभोङ्ञजभ िाताय गनय सक्नेछ :- 

(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्त िाताय; 
(ख) टेङ्झरपोन िाताय,  ङ्झबडीमो कन्रेन्स िा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट िातायराऩ । 

  (६) प्रचङ्झरत कानून तथा मस ऐनको व्मिस्था ङ्जिऩयीत नहङ्टन े गयी ऩऺहरूको सहभङ्झतभा 
भेरङ्झभराऩकतायरे भेरङ्झभराऩको कामयङ्जिङ्झध ङ्झनधाययण गनय सक्नेछ । 

२८. भेरङ्झभराऩकतायको आचयण : भेरङ्झभराऩकतायरे देहाम फभोङ्ञजभको आचयण ऩारन गनङ्टय ऩनेछ :- 

(क) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी कायफाही ङ्झनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनङ्टय ऩने; 

(ख) कङ्ट नै ऩऺप्रङ्झत झङ्टकाि, आग्रह, ऩूिायग्रह नयाख्न ेिा याखेको देङ्ञखने कङ्ट नै आचयण िा 
व्मिहाय नगने; 

(ग) कङ्ट नै ऩऺराइय डय, त्रास, झङ्टक्मान िा प्ररोबनभा ऩायी भेरङ्झभराऩ गयाउन नहङ्टन;े 

(घ) ङ्जििाद कामभ यहेको अिस्थाभा ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺसॉग आङ्झथयक कायोफायभा 
सॉरग्न नहङ्टन;े 

(ङ) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धभा फनकेो प्रचङ्झरत कानून तथा अन्म स्थाङ्जऩत भान्मता 
ङ्जिऩङ्चयत आचयण गनय नहङ्टन;े 

(च) भेरङ्झभराऩको िभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक, सदबािऩूणय य सफै ऩऺप्रङ्झत 
सभान व्मिहाय कामभ गने; 

(छ) भेरङ्झभराऩको िभभा ऩऺहरुरे व्मि गयेको ङ्जिषमिस्तङ्टको गोऩनीमता कामभ 
याख्न;े 

(ज) भेरङ्झभराऩको िभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कङ्ट नै कागजात िा िस्तङ्ट प्रङ्जिमा 
सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ िा ङ्झनज प्रङ्जिमाफाट अरग बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइय 
सङ्टयङ्ञऺत ङ्जपताय गने । 

२९. ङ्झभराऩत्रको ङ्झरखत : (१) भेरङ्झभराऩकतायरे ऩऺहरुसॉगको छरपरफाट भेरङ्झभराऩको राङ्झग दङ्टिै ऩऺ 
सहभत बएकोभा ङ्झभराऩत्र गयाइय सहभङ्झत बएको ङ्जिषमिस्तङ्ट फभोङ्ञजभको अनङ्टसूची-9 को ढाॉचाभा 
ङ्झभराऩत्रको ङ्झरखत तमाय गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसर सङ्जहत न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झरखत प्राप्त बएऩङ्झछ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरूराई ऩढी फाॉची 
सङ्टनाई तथा सङ्जहछाऩ गयाइय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका सफै सदस्महरूरे प्रभाङ्ञणत गयी एक प्रङ्झत न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतको अङ्झबरेखको राङ्झग ङ्झभङ्झसर सॊरग्न गनङ्टय ऩनेछ य एक-एक प्रङ्झत ऩऺहरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

३०. भेरङ्झभराऩ नबएको ङ्झनिेदनभा गनङ्टय ऩने कायफाही : (१) भेरङ्झभराऩकतायरे ऩऺहरु फीचभा भेरङ्झभराऩ हङ्टन 
नसकेभा सो व्महोया खङ्टराइय प्रङ्झतिेदन तमाय गयी ङ्जििादका सफै कागजात सङ्जहत न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा 
ङ्जपताय ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ऩठाउॉदा भेरङ्झभराऩकतायरे ऩऺहरुराइय फढीभा 
सात ङ्छदनको म्माद तोकी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

३१. भेरङ्झभराऩ दस्तङ्टय : भेरङ्झभराऩकतायरे ऩऺहरुरे आऩसी सहभङ्झतभा ङ्छदन भञ्जङ्टय गयेको दस्तङ्टय फाहेकको 
अन्म कङ्ट नै दस्तङ्टय ङ्झरन ऩाउन ेछैन ।  

तय त्मस्तो दस्तङ्टय प्रङ्झत ऩऺ ऩाॉच सम रुऩैमाॉबन्दा फढी हङ्टन ङ्ट हङ्टॉदैन । 

३२. भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी कामयङ्जिङ्झध फनाउन सक्न े : न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी प्रचङ्झरत सङ्घीम 
कानून तथा मस ऐनको अधीनभा यही भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी अन्म आिश्मक कामयङ्जिङ्झध फनाउन    
सक्नेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-7 

सङ्टनिाइय तथा प्रभाण फङ्टझ्न े

३३. ङ्जििादको सङ्टनिाइय : (१) ऩङ्चयच्छेद-6 फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩको प्रङ्जिमाद्वाया ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसकी न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतभा आएका ङ्जििाद प्रङ्झतउत्तय ऩत्र दताय िा फमान िा सो सयहको कङ्ट नै कामय सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ 
सङ्टनिाइयको राङ्झग ऩेश बएको ङ्जििादभा उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा तत्कार ङ्झनणयम गनय सङ्जकने बएभा 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििाद ऩेश बएको ऩङ्जहरो सङ्टनिाइयभा नै ङ्झनणयम गनय सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२०७४ को दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्जििादको सम्िन्धभा भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेभा 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे सोही व्महोया उल्रेख गयी ऩऺहरूराई अदारत जान सङ्टनाई त्मस्तो ङ्जििादसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसर कागज य प्रभाण सभेत सम्फङ्ञन्धत अदारतभा ऩठाई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

 (३) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश बएको ङ्जििादभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तत्कार ङ्झनणयम गनय 
सङ्जकने अिस्था नयहेभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे देहाम फभोङ्ञजभको आदेश गनय सक्नेछ :- 
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(क) ङ्जििादभा भङ्टख नङ्झभरेको कङ्ट याभा मङ्जकन गनय प्रभाण फङ्टझ्ने िा अन्म कङ्ट नै कामय 
गने; 

(ख) ङ्जििादभा फङ्टझ्नङ्टऩने प्रभाण मङ्जकन गयी ऩऺफाट ऩेश गनय रगाउन ेिा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामफाट भाग गने आदेश गने;  

(ग) भेरङ्झभराऩका सम्फन्धभा ङ्जििादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने;  

(घ) ङ्जििादका दङ्टिै ऩऺ उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्टनङ्टिाईको राङ्झग ताङ्चयख तथा ऩेशीको 
सभम ताङ्झरका ङ्झनधाययण गने । 

३४. थऩ प्रभाण दाङ्ञखर गनय िा फङ्टझ्न सक्न े: (१) ङ्झनिेदक िा प्रङ्झतफादीरे कङ्ट नै थऩ प्रभाण ऩेश गनय अनङ्टभङ्झत 
भाग गयी ङ्झनिेदन ऩेश गयेभा दताय अङ्झधकायीरे सोही ङ्छदन ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(२) ङ्जििादको सङ्टनिाइयको िभभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत आपैरे थऩ प्रभाण फङ्टझ्नङ्ट ऩने देखेभा 
ङ्जििादका ऩऺहरूराइय थऩ प्रभाण ऩेश गनय ताङ्चयख तोकी आदेश ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) कङ्ट नै ऩऺसॉग ङ्जििादको कङ्ट नै ङ्जिषमभा कङ्ट नै कङ्ट या सोध्नङ्ट ऩयेभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे अको 
ऩऺको योहफयभा जङ्टनसङ्टकै फखत सोधी ङ्झनजको कागज गयाउन सक्नछे । 

३५. साऺी फङ्टझ्न े : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट साऺी फङ्टझ्ने आदेश गदाय साऺी फङ्टझ्न े ङ्छदन तोकी आदेश 
गनङ्टयऩनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आदेश बएऩङ्झछ दताय अङ्झधकायीरे ङ्झनिेदनको ऩऺराइय आदेशभा 
उल्रेख बएको ङ्झभङ्झतभा साऺी फङ्टझ्ने ताङ्चयख तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

  (३) साऺी फङ्टझ्न े ताङ्चयख तोङ्जकएको ङ्छदनभा आफ्नो साऺी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत 
गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत ऩऺको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ । 

(४) दताय अङ्झधकायीरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साऺी फङ्टझ्नको राङ्झग तोङ्जकएको ताङ्चयखको ङ्छदन 
फकऩत्रको राङ्झग आएका साऺीको नाभािरी ङ्झरई न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

  (5) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ताङ्चयखको ङ्छदन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उऩरब्ध बएसम्भका 
साऺी फङ्टझ्नङ्ट ऩनेछ । 

(६) ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺरे साऺी उऩङ्ञस्थत नगयाएभा त्मस्तो साऺी फङ्टङ्ञझन ेछैन ।  

(७) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ साऺी फङ्टझ्ने काभ कामायरम सभमङ्झबत्र नसङ्जकएभा त्मस्तो काभ 
नसङ्जकएसम्भ ङ्झनयन्तय गनय सङ्जकनेछ । 
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३६. साऺी फङ्टझ्न सक्न े: (१) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नाफारक िा अशि िा 
ऩचहत्तय िषय उभेयबन्दा भाङ्झथको व्मङ्ञि ऩऺ यहेको ङ्झनिेदनभा साऺी फङ्टझ्नको राङ्झग तोङ्जकएको ताङ्चयखको 
ङ्छदन उऩङ्ञस्थत नबएको िा उऩङ्ञस्थत नगयाइएको साऺीराइय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे म्माद तोकी न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतको तपय फाट ङ्ञझकाइय फङ्टझ्न सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साऺी ङ्ञझकाउॉदा साऺी फङ्टझ्न ेताङ्चयख तोक्नङ्ट ऩनेछ य ङ्झनिेदनका 
ऩऺहरूराइय सभेत सोही ङ्झभरानको ताङ्चयख तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

३७. प्रश्न सोध्न योक्न े : (१) साऺी फङ्टझ्दा ङ्झनिेदनको ङ्जिषमिस्तङ्टबन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी िा 
ङ्जििादको ऩऺराइय अऩभाङ्झनत गने िा ङ्ञझझ्माउने िा अनङ्टङ्ञचत प्रकायको प्रश्न सोङ्झधएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे 
त्मस्तो प्रश्न सोध्न योक रगाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (२) नाफारक िा अशि िा ऩचहत्तय िषय उभेयबन्दा भाङ्झथको व्मङ्ञि िा ङ्झफयाभीरे साऺी 
फक्नङ्टऩने बइय त्मस्तो ङ्झनिेदनभा कङ्ट नै ऩऺको उऩङ्ञस्थङ्झत िा अन्म कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायणरे साऺीराइय 
आफ्नो बनाई याख्न अनङ्टङ्ञचत दफाि ऩयेको िा ऩने प्रफर सम्बािना यहेको छ बङे्ङ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराइय 
रागेभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩङ्ञस्थङ्झतराइय फन्देज गयी ङ्झनजराई साऺीरे नदेख्न ेगयी 
भात्र उऩङ्ञस्थत हङ्टन आदेश गनय सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आदेश गयेभा साऺीरे नदेख्न े गयी ऩऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टने व्मिस्था 
ङ्झभराउने दाङ्जमत्ि न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको हङ्टनछे । 

  (४) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ गदाय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्झनिेदनसॉग सम्फङ्ञन्धत आिश्मक 
प्रश्न तमाय गयी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको तपय फाट फङ्टझ्न सक्नछे । 

३८. ङ्जििादको सूची प्रकाशन गनङ्टय ऩने : (१) दताय अङ्झधकायीरे प्रत्मेक हप्ता शङ्टिफाय अगाभी हप्ताको राङ्झग 
ङ्जििादहरूको साप्ताङ्जहक सूची प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूची सॊमोजकरे प्रभाङ्ञणत गनङ्टय ऩनेछ । 

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्जििादहरूको सूची प्रकाशन नगयी कङ्ट नै ङ्जििादको कायफाही य ङ्जकनाया 
हङ्टने छैन ।  

तय भेरङ्झभराऩ हकभा ऩऺहरू सहभत बएभा सूचीभा नऩयेको ङ्जििादभा सभेत भेरङ्झभराऩ गनय 
फाधा ऩने छैन ।  



 

17 
 

३९. ङ्जििादको दैङ्झनक सूची : (१) दताय अङ्झधकायीरे दपा 38 फभोङ्ञजभको साप्ताङ्जहक सूचीभा चढेका 
ङ्जििादहरूको  तोङ्जकएको ङ्छदनको दैङ्झनक सूची तमाय गयी एक प्रङ्झत सूचना ऩाटीभा टाॉस्नङ्ट ऩनेछ य एक 
प्रङ्झत न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका सदस्महरूराइय उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जििादहरूको सूची तमाय गदाय देहामको प्राथङ्झभकताको आधायभा 
ङ्जििादहरूको िभ तमाय गयी प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ :- 

(क) नाफारक ऩऺ बएको ङ्जििाद; 

(ख) शायीङ्चयक अशिता िा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञि ऩऺ बएको ङ्जििाद; 

(ग) गबयिती िस सङ्टत्केयी भङ्जहरा ऩऺ बएको; 
(घ) सत्तयी िषय उभेय ऩूया बएको व्मङ्ञि ऩऺ बएको ङ्जििाद;  

(ङ) ङ्जििाद दतायको िभानङ्टसाय ऩङ्जहरे दताय बएको ङ्जििाद । 

४०. दताय अङ्झधकायीको ङ्ञजम्भेिायी हङ्टन े : दैङ्झनक सूचीभा चढेका ङ्जििादहरू कामायरम खङ्टरेको एक घण्टाङ्झबत्र 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ सङ्टनिाइयको राङ्झग ऩेश गने तथा उि ङ्छदनको तोङ्जकएको कामय सङ्जकएऩङ्झछ 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्जपताय फङ्टङ्ञझङ्झरइय सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेङ्ञजम्भेिायी दताय अङ्झधकायीको हङ्टनेछ । 

४१. प्रभाण देखाउन िा सङ्टनाउन सक्न े : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे दपा 13 फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ताङ्चयखको 
ङ्छदन उऩङ्ञस्थत सफै ऩऺराइय अको ऩऺरे ऩेश गयेको प्रभाण एिभ ्कागजात देखाइय ऩढी फाॉची सङ्टनाइय सो 
फायेभा अको ऩऺको कङ्ट नै बनाई यहेको बए ङ्झरङ्ञखत फमान गयाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झरङ्ञखत फमान गयाएको बएभा त्मस्तो ङ्झरखत ङ्झभङ्झसर साभेर 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

४२. फन्द इजरासभा सङ्टनङ्टिाई गनय सक्न े: (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका सभािेश यहेको 
तथा आिश्मक देखेको अन्म ङ्जििादको सङ्टनिाइयको राङ्झग फन्द इजरासभा सङ्टनिाइय गनय सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फन्द इजरासभा ङ्जििादका ऩऺ तथा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदएको सयोकायिारा व्मङ्ञि फाहेक अन्म व्मङ्ञिराइय प्रिेश गनय नऩाउने गयी योक रगाउनङ्ट ऩनेछ । 

   

ऩङ्चयच्छेद-8 

ङ्झनणयम य अन्म आदेश 

४३. ङ्झनणयम गनङ्टय ऩने : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे प्रङ्झतउत्तय ऩत्र दाङ्ञखर बएको िा फमान गनङ्टय ऩनेभा प्रङ्झतफादीको 
फमान बएको ङ्झभङ्झतरे तथा प्रङ्झतउत्तय ऩत्र दाङ्ञखर नबएको िा फमान नबएकोभा सो हङ्टन ङ्टऩने म्माद ब ङ्टिान 
बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँतारीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्जििादको अङ्ञन्तभ ङ्झनणयम गनङ्टय ऩनेछ ।  
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  (२) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे सङ्टनिाइयको राङ्झग ऩेश बएको ङ्जििाद हेदाय कङ्ट नै प्रभाण फङ्टझ्नङ्ट ऩने फाॉकी 
नयही ङ्जििाद ङ्जकनाया गने अिस्था यहेको देङ्ञखएभा सोही ऩेशीभा ङ्जििादभा ङ्झनणयम गनङ्टय ऩनेछ । 

 (3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ ङ्झनणयम गयेऩङ्झछ ङ्झनणयमको व्महोया ङ्झनणयम ङ्जकताफभा रेखी न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत गनङ्टय ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (2) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सभमको अबाि अथिा अन्म कङ्ट नै 
भनाङ्झसफ कायणरे गदाय सोही ङ्छदन ङ्जििाद ङ्झनणयम गनय नसक्ने बएभा आगाभी हप्ताको कङ्ट नै ङ्छदन त्मस्तो 
ङ्जििादको ङ्झनणयम गने गयी ताङ्चयख तोक्नङ्ट ऩनेछ ।  

  (5) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सभमािङ्झध गणना गदाय भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाएको ङ्जििादको 
हकभा भेरङ्झभराऩको प्रङ्जिमाभा रागेको सभम कटाइय अिङ्झध गणना गनङ्टयऩनेछ । 

  (6) ऩऺरे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गयेको ङ्झनिेदन, प्रङ्झतउत्तय ऩत्र तथा सॊरग्न अन्म ङ्झरखत 
प्रभाणको ऩेटफोरीभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै व्मङ्ञि नफङ्टझी ङ्जििादको कायफाही य ङ्जकनाया गनय नसङ्जकने देङ्ञखएभा 
उऩरब्ध प्रभाणको आधायभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो व्मङ्ञिराई सभेत प्रङ्झतिादी सयहको व्मङ्ञि 
कामभ गनय सक्नछे । 

(7) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (6) फभोङ्ञजभ कामभ गङ्चयएको प्रङ्झतफादी सयहको व्मङ्ञिसॉग 
ङ्जििाद सम्फन्धी आिश्मक प्रभाण फङ्टझी ङ्जििादको ङ्झनणयम गनङ्टय ऩनेछ । 

(8) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका सम्ऩूणय सदस्मरे ङ्झनणयम बएको ङ्छदनभा नै ङ्झनणयमको व्महोया खङ्टराई याम 
ङ्जकताफभा अङ्झबरेख गयी सहीछाऩ गनङ्टय ऩनेछ । 

(9) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादको ङ्झनणयम बएको ङ्झभङ्झतरे फढीभा सात ङ्छदनङ्झबत्र अनङ्टसूची-10 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनणयमको ऩूणयऩाठ तमाय गयी ङ्झभङ्झसर साभेर गनङ्टय ऩनेछ य सम्फङ्ञन्धत ऩऺहरूराई 
सभेत उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

४४. ङ्झनणयमभा सच्माउन सक्न े: (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्जििादको ऩऺरे ङ्जििादको ङ्झनणयमको ऩूणयऩाठभा 
बएको नाभ, थय, ङ्झभङ्झत, ठेगाना िा कङ्ट नै छऩाई िा रेखाईको त्र ङ्टङ्जट सच्माउने ङ्ञजङ्जकय ङ्झरइय ङ्झनणयमको 
जानकायी बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ ।  

  (२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ऩयी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे हेदाय साभान्म त्रङ्टङ्जट बएको य 
सॊशोधनफाट ङ्झनणयमको भूर आशमभा ताङ्ञविक असय नऩने देखेभा छङ्ट टै्ट ऩचाय खडा गयी ङ्झनिेदन फभोङ्ञजभ 
ङ्झनणयमको ऩूणयऩाठ सच्माउन आदेश ङ्छदन सक्नेछ । 

  (3) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको आदेश भूर ङ्झनणयमको अङ्झबङ्ङ अङ्गको रूऩभा ङ्झरइनेछ । 

४५. ङ्झनणयमभा हेयपेय गनय नहङ्टन े : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका सदस्म िा अरु कसैरे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरुको दस्तखत बैसकेऩङ्झछ ङ्झनणयमभा कङ्ट नै प्रकायको थऩघट िा केयभेट गनङ्टय हङ्टॉदैन । 
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  (२) कसैरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गने व्मङ्ञिराइय आिश्मक कायफाहीको राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

४६. ङ्झनणयम बएऩङ्झछ गनङ्टय ऩने कायफाही : (१) दताय अङ्झधकायीरे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणयम बएऩङ्झछ ङ्झनणयम 
ङ्जकताफभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मङ्जकन गयी ङ्झनणयम ङ्जकताफ य ङ्झभङ्झसर 
ङ्ञजम्भा ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

  (२) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनणयमको ऩूणयऩाठ तमाय बएऩङ्झछ सफै सदस्मको दस्तखत बैसकेऩङ्झछ 
दताय अङ्झधकायीरे ङ्झनणयमको कामायन्मिमन गनयका राङ्झग तत्कार गनङ्टय ऩने केही कामय बए सो सम्ऩङ्ङ गयी 
ङ्झभङ्झसर अङ्झबरेखको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कभयचायीको ङ्ञजम्भाभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-9 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सम्फन्धी शाखा तथा कभयचायी 

४७. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सम्फन्धी शाखा :  (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको कामयसम्ऩादनराइय सहजीकयण गनय 
गाउॉ/नगय कामायऩाङ्झरकाभा आिश्मक शाखा यहन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको शाखाभा गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृतरे दताय अङ्झधकायी य अन्म आिश्मक कभयचायी खटाउनङ्ट ऩनेछ । 

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ खटाइएको कभयचायीरे मस ऐन य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको काभ गदाय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊमोजकको प्रत्मऺ ङ्झनदेशन, येखदेख य ङ्झनमन्त्रणभा यही गनङ्टय 
ऩनेछ । 

४८. दताय अङ्झधकायीको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कतयव्म य 
अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि दताय अङ्झधकायीको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) ऩेश बएका ङ्झनिेदन, प्रङ्झतउत्तय ऩत्र य अन्म ङ्झरखतहरू जाॉच गयी ङ्चयत ऩङ्टगेको 
बए कानून फभोङ्ञजभ राग्न े दस्तङ्टय ङ्झरइय दताय गने य दताय गनय नङ्झभल्ने बए 
कायण जनाइय ङ्जपताय ङ्छदन;े 

(ख) ङ्जििादभा प्रभाणको राङ्झग ऩेश बएका नक्कर कागजराइय सक्करसॉग ङ्झबडाइय ङ्छठक 
देङ्ञखएभा प्रभाङ्ञणत गने य ङ्झभङ्झसर साभेर याख्न े तथा सक्करभा केही कैङ्जपमत 
देङ्ञखएभा सो जनाइय सम्फङ्ञन्धत ऩऺको सहीछाऩ गयाइय याख्न;े 
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(ग) ऩेश बएका ङ्झरखत साथ सॊरग्न हङ्टन ङ्ट ऩने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ िा 
छैन, बए ठीक छ िा छैन जाॉच्न;े 

(घ) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको आदेशरे ङ्ञझकाउनङ्ट ऩने प्रङ्झतफादी, साऺी िा अन्म व्मङ्ञिको 
नाभभा म्माद जायी गने; 

(ङ) ङ्जििादका ऩऺराइय ताङ्चयख तोक्ने; 
(च) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश हङ्टन ङ्ट ऩने ङ्झनिेदन दताय गयी आदेशको राङ्झग 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गने; 

(छ) कानून फभोङ्ञजभ िायेस ङ्झरने तथा गङ्टज्रकेो ताङ्चयख थाम्ने ङ्झनिेदन ङ्झरइय आिश्मक 
कायफाही गने; 

(ज) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको आदेश कामायन्िमन सम्फन्धी कामय गने, गयाउन;े 

(झ) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ऩेश िा प्राप्त बएका कागजऩत्र फङ्टझ्ने, बयऩाइय गने 
रगामतका कामयहरु गने; 

(ञ) आिश्मकता अनङ्टसाय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको तपय फाट ऩत्राचाय गने; 

(ट) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको आदेशरे ताभेर गनङ्टयऩने म्माद ताभेर गने, गयाउन,े ताभेर 
बएको म्मादको ताभेरी जाॉची ङ्चयतऩूियकको नबए ऩङ्टन् जायी गने तथा अन्म 
अदारत िा ङ्झनकामफाट प्राप्त बएको गाउॉऩाङ्झरका िा नगयऩाङ्झरकारे ताभेर 
गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩने म्माद ताभेर गने गयाउन;े 

(ठ) ङ्झनणयम ङ्जकताफ य ङ्झनिेदनको ङ्झभङ्झसर ङ्ञजम्भा ङ्झरन;े 

(ड) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा दताय बएका ङ्झनिेदन रगामतका कागजातको अङ्झबरेख तमाय 
गने य भाङ्झसक िा िाङ्जषयक प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टय ऩने ङ्झनकाम सभऺ प्रङ्झतिेदन 
तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभाङ्ञणत गयाइय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउन;े 

(ढ) आफ्नो ङ्ञजम्भा यहेका ङ्झनिेदनका ङ्झभङ्झसरभा यहेका कागजातको ङ्चयतऩूियक नक्कर 
ङ्छदन;े 

(ण) ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयािेदन राग्ने गयी ङ्झनणयम बएका ङ्जििादभा ऩङ्टनयािेदन 
म्माद जायी गयी ताभेर गने गयाउने; 

(त) अदारत िा अन्म कङ्ट नै ङ्झनकामभा ङ्जििादको ङ्झभङ्झसर िा कङ्ट नै कागजात ऩठाउनङ्ट 
ऩने बएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराइय जानकायी गयाइय ङ्झभङ्झसर िा कागजात ऩठाउन े
तथा ङ्जपताय प्राप्त बएऩङ्झछ कानून फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेव्मिस्था ङ्झभराउन;े 

(थ) ङ्झनणयम ङ्जकताफ ङ्ञजम्भा ङ्झरन;े  
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(द) ऩेश बएका ङ्झनिेदन रगामतका कागजातभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट आदेश हङ्टनङ्टऩने 
िा ङ्झनकासा ङ्झरनङ्टऩनेभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गने; 

(ध) ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ चरन चराउनङ्टऩने, कङ्ट नै कङ्ट या ङ्छदराइय बयाइय ङ्छदनङ्ट ऩने 
रगामतका ङ्झनणयम कामायन्िमनका राङ्झग गनङ्टय ऩने कामयहरु गने तथा ङ्झनणयम 
कामायन्िमनको अङ्झबरेख याखी कानून फभोङ्ञजभ ङ्जिियण ऩठाउनङ्ट ऩने 
ङ्झनकामहरुभा ङ्जिियण ऩठाउन;े 

(न) ङ्झनणयम कामायन्िमनको िभभा ङ्झनिेदन ङ्छदएका ऩऺहरुको िायेस ङ्झरन,े सकाय 
गयाउने, गङ्टज्रकेो ताङ्चयख थभाउने रगामतका कामयहरु गने; 

(ऩ) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको आदेशरे योक्का बएको िा अरु कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकामफाट 
योक्का बै आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दाङ्ञखर चरान गनङ्टय ऩने बए 
सो गने; 

(प) ङ्झनणयम बएका ङ्झभङ्झसर सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेय कानून फभोङ्ञजभ सडाउने ऩने कागजहरू 
सडाई त्मसको अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत याख्न;े 

(फ) ङ्झनणयम बएका ङ्झभङ्झसरहरूभा कागजात जाॉच गयी दङ्टरुस्त यहे, नयहेको हेने य 
ङ्झभङ्झसर कानून फभोङ्ञजभ गयी दङ्टरुस्त अिस्थाभा याख्न;े 

(ब) ङ्झभङ्झसरहरुको सारफसारी अङ्झबरेख याख्न ेय आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जिियण तमाय 
गने, गनय रगाउने; 

(भ) सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने । 

 

४९. दताय अङ्झधकायीको कायफाही उऩय ङ्झनिेदन ङ्छदन सङ्जकन े: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ दताय अङ्झधकायीरे गयेको 
कायफाही उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे सो आदेश िा कायफाही बएको ऩाॉच ङ्छदनङ्झबत्र न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ 
ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ । 

  (२) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्झनिेदन उऩय आिश्मक सङ्टनङ्टिाइय 
गयी ङ्झनिेदन ऩेश बएको सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदन उऩयको कायफाही टङ्टङ्गग्माउनङ्ट ऩनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-10 

ङ्झनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी व्मिस्था  

५०. सहमोग गनङ्टय ऩने : गाउॉ कामयऩाङ्झरका/नगय कामयऩाङ्झरका तथा सो अन्तगयतका सफै िडा कामायरम तथा 
अन्म कामायरमरे मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झनणयम कामायन्िमन 
गनय सहमोग गनङ्टय ऩनेछ ।  

५१. चरन चराइयङ्छदन े: (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ गयेको कङ्ट नै ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सम्ऩङ्ञत्त 
िा अङ्झधकाय िा कङ्ट नै ङ्जिषमिस्तङ्ट िा सेिा िा अन्म कङ्ट नै ङ्जिषमको चरन ऩाउने ठहयेको ऩऺरे त्मस्तो 
चरन ऩाउने ङ्जिषमको ङ्जिियण खङ्टराइय दताय अङ्झधकायी सभऺ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे तोकेको ढाॉचाभा ङ्झनिेदन 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩयेभा दताय अङ्झधकायीरे ङ्झनणयम फभोङ्ञजभको ङ्जिषमको चरन 
चराइयङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा चरन चराउनङ्ट ऩने सम्ऩङ्ञत्तको दपा 52 
फभोङ्ञजभको ङ्जिियण खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ । 

५२. सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण खङ्टराउनङ्ट ऩने : चरन चराई ऩाउनको राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदने ऩऺरे ङ्झनिेदनभा सम्ऩङ्ञत्तको 
ङ्जिियण उल्रेख गदाय देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जिियण खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ :- 

  (क) अचर सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण 

(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठेगाना तथा चाय ङ्जकल्रा; 
(२) घय जग्गाको ङ्जकत्ता नम्फय तथा ऺेत्रपर;;    

(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा किर य सम्बि बएसम्भ िगयङ्जपट; 

(४) घय जग्गाको अिङ्ञस्थङ्झत आिास िा  औद्योङ्झगक िा व्माऩाङ्चयक ऺेत्रभा यहेको 
व्महोया; 

(५) कच्ची िा ऩक्की सडकसॉग जोङ्झडएको व्महोया; 
(६) घयजग्गाको स्िाङ्झभत्ि यहेको व्मङ्ञिको नाभ थय साथै स्िाङ्झभत्िबन्दा पयक 

व्मङ्ञिको बोगचरन यहेको बए बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म 
ङ्जिियण;  

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खङ्चयद ङ्झफिी हङ्टन सक्न ेन्मूनतभ भूल्म । 

  (ख) चर सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण् 
(१) चर सम्ऩङ्ञत्त यहेको ठाउॉ तथा बोग िा ङ्झनमन्त्रण याख्नकेो नाभ थय; 

(२) फैँक खाताभा यहेको नगद बए खातािारा, फैँक तथा शाखाको नाभ; 
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(३) चर सम्ऩङ्ञत्तको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सम्बाङ्जित ङ्झफिी भूल्म;  

(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩङ्ञत्त बए अिस्था, प्रकृङ्झत तथा फनोटका साथै 
प्रत्मेकको साइज य सङ्गख्मा । 

५३. सम्ऩङ्ञत्त योक्का याख्न े : (१) दताय अङ्झधकायीरे दपा 51 फभोङ्ञजभ ङ्झनणयम कामायन्िमनको राङ्झग ङ्झनिेदन 
ऩयेऩङ्झछ देखाइएको सम्ऩङ्ञत्तको हकभा आिश्मक ऩने जङ्झत जेथा योक्का याख्न ेसम्फन्धभा ङ्झनणयमको राङ्झग 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गने य न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट योक्का याख्न ेङ्झनणयम गयेऩङ्झछ ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ जेथा 
योक्का याख्नको राङ्झग सो जेथा दताय यहेको कामायरम िा यङ्ञजषे्डशन गने कामायरमभा रेखी ऩठाउनङ्ट    
ऩनेछ । 

  (२) फारी, ब्माज, फहार रगामतको सम्ऩङ्ञत्तको हकभा ङ्झनिेदन ऩयेको फढीभा दङ्टइय ङ्छदनङ्झबत्र 
सम्ऩङ्ञत्त तामदात गनय रगाइय तामदात गदायको सभमभा नै आिश्मक ऩने जङ्झत सम्ऩङ्ञत्त िा सोफाट प्राप्त 
हङ्टने फारी, फहार, ब्माज, भङ्टनापा आङ्छद आम ङ्झनमन्त्रण गनङ्टय िा योक्का याख्नङ्टऩछय य त्मसको बयऩाइय 
सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइय ङ्छदनङ्टऩछय ।  

५४. मथाङ्ञस्थङ्झतभा याख्न े : न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरेरे मस ऐन फभोङ्ञजभ चरन चराइय ऩाउन कङ्ट नै सम्ऩङ्ञत्त देखाइय 
ङ्झनिेदन ऩयेऩङ्झछ चरन चराउने कामय सम्ऩङ्ङ नबएसम्भको राङ्झग उि सम्ऩङ्ञत्त हक हस्तान्तयण गनय, 
बत्काउन, ङ्झफगानय तथा कङ्ट नै प्रकायको ङ्झनभायण कामय गयी उि सम्ऩङ्ञत्तको स्िरूऩ ऩङ्चयितयन गनय नऩाउन े
गयी योक्का याख्न सम्फङ्ञन्धत ऩऺको नाभभा आदेश जायी गयी उि सम्ऩङ्ञत्त मथाङ्ञस्थङ्झतभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।     

५५. चरन चराउन े सूचना : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ चरन चराइय ऩाउन ङ्झनिेदन ऩयेभा 
तोङ्जकएको कभयचायीरे चरन चराउने ङ्झभङ्झत खङ्टराइय परानो ङ्झभङ्झतभा परानो घय जग्गाको चरन चराउन 
कभयचायी खङ्जटइय आउने हङ्टॉदा सो ङ्झभङ्झत अगािै घय जग्गा खारी गयीङ्छदनङ्ट बनी चरन ङ्छदनङ्टऩने ऩऺको 
नाभभा सूचना जायी गनङ्टय ऩनेछ ।    

  (२) चरन ङ्छदनङ्टऩने सम्ऩङ्ञत्त ङ्झनिेदनको ऩऺ फाहेक अन्म कसैको बोगचरनभा यहेको बएभा दताय 
अङ्झधकायीरे सोही ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना जायी गनङ्टय ऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतभा खङ्जटइय जाॉदा घयजग्गा खारी गयेको बए 
सम्फङ्ञन्धत कभयचायीरे चरन चराइय ङ्छदएको भङ्टच ङ्टल्का खडा गयी तथा घयजग्गा खारी नगयेको बए खारी 
गयाइय चरन चराइय चरन चराएको भङ्टच ङ्टल्का खडा गयी प्रङ्झतिेदन साथ अङ्झबरेख शाखाभा ऩेश गनङ्टय  
ऩनेछ ।       
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ऩङ्चयच्छेद-१1 

ङ्जिङ्जिध 

५६. िायेस याख्न सक्न े : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩऺरे आफ्नो तपय फाट ङ्झनिेदनको दताय, प्रङ्झतउत्तय ऩत्रको 
दताय, ताङ्चयख फङ्टझ्ने तथा ङ्जििाद सम्फन्धी अन्म ङ्झरखत प्रभाणहरू न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतसभऺ ऩेश गने कामयको 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ऩऺको ङ्झनिेदनभा फायेस याख्न सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फायेसको मोग्मता तथा त्मस सम्फन्धी अन्म व्मिस्था प्रचङ्झरत 
सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

५७. ङ्जििाद सकाय गने : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ङ्जििादको कायफाही चङ्झरयहेको अिस्थाभा त्मस्तो ङ्जििादको 
ङ्झभराऩत्र िा ङ्झनणयम नहङ्टॉदै ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺको भतृ्मङ्ट बएभा, होस ठेगान नयहेभा िा िेऩत्ता  बएभा 
त्मसयी होस ठेगानभा नयहेको िा िेऩत्ता बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र म्माद िा ताङ्चयख थभाई ङ्जििाद 
सकाय गयी ऩाउन ङ्झनजको सॊयऺक िा ङ्झनज नबएभा नङ्ञजकको हकिारारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ 
ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनिेदन जाॉचफङ्टझ गदाय व्महोया भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो ङ्जििाद सकाय गनय ङ्छदई गङ्टज्रकेो म्माद िा ताङ्चयख थाभी ङ्छदन सक्नेछ ।  

५८. प्रङ्झतिादी कामभ गनय सक्न े : ऩऺरे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गयेको ङ्झनिेदन, प्रङ्झतउत्तय ऩत्र तथा 
सॊरग्न अन्म ङ्झरखत प्रभाणको ऩेटफोरीभा रेङ्ञखएको व्मङ्ञि नफङ्टझी ङ्जििादको कायफाही य ङ्जकनाया गनय 
नसङ्जकन े देङ्ञखएभा उऩरब्ध प्रभाणको आधायभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो व्मङ्ञिराई सभेत प्रङ्झतफादी 
सयह प्रभाण सभेत खङ्टराई फमान ङ्झरई प्रङ्झतफादी सयह नै ताङ्चयखभा याखी उसरे ङ्छदएको प्रभाण सभेत 
फङ्टझी सो व्मङ्ञि प्रभाण सयहसम्भ देङ्ञखएभा फमानसम्भ गयाई ङ्झनणयम गनङ्टय ऩनेछ । 

५९. नक्कर ङ्झनिेदन : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ दताय यहेको कङ्ट नै ङ्जििाद सम्फद्ध ङ्झनिेदनको कङ्ट नै 
सयोकायिारा ऩऺरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसरभा यहेको कङ्ट नै कागजऩत्रको नक्कर ङ्झरनको राङ्झग दताय अङ्झधकायी 
सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ । 

  (२) दताय अङ्झधकायीरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ङ्छदनको एघाय फजे अगािै ऩेश बएभा 
सोही ङ्छदन य सो सभमबन्दा ऩङ्झछ ङ्झनिेदन प्राप्त बएभा सम्बि बएसम्भ सोही ङ्छदन नबए त्मसको 
बोरीऩल्ट नक्कर उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नक्कर भाग गदाय पयक-पयक ङ्जििादको कागजऩत्रको राङ्झग पयक 
पयक ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

  (४) ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कागजऩत्रको नक्कर भाग गदाय नक्करको 
सट्टाभा कागजऩत्रको पोटो ङ्ञखच्ने अनङ्टभङ्झत भागेभा पोटो ङ्ञखच्ने अनङ्टभङ्झत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 
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६०. नक्कर दस्तङ्टय : (१) सम्फङ्ञन्धत प्रशासकरे दपा 59 फभोङ्ञजभ नक्कर िा पोटो ङ्ञखच्नको राङ्झग ङ्झनिेदन 
ङ्छदने ऩऺसॉग देहाम फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरइय नक्कर उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ :- 

(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रङ्झत ऩषृ्ठको ऩाॉच रुऩैमाॉको दयरे; 
(ख) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम कागजको हकभा प्रङ्झत सक्कर ऩानाको प्रङ्झत ऩषृ्ठको 

ऩाॉच रुऩैमाॉको दयरे;  

(ग) ङ्झरखत कागजऩत्रको नक्कर नङ्झरइय पोटो ङ्ञखच्न चाहेभा प्रङ्झत ऩानाको ऩाॉच         
रुऩैमाॉको दयरे । 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नक्कर 
दस्तङ्टय नराग्ने ऩऺराइय मस दपा फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय राग्नेछैन । 

६१. दस्तङ्टय उल्रेख गने : दताय अङ्झधकायीरे नक्कर प्रभाङ्ञणत गदाय नक्कर रैजान े ऩऺको नाभ, थय तथा 
ङ्झनिेदनभा हैङ्झसमतका साथै नक्कर उताय गयेिाऩत दाङ्ञखर गयेको दस्तङ्टय य नक्कर ऩाना सभेत उल्रेख 
गयी नक्कर ङ्छदएको व्महोया जनाइय नक्कर प्रभाङ्ञणत गनङ्टय ऩनेछ । 

६२. दस्तङ्टय च ङ्टिा नबइय नक्कर नङ्छदइन े: दताय अङ्झधकायीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ नक्कर भाग्ने ऩऺरे नक्कर उताय 
गदाय दपा 60 फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय दाङ्ञखर नगदायसम्भ नक्कर ङ्छदने छैन य सो नक्करको 
आङ्झधकाङ्चयकता प्रभाङ्ञणत गनय ऩाउन ेछैन ।  

६३. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन े : मस ऐनभा रेङ्ञखएको ङ्जिषमभा मसै ऐन फभोङ्ञजभ य मस ऐनभा 
नरेङ्ञखएको ङ्जिषमभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६४. ङ्झनदेङ्ञशका फनाउन े सक्न े : न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आपूरे सम्ऩादन गने न्माङ्जमक कामयराई प्रबािकायी 
फनाउन आिश्मक ङ्झनदेङ्ञशका फनाउन सक्नेछ । 
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अनङ्टसूची-१ 

दपा 6 को उऩदपा (1) य (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत 

ङ्झनिेदनको ढाॉचा 
 

............. गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ  ङ्छदएको 

ङ्झनिेदन 

...............सारको दताय नॊ. ............. 

.............. ङ्ञजल्रा, ............ गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहा/भहा/नगयऩाङ्झरका, िडा नॊ. .............. फस्ने ............. 
को छोया/छोयी/ऩङ्झत/ऩत्नी िषय ......... को ङ्झनिेदक (एकबन्दा फढी ङ्झनिेदक बए मसै फभोङ्ञजभको ङ्जिियण 
प्रत्मेक ङ्झनिेदकको हकभा उल्रेख गने) 

ङ्जिरुद्ध 

.............. ङ्ञजल्रा, ............ गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहा/भहा/नगयऩाङ्झरका, िडा नॊ. .............. फस्ने ............. 
को छोया/छोयी/ऩङ्झत/ऩत्नी िषय ......... को प्रङ्झतफादी (एकबन्दा फढी प्रङ्झतफादी बए मसै फभोङ्ञजभको ङ्जिियण 
प्रत्मेक प्रङ्झतफादीको हकभा उल्रेख गने) 

ङ्जििादको ङ्जिषम : ....................... 

 

 

1.  भ/हाभी ङ्झनिेदक ङ्झनम्न प्रकयणहरूभा रेङ्ञखए फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन गदयछङ्ट/गदयछौँ । 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

2.  मो ङ्जििाद मसै न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको अङ्झधकायऺेत्रङ्झबत्र ऩदयछ । 

3.  ङ्झनिेदन गनय .......... कानून फभोङ्ञजभ हदम्माद यहेको छ । 

4.  ङ्झनिेदन िाऩतको दस्तङ्टय रु. 100/- मसैसाथ फङ्टझाउन ल्माएको छङ्ट/छौँ । 

5.  ङ्झनिेदनको दािीराई ऩङ्टङ्ञस्ट गने प्रभाण :- 
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मस ङ्जिषमभा देहामको प्रभाण सम्फन्धी कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न गयेको छङ्ट/छौँ । 

(क) 

(ख) 

(ग) 

6.  साऺी :- 

(क) 

(ख) 

(ग) ................. (साऺीहरूको ऩूया नाभ, उभेय य ठेगाना उल्रेख गने) 

 

7. मसभा रेङ्ञखएको व्महोया ठीक साॉचो छ, झङ्टट्टा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

 

 

 

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

इङ्झत सॊित ्............ सार ........... भङ्जहना ..... गते ....योज .....शङ्टबभ ्। 

 

 

(रष्टव्म : ङ्झरखत दताय गनय ल्माउन ेप्रत्मेक ऩऺरे ङ्झरखतको प्रत्मेक ऩषृ्ठको शीय ऩङ्टछायभा छोटकयी दस्तखत गयी 
अङ्ञन्तभ ऩषृ्ठको अन्त्मभा रेखात्भक तथा येखात्भक सङ्जहछाऩ गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।) 
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अनङ्टसूची-2 

(दपा 7 को उऩदपा (1) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्जििाद दताय ङ्जकताफको ढाॉचा 

......................... न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

20.......... सार साउनदेङ्ञख 20.......... सार आसाढ भसान्तसम्भको ङ्जििाद दताय ङ्जकताफ 

ि
.सॊ.

 

ङ्जििाद नॊ.
 

दताय ङ्झभङ्झत
 

ङ्झनिेदक
क
ो दस्तखत

 

ङ्झनिेदक
क
ो नाभ, थय, ितन

 

प्रङ्झतफादीक
ो नाभ, थय, ितन

 

ङ्जििादक
ो ङ्जिषम

 

दताय अङ्झधक
ायीक

ो नाभ, थय
 

दस्त ङ्टय
 

प्रङ्झतउत्तय ऩयेक
ो िा म्माद सभाप्त बएक

ो ङ्झभङ्झत
 

ङ्झनणयम ङ्झभङ्झत य ङ्झनणयम गने न्माङ्जमक
 सङ्झभङ्झतक

ा 
सदस्मक

ो नाभ 

ङ्झनणयमक
ो ङ्जक

ङ्झसभ
 

ङ्झभङ्झसर फ ङ्टझ्ने  क
भयचायीक

ो नाभ 

कै
ङ्जप

मत
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अनङ्टसूची-3 

(दपा 7 को उऩदपा (1) य दपा 17 को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्झनिेदन/प्रङ्झतउत्तय ऩत्र दतायको ङ्झनस्साको ढाॉचा 

 

.................. गाउॉऩाङ्झरका/ नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

................................... को ङ्झनिेदन/प्रङ्झतउत्तय ऩत्र प्राप्त बई मस न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको दताय ङ्जकताफभा दताय 
नॊ. ..... ङ्झभङ्झत .............. भा दताय बएकोरे मो ङ्झनस्सा ङ्छदइएको छ । 

 

दताय अङ्झधकायीको,- 

कामायरमको छाऩ :                                                        दस्तखत : 

नाभ : 

ऩद : 

ङ्झभङ्झत : 
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अनङ्टसूची-४ 

(दपा 10 को उऩदपा (६) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

म्माद फङ्टझी गङ्चयङ्छदन ेबयऩाईको ढाॉचा  

...................... गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

ङ्झभङ्झत ...................... भा मस न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ...................... फस्ने ...................... उऩय 
ङ्झनिेदन दताय गयेकोभा सो ङ्जििादभा प्रङ्झतफादी/िायेस .......................... उऩङ्ञस्थत बई सो म्माद य सो साथ 
आिश्मक प्रङ्झत, ङ्झनिेदन य अन्म कागजातका प्रभाङ्ञणत प्रङ्झत फङ्टङ्ञझङ्झरएकोरे मो बयऩाई गङ्चयएको छ । 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट म्माद फङ्टझ्नेको,- 

दस्तखत : 

प्रङ्झतिादी/िायेसको नाभ : 

   ङ्झभङ्झत : 
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अनङ्टसूची-5 

(दपा 13 को उऩदपा (2) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ताङ्चयख बयऩाईको ढाॉचा 

...................... गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा खडा गङ्चयएको ताङ्चयख  

बयऩाई 

ङ्झनिेदक            प्रङ्झतफादी 

 

ङ्जििाद 

ङ्झभङ्झत ..................................... भा 

ङ्झभङ्झत .............................. भा ङ्जििाद सूचीभा चढाइन ेबएकोरे/ ........................... काभ गने बएकोरे 
ङ्झभङ्झत ................. का ङ्छदन ..................... फजे मस सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत हङ्टनेछङ्ट  बनी सही गने 
................ 

ङ्झनिेदक ......................... 

प्रङ्झतफादी ..............................  
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अनङ्टसूची-६ 

(दपा 13 को उऩदपा (3) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ताङ्चयख ऩचायको ढाॉचा 

 

...................... गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट जायी बएको 

............................. नाभको 

ताङ्चयख ऩचाय 

......................................... ङ्जिरुद्ध ............................................ 

20............ सारको ङ्जििादको दताय नॊ. .......... को ....... ङ्जििाद ............. को ङ्झनङ्झभत्त सॊित ्
..................... को ताङ्चयख तोङ्जकएकोरे सो ङ्छदन ................. फजे ......................... भा उऩङ्ञस्थत हङ्टन 
मो ताङ्चयख ङ्छदइएको छ । 

ताङ्चयख तोक्ने कभयचायीको दस्तखत : .................. 

नाभ : ..................... 

ङ्झभङ्झत : ......................... 
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अनङ्टसूची-७ 

(दपा 16 को उऩदपा (1)  य (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रङ्झतउत्तय ऩत्रको ढाॉचा 

दताय अङ्झधकायीरे बने 

दताय नॊ. : 

दताय ङ्झभङ्झत : 

................... गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ऩेश गयेको 

प्रङ्झतउत्तय ऩत्र 

................ सारको दताय नॊ. ................ 

.............. ङ्ञजल्रा, ............ गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहा/भहा/नगयऩाङ्झरका, िडा नॊ. .............. फस्ने ............. 
को छोया/छोयी/ऩङ्झत/ऩत्नी िषय ......... को प्रङ्झतफादी (एकबन्दा फढी प्रङ्झतफादी बए मसै फभोङ्ञजभको ङ्जिियण 
प्रत्मेक प्रङ्झतफादीको हकभा उल्रेख गने) 

ङ्जिरुद्ध 

.............. ङ्ञजल्रा, ............ गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहा/भहा/नगयऩाङ्झरका, िडा नॊ. .............. फस्ने ............. 
को छोया/छोयी/ऩङ्झत/ऩत्नी िषय ......... को ङ्झनिेदक (एकबन्दा फढी ङ्झनिेदक बए मसै फभोङ्ञजभको ङ्जिियण 
प्रत्मेक ङ्झनिेदकको हकभा उल्रेख गने) 

ङ्जििादको ङ्जिषम : ....................... 

उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिऩऺी बएको उि ङ्जििादभा मस न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट भेया/हाम्रा नाभभा जायी बएको म्माद 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्झभङ्झत ..... भा प्राप्त बएकोरे सो ङ्झनिेदन फभोङ्ञजभको दािीका सम्फन्धभा देहामको व्महोयाको 
प्रङ्झतउत्तय ऩत्र ङ्झरई उऩङ्ञस्थत बएको छङ्ट/छौँ । 

1.  ङ्झनिेदकरे दाफी गयेका ङ्जिषमहरूका सम्फन्धभा भेयो/हाम्रो बएको मथाथय व्महोया ङ्झनम्न प्रकयणहरूभा 
खङ्टराएको छङ्ट/छौँ । 

(क) 
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(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

2.  ङ्झनिेदन फभोङ्ञजभको दािी ऩूणय रूऩभा िा आॊङ्ञशक रूभा स्िीकाय गदयछङ्ट/ गदयछौँ । गङ्छदयनॉ/गदैनौँ । 

(ङ्झनिेदन फभोङ्ञजभको दािी आॊङ्ञशक रूऩभा स्िीकाय गयेको बए स्िीकाय गयेको आधाय य कायण उल्रेख 
गने) 

3.  ङ्झनिेदन ङ्जिरूद्ध कङ्ट नै ङ्जिषम बए उल्रेख गने : 

(क) 

(ख) 

(ग)  

4.  ङ्झनिेदन दताय गने हकदैमा नबएको/ङ्झनिेदन ङ्छदन हदम्माद नबएको/न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय नबएको 
ङ्ञजङ्जकय ङ्झरएको बए सो को आधाय य कायण । 

5.  ङ्झनिेदनभा दाफी गये अनङ्टसाय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणयम हङ्टन ङ्ट ऩने हो, होइन । 

6.  प्रङ्झतउत्तय ऩत्र िाऩतको दस्तङ्टय रु. 100/- मसैसाथ फङ्टझाउन ल्माएको छङ्ट/छौँ । 

7.  मस ङ्जिषमभा देहामको प्रभाण सम्फन्धी कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न गयेको छङ्ट/छौँ । 

(क) 

(ख) 

(ग) 

6.  साऺी :- 

(क) 

(ख) 

(ग) ................. (साऺीहरूको ऩूया नाभ, उभेय य ठेगाना उल्रेख गने) 

 

7. मसभा रेङ्ञखएको व्महोया ठीक साॉचो छ, झङ्टट्टा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 
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.................................. 
प्रङ्झतउत्तय ऩत्र ऩेश गनेको दस्तखत 

इङ्झत सॊित ्............ सार ........... भङ्जहना ..... गते ....योज .....शङ्टबभ ्। 

 

(रष्टव्म : ङ्झरखत दताय गनय ल्माउन ेप्रत्मेक ऩऺरे ङ्झरखतको प्रत्मेक ऩषृ्ठको शीय ऩङ्टछायभा छोटकयी दस्तखत गयी 
अङ्ञन्तभ ऩषृ्ठको अन्त्मभा रेखात्भक तथा येखात्भक सङ्जहछाऩ गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।) 
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अनङ्टसूची-8 

(दपा 19 को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्झभराऩत्र ङ्झनिेदनको ढाॉचा 

 

श्री ................... गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत, 

....................., ................................... । 

 

ङ्जिषम : भेरङ्झभराऩद्वाया ङ्जििाद सभाधान गयी ऩाउॉ । 

.................... ङ्झनिेदक य .......................... प्रङ्झतफादी यहेको त्मस न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ङ्झभङ्झत 

..................... भा दताय बई कायफाहीको िभभा यहेको ...................... ङ्जिषमको ङ्जििाद भेरङ्झभराऩको 
प्रकृमाद्वाया सभाधान गनय मस ङ्जििादका हाभी दङ्टफै ऩऺ सहभत यहेका हङ्टॉदा सो ङ्जििाद भेरङ्झभराऩको प्रकृमाद्वाया 
सभाधान गने सम्फन्धभा आिश्मक व्मिस्था गयी ऩाउन मो ङ्झनिेदन गयेका छौँ । 

ङ्झनिेदनभा रेङ्ञखएको व्महोया ठीक साॉचो छ, झङ्टट्टा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

ङ्झनिेदकको,- प्रङ्झतफादीको,- 

सही : 

नाभ : 

ङ्झभङ्झत : 

सही : 

नाभ : 

ङ्झभङ्झत : 
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अनङ्टसूची-9 

(दपा 20 को उऩदपा (२) य 29 को उऩदपा (1) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्झभराऩत्रको ङ्झरखतको ढाॉचा 

(क)  भेरङ्झभराऩकतायको नाभ : 

(१) 

(२) 

(३) 

(ख) ऩऺको नाभ य ठेगाना : 

(१) 

(२) 

(३) 

(ग) ङ्जििादको दताय नॊ. : 

(घ)  ङ्जििादको ङ्जिषम : 

(ङ)  साऺीहरू : 

(१) 

(२) 

(३) 

(च)  ङ्जििादको सॊङ्ञऺप्त व्महोया : 

(छ) ङ्जििाद सभाधानको शतयहरू : 

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

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

ङ्झनिेदकको,- प्रङ्झतफादीको,- 

सही : 

नाभ : 

ङ्झभङ्झत : 

सही : 

नाभ : 

ङ्झभङ्झत : 

 

मस ऐन तथा भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी प्रचङ्झरत सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत शतयभा मो ङ्जििाद 
भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट सभाधान बएको प्रभाङ्ञणत गदयछङ्ट/गदयछौँ । 

 

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

सही 

भेरङ्झभराऩकताय 

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

सही 

भेरङ्झभराऩकताय 

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

सही 

भेरङ्झभराऩकताय 
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अनङ्टसूची-10 

(दपा 43 को उऩदपा (9) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्झनणयमको ढाॉचा  

............................ गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको 

ङ्झनणयम 

सॊित ्.............................. सारको ङ्जििाद दताय नॊ. ............................. 

ङ्जििादको ङ्जिषम : .................... 

 

ङ्झनिेदकको नाभ, थय, ठेगाना 
............................. 

प्रङ्झतफादीको नाभ, थय, ठेगाना 
..................................... 

(एकबन्दा फढी ङ्झनिेदक बए मसै फभोङ्ञजभको ङ्जिियण 
प्रत्मेक ङ्झनिेदकको हकभा उल्रेख गने ।) 

 

(एकबन्दा फढी प्रङ्झतफादी बए मसै फभोङ्ञजभको 
ङ्जिियण प्रत्मेक प्रङ्झतफादीको हकभा उल्रेख गने ।) 

 

ङ्झनिेदकको साऺी ........................ 
 

प्रङ्झतफादीको साऺी ................................. 

प्रभाण 

................................................ 
प्रभाण 

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

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट फङ्टझेको 

साऺी ....................... 

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

प्रभाण .......................... 

भङ्टद्दाको सॊङ्ञऺप्त तथ्म सङ्जहतको ङ्जिियण : 

ङ्झनिेदकको दािी : 

प्रङ्झतफादीको ङ्ञजङ्जकय य प्रङ्झतयऺा : 
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ङ्झनिेदक/प्रङ्झतफादीरे ऩेश गयेको प्रभाण : 

ऩऺहरू फीच कङ्ट या ङ्झभरी िा नङ्झभरी ङ्झनणयम गनङ्टय ऩने ङ्जिषम : 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ठहय गयेको ङ्जिषम य सोको आधाय : 

ठहय गनय ङ्झरइएको सम्फद्ध कानून : 

ङ्झनणयम बएको ङ्जिषम कामायन्िमन गनङ्टय ऩने फङ्टॉदा : 

ऩङ्टनयािेदन सम्फन्धी ङ्जिषम : 

तऩङ्झसर 

(ङ्झनणयमको तऩङ्झसरभा ङ्जििादको ङ्झनणयम गने न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ङ्झनणयम कामायन्िमन गने, 

ऩङ्टनयािेदन राग्न ेबए कङ्ट न अदारतभा ऩङ्टनयािेदन राग्न ेय अन्म कङ्ट नै कङ्ट या बए सो आिश्मकता अनङ्टसाय उल्रेख 
गनङ्टय  ऩनेछ ।) 

 

ङ्झनणयम तमाय गनय सहमोग ऩङ्टर् माउने         न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका सदस्मको ऩूया नाभको दस्तखत    

कभयचायीको नाभ :-       ...................... .................. .................   

 सॊमोजक         सदस्म        सदस्म 

       

  

 

इङ्झत सॊित ्...........सार ...........भङ्जहना.......... गते ...........योज ........शङ्टबभ ्। 

 


