
www.lawcommission.gov.np 

1 
 

उमेर, नाम र जात सच्याउन ेननयमहरू, २०१७ 

        नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

संिोधन          २०१९।२।१ 

उमेर, नाम र जात सच्याउने (संिोधन) ननयमहरू, २०१९   २०२०।२।१३ 

उमेर, नाम र जात सच्याउने (दोस्रो संिोधन) ननयमहरू, २०७०  २०७०।१।३० 

  

प्रिासकीय काययविनध (ननयनमत गने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग 
गरी नेपाल सरकारले देहायका ननयमहरू बनाएको छ । 

 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरूको नाम “उमेर, नाम र जात सच्याउने ननयमहरू, 

२०१७” रहेको छ । 

(२) यी ननयमहरू तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछन ्। 

२. पररभाषाः  विषय िा प्रसड्डले अको अर्य नलागेमा यी ननयमहरूमा,– 

(क) “विद्यार्ी” भन्नाले नेपाल सरकार शििा विभागद्वारा सञ्चानलत कुनै परीिामा 
उत्तीर्य भएको व्यशि सम्झन ुपछय । 

(ख) “प्रमार्पत्र” भन्नाले िैशिक योग्यता सम्बन्धी ननस्सा सम्झन ुपछय । 

(ग) “प्रमखु शजल्ला अनधकारी” भन्नाले प्रमखु शजल्ला अनधकारीलाई समेत 
जनाउँछ। 

३. उमेर, नाम र जात सच्याउन ेदरखास्त ददन ुपनेः (१) कुनै व्यशिले आफ्नो प्रमार्पत्रमा रहेका 
उमेर नाम िा जात सच्याउन चाहेमा ने.रु. १।– िा त्यनत मोल पने विकि िाँसी आफ्नो 
भएको व्यहोरा लेखी प्रमखु शजल्ला अनधकारी छेउ दरखास्त ददन ुपछय । 
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(२) उपननयम (१) बमोशजम दरखास्त परेपनछ अञ्चलाधीिले ⁄ प्रमखु शजल्ला 
अनधकारीले ननजसँग भएको सबूद प्रमार् र आिश्यकतानसुार सािी सरजमीन समेत बझुी 
ठाडो फैसला गनेछ र त्यस्तो ननर्यय अशन्तम हनुेछ । 

४. परीिा ननयन्त्रकले प्रमार्पत्र सच्याउन लगाउन े र दस्तरु नलनःे (१) उमेर, नाम िा जात 
सच्याउने गरी फैसला भएकोमा प्रमखु शजल्ला अनधकारीले परीिा ननयन्त्रकलाई त्यसको 
सूचना र फैसलाको नक्कल अविलम्ब पठाई ददनछे र परीिा ननयन्त्रकले उि जनाउ र 
फैसला बमोशजम सम्बशन्धत व्यशिको प्रमार्पत्र र शििालयमा रहेको रेकडयमा नाम, जात िा 
उमेर सच्याउन लगाउनेछ । 

(२) शििा विभागबाि तोवकएको दस्तरु नलई नाम, जात िा उमेर सच्याइएको नयाँ 
प्रमार्पत्र परीिा ननयन्त्रकले सम्बशन्धत व्यशिलाई ददनेछ र परुानो प्रमार्पत्र उि 
व्यशिसंग शखची नलनेछ ।  

५. अदालत सरह अनधकारः ननयम ३ को उपननयम (२) बमोशजमको अनधकारको प्रयोगको लानग 
आिश्यक भएमा समन जारी गनय, सािीहरू उपशस्र्त गराउन, नलखतहरू पेि गराउन, प्रमार् 
र सरजमीनहरू बझु्न प्रमखु शजल्ला अनधकारीलाई नेपाल काननु बमोशजम शजल्ला 
अदालतलाई भए सरहको अनधकार हनुेछ । 

 

६. दरखास्त ददन ेम्यादः (१) यस ननयम अन्तगयत उमेर, नाम िा जात सच्याई माग्नेले आफ्नो 
नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमार्पत्र पाएका नमनतले ६ महीनानभत्र उि कुरा सच्याई 
पाउनको लानग दरखास्त ददन ुपछय । 


(२) उपननयम (१) मा जेसकैु लेशखएको भए तापनन उि उपननयममा तोवकएको 

म्याद भन्दा अशि प्रमार्पत्र पाएका व्यशिहरूले आफ्नो नाम, जात िा उमेर सच्याउन चाहेमा 
यी संिोधनहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको दईु िषय नभत्र सच्याई पाउनको लानग 
दरखास्त ददन सक्नेछन ्। 

                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

  उमेर, नाम र जात सच्याउने (संिोधन) ननयमहरू, २०१९ द्वारा संिोनधत । 
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७. सरकारी कमयचारीहरूले पनन आफ्नो सम्बन्धमाः यो ननयम बमोशजम सरकारी कमयचारीहरूले 
पनन आफ्नो प्रमार्पत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउन पाउने छन ्। 

तर, मूल ननयम लागू भएको नमनत भन्दा अशि खडा भएको नसिरोलमा यो ननयम 
बमोशजम सशचएको प्रमार्पत्रको आधारमा उमेर सच्याउन पाउने छैन । 

  

 

                                                           
  उमेर, नाम र जात सच्याउने (संिोधन) ननयमहरू, २०१९ द्वारा संिोनधत । 

द्रष्टव्यः १. न्याय प्रिासन (विविध व्यिस्र्ा) (संिोधन) ऐन २०२१ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दहरूः 
   

 
“इलाका अदालत” को सट्टा शजल्ला अदालत । 

 २. स्र्ानीय प्रिासन ऐन, २०२२ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दहरूः
 

 
   

 “मेशजष्ट्रि” र “बडाहावकम” को सट्टा “अञ्चलाधीि” ।
 

 
३. केही नेपाल काननु (संिोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दहरूः  

   “गजेि” को सट्टा “राजपत्र” । 

 
४. केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दहरूः–  

 
  

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 
५. दोस्रो संिोधनद्वारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः 

    
 

 
 

 
 

  “अञ्चलाधीि” को सट्टा “प्रमखु शजल्ला अनधकारी” ।
 


