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जजल्रा अदारत प्रेषित भेरमभराऩ कामय सञ्चारन मनदे जिका, २०७५
प्रस्तािना: जजल्रा अदारतफाट भेरमभराऩद्वाया षििादको मनरूऩण गनय आदे ि गयी ऩठाइिका भुकाहरूभा
अिरभफन गरयने कामयषिधीभा िकरूऩता ल्माई भेरमभराऩ प्रषिमाको सञ्चारनराई फढी व्मिजस्थत य सहज
फनाउन आिश्मक दे जखिकोरे सिोच्च अदारत मनमभािरी, २०७४ को मनमभ १६४ रे ददिको अमधकाय प्रमोग
गयी सिोच्च अदारतरे मो मनदे जिका फनाई रागू गये को छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायजभबक
1. सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मो मनदे जिकाको नाभ “ जजल्रा अदारत

प्रेषित

भेरमभराऩ कामय सञ्चारन

मनदे जिका, २०७४” यहेको छ।
(२) मो मनदे जिका तुरून्द्त प्रायभब हुनेछ।
2. ऩरयबािा् षििम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मो मनदे जिकाभा्(१) “ ऐन” बन्द्नारे भेरमभराऩसभफन्द्धी ऐन, २०६८ सभझनुऩछय।
(२) “भेरमभराऩ”बन्द्नारे ऐनको दपा २(ज) फभोजजभको प्रषिमा सभझनुऩछय।
(३) “भेरमभराऩकताय” बन्द्नारे ऐनको दपा २(झ) फभोजजभको भेरमभराऩकताय सभझनुऩछय।
(४) “अदारत” बन्द्नारे जजल्रा अदारत सभझनुऩछय।
(५) “मनमभािरी” बन्द्नारे भेरमभराऩसभफन्द्धी मनमभािरी,२०७० सभझनुऩछय।
(६) “अदारत मनमभािरी” बन्द्नारे जजल्रा अदारत मनमभािरी,२०५२ सभझनुऩछय।
(७) “ऩरयिद” बन्द्नारे ऐनको दपा २६ फभोजजभको भेरमभराऩ ऩरयिद् सभझनुऩछय।
(८) “भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊ स्था” बन्द्नारे ऐनको दपा २३ फभोजजभ ऩरयिदफाट स्िीकृमत प्राप्त
सॊ स्था सभझनुऩछय।
(९) “स्थानीम तह” बन्द्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा 2(भ) फभोजजभको
गाउॉऩामरका य नगयऩामरका सभझनुऩछय।

(१०)

“स्रे स्तेदाय” बन्द्नारे जजल्रा अदारत मनमभािरी २०५२को मनमभ २को (घ) िभोजजभको व्मजि

सभझनुऩछय।
(११)

“केन्द्र” बन्द्नारे भेरमभराऩसभफन्द्धी प्रषिमा सञ्चारनका रामग अदारतरे तोषकददिको भेरमभराऩ

केन्द्र सभझनुऩछय।
(१२)

“ऩयाभियदाता”

बन्नारे

मनमभािरीको

मनमभ

१६

फभोजजभको

ऩयाभियदाता

िा

कभयचायी

सभझनुऩछय।

ऩरयच्छे द-२
केन्द्रसभफन्द्धी व्मिस्था
3. केन्द्रको स्थाऩना:

भेरमभराऩद्बाया षििादको मनरूऩण गनय आदे ि गयी ऩठाइिका भुकाहरूभा भेरमभराऩ

प्रषिमा सञ्चारनका रामग अदारतभा दे हामका सुषिधाहरू सषहतको केन्द्र यहने छ :
(१) केन्द्रभा सभबि बिसभभ कामायरम कऺ, प्रमतऺारम कऺ, भेरमभराऩ प्रषिमा सञ्चारन कऺ य
िकान्द्तिाताय कऺ यहने छ।
(२) केन्द्रभा भेरमभराऩको आधायबूत तामरभको साथै भेरमभराऩ प्रषिमा व्मिस्थाऩन य ऩयाभिय सभफन्द्धी
तामरभ प्राप्त अमधकृतसषहतका आिश्मक सॊ ख्माभा कभयचायीहरू यहने छन।।
(३) केन्द्रका कभयचायीरे कामायरम सभमभा भेरमभराऩको ऩषहचान झजल्कने जचह्न बिको रोगोसषहतको
ऩोिाक रगाउनु ऩनेछ।
4. केन्द्रको जजभभेिायी: केन्द्रको प्रभुख जजभभेिायी भेरमभराऩ प्रषिमाको सञ्चारनभा सहजजकयण गनुय हुनेछ
।मसका रामग केन्द्ररे दे हामफभोजजभको जजभभेिायी मनिायह गनेछ :
(१) भेरमभराऩ प्रषिमाप्रमत उत्प्प्रये णा जगाउने खारका प्रिधयनात्प्भक साभग्रीहरूको व्मिस्था गयी मसराई
भेरमभराऩ भैत्री कऺको रूऩभा षिकास गने ,
(२) सूचीकृत बिका भेरमभराऩकतायहरूको पोटो सषहतको व्मजिगत षिियणको ऩुजस्तका याख्ने,
(३) अदारतफाट सभऩन्न बिका भेरमभराऩसभफन्द्धी कामयहरूको षिियण अद्यािमधक गयी याख्ने,

5. केन्द्रका कभयचायीको काभ य कतयव्म् केन्द्रका कभयचायीहरूको काभ य कतयव्म दे हामफभोजजभ

हुनेछन। :

(१) भेरमभराऩका रामग प्राप्त भुकाहरूको अमबरे ख अद्यािमधक गने ,
(२) भेरमभराऩकताय य ऩऺहरूको उऩजस्थमतको अमबरे ख याख्ने,
(३) भेरमभराऩ प्रषिमाका फाये भा आधायबूत जानकायी प्रदान गयी उि प्रषिमाभा सहबामगताका रामग
ऩऺहरूराई उत्प्प्ररे यत गने,
(४) ऩऺहरूराई भेरमभराऩकताय योजाउने य भेरमभराऩकतायराई मनमुजिऩत्र ददने
(५) आिश्मकताअनुसाय भेरमभराऩकताय य ऩऺहरूसॉग सभऩकयभा यही भेरमभराऩ प्रषिमाको सञ्चारनभा
सभन्द्िम य सहजीकयण गने,
(६) भेरमभराऩ प्रषिमा सञ्चारनका िभभा भेरमभराऩकताय फाट प्राप्त प्रमतिेदनरगामत अदारतको
मनकासाका रामग ऩेस हुनऩु ने षििमहरू अदारतभा ऩेस गने य अदारतफाट बिका आदे ि िा
मनदे िन भेरमभराऩकताय सभभ ऩुर्माउने कामयभा सभऩकय षिन्द्दुको रूऩभा काभ गने,
(७) भेरमभराऩका रामग आदे ि बई आिका भुकाभा ऩऺहरू उऩजस्थत नबि िा अन्द्म कायणरे
भेरमभराऩ प्रषिमा अगामड फढ्न नसकेभा अदारत सभऺ प्रमतिेदन गने,
(८) भेरमभराऩकताय य भेरमभराऩ कामयभा सॊ रग्न सॊ स्थाहरूको सूची अद्यािमधक गयाई याख्ने,
(९) आिश्मकताअनुसाय अन्द्म अदारत िा सॊ स्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतायहरूको षिियण प्राप्त गने िा
अन्द्म अदारत िा सॊ स्थाफाट भाग बिभा केन्द्रभा सूचीकृत भेरमभराऩकताय य सॊ स्थाहरूको षिियण
उऩरब्ध गयाउने,
(१०) भेरमभराऩसभफन्द्धी भामसक तथा िाषियक प्रमतिेदन तमाय गने
(११) इजरास िा स्रे स्ते दायरे तोकेका अन्द्म कामयहरू गने ।

ऩरयच्छे द-३

भेरमभराऩकतायको सूचीसभफन्द्धी व्मिस्था

6. भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हुन मनिेदन भाग गने:

(१) अदारतरे भेरमभराऩकतायको सूची तमाय गने प्रमोजनको रामग भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत
हुन चाहने व्मजि िा भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊ स्थाफाट कभतीभा िियको िकऩटक मनिेदन भाग
गनय सेनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मनिेदन भाग गनयको रामग अदारतरे प्रत्प्मेक ििय फैिाख भसान्द्तमबत्र तीस
ददनको अिमध तोकी आफ्नो कामायरमको सूचना ऩाटीभा अनुसूची-१ फभोजजभको ढाॉचाभा सूचना
प्रकािन गनुय ऩनेछ।
(३) अदारतरे उऩदपा (२) फभोजजभको सूचना आफ्नो नजजकको स्थानीम तह, नेऩार फायका इकाई,
जजल्रा प्रिासन कामायरम जस्ता जनसभऩकय हुने कामायरम, स्थान य याषष्डम िा स्थानीमस्तयको
ऩत्रऩमत्रकाभा सभेत प्रकािन गनय सेनेछ।
7. भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हुन मनिेदन ददनुऩने:
(१) भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हुन चाहने व्मजि िा सॊ स्थारे दपा 6 को उऩदपा (२) को
सूचनाभा उजल्रजखत अिमधमबत्र अनुसूची-२ फभोजजभको ढाॉचाभा अदारतसभऺ मनिेदन ददनुऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सूचीकृत हुन मनिेदन ददने भेरमभराऩकतायरे भेरमभराऩसभफन्द्धी षििेिऻता
ऺेत्र िा अमबरूचीको षििमसभेत खुराई मनिेदन ददनुऩने छ।
(३) भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊ स्थारे सूचीकृत हुन मनिेदन ददॊ दा सॊ स्थाभा सॊ रग्न तामरभ प्राप्त
भेरमभराऩकतायहरूको नाभ, भेरमभराऩसभफन्द्धी कामयको अनुबि, षििेिऻता ऺेत्र खुराई सभफजन्द्धत
सॊ स्थाको मनमभािरीसभेत साथै याखी मनिेदन ददनुऩने छ।
(४) अदारतफाट प्रकाजित सूचनाको अिमधमबत्र मनिेदन ददननसकेको भनामसफ कायण खुराई कसै रे
सूचनाको अिमधऩमछ मनिेदन ददन आिभा सो मनिेदन मरई सो मनिेदनराई त्प्मसऩमछ प्रकाजित हुने
दपा ६ फभोजजभको सूचनाभा ऩये को मनिेदनसयह भानी कायिाही गरयनेछ।

8. भेरमभराऩकतायको सूची तमाय गने:
(१) दपा ७ फभोजजभ ऩये का मनिेदनको जाॉचफुझ गदाय मनिेदकको नाभ भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत
गनय उऩमुि दे जखन आिभा मनिेदकको नाभ, ितन, ऩेसा, अनुबि, तामरभ य षििेिऻता ऺेत्र सभेतको
षिस्तृत षिियण खुराई स्रे स्तेदायरे भेरमभराऩकतायको प्रस्ताषित सूची प्रत्प्मेक िियको जेष्ठ भसान्द्त मबत्र
तमाय गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ

तमाय गये को सूची स्रे स्ते दायरे िकजनाभात्र न्द्मामाधीि यहे को अदारत बि

जजल्रा न्द्मामाधीि सभऺ य िकबन्द्दा फढी न्द्मामाधीि यहे को अदारत बि ऩूण य फैठकसभऺ ऩेस
गनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेस हुन आिको सूची आिश्मक जाॉचफुझ गयी जजल्रा न्द्मामाधीि िा ऩूणय
फैठकरे सूचीभा प्रस्ताषित कुनै मनिेदकराई भेरमभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत गने िा नगने मनणयम
गनेछ।
(४) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेस हुन आिको सूचीभा

उजल्रजखत कुनै मनिेदकको सन्द्दबयभा थऩ फुझ्नुऩने

दे जखिभा जजल्रा न्द्मामाधीि िा ऩूण य फैठकरे फुझ्न सेनेछ।
(५) कुनै मनिेदकको हकभा भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत गनय इन्द्काय गरयिको अिस्थाभा केन्द्ररे
सोको कायणसषहतको जानकायी मनजराई ददनु ऩनेछ।
(६) भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत बिका व्मजि िा सॊ स्थाको नाभ अनुसूची-३ फभोजजभको सूचीभा
सभािेि गयी केन्द्ररे सोको सूचना अदारतको सूचना ऩाटीभा टाॉस गयी सभफजन्द्धत भेरमभराऩकतायराई
जानकायी ददनुऩनेछ।
(७) सूचीकृत बिका भेरमभराऩकतायको पोटोसषहतको व्मजिगत षिियण ऩुजस्तका तमाय गयी याख्नुऩने
छ।
(८) भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊ स्थाको हकभा सॊ स्थाको नाभ य सॊ स्थासॉग आफद्ध भेरमभराऩकतायको
पोटोसषहतको व्मजिगत षिियण ऩुजस्तका याख्नुऩने छ।
(९) उऩदपा (७) य (८) फभोजजभको षिियण अदारतको िेबसाईटभा सभेत याख्नुऩने छ।

9. िऩथ:
(१) भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत बिको व्मजिरे जजल्रा न्द्मामाधीिसभऺ अनुसूची -4 फभोजजभको
ढाॉचाभा िऩथ मरनुऩनेछ।
(२) भेरमभराऩकतायको

रूऩभा

सूचीकृत

बई

सिोच्च

अदारत

िा

उच्च

अदारतफाट

प्रचमरत

सॊ स्थाभा

सूचीकृत

कानूनफभोजजभ िऩथ मरिको व्मजिरे ऩुन् िऩथ मरइयहनु ऩने छै न।
(३) सूचीकृत

बिका

भेरमभराऩसभफन्द्धी

कामय

गने

सॊ स्थाका

हकभा

सो

भेरमभराऩकतायरे सो सॊ स्थाभापयत उऩदपा (१) फभोजजभ िऩथ मरनुऩने छ।
10.

भेरमभराऩकतायको सूची अद्यािमधक गने:
(१) अदारतरे भेरमभराऩकतायको सूची अद्यािमधक गने प्रमोजनको रामग प्रत्प्मेक ििय िैिाख भसान्द्तमबत्र
तीस ददनको भमाद ददई अनुसूची-5 फभोजजभको ढाॉचाभा सूचना प्रकाजित गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको भमादमबत्र भेरमभराऩकतायको सूची अद्यािमधक गनय चाहने व्मजि िा
सॊ स्थारे हारसभभ भेरमभराऩकतायको रूऩभा सॊ रग्न भुका सॊ ख्मा तथा सपर य असपर बिका
सॊ ख्मासभेत खुराई अनुसूची-६ फभोजजभको ढाॉचाभा मनिेदन ददनुऩनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ सूचना प्रकाजित बिऩमछ स्रे स्ते दायरे अद्यािमधक गनुऩ
य ने भेरमभराऩकतायहरूको
प्रस्ताषित सूची प्रत्प्मेक िियको जेष्ठ भसान्द्तमबत्र तमाय गनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभको सूची स्रे स्ते दायरे िकजना भात्र न्द्मामाधीि यहे को अदारत बि जजल्रा
न्द्मामाधीिसभऺ य िकबन्द्दा फढी न्द्मामाधीि यहे को अदारत बि ऩूण य फैठकसभऺ ऩेस गनेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ ऩेस हुन आिको सूची आिश्मक जाॉचफुझ गयी जजल्रा न्द्मामाधीि िा ऩूण य
फैठकरे अद्यािमधक गने िा नगने मनणयम गनेछ।
(६) उऩदपा (५) फभोजजभ अद्यािमधक बिका भेरमभराऩकतायको नाभािरी अदारतको सूचनाऩाटीभा
प्रकाजित गयी सोको जानकायी सभफजन्द्धत भेरमभराऩकतायराई ददनुऩनेछ।
(७) कुनै भेरमभराऩकतायको नाभ अद्यािमधक सूचीभा सूचीकृत गनय इन्द्काय गरयिको अिस्थाभा सो को
कायणसषहतको जानकायी मनजराई ददनुऩने छ ।

11.

भेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउने:
(१) दे हामको अिस्थाभा भेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउनु ऩनेछ्(क) भेरमभराऩकतायको भृत्प्म ु बिभा,
(ख) आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाई ऩाऊॉ बनी मनिेदन ददिभा,
(ग) प्रचमरत कानून जायी बिको मनदे जिका िा आचयसॊ षहता षिऩयीत कामय गये को प्रभाजणत बिभा,
(घ) नैमतक ऩतन दे जखने पौजदायी अऩयाधभा सजाम ऩािभा,
(ङ) भेरमभराऩ ऩरयिद्फाट भेरमभराऩकतायको प्रभाणऩत्र यक बिभा,
(च) मनधायरयत अिमधमबत्र भेरमभराऩकतायको प्रभाणऩत्र निीकयण नगयािभा,
(छ) भेरमभराऩसभफन्द्धी काभ गने सॊ स्था नै मफघटन बिभा,
(ज) भेरमभराऩसभफन्द्धी काभ गने सॊ स्थाको स्िीकृमत भेरमभराऩ ऩरयिद्रे यक गये भा।
(२) भेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउनुऩने अिस्थाको जानकायी प्राप्त हुन आिभा स्रे स्ते दायरे
आिश्मक जाॉचफुझ गयी आधाय य कायणसषहतको प्रमतिेदन िकजना न्द्मामाधीि भात्र यहे को अदारत
बि जजल्रा न्द्मामाधीि सभऺ य िकबन्द्दा फढी न्द्मामाधीिहरू यहे को अदारत बि ऩूण य फैठकसभऺ
ऩेस गनुऩ
य नेछ।
(३) स्रे स्ते दायफाट प्रमतिेदन प्राप्त बिऩमछ जजल्रा न्द्मामाधीि िा

ऩूण य फैठकरे आिश्मक जाॉचफुझ गयी

भेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउने मनणयम गनुऩ
य नेछ।
(४) उऩदपा (१) को खण्ड(ग) य (घ) को अिस्थाभाभेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउने मनणयम
गदाय सभफजन्द्धत व्मजिराई ७ (सात) ददनको सभम ददई सपाईको भौका ददनुऩनेछ।
(५) भेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउने मनणयम बिऩमछ सभफजन्द्धत सफैको जानकायीको रामग
सूचना प्रकाजित गनुऩ
य नेछ।

ऩरयच्छे द-४
भेरमभराऩको रामग ऩयाभिय ददनेसभफन्द्धी व्मिस्था
12.

ऩयाभियसभफन्द्धी प्रषिमा:
(१) भुकाका दुफै ऩऺ उऩजस्थत बिऩमछ अन्द्म कायफाही गनुऩ
य ूि य सभफजन्द्धत पाॉटिारारे भेरमभराऩ
सभफन्द्धभा ऩयाभियका रामग भुकाका ऩऺहरूराई स्रे स्ते दायिा ऩयाभियदातासभऺ ऩेस गनेछ।
(२) कामयफोझको कायणफाट स्रे स्ते दाय स्िमॊरे ऩयाभिय सभफन्द्धी कामय गनय नसेने अिस्थाभा ऩयाभिय ददने
प्रमोजनको रामग मनजरे भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभ प्राप्त गये को िा भेरमभराऩ सभफन्द्धभा आिश्मक
अनुबि य ऻान बिको कभतीभा ऩमन याजऩत्र अनॊषकत प्रथभ श्रे णीको कभयचायीराइय तोेन सेनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ भेरमभराऩसभफन्द्धी ऩयाभियका रामग ऩेस हुन आिको भुकाभा ऩऺहरूराई
दे हामको षििमभा स्रे स्तेदाय िा ऩयाभियदातारे आिश्मक ऩयाभिय ददनुऩनेछ :
(क) भुका षकनाया हुन राग्ने अनुभामनत सभम य खचयको कुया
(ख) केन्द्रभापयत भेरमभराऩ सेिा प्राप्त हुने कुया
(ग)

भेरमभराऩ सेिा तामरभ प्राप्त भेरमभराऩकतायफाट ददइने कुया

(घ)

भेरमभराऩकताय आपैँरे योलन ऩाइने कुया

(ङ)

भेरमभराऩ प्रषिमाभा मभल्नै ऩने फाध्मता नहुने कुया

(च)

भेरमभराऩ गदाय दस्तुय नराग्ने य मतये को कोटय पी षपताय ऩाइने तथा कैद िा जरयिानासभेत
मभन्द्हा िा कभ हुन सेने कुया

(छ) भेरमभराऩकतायराइय अमधकतभ दि हजाय रूऩैमाॉबन्द्दा फढी ऩारयश्रमभक ददनु नऩने कुया
(ज)

खण्ड (छ) फभोजजभको यकभ ऩमन ऩऺको इच्छारे फाहे क ददनु नऩने कुया

(झ)

भेरमभराऩको प्रषिमाभा ऩऺहरूफीच छरपर बिका षििमहरू गोप्म यहने कुया

(ञ)

भेरमभराऩफाट बिको मभराऩत्रको कामायन्द्िमन सहज हुने कुया

(ट)

भुकाभा भेरमभराऩ गदाय हुने अन्द्म पाइदाका कुया

(४) ऩयाभिय कै चयणभा दुफै ऩऺ भेरमभराऩका रामग सहभत बिभा सोही ददन आिश्मकतानुसाय िैतमनक
कानून व्मिसामीको सहामता मरई मभराऩत्रको कागज रे खी इजराससभऺ ऩेस गनुऩ
य नेछ।
(५) ऩयाभियको चयणभा भुकाका ऩऺहरू भेरमभराऩका रामग भेरमभराऩको प्रषिमाभा जान सहभत बिभा
स्रे स्ते दायरे दुिै ऩऺराई सहभमतको कागज गयाई भुका भेरमभराऩका रामग ऩठाउन आदे ि गनेछ।
(६) ऩयाभियको चयणभा ऩऺहरूरे भेरमभराऩको रामग केही ददनको सभम भाग गये भा स्रे स्ते दायरे
भनामसफ सभम ददई ताये ख तोेन सेनेछ।
(७) भुकाका ऩऺ उऩजस्थत नबई िाये स उऩजस्थत बिको य भुकाका ऩऺहरूराई उऩजस्थत गयाउन भनामसफ
सभम भाग गये भा स्रे स्ते दायरे भनामसफ सभम ददई अको ताये ख तोेन सेनेछ। मसयी ताये ख तोेदा
ऩऺ उऩजस्थत गयाउनेछु बन्द्ने फेहोयाको कागज गयाउनुऩने छ।
(८) उऩदपा (७) फभोजजभ तोषकिको ताये खका ददन भुकाका ऩऺ उऩजस्थत बि भेरमभराऩसभफन्द्धी
ऩयाभियको कामय गनुय ऩनेछ। उऩजस्थत हुन नआि िा भेरमभराऩ गनय सहभत नबिभा मनमभ फभोजजभ
सुनिाईका रामग ऩेसी ताये ख तोेनु ऩनेछ।

ऩरयच्छे द-५
भेरमभराऩभा ऩठाउने आदे िसभफन्द्धी व्मिस्था
13.

भेरमभराऩको मनिेदन य आदे ि:
(१) अदारतरे प्रचमरत कानूनफभोजजभ मभराऩत्र हुन सेने भुकाराई िकऩटक भेरमभराऩ प्रषिमाभा
ऩठाउने गयी आदे ि ददन सेनेछ।
(२) अदारतभा दामय बिका भुकाका दुिै ऩऺरे भेरमभराऩको प्रषिमाफाट षििाद सभाधान गनय चाहे भा
जुनसुकै फखत अनुसूची-7 फभोजजभको ढाॉचाभा मनिेदन ददन सेनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ मनिेदन ऩये भा ऩेसीको ताये ख तोषकनुबन्द्दा अजघको अिस्थाभा स्रे स्ते दायरे य
ऩेसी सूचीभा चढे को भुकाको हकभा सभफजन्द्धत इजरासरे अनुसूची-8 फभोजजभको ढाॉचाभा भुका
भेरमभराऩको रामग ऩठाउने आदे ि गनेछ।

(४) भुकाको िक ऩऺरे भात्र भेरमभराऩको प्रषिमाफभोजजभ षििाद सभाधान गनय मनिेदन ददिको
अिस्थाभा स्रे स्तेदायरे अको ऩऺसॉग छरपर गयी सो ऩऺसभेतभेरमभराऩको प्रषिमाभा जान भन्द्जुय
गये भा मनजको मरजखत सहभमत मरई भेरमभराऩ प्रषिमाको रामग भुका ऩठाउन आदे ि गनय सेनेछ।
ु ाईको िभभा कुनै भुका भेरमभराऩको प्रषिमाफाट सभाधान हुन उऩमुि छ बन्द्ने
(५) भुकाको सुनि
रागेभा ऩऺहरूको मनिेदन नऩये ऩमन सभफजन्द्धत इजरासरे त्प्मस्तो भुका भेरमभराऩको प्रषिमाफाट
सभाधान गनय अनुसूची-8 फभोजजभको ढाॉचाभा आदे ि गनय सेनेछ।
(६) कुनै भुका भेरमभराऩको प्रषिमाभा ऩठाउने गयी आदे ि गदाय सो भुकाभा कानूनफभोजजभ भेरमभराऩ
हुन नसेने प्रकृमतको षििम सभािेि बि िा नबिको

सभफन्द्धभा सभफजन्द्धत इजरास िा स्रे स्ते दायरे

षििेि ध्मान ददनेछ।
(७) भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाउने आदे ि बिऩमछ भुका पाॉटरे षपयादऩत्र िा उजुयी ऩत्र, प्रमतउत्तय ऩत्र,
भुकाको ऩेटफोरीफाट फुजझिको ऩऺको फमान, नेसा रगामतका भुकाका भहत्त्िऩूण य कागजातसषहत
आदे िको प्रमतमरषऩ केन्द्रभा ऩठाउनुऩने छ।
(८) भेरमभराऩ प्रषिमा प्रायभब बिऩमछ भेरमभराऩकतायरे कुनै थऩ कागजात आिश्मक दे खी अनुयोध
गये भा भाग बिको कागजातको प्रमतमरषऩसभेत सभफजन्द्धत भुकापाॉटरे ऩठाउनुऩनेछ ।
14.

भेरमभराऩका रामग ऩठाइिका भुकाको दताय: स्रे स्तेदाय िा इजरासफाट कुनै भुका भेरमभराऩको

प्रषिमाद्वाया सभाधान गने गयी आदे ि बई भुका भेरमभराऩ केन्द्रभा प्राप्त बिभा केन्द्ररे दे हामफभोजजभ

गयी

त्प्मस्ता भुकाहरूको अमबरेख अद्यािमधक गयी याख्ने छ :
(१) भेरमभराऩका रामग प्राप्त प्रत्प्मेक भुकाभा भेरमभराऩका रामग ऩठाउने गयी बिको आदे ि रगामतका
कागजातहरूसषहतको मभमसर खडा गने
(२) भेरमभराऩका रामग प्राप्त बिका सफै भुकाहरूको दताय षकताफ खडा गयी दताय षकताफभा प्राप्त मभमतको
िभभा दताय गने
(३) दताय षकताफभा दताय बिको िभ अनुसाय प्रत्प्मेक भुकाको रामग भेरमभराऩ दताय नभफय ददने
(४) भेरमभराऩका रामग प्राप्त भुकाको षिियण अमनिामय रूऩभा कभप्मुटयको सफ्टिेमयभा प्रषिष्ट गने
15.

भेरमभराऩकताय य ऩऺहरूको उऩजस्थमतको अमबरेख याख्ने : भेरमभराऩका रामग प्राप्त भुकाभा केन्द्ररे

भेरमभराऩकताय य ऩऺहरूको उऩजस्थमतका सभफन्द्धभा दे हामफभोजजभ

गयी अमबरेख याख्नेछ :

(१) भुकाका कुनै िा दुिै ऩऺराई उऩजस्थमतका रामग तोषकिको तारयखको मभमतसभेत दे जखने गयी
तोषकिको तारयखको ददन उऩजस्थत बिको िा नबिको सभफन्द्धभा अनुसूची-९ फभोजजभको ढाॉचाभा
उऩजस्थमतको अमबरेख याख्ने
(२) भेरमभराऩ प्रषिमा सञ्चारनका रामग तोषकिको मभमतभा भेरमभराऩकताय उऩजस्थत बिको िा नबिको
सभफन्द्धभा अनुसूची-१० फभोजजभको ढाॉचाभा उऩजस्थमतको अमबरे ख याख्ने
16.

भेरमभराऩको रामग सभम तोेने:
(१) स्रे स्ते दाय िा इजरासरे कुनै भुका भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाउने गयी आदे ि ददॊ दा षििाददत
षििमिस्तुको जषटरता, भुकाको ऩऺहरूको सॊ ख्मा, षििाददत षििमको प्रकृमतको आधायभा भेरमभराऩका
रामग राग्ने सभम षिचाय गयी िकैऩटक िा ऩटक ऩटक गयी तीन भषहनाको सभम तोेन सेनेछ।
(२) कुनै भुकाको भेरमभराऩ प्रषिमाभा अदारतरे तोकेको सभम नऩुग बई भेरमभराऩ हुन नसकेको
फेहोयाको भेरमभराऩकतायफाट प्रमतिेदन प्राप्त हुन आिभा िा ऩऺहरूको मनिेदन ऩनय आिभा अदारतरे
उऩदपा (१) को कूर सभमािमधको अधीनभा यही भमाद थऩ गनय सेनेछ ।
(३)

अदारत मनमभािरीको मनमभ ३२ ख१ को उऩमनमभ (२) भा रेजखिको कुयाभा सोहीफभोजजभ
हुनेछ।

17.

भेरमभराऩका रामग भुकाको ऩऺ जझकाउने:
(१) िाये स याखेको भुकाभा भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाउन आदे ि ददनुअजघ स्रे स्ते दाय िा इजरासफाट
भुकाको सभफजन्द्धत ऩऺको याम फुझ्ने प्रमोजनका रामग ऩऺराई जझकाउने गयी आदे ि ददनसेनेछ।
कुनै कायणिि ऩऺ अदारतभा उऩजस्थत हुन नसेने कुयाभा अदारत षिश्िस्त बिभा टे मरपोन िा
मबमडमो कन्द्पये न्द्स िा मस्तै अन्द्म सञ्चाय भाध्मभफाट ऩमन ऩऺसॉग ऩयाभिय गनय सेनेछ।
(२) ऩऺरे भेरमभराऩ गनय कसै राइय छु ट्टै िाये सनाभा ददिको भुकाभा ऩऺ उऩजस्थत नबि ऩमन भेरमभराऩ
षििमभा छरपर गयाउन सेनेछ।त्प्मसयी छरपर हुॉदा भेरमभराऩ हुने दे जखिभा िाये सरे मभराऩत्रको
प्रमोजनका रामग सतयसभेत खुराइय भन्द्जुयनाभा दाजखर गनुऩ
य नेछ ।

18.

ऩुन् भेरमभराऩभा ऩठाउने प्रषिमा: िकऩटक भेरमभराऩको प्रषिमाभा ऩठाइिको भुका भेरमभराऩ हुन

नसकी षपताय आिको अिस्थाभा सभफजन्द्धत इजरासराई ऩुन् भेरमभराऩभा ऩठाउन उऩमुि ििभ। भनामसफ हुन्द्छ
बन्द्ने रागेभा ऩऺहरूराई ऩमन सहभत गयाई भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाउने आदे ि गनय सेनेछ।

ऩरयच्छे द-६
भेरमभराऩकतायको मनमुजिसभफन्द्धी व्मिस्था
19.

भेरमभराऩकताय योलने:
(१) भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाइिको भुकाभा ऩऺहरूरे सूचीकृत भेरमभराऩकतायभध्मेफाट िक िा तीन
जना भेरमभराऩकताय योलने छन।।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे जखिको बि ताऩमन ऩऺहरूरे चाहे भा भेरमभराऩकतायको सूचीभा
सूचीकृत

बिदे जख फाहे कका व्मजिराइय ऩमन भेरमभराऩकतायको रूऩभा योलन सेनेछन। ।

(३) ऩऺहरूरे चाहे भा अन्द्म अदारतरे तमाय गये को सूचीभा यहेका व्मजिराइय सभेत भेरमभराऩकतायका
रूऩभा अनुसूची-११ फभोजजभको ढाॉचाभा योलन सेनेछन। ।
(४) ऩऺहरूरे योजेको व्मजिराइय स्रे स्ते दायरे अनुसूची-१२ को ढाॉचाभा भेरमभराऩकतायको मनमुजिऩत्र
ददनेछ ।
(५) ऩऺहरूरे

योजेको व्मजिराई

मनमुजिऩत्र ददिऩमछ अनुसूची-१३

को ढाॉचाभा भेरमभराऩकताय

मनमुजिको अमबरेख याजखनेछ ।
(६) ऩऺहरूरे चाहेभा भेरमभराऩकतायका रूऩभा काभ गनय भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने कुनै सॊ स्थाराइय
सभेत भेरमभराऩकतायका रूऩभा योलन सेनेछन। ।
(७) उऩदपा (६) फभोजजभ कुनै सॊ स्थाराइय योजेकोभा त्प्मस्तो सॊ स्थाको भेरमभराऩकतायहरूभध्मेफाट
ऩऺहरूरे योजेको व्मजिराइय भेरमभराऩकतायका रूऩभा मनमुजि गरयनेछ ।
(८) ऩऺहरूराइय भेरमभराऩकताय योजाउॉदा कसै को नाभभा सहभमत कामभ हुन नसकेभा सूचीभा यहेका
भेरमभराऩकतायभध्मेफाट उऩमुि ठहर्मािको व्मजिराइय स्रे स्ते दायरे भेरमभराऩकताय मनमुि गनेछ ।
20.

भेरमभराऩकताय योजाउने प्रषिमा: भेरमभराऩको आदे ि प्राप्त बई आिऩमछ केन्द्रफाट भेरमभराऩकताय योजाउने
सभफन्द्धभा दे हामफभोजजभको प्रषिमा अिरभफन गरयनेछ:
(१) सूचीकृत

भेरमभराऩकतायहरूको

पोटोसषहतको

षिियण

ऩुजस्तका

ऩऺहरूराई

दे खाउने

य

भेरमभराऩकतायको भेरमभराऩसभफन्द्धी अनुबि, षििमगत दऺताफाये भा जानकायी प्रदान गने।
(२) भेरमभराऩकताय योलन भुकाका ऩऺरे सभम भाग गये भा फढीभा ७(सात) ददनसभभको सभम ददने ।
(३) ऩऺहरूराई भेरमभराऩकताय योलन रगाउॉदा साभान्द्मतमा् िकजना भेरमभराऩकतायफाट भेरमभराऩ
प्रषिमा सञ्चारन गने सहभमत गयाउने।

(४) िकजना बन्द्दा फढी भेरमभराऩकतायहरूफाट ऩमन भेरमभराऩ प्रषिमा सञ्चारन गयाउन सषकन्द्छ बन्द्ने
जानकायी ऩऺहरूराई प्रदान गने ।
(५) भेरमभराऩकताय योलने फाये भा ऩऺहरूका फीच सहभमत हुन नसकेभा य ऩऺहरूरे अदारतफाट
भेरमभराऩकताय तोषकऩाऊॉ बनी अनुयोध गये भा अदारतफाटै भेरमभराऩकताय तोेन सषकने छ।
21.

िकजना बन्द्दा फढी भेरमभराऩकताय योलने प्रषिमा:
(१) िकजना बन्द्दा फढी भेरमभराऩकतायफाट भेरमभराऩ प्रषिमा सञ्चारन गनय ऩऺहरूरे चाहे भा प्रत्प्मेक
ऩऺहरूराई िक/िकजना भेरमभराऩकताय योलन रगाइनेछ।
(२) ऩऺहरूरे िक/िकजना भेरमभराऩकताय योजेऩमछ ऩऺहरू आपैरे िा मसयी योजजिका दुइयजना
भेरमभराऩकतायहरूरे तेस्रो भेरमभराऩकताय योलनेछन। ।
(३) भेरमभराऩकतायहरूरे योजेको तेस्रो भेरमभराऩकतायरे सॊ मोजक बई भेरमभराऩ कामय सञ्चारन गने
गयाउने छ।

22.

भेरमभराऩसभफन्द्धी काभ गने सॊ स्था योलने प्रषिमा:
(१) ऩऺहरूरे

भेरमभराऩकतायका रूऩभा सूचीकृत सॊ स्थाहरूभध्मेफाट कुनै सॊ स्थाराइय भेरमभराऩको

सहजकतायको रूऩभा काभ गनय योलन सेनेछन।।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको जस्थमतभा केन्द्ररे त्प्मस्तो सॊ स्थाको नाभ य अनुबि तथा सॊ स्थाभा सॊ रग्न
भेरमभराऩकतायहरूको नाभ, अनुबि ििभ। सॊ स्थाभापयत भेरमभराऩ कामयभा प्राप्त गये को सपरता
सभेतकोजानकायी ददनुऩने छ।
(३) ऩऺहरूरे भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गनय कुनै सॊ स्थाराई योजेभा भेरमभराऩकतायको मनमुजिसभफन्द्धी
सॊ स्थाको छु ट्टै मनमभािरी िा कामयषिमध यहे को बि सोषह मनमभािरी िा कामयषिमध फभोजजभ सभफजन्द्धत
भेरमभराऩकताय योजाउनु ऩनेछ ।
(४) भेरमभराऩसभफन्द्धी काभ गने सॊ स्थारे भेरमभराऩकताय मनमुजि सभफन्द्धभा छु ट्टै व्मिस्था गये को
नबिभा सभफजन्द्धत सॊ स्थाभा आफद्ध सूचीकृत भेरमभराऩकतायहरू भध्मेफाट भेरमभराऩकताय योलन
रगाउनु ऩनेछ।
(५) ऩऺहरूरे भेरमभराऩकतायका रूऩभा काभ गनय कुनै सॊ स्थाराइय योजी त्प्मस्तो सॊ स्थाभा आफद्ध
भेरमभराऩकतायहरू नयोजेभा कुनै भेरमभराऩकतायको नाभ ऩठाउन सॊ स्थासॉग अनुयोध गयी ऩठाउनुऩनेछ
।

(६) उऩदपा (५) फभोजजभ अनुयोध बिभा सभफजन्द्धत सॊ स्थारे आफ्नो सॊ स्थाभा आफद्ध सुचीकृत
भेरमभराऩकतायहरूभध्मेफाट उऩमुि भेरमभराऩकतायको नाभ मसपायीस गयी ऩठाउनुऩनेछ ।

ऩरयच्छे द-७
भेरमभराऩ प्रषिमा
23.

भेरमभराऩको प्रषिमा प्रायभब:
(१) भेरमभराऩ प्रषिमाफाट षििादको सभाधान गनय भुकाका ऩऺहरू सहभत बई मनिेदन ददिभा िा
अदारतफाट भुका भेरमभराऩभा ऩठाउन आदे ि बिभा भेरमभराऩको प्रषिमा प्रायभब बिको भामन फाॉकी
कामय सभऩन्न गरयनेछ ।
तय, सभमािमध गणना गने प्रमोजनका रामग भेरमभराऩकताय मनमुजि बिको मभमतराइय भेरमभराऩ
प्रषिमा प्रायभब बिको भामननेछ ।
(२) भेरमभराऩको प्रषिमा प्रायभब बिऩमछ अन्द्त्प्म नबिसभभ भेरमभराऩको प्रषिमाभा ऩठाइिको भुकाको
षििमिस्तुभा प्रिेि गयी अदारतरे हस्तऺेऩ गने छै न।

24.

भेरमभराऩकतायको काभ य कतयव्म: भेरमभराऩ प्रषिमाका सभफन्द्धभा भेरमभराऩकतायको काभ य कतयव्म

दे हामफभोजजभ हुनेछ्(१) भेरमभराऩ प्रषिमाका ऩऺहरूराई छरपरका रामग फोराइिको स्थान य सभमभा उऩजस्थत हुने।
(२) कुनै कायणिि तोषकिको सभमभा उऩजस्थत हुन नसेने अिस्था ऩये भा ऩऺहरू य केन्द्रराई
जानकायी गयाउने।
(३) ऩऺहरूराइय भेरमभराऩ प्रषिमाभा सहबामगताका रामग उत्प्प्ररे यत गने ।
(४) भेरमभराऩ कामयभा आफ्नो बूमभकाको फाये भा स्ऩस्ट ऩाने।
(५) भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩऺहरूफाट अऩेजऺत बूमभकाको फाये भा जानकायी गयाउने ।
(६) भेरमभराऩको कामयषिमध ऩऺहरूको सहभमतभा मनधाययण गने ।
(७) भेरमभराऩ कामय सभऩादनका रामग सभमतामरका मनधाययण गने।
(८) भेरमभराऩकतायका रामग तोषकिको आचयण ऩारना गने ।
(९) भेरमभराऩकतायरे अदारतफाट तोषकिको सभमािमध मबत्र भेरमभराऩ प्रषिमा सभऩन्न गनय सजगता
अऩनाउने।
25.

भेरमभराऩकतायको प्रायजभबक कामय: प्रायजभबकरूऩभा भेरमभराऩकतायरे दे हामफभोजजभ को कामय गनुऩ
य ने छ्-

(१) भेरमभराऩकताय मनमुि बिको व्मजिरे भेरमभराऩकताय बई काभ गनय नचाहेभा आपूरे मनमुजिको
सूचना ऩािको सात ददनमबत्र सोको मरजखत जानकायी अदारतराई ददने ।
(२) भेरमभराऩकताय बई काभ गनय चाहे भा सोको स्िीकृमत भेरमभराऩ केन्द्रराई ददई दपा २३
फभोजजभको कामय प्रायभब गने ।
(३) भेरमभराऩराई तोषकिको भुका कानूनफभोजजभ भेरमभराऩ गयाउन मभल्ने िा नमभल्ने कुयाको मषकन
गयी नमभल्ने बि सोही फेहोयाको जानकायी केन्द्रराई गयाउने ।
26.

भेरमभराऩको प्रषिमाफाट अरग यहनु ऩने: दे हामको अिस्थाभा भेरमभराऩकतायरे केन्द्रराई जानकायी ददई

भेरमभराऩको प्रषिमाफाट आपूराई अरग याख्नु ऩनेछ्(१) स्ितन्द्त्र तथा मनष्ऩऺ रूऩभा काभ गनय नसेने प्रकृमतको षििाद बिभा।
(२) स्ितन्द्त्र य मनष्ऩऺ रूऩभा काभ गनय नसेने बनी िॊका गनय सषकने कुनै तथ्म िा ऩरयजस्थमत बिभा।
(३) कुनै ऩऺरे छरपरको कुनै चयणभा भेरमभराऩकतायको मनष्ऩऺताभामथ िॊका दे खािभा।
(४) भेरमभराऩ प्रषिमा सुरू बइसकेऩमछ षििादको षििम िा ऩऺहरूसॉगको आफ्नो सभफन्द्ध िा स्िाथयका
फाये भा कुनै जानकायी प्राप्त हुन आिभा।

ऩरयच्छे द-८
भेरमभराऩ प्रषिमाभा गनुऩ
य ने ऩूि य तमायी य अिरभफन गनुऩ
य ने चयणहरू
27.

भेरमभराऩ प्रषिमाभा प्रिेि गनुअ
य जघ गनुऩ
य ने ऩूि य तमायी् भेरमभराऩको प्रषिमा सहजताऩूिक
य सभऩन्न हुने

िाताियणको सुमनजितताको रामग भेरमभराऩ प्रषिमाभा प्रिेि गनुअ
य जघ भेरमभराऩकतायरे दे हामफभोजजभ को
ऩूि य तमायी गनुऩ
य नेछ :
(१) भेरमभराऩका रामग प्राप्त भुकाको षििमिस्तु य सभफद्ध कानूनको अध्ममन गयी षििाददत
षििमिस्तुसॉग ऩरयजचत हुन,े
(२)

भेरमभराऩकऺको भ्रभण गयी आपू तथा सभफजन्द्धत ऩऺहरूको सॊ ख्माराई ध्मानभा याखी फसाइ
व्मिस्थाऩनको मोजना फनाउने,

(३)

भेरमभराऩकतायहरूको सॊ ख्मा िकबन्द्दा फढी मनमुि बिको अिस्थाभा भेरमभराऩकतायहरूरे आआफ्नो बूमभकाफीच सभन्द्िम गने,

(४) भेरमभराऩ प्रषिमाको प्रथभ चयणका रामग सभफजन्द्धत ऩऺहरू उऩजस्थत हुने मभमत, स्थान य सभम
मनधाययण गयी केन्द्रभापयत तोषकिको मभमत, स्थान य सभमभा ऩऺहरूको उऩजस्थमतको सुमनजितता
गने,
(५)

भेरमभराऩ प्रषिमाको प्रथभ चयणभा गरयने षिमाकराऩ य छरपरका षििमहरू तम गने,

(६) भेरमभराऩ छरपरको िभभा िकान्द्तिाताय गनुऩ
य ने अिस्था आिभा सोका रामग ठाउॉको उऩरब्धता
सुमनजित गने,
(७)

छरपरभा उठे का षििमहरूको षटऩोट गनय आिश्मक साभग्रीको व्मिस्थाऩन गने ,

(८) भेरमभराऩ प्रषिमाको प्रथभ चयणभा हुने ऩरयचमात्प्भक कामयिभभा ऩऺहरूराई उऩरब्ध गयाउने
प्रमोजनका रामग भेरमभराऩकतायहरूरे भेरमभराऩका ऺेत्रभा हामसर गये को तामरभ य मससभफन्द्धी
कामय अनुबिसभेत दे जखने गयी आ-आफ्नो सॊ जऺप्त ऩरयचमात्प्भक षिियण तमाय गयी याख्ने,
(९) भेरमभराऩ प्रषिमाको प्रथभ चयणभा ऩऺहरूसॉग छरपर गने प्रमोजनका रामग प्रस्ताषित
भेरमभराऩको कामयषिमध, सभम तामरका, भेरमभराऩ छरपरको िभभा ऩारन गनुऩ
य ने आधायबूत
मनमभहरू, भेरमभराऩ प्रषिमाभा भेरमभराऩकतायफाट हुने सहजीकयणको तरयका य भेरमभराऩ
प्रषिमाका िभभा ऩऺहरूफाट अऩेजऺत बूमभका उजल्रजखत सॊ जऺप्त नोट तमाय गयी याख्ने ।
28.

भेरमभराऩ प्रषिमाभा अिरभफन गनुऩ
य ने चयणहरू: भेरमभराऩकतायरे भेरमभराऩ प्रषिमा सञ्चारन गदाय

साभान्द्मतमा दे हामफभोजजभ का चयणहरू अिरभफन गनुऩ
य नेछ :(१) प्रथभ चयण : ऩरयचमात्प्भक चयण् भेरमभराऩ प्रषिमाको मो चयणभा भेरमभराऩकतायरे साभान्द्मतमा
दे हामफभोजजभ का कामयहरू सभऩन्न गनेछ :(क) छरपरका रामग तोषकिको मभमत, स्थान य सभमभा उऩजस्थत हुन,े
(ख) भेरमभराऩकतायरे भेरमभराऩ कऺभा उऩरब्ध सुषिधाको अधीनभा यही साभान्द्मतमा आपू य
ऩऺहरूराई मत्रकोणात्प्भक स्िरूऩभा फसाइको व्मिस्थाऩन गने,
(ग)

ऩऺहरूरे कोही सहमोगी मरई आिको बि मनजहरूको ऩमन फसाइको उजचत व्मिस्थाऩन गने,

(घ)

भेरमभराऩकतायरे ऩऺहरूराई स्िागत गयी आपूरे हामसर गये को तामरभ य ऩूि य कामय
अनुबिसषहतको ऩरयचम ददने,

(ङ)

भेरमभराऩकतायको ऩरयचम ऩमछ ऩऺहरूको ऩमन सॊ जऺप्त ऩरयचम मरने,

(च)

ऩऺहरूको छरपरका रामग प्रस्ताषित भेरमभराऩको कामयषिमध, सभम तामरका, भेरमभराऩ
छरपरको

िभभा

ऩारन

गनुऩ
य ने

आधायबूत

मनमभहरू,

भेरमभराऩ

प्रषिमाभा

भेरमभराऩकतायफाट हुने सहजीकयणको तरयका य भेरमभराऩ प्रषिमाका िभभा ऩऺहरूफाट
अऩेजऺत बूमभका प्रस्तुत गने य ऩऺहरूको सहभमतभा मी षििमहरूराई अजन्द्तभ रूऩ ददने,
(छ) ऩऺहरूफीच कुनै षकमसभको असहजता यहे को दे जखि मनजहरूको उऩजस्थमत य कुयाकानीभा
सहजताको जस्थमत मनभायण गने तथा सभस्माको सभाधानभा सफैको सहकामय अऩेजऺत यहे को
जानकायी ददराउने,

(ज)

प्रस्ताषित षििाद सभाधानको िभभा सहभमतभा ऩुग्ने ऩूण य अजख्तमायी ऩऺहरूसॉग यहे नयहे को
कुया मषकन गने,

(झ)

ऩऺहरूको सहमोगाथय अरू कोही व्मजि सहमोगीको रूऩभा उऩजस्थत गयाउनु ऩने िा नऩने
कुया सुमनजित गने य उऩजस्थत गयाउनु ऩने बि ती व्मजिहरूको उऩजस्थमतको तरयका,
उनीहरूफाट मरन सषकने सहमोगको षििम, उनीहरूरे ऩारन गनुऩ
य ने मनमभहरूको फाये भा
सहभमत मनभायण गने,

(ञ)

िकान्द्त िाताय गनुऩ
य दायको अिस्थाभा सो गने तरयका य मनमभका फाये भा ऩऺहरूफाट सहभमत
प्राप्त गने,

(ट)

भेरमभराऩ प्रषिमाका फाये भा ऩऺहरूको थऩ जजऻासा बि नबिको सोधी कुनै जजऻासा बि
स्ऩष्ट ऩाने,

(ठ)

ऩऺहरूको सहभमतभा भेमरभराऩ प्रषिमाको दोस्रो चयणको छरपर हुने मभमत य सभम
मनधाययण गने तथा उि छरपरभा अन्द्म सहमोगीहरू ऩमन उऩजस्थत हुने बि ती
व्मजिहरूको फाये भा जानकायी मरने ।

(२) दोस्रो चयण : छरपरको षििमिस्तुभा प्रिेि् षििादको षििमिस्तुभा छरपर प्रायभब गयाउने
िभभा भेरमभराऩकतायरे दे हामफभोजजभ को बूमभका मनिायह गनुय ऩनेछ :(क) उऩजस्थत ऩऺहरू य सहमोगी व्मजिहरूको फसाइ व्मिस्थाऩन गने,
(ख) मो चयणभा गरयने छरपरको षििम य छरपरका िभभा ऩारन गनुऩ
य ने मनमभका फाये भा
सॊ ऺेऩभा ऩुन्स्भयण गयाउने,
(ग)

ऩषहरे िादी य त्प्मसऩमछ प्रमतिादीराई षििादको षििम प्रस्तुत गनय रगाउने,

(घ)

प्रस्तुमतका रामग सभम ददॊ दा सफै ऩऺराई फयाफय सभम ददने,

(ङ)

षििमिस्तुको प्रस्तुमतका िभभा भेरमभराऩकतायरे सषिमताऩूिक
य सुन्ने य भुकाका ऩऺ तथा
उऩजस्थत अन्द्म व्मजिहरूरे ऩमन मफना अियोध सुन्ने िाताियण मभराउने,

(च)

भेरमभराऩकतायरे ऩऺका कुयाहरू सषिमताऩूिक
य सुनेको छ बन्ने षिश्वास ददराउन मनजहरूरे
फोरेको कुया षटऩोट गने ,

(छ) आफ्नो बनाइ याख्न असहजता भहसुस गये का ऩऺको रामग जस्थमतको सहजीकयण गयी
भनोफर फढाउन कोमसस गने,
(ज)

भुकाको प्रकृमत अनुसाय मो चयणभा ऩऺहरूफाट व्मि हुन सेने आिोि, आिेग य
बािनात्प्भक कुयाहरूराई मथोजचत मनमन्द्त्रणभा याखी िाताियणराई सहज फनाउने,

(झ)

भेरमभराऩकतायरे प्रस्तुमतको अन्द्त्प्मभा सफै ऩऺका कुयाहरूराई सॊ ऺेऩीकयण गयी ऩुन: सुनाउने
य आपूरे ठीकसॉग फुझे िा नफुझेको कुया ऩऺहरूफाट सुमनजित गयाउने, प्रस्तुमतभा केही
प्राषिमधक कुयाहरू आिको बि सभफजन्द्धत षिऻको सहमोगभा फुझ्ने य फुझाउने कामय गने ।

(३) तेस्रो चयण : षििादको षििमिस्तुका सभफन्द्धभा थऩ सूचनाको सङ्करन् थऩ सूचना सङ्करनको
आिश्मकताराई भध्मनजय गदै मो चयणभा भेरमभराऩकतायरे दे हामफभोजजभ को कामयहरू गयी थऩ
सूचना सङ्करन गनुऩ
य नेछ:(क) थऩ सूचनाहरू आिश्मक ऩये कोभा के कस्ता सूचनाहरू आिश्मक ऩये को हो मषकन गने,
(ख) प्रस्तुमतभा आिका षििमहरू अस्ऩष्ट िा नफुजझिको अिस्थाभा सो को प्रष्टीकयणका रामग
षिऻको सेिा िा थऩ के कस्तो सूचना आिश्मक ऩने हो मषकन गने,
(ग) थऩ सूचना सङ्करनका रामग साभान्द्मतमा प्रश्नोत्तय षिमध य खास गये य खुरा प्रश्न षिमध
अिरभफन गने,
(घ) प्रश्न सोध्दा य जानकायी मरॊ दा तटस्थ बािाको प्रमोगभा जोड ददने,
(ङ) थऩ सूचना सङ्करनका िभभा कुनै ऩऺसॉग कुनै षििेि प्रश्न सोध्नुऩने दे जखिभा अिस्था
अनुसाय खुरा सत्रभा बन्द्दा िकान्द्त सत्रभा सोध्ने,
(च) ऩऺहरू स्िमॊ रे िक अकायफाट थऩ सूचनाहरू मरन चाहे भा िक ऩऺरे अको ऩऺराई प्रश्न
गयी सूचना मरन िा सूचनाको आदान प्रदान गनय अनुभमत ददने ।
तय मसो गदाय सभग्र प्रषिमाप्रमतको आफ्नो मनमन्द्त्रण गुभन नददने।
(४) चौथो चयण : षििाददत प्रश्न य स्िाथयको ऩषहचान् षििाददत प्रश्नहरू य त्प्मसभा अन्द्तयमनषहत स्िाथयको
ऩषहचान गनय भेरमभराऩकतायरे दे हामफभोजजभ का कामयहरू गनुऩ
य नेछ:(क) असहभमतका षििमभा ऩऺहरूफीच सहभमत मनभायण गने,
ॉ ाहरूभा सहभमत मनभायण गने िभभा आिश्मकताअनुसाय िकान्द्त िाताय गने,
(ख) असहभमतका फुद
ॉ ाहरू ऩषहचान बिऩमछ भेरमभराऩकतायरे ती फुद
ॉ ाहरूराई आफ्नै बािाभा
(ग) असहभमतका फुद
सॊ मोजन गने य ऩऺरे ऩमन सोही बािाभा फुझेका छन। बन्ने सुमनजित गयाउने,
(घ) षििादका षििमहरूराई उल्रे ख गने िभभा भेरमभराऩकतायरे आिश्मकताअनुसाय ऩुनकयथन
(Reframe or Restate) को षिमध अिरभफन गने,
(ङ) षििादको रूऩभा यहे को िकर प्रश्न (Single Issue Case) राई मथासभबि खण्डीकयण गयी
फहुप्रश्न (Multiple Issues Case) को रूऩभा ऩरयणत गने,

(च) अको चयणको छरपरभा आिश्कताअनुसाय कुन प्रश्नभा के कस्तो तरयकारे य कुन िभभा
छरपर गने हो सो कुया मनधाययण गने ।
(५) ऩाॉचौ चयण् षििाददत प्रश्नउऩय िातायभा सहजीकयण् षििाददत प्रश्नभा सभाधान ऩत्ता रगाउने सन्द्दबयभा
भेरमभराऩस्िमॊ भा सहजीकृत िाताय बिको कुयाराई भध्मेनजय गदै भेरमभराऩकतायरे सहजीकयणको
िास्तषिक बूमभका मनिायह गने सन्द्दबयभा दे हामफभोजजभ को कामय गनुय ऩनेछ:(क) िातायका आधायबूत मनमभहरूप्रमत दखर याख्ने,
(ख) ऩऺहरूराई िातायभा सहबागी गयाउने य िातायको चयणभा आउने अियोधहरूराई हटाई
िातायराई मनयन्द्तयता प्रदान गने,
(ग) िातायराई षितयणात्प्भक (Distributive) स्िरूऩफाट िकीकृत (Integrative) स्िरूऩभा ऩरयणत
गयाउने,
(घ) िातायराई अडानभा केजन्द्रत हुन नददई षहतोन्द्भुख गयाउने,
(ङ) िातायभा ऩऺका व्मजिगत षििम य षििादको िास्तषिक षििमराई अरग गये य छरपर गनय
प्रेरयत गने,
(च) षििाददत षििमिस्तुप्रमत ऩऺहरूको सोचाइ, दृषष्टकोण य भान्द्मता अरग अरग हुनसेने हुॉदा
िाताय प्रषिमाको नजजकको ऩमयिेऺकको है मसमतरे भेरमभराऩकतायरे षििाददत षििमिस्तुराई
षििादको अको ऩऺको दृषष्टकोणफाट ऩमन षिचाय गनय सभझाउने,
(छ) िातायराई षिगतको गल्ती खुट्याउनेमतयबन्द्दा ऩमन बषिष्मको सभफन्द्ध मनभायणतपय मनदे जित
गयाउने,
(ज) िातायका िभभा ऩऺहरूराई िक अकायप्रमत आदयबाि प्रकट गनय य ध्मान ऩूिक
य सुन्न प्रेरयत
गने,
(झ) िातायका

िभभा

ऩऺहरूको

ऺभताफीच

सन्द्तुरन

यहेको

नदे जखिभा

असऺभ

ऩऺराई

सिजिकयणको अिसय ददने,
(ञ) सभस्माको सभाधानका रामग मथासभबि िस्तुमनष्ठ आधायहरू अिरभफन गनय जोड ददने,
(६) छै ठौं चयण : सभाधानका रामग षिकल्ऩहरूको खोजी् षििाद सभाधानका रामग षिकल्ऩहरूको मसजयना
गने मो चयणभा भेरमभराऩकतायरे साभान्द्मतमा दे हामफभोजजभका कामयहरू गनुऩ
य नेछ:(क) षिकल्ऩहरू खोजीको कामय ऩऺहरू सफैको साभूषहक कामय हो बन्ने कुयाको भहसुस गयाई
उि कामयभा ऩऺहरूराई सषिम तुल्माउने,

(ख) सफै सभबाव्म षिकल्ऩहरूको खोजी गयी ती षिकल्ऩहरूउऩय षिचाय गये य भात्र सभाधानभा
ऩुग्नु भेरमभराऩ प्रषिमाको अमनिामय सतय बिको कुया ऩऺहरूराई सभझाउने,
(ग)

कुनै ऩमन षििमको िउटै भात्र ठीक सभाधान नहुने कुयाफाये ऩऺहरूराई सजग गयाउने,

(घ)

ऩऺहरूफीचको छरपरराई ऩायस्ऩरयक राबका अिसयहरूको खोजीतपय केजन्द्रत गयाउने,

(ङ)

सभाधानका रामग प्राप्त षिकल्ऩहरूभध्मे सिोत्तभ षिकल्ऩको खोजीराई भूर उकेश्म फनाउने,

(च)

षिकल्ऩहरूको खोजी गने मसरमसराभा आिश्मक ऩये ऩऺहरूको सहभमतभा कुनै िा दुिै
ऩऺसॉग िकान्द्त िाताय गने,

(छ) ऩषहचान गरयिका षिकल्ऩहरूभध्मेफाट सिोत्तभ षिकल्ऩ छनौट गने कामयभा आपूराई
सहमोगीको रूऩभा प्रस्तुत गने ।
(७) सातौं चयण: भेरमभराऩ प्रषिमाको सभाऩन् भेरमभराऩको मो चयणभा भेरमभराऩकतायरे दे हामफभोजजभ
को कामय गनुऩ
य नेछ:अ. षििाद सभाधानका रामग सहभमत बिभा्–
(क) के कुन सतयहरूभा ऩऺहरूको सहभमत बिको हो सो कुया सुमनजित गने,
(ख) सहभमत बिका सतयहरू कै कायण ऩमछ पेरय षििाद मसजयना हुने जस्थमत त छै न बन्नेतपय
सतकयता अऩनाउने,
ॉ ाहरू कानूनसभभत बि नबिको तपय ध्मान ददने,
(ग) सहभमत गरयिका फुद
(घ) सहभमतका सतयहरू कानूनफभोजजभ कामायन्द्िमनमोग्म बि नबिको तपय जाॉचफुझ गने ।
(ङ) सहभमत कामायन्द्िमन गनय को कस्को के कमत जजभभेिायी हुने य सो कुन सभमभा कसयी ऩूया
गने बन्ने कुया प्रस्ट गने,
(च) सहभमतका सतयहरूको प्रकृमत य ऩरयणाभ प्रमत ऩऺहरू सुसूचीत यहे नयहेको मषकन गने,
(छ) सहभमतका सतयहरूरे भेरमभराऩको प्रषिमाभा अनुऩजस्थत ते स्रो ऩऺको हक अमधकायभा
प्रमतकूर प्रबाि ऩाने िा नऩाने कुयाभा षिचाय ऩुर्माउने,
(ज) ऩऺहरू भेरमभराऩ गनय सहभत बिकोभा सो फेहोया उल्रेख गयी अनुसूची-१४ को ढाॉचाभा
भेरमभराऩको मरखत खडा गने,
(झ) भेरमभराऩको मरखतसषहत ऩऺहरूराई अदारतभा उऩजस्थत गयाउने,

आ. षििाद सभाधानका रामग सहभमत नबिभा्-

(क) भेरमभराऩ प्रषिमाको षिमबन्न चयणभा छरपर गदाय ऩऺहरू भेरमभराऩ गनय भन्द्जुय नबिभा
भेरमभराऩकतायरे सात ददनमबत्र अनुसूची-१५ को ढाॉचाभा प्रमतिेदन तमाय गयी अदारतभा ऩेस
गने,
(ख) अदारतरे

तोकेको

मभमतभा

ऩऺहरू

भेरमभराऩकतायसभऺ

उऩजस्थत

नबिभा

िा

भेरमभराऩकतायद्बाया तोषकिको मभमतभा ऩऺहरू अनुऩजस्थत बिभा ऩमन भेरमभराऩ प्रषिमाको
अन्द्त्प्म बिको भामनने हुॉदा भेरमभराऩकतायरे सोको सात ददनमबत्र अनुसूची-१५ को ढाॉचाभा
प्रमतिेदन तमाय गयी अदारतभा ऩेस गने ।
नोट: १. भामथ उजल्रजखत चयणहरू भेरमभराऩको प्रषिमाभा अिरभफन गनुऩ
य ने साभान्द्म चयणहरू हुन । ।
सफै षििादभा मी सफै चयणहरू अिरभफन गनै ऩने अमनिामयता नयहन ऩमन सेदछ,
२. भामथ उजल्रजखत चयणहरू िक ऩमछ अको गयी िभैसॉग अिरभफन गनुऩ
य छय बन्ने ऩमन होइन ।
कमतऩम अिस्थाभा िकै ऩटक िक बन्द्दा फढी चयणहरू अिरभफन गनय ऩमन सषकन्द्छ,
३.कुनै चयण अिरभफन गये ऩमछ ऩुन: अको ऩटक त्प्मो चयण अिरभफन गनय हुॉदैन बन्ने ऩमन होइन
।भेरमभराऩ प्रषिमाको मात्राभा अगामड िा ऩछामड पषकययहनु ऩने हुॉदा आिश्मकताअनुसाय िउटा चयण
ऩाय गये य अगामडको चयणभा ऩुमगसषकिको बि ऩमन ऩुन: ऩषहरेको चयण अिरभफन गनय सषकन्द्छ,
४.छरपरभा प्रमोग गरयने कुनै षिमध जस्तो सषिम सुनाइ, प्रश्नोत्तय िा िकान्द्त िाताय कुनै िउटा चयणभा
भात्र प्रमोग हुने षििम नबई आिश्मकताअनुसाय िक िा सफै चयणभा प्रमोग हुने षििमहरू हुन । ।
29.

भेरमभराऩ प्रषिमाको अन्द्त्प्म: दे हामको अिस्थाभा भेरमभराऩ प्रषिमा अन्द्त्प्म हुनेछ्(क) अदारतरे तोकेको मभमतभा ऩऺहरू भेरमभराऩकतायसभऺ उऩजस्थत नबिभा,
(ख) भेरमभऩराऩसभफन्द्धी प्रषिमा अऩनाउदा भेरमभराऩ गनय ऩऺ असहभत बिभा,
(ग) भेरमभराऩकतायरे छरपरका रामग तोकेको मभमतभा कुनै ऩऺ उऩजस्थत नबई भेरमभराऩको
कामय अजघ फढ्न नसकेभा,
(घ) ऩऺहरूफीच भेरमभराऩ गनय सहभमत बई भेरमभराऩको मरखत खडा बिभा।

30. भेरमभराऩकतायरे प्रमतिेदन ददनुऩने: भेरमभराऩ हुन नसकी भेरमभराऩ प्रषिमाको अन्द्त्प्म बिभा
भेरमभराऩकतायरे अनुसूची-१५ को ढाॉचाभा प्रमतिेदन ऩेस गनुऩ
य ने छ ।

ऩरयच्छे द-९
षिषिध
31.

ऩऺहरूको काभ कतयव्म: भेरमभराऩ प्रषिमाभा सॊ रग्न भुकाका ऩऺहरूको काभ कतयव्म दे हामफभोजजभ

हुनेछ्(१) भेरमभराऩको रामग तम बिको स्थान, मभमत य सभमभा उऩजस्थत हुने।
(२) तम

बिको

स्थान, मभमत

य

सभमभा

उऩजस्थत

हुन

नसेने

अिस्था

ऩये भा

केन्द्र

य

भेरमभराऩकतायराई जानकायी गयाउने।
(३) ऩूि य सहभमतषिना भेरमभराऩको छरपरभा अन्द्म व्मजि नरै जाने।
(४) भेरमभराऩको रामग तम बिका आधायबूत मनमभको ऩारना गने।
(५) भेरमभराऩ छरपरभा मनधाययण गरयिको आचायसॊ षहताको ऩूण य ऩारना गने।
(६) भेरमभराऩकतायरे भाग गये को कागजात प्रस्तुत गने।
(७) भेरमभराऩको चयणभा व्मि बिका कुया गोप्म याख्ने ।
(८) भेरमभराऩको

छरपरका

िभभा

कुनै

सहमोगी

व्मजि

उऩजस्थत

गयाउनु

ऩये भा

भेरमभराऩकतायको सहभमतभा उऩजस्थत गयाउने ।
(९) केन्द्रका कभयचायीराई भेरमभराऩ कामय सञ्चारनभा सहमोग गने।
32.

अमबरेख याख्नुऩने: भेरमभराऩको रामग आदे ि बिको भुकाभा भेरमभराऩ प्रषिमाको षिियण खुल्ने गयी

अनुसूची-१६ फभोजजभको ढाॉचाभा अमबरे ख याख्नुऩनेछ।
33.

सूचीकृत नबिको भेरमभराऩकतायको सभफन्द्धभा:
(१) ऩऺहरूरे भेरमभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत नबिको व्मजिराई भेरमभराऩकताय याख्न प्रस्ताि गये भा
केन्द्ररे उि व्मजिको नाभ, थय, ितन, ऩेसासभेत ऩऺहरूफाट खुराई षिियण ऩुजस्तका तमाय गयी
याख्न सेनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रस्ताषित व्मजिरे भेरमभराऩकताय हुन सहभमत ददिभा मनजसॉग सभन्द्िम गयी
भेरमभराऩ प्रषिमाका रामग छरपर गने मभमत, सभम य स्थान मनधाययण गयी ऩऺराई जानकायी
ददनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको भेरमभराऩकतायका हकभा सभेत मस मनदे जिकाका सभफजन्द्धत व्मिस्थाहरू
रागु हुनेछन। ।

अनुसूची-1
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा ६ को उऩदपा (२) सग
भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हुन मनिेदन भाग गयी प्रकािन गरयने सूचनाको ढाॉचा
............जजल्रा अदारतको
सूचना
षििम : भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हुने सभफन्द्धभा।
मस अदारतभा भेरमभराऩकतायको रूऩभा आफ्नो नाभ सूचीकृत गयाउन चाहने भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभ प्राप्त
गये का व्मजि िा भेरमभराऩ ऩरयिद्फाट स्िीकृत प्राप्त गये का भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊ स्थारे मो सूचना
प्रकािन बिको मभमतरे 30 (तीस) ददनमबत्र मनिेदन ददनु हुन मो सूचना प्रकािन गरयिको छ।
मनिेदन पायाभ मस अदारतभा सभऩकय याखी प्राप्त गनय सषकनेछ।
अदारतको तपयफाट्
सही्
नाभ्
अदारतको छाऩ

ऩद्
मभमत्

अनुसूची-2
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा ७ को उऩदपा (१)सग
भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हुन ददइने मनिेदनको ढाॉचा

व्मजिको
हकभा पोटो

श्री जजल्रा अदारत,
………………………।
षििम : भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हुन ऩाऊॉ।

भराई मस सॊ स्थाराई त्प्मस अदारतभा भेरमभराऩकतायको रूऩभा आफ्नो नाभ सूचीकृत गनय इच्छा बिकोरे
दे हामका षिियण खुराइ मो मनिेदन गये को छु ।
१. व्मजि बि
(क)

नाभ थय :-

(ख)

ठे गाना :स्थामी :-

जजल्रा :

गाउॉऩामरका/नगयऩामरका :

िडा नॊ.:

गाउॉ/टोर :

टे मरपोन :

ईभेर :

फ्माेस :

भोिाईर नॊ.:
अस्थामी :-

जजल्रा :

गाउॉऩामरका/नगयऩामरका:

िडा नॊ.:

गाउॉ/टोर :

टे मरपोन :

ईभेर :

बािा

(ग)

जन्द्भ मभमत :

(घ)

ऩेसा :

(ङ)

बािागत ऻान
फोल्नसेने

ऩढ्नसेने

फुझ्नसेने

रेख्नसेने

(च)
ि.सॊ.

(छ)
ि.सॊ.

(ज)
ि सॊ

िैजऺक मोग्मता (स्नातक िा सोबन्द्दा भामथको)
मोग्मता

श्रे णी

अध्ममन गये को सॊस्था

उत्तीणय सार

तामरभ

तामरभ मरिको मभमत

तामरभ ददने सॊ स्था

अिमध

दे जख

भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभ
तामरभको षिियण

सभभ

भेरमभराऩसभफन्द्धी कामयको अनुबि
भेरमभराऩको

काभ काभ

गये को भुका

गये को काभ गये को सपर बिको असपर

अदारत िा स्थान

सार

सॊ ख्मा

बिको
सॊ ख्मा

(झ) षििेिऻताको ऺेत्र
1.

ऩारयिारयक षििादको षििम

2.

व्माऩाय िाजणलमसभफन्द्धी षििादको षििम

3.

कयायसभफन्द्धी षििादको षििम

4.

पौजदायी षििादको षििम

5.

अन्द्म ...

(ञ)

उऩरब्ध सभम :
1. भेरमभराऩ कामयको रामग अनुकूर हुने सभम :2. भेरमभराऩ कामयको रामग अनुकूर नहुने सभम :-

२. भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊ स्था बि,
(क)

सॊ स्थाको नाभ :

(ख)

ठे गाना :

(ख) सॊ स्थाको दताय नॊ :

गाउॉऩामरका/नगयऩामरका :
टे मरपोन :

फ्माेस :

(ग)

भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गनय स्िीकृमत ऩािको मभमत :

(घ)

सॊ स्था िहार यहने मभमत :

(ङ)

सॊ स्थाको कामय ऺेत्र :

(च)

सॊ स्थाका ऩदामधकायीहरूको षिियण
ठे गाना

(झ)

षििेिऻताको ऺेत्र

ऩेसा

सभऩकय टे मरपोन

सॊ स्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतायको षिियण :

ठे गाना

(ज)

नाभ थय

सॊ स्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतायको सॊ ख्मा :

ि.सॊ .

(छ)

भेरमभराऩसभफन्द्धी कामयको अनुबि :

३. अन्द्म कुनै षिियण बि खुराउने : ..............................................
४. उऩमुि
य षिियण ठीक साॉचो छ, झुठ्ठा ठहये कानूनफभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा।
भेरमभराऩ सभफन्द्धी
कामय गने सॊ स्थाको छाऩ

मनिेदकको :
सही :
नाभ :
सॊ स्थाको नाभ :
मभमत :

सॊरग्न कागजात :

(१)

भेरमभराऩकतायको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ,

मोग्मता

ऩद

भामथल्रो िैजऺक

नाभ

तामरभ

ि.सॊ.

अनुबि

गाउॉ/टोर :

िडा नॊ.:

बािागत ऻान

जजल्रा :

(२)

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ,

(३)

िैजऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ,

(४)

भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ,

(५)

सॊ स्थाको हकभा
(क) सॊ स्था दताय तथा निीकयणको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ,
(ख) सॊ स्थाको मनमभािरी,
(ग) भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊ स्थाको हकभा ऩरयिद्फाट भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गनय

ददइिको स्िीकृमतको प्रमतमरषऩ,

(६)

व्मजि बि भेरमभराऩकतायको ऩासऩोटय साइजको पोटो।

कैषपमत

भेरमभराऩकतायको

सूचीकृत

सॊ ख्मा

भेरमभराऩकतायको

सॊ स्थाभा सूचीकृत

स्िीकृमत प्राप्त मभमत

नाभ,
षििेिऻताको

थय,
ऺेत्र,
बािागत

ठे गाना
ऻान,
अनुबि,

िैजऺक मोग्मता

कैषपमत

पोटो

िैजऺक मोग्मता

अनुबि

बािागत ऻान

षििेिऻताको ऺेत्र

ठे गाना

नाभ, थय

भेरमभराऩकतायको

ि.सॊ .

(क)

सॊ स्थाको कामयऺेत्र

(ख)

ऩदामधकायीको नाभ

ठे गाना

सॊ स्थाको नाभ

ि.सॊ .

अनुसूची-3

ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा ८ को उऩदपा (६)सग
भेरमभराऩकतायको सूचीको ढाॉचा

व्मजिको हकभा,

भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊ स्थाको हकभा :

पोटो

अनुसूची-4
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा ९ को उऩदपा (१) य (३) सग
िऩथको ढाॉचा
भ ........................... ईश्ियको नाभभा/ सत्प्म मनष्ठाऩूिक
य भेरमभराऩकतायको रूऩभा िऩथ मरन्द्छु षक भैरे
भेरमभराऩसभफन्द्धी प्रषिमाको मसरमसराभा कुनै ऩऺ प्रमत भयभोराषहजा नयाखी, ऩऺऩात नगयी, गोऩनीमता य
मनष्ऩऺता कामभ गदै कानून य न्द्माषमक प्रषिमाप्रमत सभभान तथा सभऩयणको बािना याखी काभ गनेछु। भैरे
भेरमभराऩसभफन्द्धी ऐन, 2068 तथा भेरमभराऩसभफन्द्धी मनमभािरी, 2070 य भेरमभराऩकतायरे ऩारन गनुऩ
य ने
आचयणको ऩूण य ऩारना गदै आपूराई सुजभऩिको दाषमत्प्ि इभान्द्दायीऩूिक
य मनिायह गनेछु।
िऩथ मरनेको :
सही :
नाभ :
मभमत :
िऩथ गयाउनेको :
नाभ :
ऩद्
मभमत :
छाऩ :

अनुसूची-५
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा १० को उऩदपा (१) सग
भेरमभराऩकतायको सूची अद्यािमधकसभफन्द्धी सूचनाको ढाॉचा

श्री ...........………जजल्रा अदारतको
सूचना
षििम : भेरमभराऩकतायको सूची अद्यािमधक गने सूचना।
मस अदारतभा भेरमभराऩकतायको रूऩभा आफ्नो नाभ सूचीकृत बिका भेरमभराऩकतायरे मो सूचना
प्रकािन बिको मभमतरे 30 (तीस) ददनमबत्र अद्यािमधकको रामग षिियणसषहत मनिेदन ददनु हुन मो सूचना
प्रकािन गरयिको छ।
मनिेदन पायाभ मस अदारतभा सभऩकय याखी प्राप्त गनय सषकनेछ।

अदारतको तपयफाट्
सही्
नाभ्
अदारतको छाऩ

ऩद्
मभमत्

अनुसूची-६
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा १० को उऩदपा (२) सग
भेरमभराऩकतायको नाभािरी अद्यािमधक गनय ददइने मनिेदनको ढाॉचा

श्री ……………….जजल्रा अदारत,
…………………..।
षििम : भेरमभराऩकतायको नाभािरी अद्यािमधक गरय ऩाऊॉ ।
भ⁄मस सॊ स्था त्प्मस अदारतको भेरमभराऩकतायको सूचीभा ि.स. ......... मभमत...............भा सूचीकृत बई
भेरमभराऩ कामय सञ्चारनभा सॊ रग्न बई कामययत यहे को हुॉदा भेयो⁄मस सॊ स्थाको नाभ अद्यािमधक गयी ऩाउन
दे हामका षिियण खुराई मो मनिेदन गये को छु ।
1. व्मजि बि्
(क)

नाभ थय :-

(ख)

ठे गाना :स्थामी :-

जजल्रा :

गाउॉऩामरका/नगयऩामरका :

िडा नॊ.:

गाउॉ/टोर :

टे मरपोन :

ईभेर :

फ्माेस :

भोिाईर नॊ.:
अस्थामी :-

जजल्रा :

गाउॉऩामरका/नगयऩामरका:

िडा नॊ.:

गाउॉ/टोर :

टे मरपोन :

ईभेर :

बािा

(ग)

जन्द्भ मभमत :

(घ)

ऩेसा :

(ङ)

बािागत ऻान
फोल्नसेने

ऩढ्नसेने

फुझ्नसेने

रेख्नसेने

िैजऺक मोग्मता (स्नातक िा सोबन्द्दा भामथको)

(च)
ि.सॊ.

मोग्मता

श्रे णी

अध्ममन गये को सॊस्था

उत्तीणय सार

य षििम

भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभ (सूचीकृत बिऩमछ प्राप्त गये को भेरमभराऩसभफन्द्धी थऩ तामरभ ऩमन

(छ)

उल्रेख गने)
ि.सॊ.

तामरभको षिियण

तामरभ
अिमध

दे जख

तामरभ ददने सॊ स्था

सभभ

भेरमभराऩसभफन्द्धी कामयको अनुबि

(ज)
ि सॊ

तामरभ मरिको मभमत

भेरमभराऩको
गये को भुका

काभ काभ

गये को काभ गये को सपर बिको असपर

अदारत िा स्थान

सार

सॊ ख्मा

बिको
सॊ ख्मा

(झ) षििेिऻताको ऺेत्र
1.

ऩारयिारयक षििादको षििम

2.

व्माऩाय िाजणलफसभिन्द्धी षििादको षििम

3.

कयायसभफन्द्धी षििादको षििम

4.

पौजदायी षििादको षििम

5.

अन्द्म ...

(ञ) उऩरब्ध सभम :
1. भेरमभराऩ कामयको रामग अनुकूर हुने सभम :2. भेरमभराऩ कामयको रामग अनुकूर नहुने सभम :२. भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊस्था बि्

जजल्रा :

गाउॉऩामरका/नगयऩामरका :

गाउॉ/टोर :

टे मरपोन :

िडा नॊ.:
फ्माेस :

(ड)

भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गनय स्िीकृमत ऩािको मभमत :

(ढ)

सॊस्था िहार यहने मभमत :

(ण)

सॊस्थाको कामय ऺेत्र :

(त)

सॊस्थाका ऩदामधकायीहरूको षिियण
ऩद

ठे गाना

षििेिऻताको ऺेत्र

ऩेसा

सभऩकय टे मरपोन

सॊस्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतायको षिियण :

ठे गाना

(द)

नाभ थय

सॊस्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतायको सॊख्मा :

ि.सॊ .

(थ)

मोग्मता

नाभ

तामरभ

ि.सॊ.

भामथल्रो िैजऺक

ठे गाना :

भुका सॊ ख्मा

(ठ)

सॊ स्थाको दताय नॊ :

भेरमभराऩभा सॊ रग्न

सॊ स्थाको नाभ :

बािागत ऻान

(ट)

(ध)

सॊस्थाको भेरमभराऩसभफन्द्धी कामयको अनुबि :

(न)

हारसभभ भेरमभराऩकतायको रूऩभा सॊ स्था सॊरग्न भुका सॊख्मा:-

1. हारसभभ भेरमभराकतायको रूऩभा सॊ रग्न सपर भुका सॊ ख्मा:2. हारसभभ भेरमभराकतायको रूऩभा सॊ रग्न असपर भुका सॊ ख्मा:३. अन्द्म कुनै षिियण बि खुराउने : ..............................................
ॉ ा फुझाउॉरा।
४. उऩमुि
य षिियण ठीक साॉचो छ, झुठ्ठा ठहये कानूनफभोजजभ सहुर
मनिेदकको :

भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊ स्थाको

सही :

छाऩ

नाभ :
सॊ स्थाको नाभ :
मभमत :
सॊरग्न कागजात :

(१)

भेरमभराऩकतायको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ,

(२)

िैजऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ, (थऩ बि भात्र)

(३)

भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ, (थऩ बि भात्र)

(४)

भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊ स्थाको हकभा ऩरयिद्फाट भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गनय ददइिको
स्िीकृमतको प्रमतमरषऩ,

(५)

सॊ स्थाको हकभा सॊ स्था दताय तथा निीकयणको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ,

(६)

सॊ स्थाको मनमभािरी ।

अनुसूची-७
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा १३ को उऩदपा (२) सग
भेरमभराऩद्बाया भुका सभाधान गनय ददइने मनिेदनको ढाॉचा

श्री ……जजल्रा अदारत,
…………………………..।
षििम : भेरमभराऩद्वाया भुका सभाधान गरय ऩाऊॉ।
...................... िादी/ऩुनयािेदक/मनिेदक य ......................... प्रमतिादी/प्रत्प्मथॉ बिको .....................
भुका त्प्मस .................. भा कायिाही बइयहे कोभा सो भुका भेरमभराऩको प्रषिमाद्वाया सभाधान गने भेयो/हाम्रो
इच्छा बिकोरे सो भुका भेरमभराऩको प्रषिमाद्वाया सभाधान गने सभफन्द्धभा आिश्मक व्मिस्था गयी ऩाउन मो
मनिेदन गये को छु /छौं।
मनिेदनभा रे जखिको फेहोया ठीक साॉचो छ, झुट्टा ठहये कानूनफभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा।

मनिेदकको :
सही :
नाभ :
मभमत :

अनुसूची-८
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा १३ को उऩदपा (३) य (५) सग
भेरमभराऩद्वाया भुका सभाधान गनय ददइने आदे िको ढाॉचा
श्री..................................................................
आदे ि
सॊ ित ........... सारको ................. भुका नॊ. ...............
.................................................... मनिेदक/िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक/प्रत्प्मथॉ
षिरूद्ध
.......................................................प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक
भुका
...............

िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक/मनिेदक

य

.............................प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी

बिको

......... भुका मस ......................... भा षिचायाधीन यहे को य भुकाका ............. ऩऺरे सो भुका
भेरमभराऩको प्रषिमाफाट सभाधान गयी ऩाउन मनिेदन गये को/भेरमभराऩको प्रषिमाभा ऩठाउन उऩमुि बिको य
भुकाका दुिै ऩऺ सो भुकाभा भेरमभराऩको प्रषिमाभा जान सहभमत बिकोरे उि भुका भेरमभराऩ प्रषिमाभा
ऩठाउने गयी तोषकददिको छ। भेरमभराऩसभफन्द्धी ऐन, 2068 तथा भेरमभराऩसभफन्द्धी मनमभािरी, 2070 को
अधीनभा यही भेरमभराऩकतायरे मनमुजि ऩािको मभमतरे ......... ददनमबत्र भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय सभऩन्द्न गनय
रगाई मनमभानुसाय ऩेस गनू।
य

न्द्मामाधीि

इमत सॊ ित ........... सार .......... भषहना ....... गते योज ..... िुबभ। ............ ।

अनुसूची-९
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा १५ को उऩदपा (१) सग
भेरमभराऩ केन्द्रभा ऩऺहरूको उऩजस्थमत ऩुजस्तकाको ढाॉचा
श्री ……………..….जजल्रा अदारत
भेरमभराऩ केन्द्र
सॊ ित ........... सारको ................. भुका नॊ. ...............
.................................................... मनिेदक/िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक/प्रत्प्मथॉ
षिरूद्ध
.......................................................प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक
भुका :
भेरमभराऩ दताय नॊ :
ि सॊ

ऩऺको नाभ

ऩुनयािेदक िा उऩजस्थमतको
प्रत्प्मथॉ

रामग
तोषकिको
मभमत

उऩजस्थत बिको िा नबिको
बिकोभा
सषहछाऩ

नबिको

कैषपमत

अनुसूची-१०
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा १५ को उऩदपा (२) सग
भेरमभराऩ केन्द्रभा भेरमभराऩकतायको उऩजस्थमत ऩुजस्तकाको ढाॉचा
श्री ……………..…जजल्रा अदारत
भेरमभराऩ केन्द्र
सॊ ित ........... सारको ................. भुका नॊ. ...............
.................................................... मनिेदक/िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक/प्रत्प्मथॉ
षिरूद्ध
.......................................................प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक
भुका :
भेरमभराऩ दताय नॊ :
ि सॊ भेरमभराऩ
कतायको नाभ

उऩजस्थमतको
रामग
तोषकिको
मभमत

उऩजस्थत बिकोभा
उऩजस्थत
सभम

बिको दस्तखत

कैषपमत
प्रस्थान
गये को
सभम

अनुसूची-११
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा १९ को उऩदपा (३) सग
भेरमभराऩकताय योजाउॉदा प्रमोग गरयने पायाभको ढाॉचा
..........................................................................मनिेदक/िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक/प्रत्प्मथॉ
षिरूद्ध
.................................................................................प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक
भुका नॊ.:-.....................................
भुका्–...........................................
भेरमभराऩ दताय नॊ: ........................
हाभीफीच चरेको सॊ ित २०..... सारको ....................को ................................................. भुकाभा
भेरमभराऩ

प्रषिमाभा

भेरमभराऩकतायको

जाने

सूचीभा

बनी

मभमत

सभािेि

२०।

बिका

श्री

।

भा

आदे ि

बई

भेरमभराऩकताय

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

योलन

रगाउॉदा

राई

भेरमभराऩकताय योजेका छौं।मनज भेरमभराऩकतायरे हाभी फीच भेरमभराऩ िाताय गयािभा हाम्रो भन्द्जुयी छ।
मनिेदक/िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक
सही्

प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी/ऩुनयािेदक
सही्

भेरमभराऩकताय योलन रगाउने अमधकायीको
सही :
नाभ :
ऩद्

इमत सॊ ित ........... सार .......... भषहना ....... गते योज ..... िुबभ। ...................।

हाभीरे

अनुसूची-१२
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा १९ को उऩदपा (४) सग
भेरमभराऩकतायको मनमुजि ऩत्रको ढाॉचा
मभमत्–
षििम्— भेरमभराऩकताय मनमुि गरयिको सभफन्द्धभा।
श्री..............................
...............................।
भहािम,
मनिेदक/ऩुनयािेदक/िादी/प्रमतिादी

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

प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी

.................... बिको सॊ ित ................ सारको ....................................... भुकाभा मभमत ........ भा
भेरमभराऩभा ऩठाउने गयी आदे ि बिको य ऩऺहरूरे तऩाईंराई भेरमभराऩकतायको रूऩभा योजेकोरे/तऩाईंराई
भेरमभराऩकतायको रूऩभा तोषकिकोरे तऩाईंराई भेरमभराऩकतायको रूऩभा मनमुि गरयिको छ। भेरमभराऩको
रामग भुकाका ऩऺहरूराई मभमत ............................ भा तऩाईंसभऺ उऩजस्थत हुन जानकायी गयाइिको छ।
उि भुकाभा भेरमभराऩको रामग ....... अिमध

तोषकिको छ।थऩ सभम आिश्मक ऩये भा भनामसफ

कायणसषहत हार प्रदान गरयिको अिमधसषहत फषढभा तीन भषहनाको अिमध ननाघ्ने गयी अदारतराई अनुयोध
गनुह
य ोरा। भेरमभराऩको रामग तोषकिको अिमधभा भेरमभराऩ हुने बिभा सोही फेहोयाको मभराऩत्र कागज तमाय
गयाई मथािीघ्र अदारतभा ऩेस गने व्मिस्था गनय य भेरमभराऩ हुन नसकेभा सोही फेहोयाको प्रमतिेदन सषहत
सात ददनमबत्र भुकाका ऩऺहरूराई अदारतभा हाजजय हुन जाने गयी ऩठाइददनुहन
ु सभेत अनुयोध गरयिको छ।
भेरमभराऩ गयाउने स्थान .............................. भेरमभराऩ केन्द्र तोषकिको छ।
सहमोगको रामग धन्द्मिाद।
सॊरग्न कागजातहरू्
१.

जजल्रा अदारतभा चढािको षपयादऩत्र य प्रमतउत्तयऩत्रको प्रमतमरषऩ।
मनमुजि गने अमधकायीको :
सही :
ऩद्
नाभ :
मभमत :

अनुसूची-१३
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा १९ को उऩदपा (५) सग
भेरमभराऩकताय मनमुि गयी याजखने अमबरेखको ढाॉचा

ि.सॊ.

ऩऺहरूको नाभ

भुका

भेरमभराऩको

रामग भेरमभराऩ दताय ऩऺ िा अदारतफाट ऩऺहरूको

भुका ऩठाउन आदे ि नॊ

मनमुि

बिको मभमत

भेरमभराऩकतायको
नाभ

प्रभाजणत गने अमधकायीको :
सही :
नाभ :
मभमत :

सषहछाऩ

अनुसूची-१४
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा २८ को (७) को (अ) को (ज) सग
भेरमभराऩको मरखतको ढाॉचा
भेरमभराऩकतायको नाभ :

(क)

(१)
(२)
(३)
ऩऺको नाभ य ठे गाना :

(ख)

(१)
(२)
(३)
(ग)

भुका नॊ./षििाद नॊ. :

(घ)

भुका/षििादको नाभ :

(ङ)

साऺीहरू
(१)
(२)
(३)

(च)

भुका िा षििादको सॊ जऺप्त फेहोया :

(छ)

भुका/षििाद सभाधानको सतयहरू :

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

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

ऩऺको सही्

ऩऺको सही्

नाभ्

नाभ्

भेरमभराऩसभफन्द्धी ऐन, 2068 य भेरमभराऩसभफन्द्धी मनमभािरी, 2070 फभोजजभ भामथ उजल्रजखत सतयभा मो
भुका/षििाद भेरमभराऩको भाध्मभफाट सभाधान बिको प्रभाजणत गदयछु/गदयछौं।
..............
सही
भेरमभराऩकताय

................
सही
भेरमभराऩकताय

...............
सही
भेरमभराऩकताय

अनुसूची-1५
ॉ सभफजन्द्धत)
(दपा 2८ को (७) को (आ) को (क) य (ख) य दपा ३० सग
भेरमभराऩकतायरे ऩेस गने प्रमतिेदनको ढाॉचा
श्री………….जजल्रा अदारतभा ऩेस गये को
प्रमतिेदन
िादी/ऩुनयािेदक/मनिेदक य ....................... प्रमतिादी/प्रत्प्मथॉ बिको ............. भुका/ षििादभा भेरमभराऩ
गयाउन भराई/हाभीराई मभमत .................. भा भेरमभराऩकताय मनमुि गरयिफभोजजभ ऩऺहरूसॉग छरपर
हुॉदा ऩऺहरूफीचभा ........... कायणरे भेरमभराऩको कामयषिमध अजघ फढ्न नसकेको हुॉदा मो प्रमतिेदन ऩेस गये को
छु /छौं।
िादी/मनिेदक

प्रमतिादी/षिऩऺी

सही्

सही्

नाभ

नाभ्

भेरमभराऩकतायको :
१. सही्

२. सही्

३. सही्

नाभ्

नाभ्

नाभ्

सॊरग्न कागजात
1.
2.
3.
इमत सॊ ित .......... सार ............ भषहना ....... गते ....... योज िुबभ। ..............।

ख. भेरमभराऩ नबिको

कैषपमत

मभराऩत्र बिको मभमत

भेरमभराऩ बिकोभा सहभमतको भुख्म फेहोया

छरपरको ऩरयणाभ्

क. भेरमभराऩ बिको

छरपर टु ङ्गो रागेको मभमत

प्रषिमाभा नगिको

तोषकिको अिमध

भेरमभराऩकतायको नाभ

भेरमभराऩको रामग आदे ि बिको मभमत

भुका

प्रमतिादीको नाभ

िादीको नाभ

भुका नॊ.

ि.सॊ .

अनुसूची-1६

(दपा ३२ सॉग सभफजन्द्धत)

भेरमभराऩको रामग तोकेको भुकाको अमबरेखको ढाॉचा

