
 

आलिताि गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड : ०१   संख्या :  १६   लिलत : 2077/१२/१० 

 

भाग - १ 

आलिताि गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

नेपािको संविधान बिोजजि आलिताि गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे ति िेजखए बिोजजिको ऐन सियसाधारणको 
जानकारीका िालग प्रकाशन गररएको छ । 

आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत (काययविलध सम्बन्धी) ऐन, २०७७ 

प्रस्तािना : न्यावयक सलिलतिे प्रचलित कानून बिोजजि उजरुीको कारिाही र वकनारा गर्ाय अपनाउन ुपने काययविलध तय 
गरी स्पष्टता, एकरूपता एिं पारर्जशयता कायि गरी कानूनको शासन तथा न्याय प्रलतको जनविश्वास कायि राखीरहनको 
िालग प्रचिनिा रहेको संघीय कानूनिा भए रे्जख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 
 नेपािको संविधानको धारा २२६, स्थानीय संचािन ऐन, २०७४ को र्फा १०२ को अलधकार प्रयोग गरी 
आलिताि गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि "आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत (काययविलध सम्बन्धी) ऐन, 
२०७७" रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा; 
(क) "उजरुी" भन्नािे सलिलत सिि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचलित कानून बिोजजि सलिलतिे 

कारिाही र वकनारा गने उजरुी सम्झन ुपर्यछ ।  

(ख) "खाम्ने"  भन्नािे तोवकएको सम्पजिको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्िाई सम्झन ु पर्यछ ।  



(ग) "चिन चिाई दर्ने"  भन्नािे लनणयय पश्चात हक अलधकार प्राप्त भएको व्यजििाई कुनै िस्त ुिा 
सम्पजि भोग गनय दर्ने काययिाई सम्झन ुपर्यछ । 

(घ) "जिानत"  भन्नािे कुनै व्यजि िा सम्पजििाई न्यावयक सलिलतिे चाहेको िखतिा उपजस्थत िा 
हाजजर गराउन लिएको जजम्िा िा उिरर्ावयत्ििाई सम्झन ुपर्यछ ।   

(ङ)  "तािेिी" भन्नािे न्यावयक सलिलतको िेत्रालधकार लभत्रका वििार्हरुिा सम्िजन्धत पििाई 
िझुाईने म्यार्,  सचुना,  आरे्श,  पूजी िा जानकारी पत्र ररतपूियक िझुाउने काययिाई सम्झन ु
पर्यछ ।  

(च)  "तायर्ात" भन्नािे सम्पजिको वििरण िा गन्ती गरेको संख्या जलनने व्यहोरा िा सम्पजिको 
फाँटिारी िा िगतिाई सम्झन ुपर्यछ । 

(छ) "उपाध्यि" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको उपाध्यि सम्झन ुपर्यछ । 

(ज) "संयोजक" भन्नािे न्यावयक सलिलतको सुंयोजक सम्झन ुपर्यछ । 

(झ)  "काययपालिका" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिका सम्झन ुपर्यछ । 

(ञ) "सर्स्य" भन्नािे न्यावयक सलिलतको सर्स्य सम्झन ुपर्यछ । 

(ट) "तोवकएको" िा "तोवकए बिोजजि" भन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयििा तोवकए बिोजजि 
सम्झन ुपर्यछ । 

(ठ)  "र्रपीठ"  भन्नािे न्यावयक सलिलत सिि पेश हनु आएका कुनै कागजपत्रको 
 सम्बन्धिा ररत नपगुे िा कानूनिे र्ताय नहनुे िा निाग्ने भएिा त्यसको पछालड पवि 
सोको कारण र अिस्था जनाइ अलधकारप्राप्त अलधकारीिे िेजखदर्ने लनरे्शन िा व्यहोरािाई 
सम्झन ुपर्यछ ।  

(ड) "नािेसी"  भन्नािे कुनै व्यजिको नाि, थर र ितन सिेतको विस्ततृ वििरण खिुाइएको 
व्यहोरािाई सम्झन ुपर्यछ । 

(ढ)  "नालिश" भन्नािे कुनै वििार्को विषयिा र्फा ८ बिोजजि दर्एको उजरुी, लनिेर्न िा वफरार् 
सम्झन ुपर्यछ । 

(ण) "लनणयय वकताब"  भन्नािे सलिलतिे उजरुीिा गरेको लनणययको अलभिेख राख्नको िालग खडा 
गरेको उजरुीिा लनणयय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संजिप्त उलिेख भएको 
वकताब सम्झन ुपर्यछ । 

(त) "पञ्चवकते िोि" भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पजिको स्थिगत तथा स्थानीय अििोकन िूलयांकन 
गरी विक्री वितरण हनुसक्ने उजचत ठहराएर लनजश्चत गरेको िलुयिाई सम्झन ुपर्यछ । 

(थ)  "पेशी" भन्नािे न्यावयक सलिलत सिि लनणययाथय पेश हनुे वििार्हरुिा पिहरुिाई 

उपजस्थत गराइ सनुिुाइ गने काििाई सम्झन ुपर्यछ । 

(र्) "प्रलतिार्ी" भन्नािे िार्ीिे जसका उपर उजरुी र्ताय गर्यछ सो व्यजि िा संस्था सम्झन ुपर्यछ। 

(ध) "िकपत्र" भन्नािे वििार् सम्बन्धिा जानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा िेजखने 
िा िेजखएको कागजिाई सम्झन ुपर्यछ ।  

(न) "बन्र् ईजिास" भन्नािे न्यावयक सलिलत अन्तगयत लनरुपण हनुे वििार्हरु िध्ये गोप्य प्रकृलतको 
वििार् भएको र सम्िद्ध पिहरुिीच गोपनीयता कायि गनय आिश्यक रे्जखएिा सम्िद्ध पिहरु 
िात्र सहभागी हनुेगरी प्रिन्ध गररएको सनुिुाई कििाई सम्झन ुपर्यछ । 

(ऩ) "िार्ी" भन्नािे कसै उपर सलिलत सिि उजरुी र्ताय गने व्यजि िा संस्था सम्झन ुपर्यछ । 



(प) "िलुतिी"  भन्नािे न्यावयक सलिलत अन्तगयत विचाराधीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ाितिा सिेत 
विचारालधन भईरहेको अिस्थािा न्यावयक सलिलतिे लनणयय गर्ाय अन्य विचारालधन िदु्धािा प्रभावित 
हनुे रे्जखएिा प्रभाि पाने िदु्धाको फैसिा नभएसम्ि प्रभावित हनुे िदु्दा स्थलगत गने काययिाई 
सम्झन ुपर्यछ ।  

(फ)  "िगापात"  भन्नािे घरजग्गा र त्यससँग अन्तर लनवहत टहरा,  बोट विरुिा,  खलुिा जलिन र 
त्यसिा रहेका सबैखािे संरचना िा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र सम्पूणय अियििाई 
सम्झन ुपर्यछ ।  

(ब) "सर्रस्याहा"  भन्नािे धरौटीिा रहेको रकिको िगत किा गरी आम्र्ानीिा िाध्ने काययिाई 
सम्झनपुर्यछ । 

(भ) "सभा" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकको गाउँसभािाई सम्झन ुपर्यछ । 

(ि) "सलिलत" भन्नािे नेपािको सविधानको धारा २१७ बिोजजिको न्यावयक सलिलत सम्झन ुपर्यछ। 

(य) "साि िसािी"  भन्नािे हरेक िषयको िालग छुिा छुिै हनुे गरी प्रलतिषयको लनलिि स्थायी रुपिा 
तय गररएको शतय सम्झन ुपर्छय । 

(र)  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपर्छय । 

(ऱ) "संविधान" भन्नािे नेपािको संविधान सम्झन ुपर्यछ । 

पररच्छेर्-२ 

सलिलतको अलधकार  

३. उजरुीिा लनणयय सम्बन्धी काि : सलिलतिा र्ताय भएका उजरुी िा उजरुीको लनणयय गने िा र्ताय भएको नालिश िा 
उजरुीको कुनै व्यहोरािे िगत किा गने अलधकार सलिलतिाइय िात्र हनुेछ । 

४. लनणयय सम्बन्धी बाहेक अन्य काि : (१) र्फा ३ िा उलिेख भएको िा प्रचलित कानूनिे सलिलत िा सलिलतको 
सर्स्यिे नै गने भन्ने व्यिस्था गरेको िा काययको प्रकृलतिे सलिलत िा सलिलतको सर्स्यिे नै गनुयपने स्पष्ट भईरहेको 
रे्जख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा तोवकएको कियचारी र त्यसरी नतोवकएकोिा सलिलतिे लनणयय गरी तोकेको 
िा अलधकार प्रर्ान गरेको कियचारीिे गनुयपनेछ । 

(२) तोवकएको शाखा प्रिखु िा तोवकएका अन्य कियचारीिे यस ऐन र प्रचलित कानून बिोजजि 
तोवकएको काि गर्ाय सलिलतको संयोजक िा सलिलतिे तोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनरे्शन, रे्खरे्ख र लनयन्त्रणिा 
रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बिोजजि काययविलध अििम्बन गनुयपनेः सलिलतिे उजरुी िा उजरुीको कारिाही र वकनारा गर्ाय प्रचलित र 
सम्बजन्धत संघीय कानूनिा स्पष्ट उलिेख भए रे्जख बाहेक यस ऐन बिोजजिको काययविलध अििम्बन गनुयपनेछ । 

६. सलिलतिे हेनेः सलिलतिाइय रे्हाय बिोजजिको उजरुीहरूिा कारिाही र वकनारा गने अलधकार रहनेछः 
(क) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ अन्तगयतको उजरुी, 
(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनसुार िेिलििापको िालग गाउँपालिकािा प्रवेषत उजरुी, 
(ग) संविधानको अनसूुची-८ अन्तगयतको एकि अलधकार अन्तगयत सभािे बनाएको कानून 

बिोजजि लनरूपण हनुे गरी लसजजयत उजरुी, तथा 
(घ) प्रचलित कानूनिे गाउँपालिकािे हेने भलन तोकेका उजरुीहरू । 

७. सलिलतको िेत्रालधकारः सलिलतिे र्फा ६ अन्तगयतका िध्ये रे्हाय बिोजजिका उजरुीहरूिा िात्र िेत्रालधकार ग्रहण गने 
तथा कारिाही वकनारा गनेछः 

(क) व्यजिको हकिा उजरुीका सबै पि गाउँपालिकाको भईगोलिक िेत्रालधकार लभत्र 
बसोबास गरररहेको, 



(ख) प्रचलित कानून र संविधानको भाग ११ अन्तगयतको कुनै अर्ाित िा न्यायाधीकरण 
िा लनकायको िेत्रालधकार लभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपालिकाको िेत्रालधकार लभत्र परेका कुनै अर्ाित िा लनकायबाट िेिलििाप िा 
लििापत्रको िालग प्रवेषत गररएको, 

(घ) अचि सम्पजि सिािेश रहेको विषयिा सो अचि सम्पजि गाउँपालिकाको भौगोलिक 
िेत्रालधकार लभत्र रवहरहेको 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्धत विषयिस्त ुरहेकोिा सो घटना गाउँपालिकाको भौगोलिक 
िेत्र लभत्र घटेको, 

पररच्छेर्-३ 

उजरुी तथा प्रलतिार् र्ताय 
८. वििार् र्ताय गनेः (१) कसै उपर वििार् र्ताय गर्ाय िा उजरुी चिाउँर्ा प्रचलित कानून बिोजजि हकरै्या पगुेको 

व्यजििे सलिलतको तोवकएको शाखा सिि उजरुी र्ताय गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि उजरुी दरं्र्ा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोजजि खिुाउन ुपने कुरा सबै 
खिुाइय तथा परु् याउनपुने प्रवक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िेजखए रे्जख बाहेक उजरुीिा रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा सिेत खिुाउन ुपनेछः 
(क) िार्ीको नाि, थर, ितन र लनजको बाब ुर आिा, तथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को 

नाि 

(ख) प्रलतिार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनजको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान पिा 
िाग्नेगरी स्पष्ट खिेुको ितन 

(ग) गाउँपालिकाको नाि सवहत सलिलतको नाि 

(घ) उजरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूणय वििरण 
(ङ) गाउँपालिकािे तोके अनसुारको र्स्तरु बझुाएको रलसर् िा लनस्सा 
(च) सलिलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्धत कानून 

(छ) िार्ीिे र्ािी गरेको विषय र सोसँग सम्बजन्धत प्रिाणहरू 

(ज) हर्म्यार् िाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको तथा हकरै्या पगुेको  सम्बन्धी व्यहोरा 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्धत विषय भएकोिा सो सम्पजि चि भए रहेको स्थान, अिस्था 

तथा अचि भए चारवकलिा सवहतको सबै वििरण । 

  (४)  प्रचलित कानूनिा कुनै विशेष प्रवक्रया िा ढाँचा िा अन्य केवह उलिेख भएको रहेछ भने सो 
सन्र्भयिा आिश्यक वििरण सिेत खिेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै वकलसिको िलतपूलतय भराउन ुपने अथिा बण्डा िगाउन ुपने अिस्थाको उजरुीको हकिा त्यस्तो 
िलतपूलतय िा बण्डा िा चिनको िालग सम्बजन्धत अचि सम्पजिको वििरण खिेुको हनुपुनेछ । 

९. वििार् र्ताय गरी लनस्सा दर्नेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि प्राप्त उजरुी र्ताय गरी िार्ीिाइय तारेख तोवक 
अनसूुची-२ बिोजजिको ढाँचािा वििार् र्तायको लनस्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तारेख दर्न ुपने अिस्थािा तारेख तोक्र्ा अनसूुची-३ बिोजजिको ढाँचािा 
तारेख भपायइय खडा गरी सम्बजन्धत पिको र्स्तखत गराइय लिलसि सािेि राख्नपुछय । 

 (३) उपर्फा (२) बिोजजि तारेख भरपाईिा तोवकएको तारेख तथा उि लिलतिा हनुे कायय सिेत 
उलिेख गरी सम्बजन्धत पििाइय अनसूुची-४ बिोजजिको ढाँचािा तारेख पचाय दर्नपुनेछ । 



१०. उजरुी र्रपीठ गनेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा प्रवक्रया नपगुेको रे्जखए परुा 
गनुयपने रे्हायको प्रवक्रया परुा गरी अथिा खिुाउन ुपने रे्हायको व्यहोरा खिुाइ लयाउन ुभन्ने व्यहोरा िेजख पाँच दर्नको 
सिय तोवक तथा वििार् र्ताय गनय नलिलन ेभए सो को कारण सवहतको व्यहोरा जनाइय र्रपीठ गरेिा िार्ीिाइय उजरुी 
वफताय दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रवक्रया नपगुेको भलन र्रपीठ गरी वफताय गरेको उजरुीिा र्रपीठिा उलिेख 
भए बिोजजिको प्रवक्रया परुा गरी पाचँ दर्नलभत्र लयाएिा र्ताय गररदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पििे सो आरे्श भएको लिलतिे लतन 
दर्न लभत्र उि आरे्शको विरूद्धिा सलिलत सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको लनिेर्न व्यहोरा िनालसि रे्जखए सलिलतिे उपर्फा (१) बिोजजिको 
र्रपीठ बर्र गरी वििार् र्ताय गनय आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि आरे्श भएिा उजरुी प्रशासकिे त्यस्तो वििार् र्ताय गरी अरू प्रवक्रया परुा 
गनुयपनेछ । 

११. र्ताय गनय नहनुेः उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा दठक भए 
नभएको जाँच गरी र्ताय गनय नलिलने रे्जखएिा र्फा १० बिोजजिको प्रवक्रया परुा गरी र्रपीठ गनुयपनेछः 

(क) प्रचलित कानूनिा हर्म्यार् तोवकएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उजरुी परे नपरेको, 
(ख) प्रचलित कानून बिोजजि सलिलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहे नरहेको, 
(ग) काननु बिोजजि िाग्ने र्स्तरु र्ाजखि भए नभएको, 
(घ) कुनै सम्पजि िा अलधकारसँग सम्बजन्धत विषयिा वििार् लनरूपण गनुयपने विषय उजरुीिा सिािेश 

रहेकोिा त्यस्तो सम्पजि िा अलधकार विषयिा उजरुी गनय िार्ीको हक स्थावपत भएको प्रिाण 
आिश्यक पनेिा सो प्रिाण रहे नरहेको, 

(ङ) उि विषयिा उजरुी गने हकरै्या िार्ीिाइय रहे नरहेको, 
(च) लिखतिा परुागनुयपने अन्य ररत पगुे नपगुेको तथा 

१२. र्ोहोरो र्ताय गनय नहनु े: (१) यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन प्रचलित कानून बिोजजि सलिलत िा 
अन्य कुनै अर्ाित िा लनकायिा कुनै पििे उजरुी गरी सलिलत िा उि अर्ाित िा लनकायबाट उजरुीिा उलिेख 
भएको विषयिा प्रिाण बजुझ िा नबजुझ वििार् लनरोपण भईसकेको विषय रहेको छ भने सो उजरुीिा रहेका पि 
विपिको बीचिा सोवह विषयिा सलिलतिे उजरुी र्ताय गनय र कारिाही गनय हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि र्ताय गनय नलिलन ेउजरुी भिुिश र्ताय भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी भएपलछ 
उजरुी जनुसकैु अिस्थािा रहेको भए पलन सलिलतिे उजरुी खारेज गनुयपनेछ ।  

१३. उजरुीसाथ लिखत प्रिाणको सक्कि पेश गनुयपनेः उजरुीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक लिखत प्रिाणको सक्कि र कजम्तिा 
एक प्रलत नक्कि उजरुीसाथै पेश गनुयपनेछ र उजरुी प्रशासकिे त्यस्तो लिखतिा कुनै कैवफयत जनाउनपुने भए सो 
जनाई सो प्रिाण सम्बजन्धत लिलसििा राख्नछे । 

१४. उजरुी तथा प्रलतिार् र्ताय र्स्तरुः (१) प्रचलित कानूनिा वििार् र्ताय र्स्तरु तोवकएकोिा सोवह बिोजजि तथा 
र्स्तरु नतोवकएकोिा एक सय रूपैयाँ बझुाउन ुपनेछ । 

  (२) प्रचलित कानूनिा प्रलतिार् र्ताय र्स्तरु निाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय पाँच रूपैयाँ प्रलतिार् र्ताय 
र्स्तरु िाग्नेछ । 

१५. प्रलतिार् पेश गनुयपनेः (१) प्रलतिार्ीिे र्फा २० बिोजजि म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् िा सूचनािा 
तोवकएको सियािलध लभत्र उजरुी प्रशासक सिि आफै िा िारेस िाफय त लिजखत प्रलतिार् र्ताय गनुयपनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रलतिार् पेश गर्ाय प्रलतिार्ीिे भएको प्रिाण तथा कागजातका प्रलतलिवप साथै 
संिग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

  (३) प्रलतिार्ीिे लिजखत ब्यहोरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रलतिार्  जाचँ गनेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा १५ बिोजजि पेश भएको प्रलतिार् जाँच गरी कानून बिोजजिको 
ररत पगुेको तथा म्यार् लभत्र पेश भएको रे्जखए र्ताय गरी सलिलत सिि पेश हनुे गरी लिलसि सािेि गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रलतिार् र्ताय हनुे भएिा उजरुी प्रशासकिे प्रलतिार्ीिाइय िार्ी लििानको 
तारेख तोक्नपुनेछ । 

१७. लिखतिा परुा गनुयपने सािान्य ररतः (१) प्रचलित कानून तथा यस ऐनिा अन्यत्र िेजखए रे्जख बाहेक सलिलत सिि 
र्ताय गनय लयाएका उजरुी तथा प्रलतिार्िा रे्हाय बिोजजिको ररत सिेत परुा गनुयपनेछः 

(क) एफोर साइजको नेपािी कागजिा बायाँ तफय  पाँच सेजन्टलिटर, पवहिो पषृ्ठिा शीरतफय  र्श 
सेजन्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टलिटर छोडेको तथा प्रत्येक पषृ्ठिा बजिस हरफिा 
नबढाइय कागजको एकातफय  िात्र िेजखएको,  

 (ख) लिखत र्ताय गनय लयाउने प्रत्येक व्यजििे लिखतको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा छोटकरी 
र्स्तखत गरी अजन्ति पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक तथा लयाप्चे सवहछाप गरेको, 

(ग) कुनै कानून व्यिसायीिे लिखत तयार गरेको भए लनजिे पवहिो पषृ्ठको बायाँ तफय  लनजको 
कानून व्यिसायी र्ताय प्रिाणपत्र नम्बर, नाि र कानून व्यिसायीको वकलसि खिुाइय र्स्तखत 
गरेको 

(घ) लिखतको अजन्ति प्रकरणिा यस लिखतिा िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे कानून 
बिोजजि सहुँिा बझुाउँिा भन्ने उलिेख गरी सो िलुन लिखत र्ताय गनय लयाएको िषय, िवहना र 
गते तथा िार खिुाइय लिखत र्ताय गनय लयाउने व्यजििे र्स्तखत गरेको,  

 तर ब्यहोरा परु् याई पेश भएको लिखत लिनिाई यो उपर्फािे बाधा पारेको िालनने छैन।  

  (२) लिखतिा विषयहरू क्रिबद्ध रूपिा प्रकरण प्रकरण छुट्याइय संयलित र ियायदर्त भाषािा िेजखएको 
हनुपुनेछ ।  

  (३) लिखतिा पेटबोलििा परेको स्थानको पवहचान हनुे स्पष्ट वििरण र व्यजिको नाि, थर , ठेगाना 
तथा अन्य वििरण स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

  (४) लिखत र्ताय गनय लयाउने िा सलिलतिा कुनै कागज गनय आउनेिे लनजको नाि, थर र ितन खिेुको 
नागररकता िा अन्य कुनै प्रिाण पेश गनुयपछय । 

१८. नक्कि पेश गनुयपनेः उजरुी िा प्रलतिार् र्ताय गनय लयाउनेिे विपिीको िालग उजरुी तथा प्रलतिार्को नक्कि तथा 
संिग्न लिखत प्रिाणहरूको नक्कि साथै पेश गनुयपछय । 

१९. उजरुी िा प्रलतिार् संशोधनः (१) लिखत र्ताय गनय लयाउन ेपििे सलिलतिा र्ताय भइसकेको लिखतिा िेखाइ िा 
टाइप िा िदु्रणको सािान्य त्रटुी सच्याउन लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनिेर्निा िाग बिोजजि सच्याउँर्ा र्ािी तथा प्रलतिार्िा गररएको िाग 
िा र्ािीिा ििुभतू पििा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संशोधन िाग गरेको रे्खेिा उजरुी प्रशासकिे 
सो बिोजजि सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि संशोधन भएिा सो को जानकारी उजरुीको अको पििाइय दर्नपुनेछ । 

 

 

 

 



पररच्छेर्-४ 

म्यार् तािेिी तथा तारेख  

२०. म्यार् सूचना तािेि गनेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोजजि वििार् र्ताय भएपलछ बवढिा र्इुय दर्न लभत्र 
प्रलतिार्ीका नाििा प्रचलित कानूनिा म्यार् तोवकएको भए सोवह बिोजजि र नतोवकएको भए पन्र दर्नको म्यार् 
दर्इय सम्बजन्धत िडा कायायिय िाफय त उि म्यार् िा सूचना तािेि गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् िा सूचना तािेि गर्ाय र्फा ९ बिोजजिको उजरुी तथा उि उजरुी 
साथ पेश भएको प्रिाण कागजको प्रलतलिवप सिेत संिग्न गरी पठाउन ुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन एक भन्र्ा बवढ प्रलतिार्ीिाइय म्यार् दर्नपुर्ाय 
प्रिाण कागजको नक्कि कुनै एकजना िूि प्रलतिार्ीिाइय पठाइय बाँकीको म्यार्िा प्रिाण कागजको नक्कि 
फिानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा िेजख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्त भएको म्यार् िडा कायायियिे बवढिा तीन दर्न लभत्र तािेि गरी 
तािेिीको व्यहोरा खिुाइय सलिलतिा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् तािेि हनु नसकेिा रे्हाय बिोजजिको विद्यतुीय िाध्यि िा पलत्रकािा 
सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् तािेि गनुय पनेछः  

(क) म्यार् तािेि गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्स िा इयिेि िा अन्य कुनै अलभिेख हनु सक्ने 
विद्यतुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट 

(ख) प्रलतिार्ीिे म्यार् तािेिी भएको जानकारी पाउन सक्ने िनालसि आधार छ भन्ने रे्जखएिा 
सलिलतको लनणययबाट कुनै स्थानीय रै्लनक पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर िा स्थानीय एफ.एि. 
रेलडयो िा स्थानीय टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारण गरेर 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् तािेि गराउँर्ा म्यार् तािेि हनु सक्ने िनालसि कारण 
रे्जखएिा सलिलतको आरे्शबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय िाफय त । 

  (६) यस ऐन बिोजजि म्यार् जारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बिोजजिको ढाँचािा जारी गनुयपनेछ । 
२१. रोहिरिा राख्नपुनेः यस ऐन बिोजजि िडा कायायिय िाफय त तािेि गररएको म्यार्िा सम्बजन्धत िडाको अध्यि िा 

सर्स्य तथा कजम्तिा र्इुयजना स्थानीय भिार्िी रोहिरिा राख्नपुनेछ । 

२२. रीत बेरीत जाचँ गनेः (१) उजरुी प्रशासकिे म्यार् तािेिीको प्रलतिेर्न प्राप्त भएपलछ रीतपूियकको तािेि भएको छ 
िा छैन जाँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्धत िडा सजचिको प्रलतिेर्न सिेत लिइय रीतपूियकको रे्जखए लिलसि सािेि 
राजख तथा बेरीतको रे्जखए बर्र गरी पनुः म्यार् तािेि गनय िगाइय तािेिी प्रलत लिलसि सािेि राख्नपुनेछ। 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाय सम्बजन्धत कियचारीिे बर्लनयत राजख कायय गरेको रे्जखए उजरुी 
प्रशासकिे सो व्यहोरा खिुाइय सलिलत सिि प्रलतिेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रलतिेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्जखए सलिलतिे सम्बजन्धत कियचारी उपर  
कारिाहीको िालग काययपालिका सिि िेजख पठाउन सक्नेछ । 

२३. तारेखिा राखू्नपनेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोजजि वििार् र्ताय गरेपलछ उजरुीकतायिाइय र र्फा १६ बिोजजि 
प्रलतिार् र्ताय गरेपलछ प्रलतिार्ीिाइय तारेख तोवक तारेखिा राख्नपुछय । 

  (२) उजरुीका पिहरूिाइय तारेख तोक्र्ा तारेख तोवकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा तारेख भपायइय 
तथा तारेख पचायिा खिुाइय उजरुीका सबै पििाइय एकै लििानको लिलत तथा सिय उलिेख गरी एकै लििानको 
तारेख तोक्नपुछय । 



  (३) उपर्फा (२) बिोजजि तारेख तोवकएको सियिा कुनै पि हाजजर नभए पलन तोवकएको कायय 
सम्पन्न गरी अको तारेख तोक्नपुने भएिा हाजजर भएको पििाइय तारेख तोवक सियिा हाजजर नभइय पलछ हाजजर 
हनुे पििाइय अजघ हाजजर भइय तारेख िाने पिसँग एकै लििान हनुे गरी तारेख तोक्नपुछय । 

  (४) यस र्फा बिोजजि तोवकएको तारेखिा उपजस्थत भएका पिहरूिाइय साथै राजख सलिलतिे उजरुीको 
कारिाही गनुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन तोवकएको तारेखिा कुनै पि उपजस्थत नभए 
पलन सलिलतिे वििार्को विषयिा कारिाही गनय बाधा पनेछैन । 

२४. सलिलतको लनणयय बिोजजि हनुःे सलिलतिे म्यार् तािेिी सम्बन्धिा प्रचलित कानून तथा यस ऐनिा िेजखए रे्जख 
बाहेकको विषयिा आिश्यक प्रवक्रया लनधायरण गनय सक्नेछ । 

पररच्छेर् ५ 

सनुिाइय तथा प्रिाण बझु्न ेसम्बन्धिा 
२५. प्रारजम्भक सनुिाइयः (१) िेिलििापबाट वििार् लनरुपण हनु नसकी सलिलतिा आएका वििार् प्रलतिार् र्ताय िा बयान 

िा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुिाइयको िालग पेश भएको वििार्िा उपिब्ध प्रिाणका आधारिा तत्काि 
लनणयय गनय सवकने भएिा सलिलतिे वििार् पेश भएको पवहिो सनुिाइयिा नै लनणयय गनय सक्नेछ । 

  (२) सलिलत सिि पेश भएको वििार्िा उपर्फा (१) बिोजजि तत्काि लनणयय गनय सवकने नरे्जखएिा 
सलिलतिे रे्हाय बिोजजिको आरे्श गनय सक्नेछः- 

(क) वििार्िा िखु नलििेको कुरािा यकीन गनय प्रिाण बझु्ने िा अन्य कुनै कायय गने 

(ख) वििार्िा बझु्नपुने प्रिाण यवकन गरी पिबाट पेश गनय िगाउने िा सम्बजन्धत लनकायबाट 
िाग गने आरे्श गने 

(ग) िेिलििापका सम्बन्धिा वििार्का पिहरूसँग छिफि गने 

(घ) वििार्का पि उपजस्थत भएिा सनुिुाइको िालग तारेख तथा पेजशको सिय तालिका लनधायरण 
गने। 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन सलिलतिे स्थानीय ऐनको र्फा ४७ 
को उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेिलििापको िालग पठाउने आरे्श गनुयपनेछ । 

२६. प्रिाण र्ाजखि गनेः िार्ी िा प्रलतिार्ीिे कुनै नयाँ प्रिाण पेश गनय अनिुलत िाग गरी लनिेर्न पेश गरेिा उजरुी 
प्रशासकिे सोवह दर्न लिन सक्नेछ । 

२७. लिखत जाचँ गनेः (१) सलिलतिे उजरुीिा पेश भएको कुनै लिखतको सत्यता परीिण गनय रेखा िा हस्तािर 
विशेषज्ञिाइय जाँच गराउन जरूरी रे्खेिा सो लिखतिाइय असत्य भन्ने पिबाट परीिण र्स्तरु र्ाजखि गनय िगाइय रेखा 
िा हस्तािर विशेषज्ञबाट लिखत जाँच गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाय िनालसि िावफकको सिय तोवक आरे्श गनुयपनेछ र सिय लभत्र 
जाँच सम्पन्न हनुको िालग यथासम्भि व्यिस्था गनुयपनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाय लिखत असत्य ठहररएिा लिखत सत्य रहेको भन्ने पिबाट िागेको 
र्स्तरु असिु गरी उपर्फा (१) बिोजजि र्स्तरु र्ाजखि गने पििाइय भराइयदर्नपुछय । 

२८. सािी बझु्नःे (१) सलिलतबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाय सािी बझु्ने दर्न तोवक आरे्श गनुयपनेछ । सािी राख्र्ा 
बढीिा पाँच जना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि आरे्श भएपलछ उजरुी प्रशासकिे उजरुीको पििाइय आरे्शिा उलिेख 
भएको लिलतिा सािी बझु्ने तारेख तोक्नपुनेछ । 



  (३) सािी बझु्न े तारेख तोवकएको दर्निा आफ्नो सािी सलिलत सिि उपजस्थत गराउन ुसम्बजन्धत 
पिको र्ावयत्ि हनुेछ । 

२९. सलिलतको तफय बाट बकपत्र गराउनःे (१) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन नाबािक िा 
अशि िा बदृ्धबृद्धा पि रहेको उजरुीिा सािी बकपत्रको िालग तोवकएको तारेखको दर्न उपजस्थत नभएको िा 
उपजस्थत नगराइएको सािीिाइय सलिलतिे म्यार् तोवक सलिलतको तफय बाट जझकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनुे तारेख तोकी म्यार् जारी गनुयपनेछ र उजरुीका 
पिहरूिाइय सिेत सोवह लििानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनःे (१) उजरुी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग तोवकएको दर्न पिहरूसँग लनजहरूिे 
उपजस्थत गराउन लयाएका सािीको नािाििी लिइय सलिलत सिि पेश गनुयपनेछ । 

(२) सािी बकपत्रको िालग तोवकएको तारेखको दर्न उजरुीका सबै पििे सािी उपजस्थत गराउन 
लयाएको भए कायायिय खलुनासाथ तथा कुनै पििे सािी उपजस्थत गराउन नलयाएको भए दर्नको बाह्र बजेपलछ 
सलिलतिे उपिब्ध भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ज गनय सक्नःे (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको विषयिस्त ुभन्र्ा फरक प्रकारको तथा सािी िा 
उजरुीको पििाइय अपिालनत गने िा जझझ्याउने िा अनजुचत प्रकारको प्रश्न सोलधएिा सलिलतिे त्यस्तो प्रश्न 
सोध्नबाट पििाइय बन्रे्ज गनय सक्नेछ । 

  (२) नाबािक िा बदृ्ध िा असि िा लबरािीिे सािी बक्नपुने भइय त्यस्तो उजरुीिा कुनै पिको उपजस्थलत 
िा अन्य कुनै िनालसि कारणिे सािीिाइय बकपत्र गनय अनजुचत र्बाि परेको िा पने प्रबि सम्भािना रहेको 
छ भन्ने सलिलतिाइय िागेिा सलिलतिे त्यस्तो पिको प्रत्यि उपजस्थलतिाइय बन्रे्ज गरी लनजिे सािीिे नरे्ख्न े
गरी िात्र उपजस्थत हनु आरे्श गनय सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि आरे्श गरेिा सािीिे नरे्ख्न ेगरी पि उपजस्थत हनुे व्यिस्था लििाउन े
र्ावयत्ि सलिलतको हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) बिोजजि गर्ाय सलिलतिे उजरुीसँग सम्बजन्धत आिश्यक प्रश्न तयार गरी 
सलिलतको तफय बाट बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुयपनेः (१) उजरुी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगािी हप्ताको िालग पेशी तोवकएको 
वििार्हरूको साप्तावहक पेशी सूची तथा तोवकएको दर्न उि दर्नको िालग पेशी तोवकएका वििार्हरूको पेशी 
सूची प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूची संयोजकिे र लनजको अनपुजस्थलतिा लनजिे जजम्िेिारी तोकेको 
सलिलतको सर्स्यिे प्रिाजणत गनुयपनेछ । 

३३. रै्लनक पेशी सूचीः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ३२ बिोजजिको साप्तावहक पेशी सूचीिा चढेका वििार्हरूको 
तोवकएको दर्नको पेशी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीिा टाँस्न िगाउनपुनेछ तथा एक प्रलत सलिलतका 
सर्स्यहरूिाइय उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूचीिा वििार्हरू उलिेख गर्ाय वििार् र्तायको आधारिा रे्हायको क्रििा 
तयार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 

(क) नाबािक पि भएको वििार् 

(ख) शारररीक असिता िा अपाङ्गता भएको व्यजि पि भएको वििार् 

(ग) सिरी िषय उिेर परुा भएको बदृ्ध िा बदृ्धा पि भएको वििार् 

(घ) वििार् र्तायको क्रिानसुार पवहिे र्ताय भएको वििार् 



  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सूची तयार गर्ाय िलुतिीबाट जागेका तथा सिोच्च अर्ाित, उच्च 
अर्ाित तथा जजलिा अर्ाितबाट पनुः इन्साफको िालग प्राप्त भइय र्ताय भएको वििार्को हकिा शरुूिा सलिलतिा 
र्ताय भएको लिलतिाइय नै र्ताय लिलत िालन क्रि लनधायरण गनुयपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै सलिलतिे वििार्को सनुिाइय र कारिाही तथा वकनारा 
गनुयपनेछ । 

३४. उजरुी प्रशासकको जजम्िेिारी हनुःे पेशी सूचीिा चढेका वििार्हरू कायायिय खिेुको एक घण्टा लभत्र सलिलत 
सिि सनुिाइयको िालग पेश गने तथा उि दर्नको तोवकएको कायय सवकए पलछ सलिलतबाट वफताय बजुझलिइय 
सरुजित राख्न ेजजम्िेिारी उजरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३५. प्रिाण सनुाउन सक्नःे सलिलतिे र्फा २५ बिोजजि तोवकएको तारेखको दर्न उपजस्थत सबै पििाइय अको पििे 
पेश गरेको प्रिाण एिि ्कागजात रे्खाइय पढी बाँची सनुाइय सो बारेिा अको पिको कुनै कथन रहेको भए 
लिजखत बयान गराइय लिलसि सािेि गराउन सक्नेछ । 

३६. वििार्को सनुिाइय गनेः (१) सलिलतिे र्िैु पिको कुरा सनुी लनजहरूको वििार्को सनुिाइय तथा लनणयय गनुयपनेछ। 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सनुिाइय तथा लनणयय गर्ाय पिहरूको रोहिरिा गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि वििार्को सनुिाइय गर्ाय इजिास कायि गरी सनुिाइय गनय िनालसि रे्जखएिा 
सोही अनसुार गनय सक्नेछ । 

तर र्बैु पिको भनाइ तथा जजवकर सनु्निाई उपर्फा (३) अनसुारको इजिास कायि गनय बाधा हनु े
छैन। 

३७. बन्र् इजिासको गठन गनयसक्न े(१) सलिलतिे िवहिा तथा बािबालिका सिािेश रहेको तथा आिश्यक रे्खेको 
अन्य वििार्को सनुिाइयको िालग बन्र् इजिास कायि गरी सनुिाइय गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् इजिासिा वििार्का पि तथा अन्य सरोकारिािा बाहेक अन्य 
व्यजििाइय इजिासिा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्र् इजिासको गठन गनुयपनेछ । 

  (३) बन्र् इजिासबाट हेररने वििार्को काि कारिाही, पीलडतको नाि थर ठेगाना िगायतका विषय 
गोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इजिास सम्बन्धी अन्य व्यिस्थाः (१) बन्र् इजिासबाट हेररएका वििार्हरूको कागजातको प्रलतलिवप 
िार्ी, प्रलतिार्ी र लनजको वहतिा असर परेको कुनै सरोकारिािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ध गराउनहुुँरै्न 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको वििार्को तथ्य खिुाइय कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रषेण हनु दर्न ु
हुँरै्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन सलिलतिे पिको गोपलनयता तथा वहतिा 
प्रलतकुि प्रभाि नपने गरी सिाचार संप्रषेण गनय भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रिाण बझु्नःे वििार्को सनुिाइयको क्रििा वििार्को कुनै पिको अनरुोधिा िा वििार् सनुिाइयको क्रििा 
सलिलत आफैिे थप प्रिाण बझु्नपुने रे्खेिा उजरुीका पिहरूिाइय थप प्रिाण पेश गनय पेश गने तारेख तोवक 
आरे्श गनय सक्नेछ । 

४०. स्िाथय बाजझएको वििार् हेनय नहनुःे सलिलतको सर्स्यिे रे्हायका वििार्को कारिाही र वकनारािा संिग्न हनुहुुँरै्नः- 
(क) आफ्नो िा नजजकको नातेर्ारको हक वहत िा सरोकार रहेको वििार्; 

 स्पष्टीकरणः यस उपर्फाको प्रयोजनको िालग "नजजकको नातेर्ार" भन्नािे अपतुािी 
पर्ाय कानून बिोजजि अपतुािी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलिकता क्रििा रहेको व्यजि, 
िािा, िाइज,ु सानीआिा, ठूिीआिा, सानोबाब,ु ठूिोबाबू, पलत िा पत्नी तफय का सासू, 



ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु सािा, जेठान, सािी, दर्र्ी, बवहनी, लभनाज,ु बवहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, 
भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यजिको एकासगोििा रहेको 
पररिारको सर्स्य सम्झनपुर्यछ । 

(ख) लनजिे अन्य कुनै हैलसयतिा गरेको कुनै कायय िा लनज संिग्न रहेको कुनै विषय 
सिािेश रहेको कुनै वििार् 

(ग) कुनै विषयिा लनजिे वििार् चलने िा नचलने विषयको छिफििा सहभागी भइय कुनै 
राय दर्एको भए सो विषय सिािेश रहेको वििार् 

(घ) अन्य कुनै कारणिे आधारभतू रूपिा लनज र लनजको एकाघर संगोिका पररिारका 
सर्स्यको कुनै स्िाथय बाजझएको वििार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुनै अिस्था रे्जखएिा जनु सर्स्यको त्यस्तो अिस्था पछय उि सर्स्यिे 
वििार् हेनय नहनुे कारण खिुाइय आरे्श गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) को प्रलतकूि हनुे गरी कुनै सर्स्यिे कुनै वििार्को कारिाही र वकनारािा सहभागी 
हनु िागेिा वििार्को कुनै पििे आिश्यक प्रिाण सवहत वििार्को कारिाही वकनारा नगनय लनिेर्न दर्न सक्नेछ  
र सो सम्बन्धिा काि कारबाही स्थानीय सरकार संचािन ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार वििार् लनरुपण हनु नसक्ने अिस्थािा स्थानीय सरकार संचािन ऐनको र्फा 
४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभािे तोकेको सलिलतिे काि कारिाही र वकनारािा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाय सभािे वििार्का पिहरूिाइय सोही उपर्फा बिोजजि गदठत सलिलतबाट 
वििार्को कारिाही वकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइय उि सलिलत सिि उपजस्थत हनु पठाउन ुपनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

लनणयय र अन्य आरे्श 

४१. लनणयय गनुयपनेः (१) सलिलतिे सनुिाइयको िालग पेश भएको वििार् हेर्ाय कुनै प्रिाण बझु्नपुने बाँकी नरही वििार् 
वकनारा गने अिस्था रहेको रे्जखएिा सोवह पेशीिा वििार्िा लनणयय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि लनणयय गरेपलछ लनणययको व्यहोरा लनणयय वकताबिा िेजख सलिलतिा उपजस्थत 
सर्स्यहरू सबैिे र्स्तखत गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि गररएको लनणययको र्फा ४२ र अन्य प्रचलित कानून बिोजजि खिुाउन ु
पने वििरण खिेुको पूणय पाठ लनणयय भएको लिलतिे बवढिा सात दर्न लभत्र तयार गरी लिलसि सािेि राख्नपुछय।
   

(४) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन सियाभाि अथिा अन्य कुनै िनालसि कारणिे 
गर्ाय सोवह दर्न वििार् लनणयय गनय नसक्ने भएिा आगालि हप्ताको कुनै दर्नको िालग अको पेशी तारेख 
तोक्नपुनेछ। 

४२. लनणययिा खिुाउन ुपनेः (१) सलिलतिे र्फा ४१ बिोजजि गरेको लनणययको पूणयपाठिा यस र्फा बिोजजिका 
कुराहरू खिुाइय अनसूुची-७ बिोजजिको ढाँचािा तयार गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि पूणयपाठ तयार गर्ाय िार्ी तथा प्रलतिार्ीको जजवकर, लनणयय गनुयपने रे्जखएको 
विषय, र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिाणका कुराहरू सिेतको विषय खिुाउन ुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए रे्जख बाहेक पूणयपाठिा रे्हायका कुराहरू सिेत खिुाउन ुपनेछः- 
(क) तथ्यको ब्यहोरा, 
(ख) वििार्को कुनै पििे कानून व्यिसायी राखेको भएिा लनजिे पेश गरेको बहस नोट तथा 

बहसिा उठाइएका िूि विषयहरु, 



(ग) लनणयय गनयको िालग आधार लिइएको प्रिाणका साथै र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिाण तथा 
त्यसको विश्लषेण, 

(घ) लनणयय कायायन्ियन गनयको िालग गनुयपने विषयहरूको लसिलसिेिार उलिेखन सवहतको 
तपलसि खण्ड, 

(ङ) लनणयय उपर पनुरािेर्न िाग्ने भएिा पनुरािेर्न िाग्ने जजलिा अर्ाितको नाि र के कलत 
दर्नलभत्र पनुरािेर्न गनुयपने हो सो सिेत ।  

 (४) उपर्फा २ तथा ३ िा उलिेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरु सिेत लनणययिा खिुाउन सक्नेछः- 
(क) सािी िा सजयलिनको बकपत्रको सारांश 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या िा अििम्बन गरेको भए सो नजीरको वििरण र वििार्िा उि 
नजीरको लसध्र्ान्त के कुन आधारिा िाग ुभएको हो अथिा िाग ुनभएको हो भन्ने कारण 
सवहतको विश्लषेण 

(ग) लनणययबाट कसैिाइय कुनै कुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कसिाइय के कलत भराइय दर्नपुने 
हो सोको वििरण 

(घ) वििार्को क्रििा कुनै िािसािान िा प्रिाणको रुपिा केवह िस्त ुसलिलत सिि पेश भएको 
भए सो िािसािान िा िस्तकुो हकिा के गने हो भन्ने विषय । 

४३. प्रारजम्भक सनुिाइयिा लनणयय हनुसक्नःे (१) सलिलतिे पवहिो सनुिाइयको िालग पेश भएको अिस्थािा नै वििार्िा 
थप प्रिाण बजुझरहनपुने अिस्था नरहेको रे्खेिा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा सलिलतको िेत्रालधकार नरहेको 
कारणिे वििार् लनणयय गनय नलिलने रे्खेिा पवहिो सनुिाइयिा नै लनणयय गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनणयय िेत्रालधकारको अभाि रहेको कारणिे भएको अिस्थािा िेत्रालधकार 
ग्रहण गने अर्ाित िा स्थानीय तह िा अन्य लनकायिा उजरुी गनय जान ुभलन सम्बजन्धत पििाइय  जानकारी दर्न ु
पनेछ । 

४४. लनणयय संशोधनः (१) सलिलत सिि वििार्को पि िा कुनै सरोकारिािािे वििार्को लनणययिा भएको कुनै 
िेखाइयको त्रटुी संशोधन गरी पाउन जजवकर लिइय लनणययको जानकारी भएको पैंलतस दर्न लभत्र लनिेर्न दर्न 
सक्नेछ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनिेर्न परी सलिलतिे हेर्ाय सािान्य त्रटुी भएको र संशोधनबाट लनणययको 
िूि आशयिा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाय खडा गरी लनिेर्न बिोजजि लनणयय संशोधन गने आरे्श 
दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको आरे्श िूि लनणययको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनेछ । 

४५. लनणययिा हेरफेर गनय नहनुःे (१) सलिलतका सर्स्य अथिा अरु कसैिे पलन सलिलतका सर्स्यहरुको र्स्तखत 
भईसकेपलछ लनणययिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गनय हुँरै्न । 

  (२) कसैिे उपर्फा (१) बिोजजि को कसरु गने कियचारीिाइय आिश्यक कारिाहीको िालग सम्बजन्धत 
लनकायिा िेजख पठाउन ुपनेछ ।  

४६. लनणयय भएपलछ गनुयपने कारिाही : (१) उजरुी प्रशासकिे सलिलतबाट लनणयय भएपश्चात लनणयय वकताबिा सलिलतका 
सर्स्यहरु सबैको र्स्तखत भएको यवकन गरी लनणयय वकताब र लिलसि जजम्िा लिनपुछय । 

  (२) यस ऐन बिोजजि लनणययको पूणयपाठ तयार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्तखत भईसकेपलछ उजरुी 
प्रशासकिे लनणययको कायायन्यिय गनयका िालग तत्काि गनुयपने केही कायय भए सो सम्पन्न गरी लिलसि अलभिेखको 
िालग पठाउनपुछय । 



४७. लनणयय गनयपने अिलधः (१) सलिलतिे प्रलतिार् र्ाजखि भएको िा बयान गनुयपनेिा प्रलतिार्ीको बयान भएको 
लिलतिे तथा प्रलतिार् र्ाजखि नभएको िा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको लिलतिे नब्बे 
दर्नलभत्र वििार्को अजन्ति लनणयय गनुयपनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सियािलध गणना गर्ाय िेिलििापको िालग पठाइयएको वििार्को हकिा 
िेिलििापको प्रवक्रयािा िागेको सिय कटाइय अिलध गणना गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन वििार्िा बझु्नपुने प्रिाण तथा परुा गनुयपने 
प्रवक्रया बाँकी नरही वििार् लनणयय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुेको पन्र दर्नलभत्र अजन्ति लनणयय गनुयपनेछ । 

४८. अन्तररि संरिणात्िक आरे्श जारी गनय सवकन े: स्थानीय सरकार संचािन ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ 
को खण्ड सम्ि उजलिजखत विषयिा (ङ) रे्जख (क) सम्ि तत्काि अन्तररि संरिणात्िक आरे्श जारी गनय 
सवकनेछ । यस्तो आरे्श जारी गर्ाय लनिेर्किे पेश गरेको कागजात, लनजको अिस्था र िस्तगुत पररजस्थलतको 
प्रारजम्भक छानविन गरी तत्काि आरे्श नगरे लनिेर्किाई पनय सक्ने नकारात्िक प्रभािको िलुयांकन गनुय 
पर्यछ। न्यावयक सलिलतिे जारी गने अन्तररि संरिणात्िक आरे्श अनसूुची-८ िा उलिेख गरे बिोजजि 
हनुेछ।  

पररच्छेर्-७ 

सलिलतको सजचिािय 

४९. सलिलतको सजचिािय : (१)सलिलतको काययसम्पार्निाइय सहजजकरण गनय एक सजचिािय रहने छ  

  (२) उपर्फा (१) ििोजजिको सजचिाियिा काययपालिकािे आिश्यता अनसुार उजरुी प्रशासक, अलभिेख 
प्रशासक तथा अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । सजचिाियको काययसम्पार्निाइय व्यिजस्थत गनय 
सजचिािय अन्तगयत उजरुी शाखा/फाँट तथा अलभिेख शाखा/फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजरुी प्रशासकको काि, कतयव्य र अलधकारः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए रे्जख बाहेक उजरुी प्रशासकको 
काि, कतयव्य र अलधकार रे्हाय बिोजजि हनुेछः 
(क) पेश भएका उजरुी, प्रलतिार् र अन्य लिखतहरु जाँच गरी रीत पगुेको भए कानून बिोजजि िाग्ने 

र्स्तरु लिइय र्ताय गने र र्ताय गनय नलिलने भए कारण जनाइय र्रपीठ गने 

(ख) वििार्िा प्रिाणको िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसँग लभडाइय दठक रे्जखएिा प्रिाजणत 
गने र लिलसि सािेि राख्न ेतथा सक्कििा केवह कैवफयत रे्जखएिा सो जनाइय सम्बजन्धत पिको 
सवहछाप गराइय राख्न े

(ग) पेश भएका लिखत साथ संिग्न हनुपुने प्रिाण तथा अन्य कागजात छ िा छैन भए ठीक छ िा 
छैन जाँच्ने 

(घ) सलिलतको आरे्शिे जझकाउन ुपने प्रलतिार्ी, सािी िा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् जारी गने 

(ङ) वििार्का पििाइय तारेख िा पेशी तारेख तोक्ने 
(च) सलिलत सिि पेश हनुपुने लनिेर्न र्ताय गरी आरे्शको िालग सलिलत सिि पेश गने 

(छ) कानून बिोजजि िारेस लिने तथा गजु्रकेो तारेख थाम्ने लनिेर्न लिइय आिश्यक कारिाही गने 

(ज) सलिलतबाट भएको आरे्श कायायन्ियन गने गराउन े

(झ) सलिलतिा पेश िा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपायइय गने िगायतका काययहरु गने 

(ञ) आिश्यकतानसुार सलिलतको तफय बाट पत्राचार गने 



(ट) सलिलतको आरे्शिे तािेि गनुयपने म्यार् तािेि गने गराउन,े तािेि भएको म्यार्को तािेिी जाँची 
रीतपूियकको नभए पनुः जारी गने तथा अन्य अर्ाित िा लनकायबाट प्राप्त भएको गाउँपालिकािे 
तािेि गररदर्न ुपने म्यार् तािेि गने गराउन े

(ठ) लनणयय वकताब र उजरुीको लिलसि जजम्िा लिने 
(ड) सलिलतिा र्ताय भएका वििार् तथा लनिेर्न िगायतका कागजातको अलभिेख तयार गने र िालसक 

िा िावषयक प्रलतिेर्न पेश गनुयपने लनकाय सिि प्रलतिेर्न तयार गरी संयोजकबाट प्रिाजणत गराइय 
सम्बजन्धत लनकायिा पठाउने 

(ढ) आफ्नो जजम्िा रहेका उजरुीका लिलसििा रहेका कागजातको रीतपूियक नक्कि दर्ने 
(ण) जजलिा अर्ाितिा पनुरािेर्न िाग्ने गरी लनणयय भएका वििार्िा पनुरािेर्न म्यार् जारी गरी तािेि 

गने गराउन े

(त) अर्ाित िा अन्य कुनै लनकायिा वििार्को लिलसि िा कुनै कागजात पठाउनपुने भएिा सलिलतिाइय 
जानकारी गराइय लिलसि िा कागजात पठाउने तथा वफताय प्राप्त भएपलछ कानून बिोजजि सरुजित 
राख्न ेव्यिस्था लििाउने 

(थ) लनणयय वकताब जजम्िा लिने 
(र्) पेश भएका लनिेर्न िगायतका कागजातिा सलिलतबाट आरे्श हनुपुने िा लनकासा लिनपुनेिा सलिलत 

सिि पेश गने । 

 

५१. अलभिेख प्रशासकको काि, कतयव्य र अलधकारः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख प्रशासकको 
काि, कतयव्य र अलधकार रे्हाय बिोजजि हनुेछः 

 (क) लनणयय कायायन्ियन सम्बन्धीः 
१. लनणयय बिोजजि चिन चिाउन ुपने, कुनै कुरा दर्िाइयभराइय दर्नपुने िगायतका लनणयय 

कायायन्ियनका िालग गनुयपने काययहरु गने तथा लनणयय कायायन्ियनको अलभिेख राखी 
कानून बिोजजि वििरण पठाउनपुने लनकायहरुिा वििरण पठाउने 

२. लनणयय कायायन्ियनको क्रििा लनिेर्न दर्एका पिहरुको िारेस लिने, सकार गराउने, 
गजु्रकेो तारेख थिाउने िगायतका काययहरु गने 

३. सलिलतको आरे्शिे रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ाित िा लनकायबाट रोक्का भई 
आएको जायजेथा अन्य अड्डा अर्ाितिा र्ाजखि चिान गनुयपने भए सो गने 

४. लनणयय बिोजजि लििाि गने िगायतका अन्य कुनै काि गनुयपने भए सो सिेत गने 

५. िेजखए रे्जख बाहेकको कुनै कायय लनणयय कायायन्ियनको क्रििा गनुयपने भएिा सलिलत 
सिि पेश गरी आरे्श बिोजजि गने । 

 (ख) अलभिेख संरिण सम्बन्धीः 
१. अलभिेख शाखाको रेखरे्ख गरी लनणयय भएका लिलसि सरुजित राख्न ेर कानून बिोजजि 

सडाउन ुपने कागजहरु सडाउने 
२. लनणयय भएका लिलसिहरुिा कागजात जाँच गरी र्रुुस्त रहेनरहेको हेने र लिलसि 

कानून बिोजजि गरी र्रुुस्त अिस्थािा राख्न े

३. कानून बिोजजि सडाउने कागजको वििरण तयार गरी सो वििरण सरुजित रहने 
व्यिस्था गने 



४. अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न े र 
आिश्यकतानसुार वििरण तयार गने, 

५. कुनै अर्ाित िा लनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि िा कुनै कागजात िाग भई 
आएिा रीतपूियक पठाउने र वफताय प्राप्त भएपलछ रीतपूियक गरी सरुजित राख्न े। 

५२. उजरुी प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकको आरे्श उपरको लनिेर्नः (१) यस ऐन बिोजजि उजरुी प्रशासक िा 
अलभिेख प्रशासकिे गरेको आरे्श िा कारिाही उपर जचि नबझु्ने पििे सो आरे्श िा कारिाही भएको पाँच 
दर्नलभत्र सलिलत सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) सलिलतिे उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको लनिेर्न उपर सनुिुाइय गरी लनिेर्न पेश भएको बवढिा 
सात दर्न लभत्र लनिेर्न उपरको कारिाही टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन उपर्फा (१) बिोजजिको लनिेर्न उपर 
आरे्श िा लनणयय गनुय पूिय केही बझु्न ुपने भए सो बझेुर िात्र लनणयय िा आरे्श गनुयपनेछ । 

पररच्छेर्-८ 

िेिलििाप सम्बन्धी व्यिस्था 
५३. लििापत्र गराउनःे (१) सलिलतिे प्रचलित कानून बिोजजि लििापत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीिा लििापत्र गराउन 

सक्नेछ । 

  (२) वििार्का पिहरूिे लििापत्रको िालग अनसूुची ९ बिोजजिको ढाँचािा लनिेर्न दर्एिा सलिलतिे 
उजरुीिा लििापत्र गराउन उपयिु रे्खेिा लििापत्र गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पिहरूिे दर्एको लनिेर्नको व्यहोरा सलिलतिे र्िैु पििाइय सनुाइय त्यसको 
पररणाि सम्झाइय पिहरूको लििापत्र गने सम्बन्धिा सहिलत रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि सनुाउँर्ा पिहरूिे लििापत्र गनय िञ्जुर गरेिा सलिलतिे पिहरूको लनिेर्निा 
उलिेख भएको व्यहोरा बिोजजिको लििापत्र तीन प्रलत तयार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजिको लििापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइय पढीबाँची सनुाइय लििापत्र गनय िञ्जुर 
भएिा पिहरूको सवहछाप गराइय सलिलतका सर्स्यहरूिे लििापत्र कागज अनसूुची १० बिोजजिको ढाँचािा 
प्रिाजणत गरी एक प्रलत सलिलतिे अलभिेखको िालग लिलसििा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रलत िार्ी तथा प्रलतिार्ीिाइय 
दर्नपुनेछ । 

५४. िेिलििाप गराउन सक्नःे (१) सलिलतिे प्रचलित कानून बिोजजि लििापत्र गनय लिलने उजरुीिा पिहरूबीच 
िेिलििाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूिे जनुसकैु तहिा विचाराधीन रहेको प्रचलित कानूनिे िेिलििापको िाध्यिबाट सिाधान 
गनय सवकने वििार्िा वििार्का पििे संयिु रूपिा सलिलत सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि लनिेर्न दर्एकोिा िेिलििापबाट उजरुीको लनरोपण हनु उपयिु रे्जखएिा 
सलिलतिे त्यस्तो उजरुी िेिलििापको िाध्यिबाट लनरोपण गनय िेजख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजिको आरे्शपलछ िेिलििाप सम्बन्धी कारिाही प्रारम्भ गरी पिहरूबीच 
िेिलििाप गराइय दर्नपुनेछ । 

  (५) िेिलििाप सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

५५. उजरुी लनणयय गनेः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोजजि िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपण गनय प्रवक्रया 
बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपण हनु नसकेिा पिहरूिाइय उजरुीको पेशी तारेख तोवक 
कानून बिोजजि कारिाही गरी सनुिाइय तथा लनणयय गने प्रवक्रया बढाउनपुनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन स्थानीय सरकार संचािन ऐनको र्फा ४७ 
को उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेिलििाप िा लििापत्र हनु नसकेिा सलिलतिे अलधकार िेत्र रहेको 
अर्ाितिा जाने भलन सनुाइय दर्नपुनेछ । 

५६. िेिलििाप िा लििापत्र हनु नसक्नःे यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन कुनै उजरुीिा 
लििापत्र गराउँर्ा उजरुीको प्रकृलत िा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार िार्ी भइय चिेको कुनै वििार् िा 
साियजलनक तथा सरकारी सम्पजि िा वहतिा असर पने रे्जखएिा सलिलतिे त्यस्तो वििार्िा लििापत्र गराउनेछैन। 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनय चाहेिा भने लििापत्र 
गराइयदर्नपुनेछ । 

५७. िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेः (१) सलिलतिे सलिलत सिि सनुिाइयको िालग पेश भएको उजरुीिा िेिलििाप 
हनुसक्ने सम्भािना रहेको रे्खेिा पिहरूिाइय िेिलििापको िालग तारेख तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको तारेखको दर्न सलिलतिे वििार्का पि तथा विपि, उपजस्थत भएसम्ि 
पििे पत्याइय साथै लिई आएका अन्य व्यजि सिेत उपजस्थत गराइय िेिलििापको िालग छिफि गराइय पिहरूको 
बीचिा सहिलत भएिा सहिलत भए बिोजजि लििापत्र कागज तयार गनय िगाइय लििापत्र गराइय दर्नपुनेछ । 

  (३) उजरुीिा तोवकएको म्यार्िा सलिलत सिि उपजस्थत नभएको िा उपजस्थत भएर पलन तारेख गजुारी 
वििार्िा तारेखिा नरहेको पि अथिा वििार्िा पि कायि नभएको भए तापलन वििार्को पेटबोिीबाट उजरुीको 
पि कायि हनुे रे्जखएको व्यजि सिेत िेिलििापको िालग उपजस्थत भएिा सलिलतिे िेिलििाप गराइय लििापत्रको 
कागज गराइय दर्नपुनेछ । 

५८. प्रारजम्भक सनुिाइय पूिय िेिलििापः (१) उजरुी प्रशासकिे प्रारजम्भक सनुिाइयको िालग सलिलत सिि उजरुी पेश 
हनुपूुिय उजरुीिा िेिलििाप हनुसक्ने अिस्था रे्जखएिा िा पिहरूिे सो व्यहोराको लनिेर्न लिइय आएिा 
लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज तयार गरी सलिलत सिि पेश गनयसक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाय लििापत्रिा अजन्ति सहिलत नजटेुको भए तापलन पिहरू िेिलििापको 
िालग प्रवक्रयािा जान सहित भएिा उजरुी प्रशासकिे पिहरूको लनिेर्न लिइय उजरुीिा िेिलििापको िालग 
िेिलििापकताय सिि पठाउने आरे्शको िालग सलिलत सिि पेश गनयसक्नेछ । 

५९. िेिलििापकतायको सूची तयार गनेः (१) सलिलतिे िेिलििापको कायय गराउनको िालग रे्हाय बिोजजिको 
योग्यता पगुेको व्यजिहरूको वििरण खिुाइय सम्भावित िेिलििापकतायको सूची तयार गनेछः 

 (क) कजम्तिा स्नातक उजिणय गरेको 
 (ख) कुनै राजनीलतक र्ि प्रलत आस्था राखी राजनीलतिा सवक्रय नरहेको 
 (ग) स्थानीय स्तरिा सिाजसेिीको रुपिा पवहचान बनाएको  

 (घ)  िेिलििापकतायको ४८ घण्टा तालिि लिइ िेिलििापकतायको कायय गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको 
 (च)  िाथी योग्यतािा जनु सकैु कुरा िेजखएको भएता पलन तालिि लिइ हाि काि 

 गरररहेकाको हकिा लनजिाइ लनरन्तरता दर्न सवकने । 

  (२) िेिलििापकतायको सूची तयार गरेपलछ सलिलतिे सूची सभा सिि पेश गरी अनिुोर्न गराउनपुनेछ। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि सूची अनिुोर्न भएपलछ सलिलतिे साियजलनक जानकारीको िालग सूचना 
प्रकाशन गनुयपनेछ तथा िेिलििापको िालग पठाउँर्ा प्रत्येक पििाइय सो सूची उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

६०. िेिलििापकतायको सूची अद्यािलधक गनेः (१) सलिलतिे र्फा ५९ बिोजजि तयार भएको सूची प्रत्येक िषय 
अद्यािलधक गनुयपनेछ । 

  (२) प्रत्येक िषय अद्यािलधक गरेको िेिलििापकतायको सूची सलिलतिे सभाबाट अनिुोर्न गराउनपुनेछ। 



  (३) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोजजि िेिलििापकतायको सूचीिा सूचीकृत हनु योग्यता पगुेको 
व्यजििे सलिलत सिि सूचीकृत गररपाउनको िालग अनसूुची-११ बिोजजिको ढाँचािा लनिेर्न दर्नसक्नेछ । 

६१. िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउन े: (१) सलिलतिे र्फा ६० बिोजजि िेिलििापकतायको सूची अद्यािलधक 
गर्ाय रे्हायको अिस्थाका िेिलििापकतायको नाि सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) लनजको ितृ्य ुभएिा 
(ख) लनजिे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भन्ने लनिेर्न दर्एिा 
(ग) लनजिे नैलतक पतन रे्जखने फौजर्ारी अलभयोगिा सजाय पाएिा 
(घ) लनज कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेज िा विघटन भएिा 
(ङ) सलिलतिे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजजि लनजिाइय सूचीबाट हटाउन े लनणयय 

गरेिा। 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेिलििापकतायहरूको नािाििी सलिलतिे 
साियजलनक सूचनाको िालग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६२. िेिलििापको िालग सियािलध तोक्नःे (१) सलिलतिे यस ऐन बिोजजि िेिलििाको िालग िेिलििापकताय 
पठाउँर्ा बवढिा लतन िवहना सम्िको सिय तोकी पठाउनेछ । 

  (२) िेिलििापको िालग पठाउँर्ा सािान्यतयाः िवढिा तीनजना बाट िेिलििाप गराउने गरी 
तोक्नपुनेछ।   

६३. िेिलििापकतायको छनौटः (१) सलिलतिे िेिलििाप गराउने काययको िालग वििार्का पिहरूिाइय एक जना 
िेिलििापकतायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाय पिहरूबीचिा एकजना िेिलििापकतायको िालग सहिलत नभएिा 
सलिलतिे पिहरूको सहिलतिा तीन जना िेिलििापकतायको छनौट गनुयपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेिलििापकतायको नाििा सहिलत हनु नसकेिा सलिलतिे िेिलििापकतायको 
सूचीिा रहेका िेिलििापकतायहरू िध्येबाट र्िैु पिबाट एक-एक जना िेिलििापकताय छनौट गनय िगाइय तेस्रो 
िेिलििापकताय छनौट गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहिलतिा िेिलििापकतायको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजजि िेिलििापकताय 
हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि िा संस्थाबाट िेिलििाप प्रवक्रया अगाडी बढाउन सहित भई लिजखत लनिेर्न 
दर्एिा सलिलतिे त्यस्तो व्यजि िा संस्थािाइय िेिलििापकताय तोवकदर्नपुनेछ । 

६४. िेिलििापकतायको पररितयन : (१) सलिलतिे रे्हायको अिस्था परी पिहरूिे लनिेर्न दर्एको अिस्थािा 
िेिलििापकताय पररितयन गररदर्नपुनेछः- 

(क) र्फा ६१ बिोजजि िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएिा 
(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहिलतिा िेिलििापकताय हेरफेर गनय िञ्जुर भएिा  

(ग) वििार्को कुनै पििे िेिलििापकताय प्रलत अविश्वास रहेको लिजखत जानकारी गराएिा 
(घ) कुनै कारणिे िेिलििापकतायिे िेिलििापिा सहभागी भईरहन नसक्ने जनाएिा 
(ङ) वििार्को विषयिस्तिुा िेिलििापकतायको कुनै स्िाथय रहेको िेिलििापकतायिे 

जानकारी गराएिा िा कुनै स्रोतबाट सलिलत सिि जानकारी भएिा 
(च) िेिलििापकतायिे िेिलििापकतायको हैलसयतिे काययगर्ाय र्फा ६६ तथा अन्य प्रचलित 

कानून बिोजजि पािन गनुयपने आचरण पािन नगरेिा । 



  (२) िेिलििापकताय पररितयनको कारणिे तोवकएको सियिा िेिलििापको कायय सम्पन्न हनु नसक्न े
भएिा सलिलतिे बवढिा एक िवहना सम्िको सिय थप गनय सक्नेछ । 

६५. िेिलििापको िालग पठाउँर्ा गने प्रवक्रयाः (१) सलिलतिे कुनै उजरुी िेिलििापको िालग िेिलििापकताय सिि 
पठाउँर्ा पिहरूिाइय िेिलििापकतायको सम्पकय  उपिब्ध गराइय िेिलििापकताय सिि उपजस्थत हनुे तारेख 
तोकी रे्हाय बिोजजिको कागज साथै राजख िेजखपठाउनपुनेछः 

(क) उजरुीको सारसंिेप िा िखु्य िखु्य कागजातको प्रलतलिवप 

(ख) उजरुीको पि िा िारेस भए िारेसको नाि, थर, ितन र उपिब्ध भएसम्ि टेलिफोन 
नम्बर, इयिेि, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकय  वििरण 

(ग) िेिलििाप सम्बन्धी प्रवक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय । 

  (२) िेिलििापकतायिे सलिलत सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजातहरूको नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछ। 

  (३) िेिलििापको िालग तोवकएको सिय सम्पन्न भएको सात दर्न लभत्र उजरुीको पिहरू सलिलत सिि 
उपजस्थत हनुे गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन िेिलििापकतायिे तोवकएको सिय अगािै 
उजरुी सलिलत सिि वफताय पठाउने लनणयय गरेिा सो लनणययको जानकारी भएको सात दर्न लभत्र पिहरूिाइय सलिलत 
सिि उपजस्थत हनुेगरी पठाउन ुपनेछ । 

६६. िेिलििापिा अििम्बन गनुयपने प्रवक्रयाः (१) सलिलतिे पिहरूको सहिलतिा िेिलििापको िालग छिफि गने 
तथा अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि तथा िेिलििापकतायिाइय सोको जानकारी उपिब्ध गराउनपुनेछ। 

  तर पिहरूको सहिलतिा िेिलििापकतायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बाधा पनेछैन । 

  (२) पिहरूिाइय उपर्फा (१) बिोजजि िेिलििापकतायिे तोकेको स्थानिा तोवकएको सियिा उपजस्थत 
हनुे र्ावयत्ि रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ावयत्ि पिहरूिे परुा नगरेिा िेिलििापकतायिे िेिलििापको प्रवक्रया 
बन्र् गरी सलिलतिाइय सोको लिजखत जानकारी गराइय उजरुीको कागजात वफताय पठाउन सक्नेछ । 

  (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापकतायिे पिहरूबीचिा सहजकतायको भलूिका गनेछ र उि भलूिका 
लनिायह गने क्रििा लनजिे पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूसँग सिेत एकि िा सािूवहक िाताय गनयसक्नेछः 

(क) वििार्को विषयिा जानकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको व्यजि; तथा 
(ख) वििार्को विषयिस्तकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिार्िी । 

  (५) िेिलििापकतायिे पिहरूको सहिलतिा पिहरूसँग रे्हाय बिोजजि िाताय गनयसक्नेछः 
(क) पिहरूसँग एकि एकान्तिाताय; तथा 
(ख) टेलिफोन िाताय, लभडीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट िातायिाप । 

  (६) प्रचलित कानून तथा यस ऐनको िान्यता विपरीत नहनुेगरी पिहरूको सहिलतिा िेिलििापकतायिे 
िेिलििापको काययविलध लनधायरण गनय सक्नेछ । 

६७. िेिलििापकतायको आचरण : (१) िेिलििापकतायिे रे्हाय बिोजजिको आचरण पािन गनुयपनेछः- 
(क) िेिलििाप सम्बन्धी कारिाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पार्न गनुयपने 

(ख) कुनै पिप्रलत झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्न ेिा राखेको रे्जखने कुनै आचरण िा व्यिहार 
नगने 

(ग) कुनै पििाइय डर, त्रास, झकु्यान िा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन नहनु े

(घ) वििार् कायि रहेको अिस्थािा वििार्को कुनै पिसँग आलथयक कारोबारिा सँिग्न नहनुे 



(ङ) िेिलििाप सम्बन्धिा बनेको प्रचलित कानून तथा अन्य स्थावपत िान्यता विपरीत आचरण 
गनय नहनु े

(च) िेिलििापको क्रििा पिहरुसँग सम्िानजनक, सर्भािपूणय र सबै पिप्रलत सिान व्यिहार 
कायि गने 

(छ) िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गरेको विषयिस्तकुो गोपनीयता कायि राख्न े

(ज) िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात िा िस्त ुप्रवक्रया सम्पन्न भएपलछ 
िा लनज प्रवक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बजन्धत पििाइय सरुजित वफताय गने । 

  (२) सलिलतिे कुनै िेिलििापकतायिे उपर्फा (१) बिोजजिको आचरण पािना नगरेको उजरुी परी िा 
सो विषयिा स्ियं जानकारी प्राप्त गरी छानविन गर्ाय व्यहोरा दठक रे्जखए त्यस्तो िेिलििापकतायिाइय 
िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. लिखत तयारी र लििापत्रः िेिलििापकतायिे पिहरुसँगको छिफि पश्चात िेिलििापको िालग र्िैु पि सहित 
भएकोिा लििापत्र गराइय सहिलत भएको विषयिस्त ुबिोजजिको लििापत्रको लिखत तयार गरर सलिलत सिि 
पठाउन ुपनेछ । 

६९. िेिलििाप नभएको उजरुीिा गनुयपने कारिाही : (१) िेिलििापकतायिे पिहरु बीचिा िेिलििाप हनु नसकेिा 
सो व्यहोरा खिुाइय प्रलतिेर्न तयार गरी वििार्का सबै कागजात सवहत सलिलतिा वफताय पठाउन ुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाय िेिलििापकतायिे पिहरुिाइय सलिलत सिि हाजीर हनु जाने बवढिा 
सात दर्नको म्यार् तोवक पठाउन ुपनेछ । 

७०. िेिलििाप नभएको उजरुीिा लनणयय गनुयपने : (१) स्थानीय सरकार संचािन ऐनको र्फा ४७ (१) को विबार्िा 
सलिलतिे िेिलििापको िालग पठाएको उजरुीिा पिहरुबीच िेिलििाप हनु नसकी िेिलििापकतायको प्रलतिेर्न 
सवहत प्राप्त हनु आएिा कानून बिोजजि कारिाही गरी लनणयय गनुयपछय ।  

(२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन रे्हाय बिोजजिको उजरुीिा अलधकारिेत्र ग्रहण गने 
सम्बजन्धत अर्ाित िा लनकायिा उजरुी गनय जान ुभलन सनुाइय पठाइयदर्नपुछयः- 
(क) स्थानीय सरकार संचािन ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको वििार्िा 
(ख) कुनै अर्ाित िा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रवेषत भएको वििार्िा । 

(३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजजिको वििार्िा सम्बजन्धत अर्ाित िा लनकायिा पठाउँर्ा हाजजर हनु 
जान ेतारेख तोकी पठाउने तथा लिलसि सिेत नक्कि खडा गरी अलभिेख राजख सक्कि लिलसि सम्बजन्धत 
अर्ाित िा लनकायिा पठाउन ुपनेछ । 

७१. िेिलििाप र्स्तरुः िेिलििापिा जाने वििार्को हकिा िेिलििापकतायिे पिहरुिे सहिलतिा दर्न िञ्जुर भएरे्जख 
बाहेक कुनै प्रकारको र्स्तरु िाग्नेछैन । तर पिहरूको सहिलतिा िेिलििापकतायिे पिहरुबाट बढीिा पाँच 
सय रुपैँया रे्जख पाँच हजार रुपैँया सम्ि लिन पाउनेछन ।  

७२. सिरु्ाय स्तरिा हनु ेसािरु्ावयक िेिलििाप प्रिधयन गनय कियचारी तोक्न सक्नःे (१)सलिलतिे स्थानीय स्तरिा 
िेिलििाप प्रबद्धयन गनयको िालग काययपालिकािा अनरुोध गरेिा कियचारी खटाइय सिरु्ाय स्तरिा िेिलििापको 
प्रबद्धयनात्िक काययक्रि गनय सवकनेछ । 

(२) सिरु्ाय स्तरिा हनुे सािरु्ावयक िेिलििापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्यता तथा 
अनभुि नभएका िेिलििापकतायिाट िेिलििाप गराउन िाधा पने छैन । 

(३) सलिलतिे सिरु्ायस्तरिा हनुे सािरु्ावयक िेिलििापको काययविलध तोके ििोजजि हनुेछ । 

 

 

 



पररच्छेर्-९ 

लनणयय कायायन्ियन सम्बन्धी व्यिस्था  

७३. सजचिाियको जजम्िेिारीः काययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रण र लनरे्शनिा रही सलिलतको लनणयय कायायन्ियन गने 
गराउने सम्बन्धी सम्पूणय काययको रेखरे्ख गने जजम्िेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपनेः (१) गाउँपालिका कायायिय तथा सो अन्तगयतका सबै िडा कायायिय तथा अन्य कायायियिे 
यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोजजि सलिलतिे गरेको लनणयय बिोजजि व्यजि िा संस्था िा अन्य कसैसँग 
असिु गनुयपने जररिाना िा अन्य रकि असिुउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ ।  

  (२) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोजजि सलिलतिे असूि गनयपने जरीिाना, लबगो िा अन्य कुनै 
प्रकारको रकि असिुउपर नभइय उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोजजिका कायायियहरुिे कुनै लसफाररस िा 
कुनै कायय गररदर्ने छैनन । 

७५. असिु उपर गनेः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलतको लनणयय बिोजजि कुनै पिसँग जरीिाना िा लबगो िा अन्य 
कुनै प्रकारको असिु उपर गनुयपने भएिा सो पििे जरीिाना लतनय बझुाउन लयाएिा बजुझ सर्रस्याहा गरी 
जररिानाको िगत किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि असिुउपर नभएिा िगत राखी सम्बजन्धत पिको नाि नािेसी तथा जरीिाना 
रकि सिेतको वििरण गाउँपालिकाको कायायियका साथै सबै िडा कायायियिा सिेत अलभिेखको िालग पठाउन ु
पनेछ । 

  (३) सम्बजन्धत कायायियहरुिे उपर्फा (२) बिोजजि िेजख आएिा त्यस्तो पिसँग जरीिाना रकि 
असिुउपर गरी अलभिेख शाखािा सर्रस्याहा गनय पठाउन ुपनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै लनणयय बिोजजि कुनै पििे राखेको र्स्तरु, िा 
अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउने पििे भरी दर्नपुने पिको त्यस्तो 
रकि भराइय दर्नपुने स्रोत खिुाइय अनसूुची-१२ बिोजजिको ढाँचािा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि लनिेर्न दरँ्र्ा यथासम्भि नगर् रहेको बैँक खाता िा कुनै सहकारी िा बचत 
संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा लििाि लबक्री गरी असिु उपर गनुयपने अिस्था भएिा कुनै अचि सम्पजिको 
व्यहोरा खिुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको लनिेर्निा र्फा ७८ बिोजजिको वििरण खिुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

७७. चिन चिाइय दर्नःे (१) सलिलतिे यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै लनणयय बिोजजि कुनै सम्पजि िा अलधकार िा 
कुनै विषयिस्त ुिा सेिा िा अन्य कुनै विषयको चिन पाउन ेठहरेको पििे त्यस्तो चिन पाउने विषयको 
वििरण खिुाइय अलभिेख प्रशासक सिि अनसूुची-१३ को ढाँचािा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि लनिेर्न परेिा अलभिेख प्रशासकिे लनणयय बिोजजिको विषयको चिन 
चिाइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको लनिेर्न दरँ्र्ा चिन चिाउन ु पने सम्पजिको र्फा ७८ बिोजजिको 
वििरण खिुाउन ुपनेछ । 

७८. सम्पजिको वििरण खिुाउनपुनेः भररभराउ गनय िा चिन चिाइ पाउनको िालग लनिेर्न दर्ने वििार्को पििे 
लनिेर्निा सम्पजिको वििरण उलिेख गर्ाय रे्हाय बिोजजिको वििरण खिुाउन ुपनेछः- 

  (क) अचि सम्पजिको वििरण 

१. घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार वकलिा 
२. घर जग्गाको वकिा नम्बर तथा िेत्रफि 



३. घर रहेको भए घरको तिा तथा किि र सम्भि भएसम्ि िगयवफट 

४. घर जग्गाको अिजस्थती आिास िा औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा 
५. कच्ची िा पदक्क सडकसँग जोलडएको व्यहोरा; 
६. घरजग्गाको स्िालित्ि रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्िालित्ि भन्र्ा फरक व्यजिको 

भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथै अन्य वििरण 

७. घरिा भएको िगापात तथा खररर्लबवक्र हनु सक्ने न्यूनति िूलय । 

  (ख) चि सम्पजिको वििरणः 
१. चि सम्पजि रहेको ठाउँ तथा भोग िा लनयन्त्रण राख्नकेो नाि थर 

२. बैँक खातािा रहेको नगर् भए खातािािको साथै बैँक तथा शाखाको नाि 

३. चि सम्पजिको प्रकार तथा नगर् बाहेकको भए सम्भावित लबवक्र िूलय 

४. नगर् बाहेकको चि सम्पजि भए अिस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र 
संख्या । 

७९. सम्पजि रोक्का राख्नःे (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ िा ७६ बिोजजि लनणयय कायायन्ियनको िालग लनिेर्न 
परेपलछ रे्खाइएको सम्पजिको हकिा आिश्यक पने जलत जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्धिा लनणययको िालग कायायपालिका 
सिि पेश गने र काययपालिकाबाट रोक्का राख्न े लनणयय गरेपछी लनणयय बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको िालग सो 
जेथा र्ताय रहेको कायायिय िा रजजषे्ट्रशन गने कायायियिा िेजख पठाउन ुपनेछ । 

  (२) बािी, ब्याज, बहाि िगायतको सम्पजिको हकिा लनिेर्न परेको बवढिा र्इुय दर्न लभत्र सम्पजि 
तायर्ात गनय िगाइय तायर्ात गर्ायको सियिा नै आिश्यक पने जलत सम्पजि िा सोबाट प्राप्त हनुे बािी, बहाि, 
ब्याज, िनुाफा आदर् आय लनयन्त्रण गनुय िा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय सम्बजन्धत पििाइय दर्नपुछय । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिा भररभराउको िालग आिश्यक पने जलत 
सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आिश्यकता अनसुार िेखा शाखा िा सम्बजन्धत बैँक िा सम्बजन्धत लनकायिा 
तरुुन्त िेजख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) सम्पलत रोक्का सम्िजन्ध  आरे्श अनसूुची १४ बिोजजि हनुेछ । 
८०. सम्पजि लििाि गर्ाय अपनाउनपुने काययविलधः (१) काययपालिकािे यस ऐन बिोजजि भरीभराउ गनुयपने लबगो िा 

कोटय फी िा त्यस्तै कुनै रकि असिुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजि सम्पजिको वििरण खिुाइय 
र्खायस्त परेिा त्यस्तो रकि भरी दर्नपुने व्यजििाइय बझुाउनपुने रकि बझुाउन सात दर्नको म्यार् दर्इय सूचना 
जारी गनुयपछय । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको म्यार्िा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्तो भरीदर्नपुने व्यजिको भररपाउन े
व्यजििे रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजिको सम्पजि तायर्ात गररलयाउनपुछय ।   

  (३) र्ण्ड, जरीिाना, सरकारी लबगो िा कुनै अर्ाित िा लनकाय िा गाउँपालिका िा सलिलतको लनणययिे 
असिु उपर गनुयपने कुनै रकिको हकिा त्यस्तो असिुउपर हनुपुने व्यजििे बझुाउन नलयाएिा लनजको जनुसकैु 
अचि सम्पजि फेिा परेिा तायर्ात गरी रोक्का राख्नपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन जेथा जिानत िा कुनै प्रकारको नगर् धरौट 
र्ाजखि गरेको हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने जलत रकिको िालग उपर्फा (३) बिोजजि गरररहनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पजिको लििािको सूचना सम्बजन्धत 
पििाइय दर्इय सियसाधारणको जानकारीको िालग लििाि हनु े लिलत र सम्पजिको वििरण सवहतको साियजलनक 
सूचना गाउँपालिका, जजलिा प्रशासन कायायिय, जजलिा अर्ाित, जजलिा सिन्िय सलिलतको कायायिय तथा कोष 
तथा िेखा लनयन्त्रकको कायायियिा टाँस्न िगाउनपुनेछ । 



  (६) उपर्फा (५) बिोजजिको सूचनािा तोवकएको दर्निा उि सूचनािा तोवकएको सम्पजि पञ्चवकते 
िोिबाट िालथ बढाबढ प्रवक्रया बिोजजि लििाि गनुयपनेछ । 

  (७) लििाि प्रवक्रयािा सम्भि भएसम्ि जजलिा अर्ाित, जजलिा प्रशासन कायायिय िा स्थानीय प्रशासन 
कायायिय, स्थानीय प्रहरी कायायिय तथा गाउँपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायियका प्रलतलनलधिाइय 
रोहिरिा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाय उि सम्पजि कसैिे पलन लििाि सकार नगरेिा सोवह प्रवक्रयाबाट 
पनुः र्ोस्रोपटक लििाि गनुयपनेछ तथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसैिे लििाि सकार नगरेिा भराइयपाउने पि 
लनिेर्किाइय नै उि सम्पजि पञ्चवकते िोििा सकार गनय िगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाय लनिेर्किे सम्पजि सकार गनय नचाहेिा पलछ अको जेथा खलुन आएका 
बखत कानून बिोजजि गनेगरी लनजको लनिेर्न तािेिीिा राखी लििाििा चढाइयएको सम्पजि फुकुिा गरीदर्नपुछय।      

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन गाउँपालिकाको कुनै रकि असिु उपर 
गने क्रििा लििाि गर्ाय कसैिे सकार नगरेिा जलतिा सकार हनु्छ त्यलतिा नै सो सम्पजि लििाि गरी प्राप्त 
रकि सर्रस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोजजि अन्य सम्पजि िा प्रवक्रयाबाट असिु उपर गनुयपनेछ।  

८१. तायर्ात गने प्रवक्रयाः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बिोजजि सम्पजि तायर्ात गनुयपर्ाय कजम्तिा िडा 
सजचि स्तरको कियचारी खटाइय त्यस्तो अचि सम्पजिको चिनचलतीको िूलय स्पष्ट खलुने गरी तायर्ात गनय 
िगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तायर्ात गने कियचारीिे तायर्ात गनुयपने सम्पजिको चिनचलतीको िूलय 
कायि गने प्रयोजनिे पञ्चवकते िोि कायि गरी िचुलुका खडा गरी अलभिेख प्रशासक सिि प्रलतिेर्न सवहत 
पेश गनुय पनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ्चवकते िोि कायि गर्ाय रे्हाय बिोजजिक कुरािाइय आधार लिइय कायि 
गनुयपनेछः 

(क) लनिेर्किे लनिेर्निा खिुाएको िूलय 

(ख) लनणययिा उलिेख भएको भए सो िूलय    

(ग) पििे जिानत िा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका सिि लनिेर्न दरँ्र्ा 
खिुाएको िूलय 

(घ) तायर्ात गर्ाय भई आएको स्थानीय िूलयाँकन अनसुारको िूलय 

(ङ) िािपोत कायायियिे कायि गरेको न्यूनति िूलय 

(च) अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै िूलय कायि गरेको भए सो िूलय 

(छ) पञ्चवकते िोि कायि गनुयभन्र्ा तत्काि अगािै कुनै खररर्लबवक्र भएको भए सो िूलय 

स्पवष्टकरण : "पञ्चवकते िोि" भन्नािे अचि सम्पजि लबवक्र गनुयपर्ाय लबवक्रहनुे न्यनुति िूलयिाइय सम्झनपुर्यछ । 
  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाय रे्हाय बिोजजिको कुरािाइय सिेत ध्यानिा राख्नपुनेछः 

(क) औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र िगायत सडक सञ्जािसँग जोलडएको छ िा 
छैन 

(ख) गाउँपालिका िेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको ितयिान अिस्था सम्बन्धिा प्राविलधक 
िूलयाँकन प्रलतिेर्न । 

८२. खाम्न ेजलत िात्र लििाि गनुयपनेः (१) काययपालिकािे र्फा ८० बिोजजि लििाि गर्ाय असिु गनुयपने बाँकी 
खाम्ने जलत सम्पजििात्र लििाि गनुय पनेछ ।       



(२) सम्पजि लििाि गर्ाय सकार भएको रकि असिुउपर गनुयपने भन्र्ा बवढ भएिा सो बवढ भएको जलत 
रकि सम्पजििािा पििाइय वफताय गररदर्नपुछय । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि वफताय पाउने पि लििाि गर्ायको बखत उपजस्थत नभएको भए रकि 
वफताय लिन आउन ुभनी लनजको नाििा सात दर्नको सूचना जारी गरी जझकाइय रकि वफताय गनुयपछय। 

(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाय सम्बजन्धत पि रकि वफताय लिन नआएिा उि रकि सजञ्चत कोषिा 
र्ाजखि गरी आम्र्ानी बाँलध सर्रस्याहा गनुयपछय । 

(५) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ८० बिोजजि लििाि गरेको सम्पजि सकार गने पिको नाििा सम्पजि 
र्ताय नािसारीको िालग सम्बजन्धत कायायिय िा लनकायिा पत्राचार गरी लनजिाइय सम्पजिको 
चिनपूजी उपिब्ध गराइय आिश्यक परे सो सम्पजिको चिन चिाइय दर्नपुछय ।  

(६) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन र्फा ८० बिोजजिको लििाि प्रवक्रया 
अगालड बवढसके पलछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पलन सो रकि नबजुझ सम्पजि लििाि 
गनुयपनेछ । 

८३. लििाि उपरको उजरुी : यस ऐन बिोजजि भएको लििािको प्रवक्रयािा जचि नबझु्ने पििे जनु प्रवक्रया उपर 
जचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलिलत सिि उजरुी पेश गरी भएको आरे्श बिोजजि गनुयपनेछ 
। 

८४. लबगो भराउँर्ा िा चिनचिाउँर्ा िागकेो खचयः यस ऐन बिोजजि लबगो भराउँर्ा िा चिन चिाउँर्ा िागेको खचय 
लबगो भरी दर्नपुने िा चिनदर्नपुने सम्बजन्धत पििे व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथाजस्थलतिा राख्नःे काययपालिकािे यस ऐन बिोजजि चिनचिाइय िाग्न िा लबगो भराइयपाउन कुनै सम्पजि रे्खाइय 
लनिेर्न परेपलछ लबगो भराउने िा चिनचिाउन ेकायय सम्पन्न नभएसम्िको िालग उि सम्पजि हकहस्तान्तरण 
गनय, भत्काउन, लबगानय तथा कुनै प्रकारको लनिायण कायय गरी उि सम्पजिको स्िरुप पररितयन गनय नपाउने गरी 
रोक्का राख्न सम्बजन्धत पिको नाििा आरे्श जारी गरी उि सम्पजि यथाजस्थलतिा राख्नपुनेछ ।    

८६. लनिेर्नबाट कारिाही गनेः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे र्फा ८५ बिोजजि भएको आरे्श विपररत कुनै 
सम्पजिको हक हस्तान्तरण िा स्िरुप पररितयन आदर् गरेको लनिेर्न परेिा उि लनिेर्न र्ताय गरी त्यस्तो गने 
पिको नाििा लतन दर्नको म्यार्  जारी गरी लनजिाइय हाजजर गराइय सो लनिेर्न सलिलत सिि पेश गनुयपनेछ।     

  (२) सलिलतिे उपर्फा (१) बिोजजिको लनिेर्न पेश हनु आएिा पििाइय नयाँ उजरुी र्ताय गनय निगाइय 
उि लनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनणयय गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन उपर्फा (१) बिोजजिको लनिेर्नको 
व्यहोराबाट लनिेर्न सलिलतको िेत्रालधकार लभत्र नपने विषयिा परेको रे्जखएिा सलिलतिे उि विषयिा िेत्रालधकार 
ग्रहण गने अर्ाित िा लनकाय सिि जान सनुाइय दर्नपुनेछ । 

८७. चिनचिाउन ेसूचनाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलतको लनणयय बिोजजि चिन चिाइय पाउन लनिेर्न परेिा 
चिन चिाउन ेलिलत खिुाइय फिानो लिलतिा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कियचारी खवटइय आउने हुँर्ा 
सो लिलत अगािै घर जग्गा खालि गरी दर्न ुभलन चिन दर्नपुने पिको नाििा सूचना जारी गनुयपनेछ ।    

  (२) चिनदर्नपुने सम्पजि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा रहेको भएिा अलभिेख 
प्रशासकिे सोवह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजजिको सूचना जारीगनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि तोवकएको लिलतिा खवटइयजाँर्ा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बजन्धत 
कियचारीिे चिन चिाइय दर्एको िचुलुका खडागरी तथा घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन चिाइय 
चिन चिाएको िचुलुका खडा गरी प्रलतिेर्न साथ अलभिेख शाखािा पेश गनुयपनेछ ।       

पररच्छेर्-१० 



विविध 

८८. नक्कि लनिेर्नः (१) सलिलत सिि र्ताय रहेको उजरुीको कुनै सरोकारिािा पििे वििार्को लिलसििा रहेको 
कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनिेर्न दर्एिा सलिलतिे उि पििाइय सो कागजको नक्कि उपिब्ध 
गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनिेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्धत पििे उजरुी शाखािा रहेको लिलसिको नक्कि 
लिनपुर्ाय उजरुी प्रशासक तथा अलभिेख शाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनपुने भएिा अलभिेख प्रशासक सिि 
लनिेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको लनिेर्न दर्नको एघार बजे अगािै पेश भएिा सम्बजन्धत कियचारीिे सोवह 
दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भि भएसम्ि सोवह दर्न नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजजि लनिेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लनिेर्न दर्नपुनेछ। 

  (५) वििार्को कुनै पििे उपर्फा (१) बिोजजिको लनिेर्न दरँ्र्ा नक्किको सिािा कागजपत्रको फोटो 
जखच्ने अनिुलत िागेिा सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कि लनिेर्न दरँ्र्ा अनसूुची १५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 
८९. नक्कि र्स्तरुः (१) सम्बजन्धत प्रशासकिे र्फा ८८ बिोजजि नक्कि िा फोटो जखच्नको िालग लनिेर्न दर्नेपिसँग 

रे्हाय बिोजजिको र्स्तरु लिइय नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछः 
(क) नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रिे; 
(ख) सलिलतको लनणयय कागजको हकिा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रिे 

(ग) लिखत कागजपत्रको नक्कि नलिइय फोटो जखच्न चाहेिा प्रलत पानाको रू ५।– रुपैयाँको र्रिे। 

(२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन प्रचलित कानून बिोजजि नक्कि र्स्तरु निाग्न े
पििाइय यस र्फा बिोजजिको र्स्तरु िाग्नेछैन । 

(३) यस र्फा बिोजजि नक्कि उतार गरी िैजाने पििे नक्कि उतार गर्ाय िागेको खचयको व्यिस्था आफै 
गनुयपनेछ । 

९०. र्स्तरु उलिेख गनेः (१) नक्कि प्रिाजणत गने सम्बजन्धत प्रशासकिे नक्कि प्रिाजणत गर्ाय नक्कि िैजाने पिको 
नाि थर तथा उजरुीिा हैलसयतका साथै नक्कि उतार गरेिापत र्ाजखि गरेको र्स्तरु र नक्कि पाना सिेत 
उलिेख गरी नक्कि दर्एको व्यहोरा जनाइय नक्कि प्रिाजणत गनुयपनेछ । 

(२) नक्कि प्रिाजणत गर्ाय अनसूुची १५ बिोजजिको ढाँचािा प्रिाजणत गनुय पनेछ । 

 

९१.  र्स्तरु चिुा नभइय नक्कि नदर्इन े: सम्बजन्धत प्रशासकिे यस ऐन बिोजजि नक्कि िाग्ने पििे नक्कि उतार गर्ाय 
र्फा ८९ बिोजजि िाग्ने र्स्तरु र्ाजखि नगर्ायसम्ि नक्कि दर्नेछैन र सो नक्किको आलधकाररकता प्रिाजणत गनय 
पाउनेछैन ।  

९२. प्रचलित कानून बिोजजि हनु े: यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन उजरुीसँग सम्बजन्धत प्रचलित 
कानूनिा कुनै कुरा िेजखएको भए सोिा िेजखए जलतको हकिा सोवह बिोजजि हनुेछ । 

९३. लनयि बनाउन ेअलधकार : सलिलतिे यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको िालग आिश्यक लनयि बनाउन 
सक्नेछ । 

९४. खारेजी : आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत (काययविलध सम्बन्धी) ऐन, २०७५ खारेज गररएको छ । 
  



अनसूुची -१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्धत) 

उजरुीको ढाचँा 
आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत सिि पेश गरेको लनिेर्न-पत्र 

डडेलधरुा जजलिा 
आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्ने ........................................ को छोरा/छोरी/पत्नी िषय ..... (प्रथि पि) 

लनिेर्क .............................. १ विरुद्ध 

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्ने िषय ...  को ....................................... (र्ोस्रो पि) 
विपिी.................... १ 

विषय :  

१. लनिेर्न/उजरुीको व्यहोरा : 
२. यस सलिलतबाट र्ोस्रो पि जझकाइ जे जो बझु्नपुछय बजुझ वििार् लनरुपण गराई पाउँ । 

३. यस गाउँपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यावयक काययविलधको र्फा ... बिोजजि लनिेर्न र्स्तरु रु .............. 
र्ोस्रो पि ............ जनािाई म्यार् सूचना र्स्तरु रु ............, पाना ............को लनिेर्नको प्रलतलिवप र्स्तरु 
रु ........ सिेत गरीजम्ि रु ........... यसै लनिेर्न साथ र्ाजखि गरेको छु/छौ । 

४. यो लनिरे्न स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(२) अनसुार यसै सलिलतको अलधकार िेत्र लभत्र 
पर्यछ । 

५. यो लनिेर्न हर्म्यार् लभतै्र छ  र ि लनिेर्किाई यस विषयिा लनिेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्त छ । 

६. यस विषयिा अन्यत्र कही कतै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छैन । 

७. यसिा सम्बद्ध ................... एिं जाकार व्यजिहरुिाई जझकाई थप व्यहोरा बझु्न सवकनेछ । 

८. यसिा िेजखएका व्यहोरा दठक साचो सत्य हनु झठुा ठहरे कानून बिोजजि सहिुा बझुाउँिा । 

 

 

लनिेर्क 

नाि : 
 

 

 

 

 

इलत संित ्............... साि .............. िवहना ................... गते ............ रोज शभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची - २ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्धत उजरुी र्ताय गरेको लनस्साको ढाँचा) 

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

विषय : उजरुी र्तायको लनस्सापत्र सम्बन्धिा । 

 

.......................... बस्ने तपाई श्री .................................. िे ........................... बस्ने 

.................................. को विरुद्धिा र्ताय गनय लयाउन ुभएको उजरुी/लनिेर्न यस गाउँपालिकाको उजरुी र्ताय 
वकताबको र्ताय नं. .............. िा र्ताय गरी यो उजरुी र्तायको लनस्सा प्रर्ान गररएको छ । 

 

 

 

 

अलधकृत कियचारी 
र्स्तखत :  

   लिलत : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

अनसूुची -३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्धत) 

ताररख भरपाई  

न्यावयक सलिलत आलिताि गाउँपालिकािा खडा गररएको तारेख भरपाई 

 

 

   िार्ी         प्रलतिार्ी 
..................................       ................................ 
 

 

 

िदु्दा .................... 
 

लिलत .................. िा .................... काि भएकोिे सोहीदर्न .......... बजे यस न्यावयक सलिलत/कायायियिा उपजस्थत 
हनुेछु भनी सही गने ............... 

 

 

 

 

 

 

िार्ी ...........................      प्रलतिार्ी ........................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

इलत संित ्................. साि ............... िवहना .............. गते ..........रोज शभुि ्। 

 

  



अनसूुची -४  

(र्फा ९ को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्धत) 

ताररख पचाय  

न्यावयक सलिलत  

आलिताि गाउँपालिकाबाट जारी भएको तारेखको पचाय 
 

िार्ी         प्रलतिार्ी 
.............................       ............................... 

 

 

 

िदु्दा : ....................................... 
 

 

लिलत ........................ िा ....................... काि गनय ............................ बजे हाजजर हनु आउनहुोिा ।  

 

 

 

 

   

      फाँटिािाको र्स्तखत 

लिलत : ....................... 
  



अनसूुची -५ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्धत) 

प्रलतिार्को ढाचँा 
लिजखत जिाफको निूना 

आलिताि गाउँपालिका न्यावयक सलिलत सिि पेश गरेको लिजखत जिाफ 

 

प्रथि पि  

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्ने .................................. को ... िषय ...... को 
............................ लिजखत जिाफ प्रस्ततुकताय (र्ोस्रो पि)  

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्ने ........................................ को ... (नाता) िषय ... को 
..................................... (लनिेर्क) विपिी 
विषय : ....................................... 
ि लनम्न बुँर्ाहरुिा िेजखए बिोजजि लनिेर्न गर्यछु : 

१. प्रलत उिर/लिजखत जिाफको व्यहोरा 
२. ............................................ 
३. ........................................... 
४. यस गाउँपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यावयक काययविलधको र्फा ............. बिोजजि लिजखत जिाफ िापत 

िाग्ने र्स्तरु रु ... यसै साथ र्ाजखिा गरेको छु । 

५. यो लिजखत जिाफ म्यार्लभतै्र लिई ि आफै उपजस्थत भएको छु । 

६. यस विषयिा अन्यत्र कही कतै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छैन । 

७. यसिा िेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झिुा ठहरे कानून बिोजजि सजाय भोग्न तयार छु । 

 

 

 

लनिेर्क 

नाि : ............................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

इलत संित ्..................... साि ................... िवहना .................. गते रोज शभुि ्। 

  



अनसूुची -६ 

(र्फा २० को उपर्फा (६) सँग सम्बजन्धत) 

 

 

 

 

 

 

आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलतबाट जारी भएको म्यार् सूचना ! 
 

 

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्ने ............................. को नाििा आलिताि गाउँ 
काययपालिकाबाट जारी भएको १५ दर्ने सूचना ! 
उपरान्त िार्ी/प्रथि पि ........................ को नालत/नालतनी .......................... को छोरा/छोरी/पत्नी 
............................... िडा नं. .... बस्नेिे तपाईको नाउँिा ........................ उजरुी र्ताय गरेकोिे उि 
उजरुी र प्रिाणको प्रलतलिवप सवहत तपाईिाई यो म्यार् सूचना पठाइएको छ । यो म्यार्/सचुना तपाईिे बझेुको 
िा तपाईको घररै्िोिा टाँस भएको लिलतिे १५ दर्न लभत्र आफै/कानून बिोजजि प्रलतलनलध िाफय त उपजस्थत भई 
आफ् नो प्रलतउिर पत्र/लिजखत जिाफ सम्बद्ध प्रिाणको प्रलतलिवप सवहत उपजस्थत हनु ुहोिा । म्यार् लभत्र उपजस्थत 
नभएिा कानून बिोजजि हनुे व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

 

 

 

 

 

 

इलत संित ्............... साि ................... िवहना ......... गते ................ रोज शभुि ्। 

  



अनसूुची -७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्धत) 

लनणययको ढाचँा 
 

 

आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत 

संयोजक श्री ......................... 
सर्स्य ............................. 
सर्स्य श्री ........................... 

बाट भएको लनणयय 

संित ................. सािको लनिेर्न नं. ...... 
विषय : .................................................. । 

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्ने ................................ प्रथि पि  

विरुद्ध 

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्ने .............................र्ोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१) ञ बिोजजि लनिेर्न र्ताय भई सोही ऐनको र्फा ४६ 
बिोजजि गठन भएको न्यावयक सलिलत सिि प्रस्ततु हनु आएको िदु्दाको संजिप्त तथ्य र लनणयय यस प्रकार छ : 
१. र्ािी पत्र/उजरुी लनिेर्नको संजिप्त व्यहोरा : 
२. प्रलत उिर पत्र/लिजखत जिाफको संजिप्त व्यहोरा : 
३. अन्य कािायहीको संजिप्त व्यहोरा : 
४. लनणययको वििरण : 

 

तपलसि: 
१. सरोकारिािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनयिानसुार र्स्तरु लिई नक्कि दर्न ु। 

२. यो लनणययिा जचि नबझेु ३५ दर्नलभत्र डडेलधरुा जजलिा अर्ाितिा पनुरािेर्न गनय जान ुभलन प्रत्यथीिाई 
सनुाईदर्न ु। 

३. म्यार्लभत्र पनुरािेर्न नपरेिा कानून बिोजजि लनणयय कायायन्ियन गनुय/गराउन ु। 

४. अन्य आिश्यक आरे्श । 

 

 

 

इलत संित ्................. साि .............. िवहना ................. गते ......... रोज शभुि ्। 
  



अनसूुची -८ 

(र्फा ४८ को सँग सम्बजन्धत) 

अन्तररि संरिणात्िक आरे्शको निूना 
आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत 

 

संयोजक श्री ........................ 
सर्स्य श्री .......................... 
सर्स्य श्री .......................... 

आरे्श 

संित ........................... सािको लनिेर्न नं. .... 
विषय : .............................................. । 

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्ने ............................. प्रथि पि  

 

विरुद्ध 

 

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. बस्ने ................................ र्ोस्रो पि 

यसिा लनिेर्कको िाग बिोजजि ............... जजलिा िडा नं. ... बस्ने ........................ को नालत 
........................................ को छोरा/छोरी िषय ... को ........................... िे आफुिाई रोग िालग 
लनयलित रुपिा जचवकत्सकिे लसफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा िषय .................. को ......................... 
िे ............................. गनुय पने भलन िाग गरेकोिे .................................. रे्जखएको हुँर्ा स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(८) बिोजजि विपिी .................... को नाििा यो अन्तररि 
संरिणात्िक आरे्श जारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श लिलसि सािेि राखी विपिीिाई िेखी पठाईदर्न ु। यो 
आरे्श अनसुार ..................... भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्न ुर लनयिानसुार पेश गनुय । 

 

 

 

इलत संित ............... साि ................... िवहना ... गते रोज ................ शभुि ्। 
  



अनसूुची -९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्धत) 

लििापत्रको िालग लनिेर्नको ढाचँा 
आलिताि गाउँपालिका, न्यावयक सलिलत सिि पेश गरेको लििापत्रको 

संयिु लनिेर्न पत्र 

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्न े............................. को छोरा/छोरी/श्रीिती िषय 
... को ................................. र्ोस्रो पि (लिजखत जिाफकताय) 

 

विषय : ................................... । 

 

हािी लनिेर्क लनम्न लिजखत लनिेर्न गर्यछौ . 
१. उजरुी/लनिेर्नको संजिप्त व्यहोरा 
२. प्रलतउिर प्रत्र/लिजखत जिाफको संजिप्त व्यहोरा 
३. थप व्यहोरा भएकोिा सोको संजिप्त व्यहोरा 
४. लििापत्रको व्यहोरा 
५. आलिताि गाउँपालिका स्थानीय न्यावयक काययविलध अनसुार यो लििापत्रको संयिु लनिेर्न र्स्तरु िापत िाग्ने 

रु ... यसै साथ संिग्न छ । 

६. यसिा िेजखएको व्यहोरा दठक साचो हनु ्। झठुा ठहरे कानून बिोजजि सहिुा बझुाउिा । 

 

 

 

लनिेर्क 

 ............................. प्रथि पि 

 

 .............................. र्ोस्रो पि 

 

 

 

 

ईलत संित ................. साि ................ िवहना ... गते रोज ............... शभुि ्। 

  



अनसूुची १० 

(र्फा ५३ को उपर्फा (५) सँग सम्बजन्धत) 

लििापत्रको ढाचँा 
आलिताि गाउँपालिका न्यावयक सलिलत सिि पेश गरेको लििापत्रको संयिु लनिेर्न पत्र  

 

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्ने ....................... को छोरा/छोरी/श्रीिती िषय 
... को ..................................... प्रथि पि (लनिेर्क) 

विरुद्ध 

संयिु लनिेर्न पत्र  

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्न े...................... को छोरा/छोरी/श्रीिती िषय 
... को ................................. र्ोस्रो पि (लिजखत जिाफकताय) 

 

विषय : ..........................  

 

१. लनिेर्न/उजरुीको संजिप्त व्यहोरा  

२. प्रलतउिर/लिजखत जिाफको संजिप्त व्यहोरा 
३. थप व्यहोरा भएिा सोको संजिप्त व्यहोरा  

४. लििापत्र व्यहोरा 
५. आलिताि गाउँपालिका स्थानीय न्यावयक काययविलध बिोजजि यो लििापत्रको संयिु लनिेर्न र्स्तरु िापत 

रु ...... यसै साथ संिग्न छ । 

६. यसिा िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो हनु झठुा ठहरे कानून बिोजजि सहिुा बझुाउिा । 

 

 

लनिेर्कहरु 

 

............................ प्रथि पि 

 

........................... र्ोस्रो पि 

 

 

 

ईलत संित ्....... साि ....... िवहना ... गते ............... रोज शभुि ्। 
  



अनसूुची -११ 

(र्फा ६० को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्धत) 

िेिलििापकतायिा सूचीकृत हनु ेलनिेर्न ढाचँा 
 

 

 

 

आलिताि गाउँपालिका न्यावयक सलिलत सिि पेश गरेको लनिेर्न 

 

विषय : िेिलििापकतायिा सूचीकृत हनु पाउँ । 

 

प्रस्ततु विषयिा तपलसििा उलिेजखत कागजातहरुको प्रलतलिवप साथै राखी आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक 
सलिलत अन्तगयतका िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृत भई िेिलििाप गराउन अनिुलत पाउँ भनी लनिेर्न गर्यछु । 

 

तपलसि : 
१. नागररकता प्रिाणपत्रको छाँयाकपी, 
२. स्नातक तहसम्ि उलतणय गरेको शैजिक प्रिाणपत्रको छाँयाकपी, 
३. िेिलििापकतायको तालिि प्राप्त गरेको प्रिाणपत्रको छाँयाकपी, 
४. िेिलििाप सम्बन्धी अनभुि र 

५. व्यजिगत वििरण (Bio-data) 

 

 

 

लनिेर्क 

नाि, थर :  

 

र्स्तखत : 
 

   लिलत : 
  

फोटो 



अनसूुची -१२ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्धत) 

आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत सिि पेश गरेको 
भररभराउको लनिेर्न पत्र 

 

 

 

विषय : भररभराई पाउँ भन्ने बारे । 

 

लनिेर्न ..................................... बस्ने ................................................ िादर्/प्रलतिार्ी 
 

विरुद्ध 

 

विपिी ...................................... बस्ने ................................................... िार्ी/प्रलतिार्ी 
िदु्दा :  

ि लनिेर्क लनिेर्न िापत रु १०. र्स्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१. अजन्ति फैसिा/लनणययको व्यहोरा 
२. फैसिा बिोजजि भररभराउ भएको व्यहोरा 
३. भररभराउ गने सम्पजिको विस्ततृ वििरण 

४. भररभराउको लनिेर्नको कारिाहीिा ताररखिा रहने र भररभराउको कारिाही गर्ाय आफै अगिुाई भई आिश्यक सहयोग 
गनेछु भन्ने प्रलतबद्धता  

५. भररभराउ बापत िाग्ने र्स्तरु लतरेको रलसर् भरपाईको सक्किै प्रलत संिग्न छ  

६. यसिा िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो हनु झठुा ठहरे कानून बिोजजि सहिुा बझुाउिा । 

 

 

 

 

 लनिेर्कहरु 

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

 

इलत संित ्............... साि ......... िवहना ....... गते .......... रोज शभुि ्। 

 
  



अनसूुची -१३ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्धत) 

चिन चिाउन ेलनिेर्न 

आलिताि गाउँपालिकािा पेश गरेको लनिेर्न पत्र 

 

 

 

विषय : चिन चिाई पाउँ भन्न ेबारे । 

 

लनिेर्क .................................... बस्ने ....................................... िार्ी/प्रलतिार्ी 
विरुद्ध 

विपिी ...................................... बस्ने ...................................... िार्ी/प्रलतिार्ी 
िदु्दा 

ि लनिेर्क लनिेर्न िापत रु १०। र्स्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१. लनिेर्नको व्यहोरा 
२. न्यावयकसलिलतको लनणययको प्रिाजणत प्रलतलिवप र अन्य आिश्यक कागजातको प्रलतलिवप यसै साथ संिग्न छ । 

३. यसिा िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो हनु झठुा ठहरे कानून बिोजजि सहिुा बझुाउिा । 

 

 

 

 

 

लनिेर्कहरु 

 

लनज ................... 
 

 

 

इलत संित ्.................. साि ............. िवहना ....... गते ............... रोज शभुि ्। 
  



अनसूुजच-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्धत) 

सम्पजि रोक्काको आरे्श 

 

आलिताि गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत 

संयोजक श्री ................................ 
सर्स्य श्री .................................. 
सर्स्य श्री .................................. 
आरे्श 

संित ......... सािको लनिेर्न नं. ... 
 

विषय : सम्पजि रोक्का सम्बन्धिा । 

 

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. .... को छोरा/छोरी/श्रीिती िषय ... को 
..................................... प्रथि पि (लनिेर्क) 

विरुद्ध 

संयिु लनिेर्न पत्र 

डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका िडा नं. ... बस्ने ...................... को छोरा/छोरी/श्रीिती िषय ... को 
......................................... र्ोस्रो पि (लिजखत जिाफ कताय) 

यसिा लनिेर्कको िाग बिोजजि डडेलधरुा जजलिा आलिताि गाउँपालिका, िडा नं. ... िेत्रफि ............ वक.नं. .... 
जग्गािा बनेको ....... को नाििा रहेको अंशिण्डाको ............... िगयवफटको ........... र लिग िगापात सिेत 
विपिी ............. सम्पजि लनज विपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको िन्जरुी विना हक हस्तान्तरण हनु सक्ने आशंका 
गरी लनिेर्के दर्एको लनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा जाँचबझु गर्ाय व्यहोरा िनालसि रे्जखएको हुँर्ा हाििाई प्रत्यिीको 
नाििा रहेको उलिेजखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनय लसफाररस नदर्न िडािाई र अको आरे्श नभएसम्िका 
िालग उि घरजग्गा कुनै प्रकारिे हक हस्तान्तरण एिं लधतो बन्धक दर्न नपाउने गरी रोक्का गररदर्न ुभनी िािपोत 
कायायियको नाििा सिेत स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(६) बिोजजि यो रोक्काको आरे्श जारी 
गररदर्एका छौ । यो आरे्श लिलसि सािेि राखी सम्बजन्धत कायायियहरुिा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार रोक्का 
भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्न ुर लनयिानसुार पेश गनुय । 

 

 

 

 

ईलत संित ....................... साि ............ िवहना ......... गते .............. रोज शभुि ्। 
  



अनसूुची-१५ 

(र्फा ८८ को उपर्फा (६) सँग सम्बजन्धत नक्किको िालग लनिेर्न) 

न्यावयक सलिलत 

आलिताि गाउँपालिकािा पेश गरेको 
लनिेर्न पत्र 

 

 

विषय : नक्कि पाँउ भन्ने बारे । 

 

.......................... बस्ने ..................................... लनिेर्क/िार्ी/प्रलतिार्ी 
विरुद्ध 

.......................... बस्ने ........................................... विपिी/िार्ी/प्रलतिार्ी 
ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्तरु िापत रु १०। साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१. उपरोि विपिीसँगको उलिेजखत िदु्दािा अध्ययनको िालग रे्हायका कागजातहरु आिश्यक परेको हुँर्ा प्रिाजणत 
प्रलतलिवप पाउँ भनी यो लनिेर्न साथ उपजस्थत भएको छु । अत: नक्किको प्रिाजणत प्रलतलिवप पाउँ । 

रे्हाय : 
क) ...................................... 
ख) ....................................... 
ग) ....................................... 
घ) ....................................... 
ङ) ....................................... 

२. िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बिोजजि सहुँिा बझुाउँिा । 

 

 

लनिेर्क 

लनज .......................... 
 

 

 

 

इलत सम्ित ्.............. साि ........... िवहना ................. गते । 
 

आज्ञािे, 
भोज बहार्रु ऐडी 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 


