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मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको न््यय्क सलमलििे उजरुीको कयरवयही यकनयरय गदया 
अपनयउनपुने (कय्ायवलिकय सम्बन्िमय) व््वर्सथय गना बनेको ऐन 

प्रर्सियवनयाः न््यय्क सलमलििे प्रचलिि कयनून बमोजजम उजरुीको कयरवयही र यकनयरय गदया अपनयउनपुने कय्ायवलि ि् गरी 
र्सपष्टिय, एकरूपिय एवं पयरदजशािय कय्म गरी कयनूनको शयसन िथय न््य् प्रलिको जनयवश्वयस कय्म रयखीरहनको ियलग 
प्रचिनमय रहेको संघी् कयनूनमय भए देजख बयहेक थप कयनूनी व््वर्सथय गना वयञ्छनी् भएकोिे, 
 नेपयिको संयवियनको ियरय २२१ को उपियरय (१) बमोजजम मर्स्याङ्दी गयउँसभयिे ्ो ऐन बनयएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रयरजम्भक 
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संजिप्त नयम र प्रयरम्भाः (१) ्स ऐनको नयम “मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको न््यय्क सलमलििे उजरुीको कयरवयही यकनयरय गदया 
अपनयउनपुने (कय्ायवलिकय सम्बन्िमय) व््वर्सथय गना बनकेो ऐन, २०७४” रहेको छ । 

  (२) ्ो ऐन िरुून्ि प्रयरम्भ हनुेछ । 

१. पररभयषयाः यवष् वय प्रसङ्गिे अको अथा नियगेमय ्स ऐनमय; 
(क)   “उजरुी” भन्नयिे सलमलि समि परेको उजरुीबयट शरुु भएको प्रचलिि कयनून बमोजजम 

 सलमलििे कयरवयही र यकनयरय गने उजरुी सम्झनपुछा ।  

(ख) “खयम्ने”  भन्नयिे िोयकएको सम्पजिको मूल्यंकन गररदय भ््यउने हदियई सम्झन ुपदाछ ।  

             (ग) “चिन चियईददने”  भन्नयिे लनर्ा्  पश्चयि हक अलिकयर प्रयप्त भएको व््जिियई कुनै वर्सि ु वय                

सम्पजि भोग गना ददने कय्ाियई सम्झनपुदाछ । 

(घ) “जमयनि”  भन्नयिे कुनै व््जि वय सम्पजिियई न््यय्क सलमलििे चयहेको वखिमय उपजर्सथि वय 
हयजजर गरयउन लिएको जजम्मय वय उिरदयय्त्वियई सम्झनपुदाछ ।   

                       (ङ) “ियमेिी”  भन्नयिे न््यय्क सलमलिको िेत्रयलिकयर लभत्रकय यववयदहरुमय सम्वजन्िि पिियई वझुयईने 
म््यद,  सचुनय,  आदेश,  पूजी वय जयनकयरी पत्र ररिपूवाक वझुयउने कय्ाियई सम्झनपुछा ।  

(च) “िय्दयि”  भन्नयिे सम्पजिको यववरर् वय गन्िी गरेको संख््य जलनने व््होरय वय सम्पजिको फयँटवयरी 
वय िगिियई सम्झनपुदाछ ।  

(छ) “िोयकएको” वय “िोयकए बमोजजम” भन्नयिे ्स ऐन अन्िगाि बनेको लन्ममय िोयकए बमोजजम 
सम्झनपुछा । 

(ज) “दरपीठ”  भन्नयिे न््यय्क सलमलि समि पेश हनु आएकय कुनै कयगजपत्रको सम्बन्िमय ररि नपगु े
वय कयनूनिे दिया नहनुे वय नियग्ने भएमय त््सको पछयलि पयि सोको कयरर् र अवर्सथय जनयइ 
अलिकयरप्रयप्त अलिकयरीिे िेजखददने लनदेशन वय व््होरयियई सम्झनपुदाछ ।  

(झ) “नयमेसी”  भन्नयिे कुनै व््जिको नयम, थर र विन समेिको यवर्सििृ यववरर् खिुयइएको व््होरयियई 
सम्झनपुदाछ ।  

(ञ) “नयलिश”  भन्नयिे कुनै यववयदको यवष्मय दफय ८ बमोजजम ददएको उजरुी, लनवेदन वय यफरयद 
सम्झनपुछा  

(ट)   “लनर्ा्  यकियब”  भन्नयिे सलमलििे उजरुीमय गरेको लनर्ा् को अलभिेख रयख्नको ियलग खिय गरेको 
उजरुीमय लनर्ा्  गरेको व््होरय र त््सको आियर िथय कयरर्को संजिप्त उलिेख भएको यकियब 
सम्झनपुछा । 

(ठ)  “पन्चकृलि मोि”  भन्नयिे पञ्च भियद्मीिे सम्पजिको र्सथिगि िथय र्सथयनी् अविोकन मूल्यंकन              

गरी यवक्री यविरर् हनुसक्ने उजचि ठहरयएर लनजश्चि गरेको मलु्ियई सम्झनपुदाछ ।    

(ि) “पेशी”  भन्नयिे न््यय्क सलमलि समि लनर्ा् यथा पेश हनुे यववयदहरुमय पिहरुियई  
 उपजर्सथि गरयइ सनुवुयइ गने कयमियई सम्झनपुदाछ ।  

(ढ) “प्रलिबयदी” भन्नयिे बयदीिे जसकय उपर उजरुी दिया गदाछ सो व््जि वय संर्सथय सम्झनपुछा । 
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  (र्) “वकपत्र”  भन्नयिे यववयद सम्बन्िमय जयनकयर भई सयिीको रुपमय व््ि गरेकय कुरय  
   िेजखने वय िेजखएको कयगजियई सम्झनपुछा ।  

                             (ि)       “बन्द ईजियस”  भन्नयिे न््यय्क सलमलि अन्िगाि लनरुपर् हनुे यववयदहरु मध््े गोप्् प्रकुलिको यववयद 
भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपलन्िय कय्म गना आवश््क देजखएमय सम्वद्ध पिहरु मयत्र 
सहभयगी हनुेगरी प्रवन्ि गरीएको सनुवुयई किियई सम्झनपुछा ।  

(थ) “बयदी” भन्नयिे कसै उपर सलमलि समि उजरुी दिया गने व््जि वय संर्सथय सम्झनपुछा । 

 (द) “मूलिवी”  भन्नयिे न््यय्क सलमलि अन्िगाि यवचयरयिीन मदु्धय अन्् अड्डय अदयििमय समेि 
 यवचयरयलिन भईरहेको अवर्सथयमय न््यय्क सलमलििे लनर्ा्  गदया अन्् यवचयरयलिन मदु्धयमय 
 प्रभययवि हनुे देजखएमय प्रभयव पयने मदु्धयको फैसिय नभएसम्म प्रभययवि हनुे मदु्दय र्सथलगि गने कय्ाियई      

सम्झनपुछा ।  

(ि) “िगयपयि”  भन्नयिे घरजग्गय र त््ससँग अन्िर लनयहि टहरय,  बोट यवरुवय,  खलुिय जलमन र त््समय 
रहेकय सबैखयिे संरचनय वय चचेको जग्गय,  छेउछयउ,  सेरोफेरो र सम्पूर्ा अव्वियई सम्झनपुदाछ 
।  

                            (न) “सदरर्स्यहय”  भन्नयिे िरौटीमय रहेको रकमको िगि किय गरी आम्दयनीमय वयध्ने  कय्ाियई 
सम्झनपुछा ।     

  (प) “सभय” भन्नयिे गयउँसभय सम्झनपुछा । 
  (फ) “सलमलि” भन्नयिे न््यय्क सलमलि सम्झनपुछा र सो शव्दिे र्सथयनी् ऐनको दफय ४८  

   को उपदफय (६) बमोजजमको सलमलिियइा समेि जनयउनेछ । 

(ब) “सयि वसयिी”  भन्नयिे हरेक वषाको ियलग छुिय छुिै हनुे गरी प्रलिवषाको लनलमि र्सथय्ी रुपमय ि् 
गररएको शिा सम्झनपुछा । 

    (भ)   “र्सथयनी् ऐन” भन्नयिे “र्सथयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन, २०७४” सम्झनपुछा । 

  (म)  "संयवियन" भन्नयिे नेपयिको संयवियन सम्झनपुछा । 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-२ 

सलमलिको अलिकयर  

२. उजरुीमय लनर्ा्  सम्बन्िी कयमाः सलमलिमय दिया भएकय उजरुी वय उजरुीको लनर्ा्  गने वय दिया भएको नयलिश वय 
उजरुीको कुनै व््होरयिे िगि किय गने अलिकयर सलमलिियइा मयत्र हनुेछ । 

३. लनर्ा्  सम्बन्िी बयहेक अन्् कयमाः (१) दफय ३ मय उलिेख भएको वय प्रचलिि कयनूनिे सलमलि वय सलमलिको 
सदर्स्िे नै गने भन्ने व््वर्सथय गरेको वय कय्ाको प्रकृलििे सलमलि वय सलमलिको सदर्स्िे नै गनुापने र्सपष्ट भैरहेको 
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देजख बयहेकको अन्् कय्ाहरू ्स ऐनमय िोयकएको कमाचयरी र त््सरी निोयकएकोमय सलमलििे लनर्ा्  गरी िोकेको 
वय अलिकयर प्रदयन गरेको कमाचयरीिे गनुापनेछ । 

 (२) िोयकएको शयखय प्रमखु वय िोयकएकय अन्् कमाचयरीिे ्स ऐन र प्रचलिि कयनून बमोजजम िोयकएको कयम 
गदया सलमलिको सं्ोजक वय सलमलििे िोकेको सदर्स्को प्रत््ि लनदेशन, देखदेख र लन्न्त्रर्मय रही गनुापनेछ । 

४. ्स ऐन बमोजजम कय्ायवलि अविम्बन गनुापनेाः सलमलििे उजरुी वय उजरुीको कयरवयही र यकनयरय गदया प्रचलिि र 
सम्बजन्िि संघी् कयनूनमय र्सपष्ट उलिेख भए देजख बयहेक ्स ऐन बमोजजमको कय्ायवलि अविम्बन गनुापनेछ । 

५. सलमलििे हेनेाः सलमलिियइा देहय् बमोजजमको उजरुीहरूमय कयरवयही र यकनयरय गने अलिकयर रहनेछाः 

(क) र्सथयनी् ऐनको दफय ४७ अन्िगािको उजरुी, 
(ख) मेिलमियप ऐन, २०६८ अनसुयर मेिलमियपको ियलग गयउँपयलिकयमय प्रयेषि उजरुी, 
(ग) संयवियनको अनसूुची-८ अन्िगािको एकि अलिकयर अन्िगाि सभयिे बनयएको कयनून बमोजजम 

लनरूपर् हनुे गरी लसजजाि उजरुी, िथय 
(घ) प्रचलिि कयनूनिे गयउँपयलिकयिे हेने भलन िोकेकय उजरुीहरू । 

६. सलमलिको िते्रयलिकयराः सलमलििे दफय ६ अन्िगािकय मध््े देहय् बमोजजमकय उजरुीहरूमय मयत्र िेत्रयलिकयर ग्रहर् 
गने िथय कयरवयही यकनयरय गनेछाः 

(क) व््जिको हकमय उजरुीकय सबै पि गयउँपयलिकयको भैगोलिक िेत्रयलिकयर लभत्र बसोबयस गरीरहेको, 
(ख) प्रचलिि कयनून र संयवियनको भयग ११ अन्िगािको कुनै अदयिि वय न््य्यिीकरर् वय लनकय्को 

िेत्रयलिकयर लभत्र नरहेको, 
(ग) गयउँपयलिकयको िेत्रयलिकयर लभत्र परेकय कुनै अदयिि वय लनकय्बयट मेिलमियप वय लमियपत्रको 

ियलग प्रयेषि गरीएको, 
(घ) अचि सम्पजि समयवेश रहेको यवष्मय सो अचि सम्पजि गयउँपयलिकयको भैगोलिक िेत्रयलिकयर 

लभत्र रयहरहेको, िथय 
(ङ) कुनै घटनयसँग सम्बजन्िि यवष्वर्सि ुरहेकोमय सो घटनय गयउँपयलिकयको भैगोलिक िेत्र लभत्र घटेको 

। 

पररच्छेद-३ 

उजरुी िथय प्रलिवयद दिया 

७. लबवयद दिया गनेाः (१) कसै उपर लबवयद दिया गदया वय उजरुी चियउँदय प्रचलिि कयनून बमोजजम हकदै्य पगुेको 
व््जििे सलमलिको िोयकएको शयखय समि उजरुी दिया गनासक्नेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम उजरुी ददंदय ्स ऐन िथय प्रचलिि कयनून बमोजजम खिुयउनपुने कुरय सबै 
खिुयइा िथय पु् याउनपुने प्रयक्र्य सबै परुयगरी अनसूुची-१ बमोजजमको ढयँचयमय ददनपुनेछ । 
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  (३) उपदफय (२) मय िेजखए देजख बयहेक उजरुीमय देहय् बमोजजमको व््होरय समेि खिुयउनपुनेछाः 
(क) बयदीको नयम, थर, विन र लनजको बयबू र आमय, िथय थयहय भएसम्म बयजे र बज््ै को नयम; 

(ख) प्रलिबयदीको नयम, थर र थयहय भएसम्म लनजको बयब ुर आमयको नयम, थर र र्सथयन पिय ियग्नेगरी 
र्सपष्ट खिेुको विन; 

(ग) गयउँपयलिकयको नयम सयहि सलमलिको नयम; 

(घ) उजरुी गनुापरेको व््होरय र सम्पूर्ा यववरर्; 
(ङ) गयउँपयलिकयिे िोके अनसुयरको दर्सिरु बझुयएको रलसद वय लनर्ससय; 
(च) सलमलिको िेत्रयलिकयर लभत्रको उजरुी रहेको व््होरय र सम्बजन्िि कयनून; 

(छ) बयदीिे दयवी गरेको यवष् र सोसँग सम्बन्िीि प्रमयर्हरू; 

(ज) हदम््यद ियग्ने भएमय हदम््यद रहेको िथय हकदै्य पगुेको  सम्बन्िी व््होरय; 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्िि यवष् भएकोमय सो सम्पजि चि भए रहेको र्सथयन, अवर्सथय िथय अचि 

भए चयरयकलिय सयहिको सबै यववरर् । 

  (४)  प्रचलिि कयनूनमय कुनै यवशेष प्रयक्र्य वय ढयँचय वय अन्् केयह उलिेख भएको रहेछ भने सो सन्दभामय 
आवश््क यववरर् समेि खिेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकलसमको िलिपूलिा भरयउनपुने अथवय बण्िय िगयउनपुने अवर्सथयको उजरुीको हकमय त््र्सिो 
िलिपूलिा वय बण्िय वय चिनको ियलग सम्बजन्िि अचि सम्पजिको यववरर् खिेुको हनुपुनेछ । 

८. लबवयद दिया गरी लनर्ससय ददनाेः (१) उजरुी प्रशयसकिे दफय ८ बमोजजम प्रयप्त उजरुी दिया गरी बयदीियइा ियरेख िोयक 
अनसूुची-२ बमोजजमको ढयँचयमय लबवयद दियाको लनर्ससय ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम ियरेख ददन ुपने अवर्सथयमय ियरेख िोक्दय अनसूुची-३ बमोजजमको ढयँचयमय ियरेख 
भपयाइा खिय गरी सम्बजन्िि पिको दर्सिखि गरयइा लमलसि सयमेि रयख्नपुछा । 

 (३) उपदफय (२) बमोजजम ियरेख भपयाइामय िोयकएको ियरेख िथय उि लमलिमय हनुे कय्ा समेि उलिेख 
गरी सम्बजन्िि पिियइा अनसूुची-४ बमोजजमको ढयँचयमय ियरेख पचया ददनपुनेछ । 

९. उजरुी दरपीठ गनेाः (१) उजरुी प्रशयसकिे दफय ८ बमोजजम पेश भएको उजरुीमय प्रयक्र्य नपगुेको देजखए परुय गनुापने 
देहय्को प्रयक्र्य परुय गरी अथवय खिुयउनपुने देहय्को व््होरय खिुयइ ल्यउन ुभन्ने व््होरय िेजख पयच ददनको सम् 
िोयक िथय लबवयद दिया गना नलमलने भए सो को कयरर् सयहिको व््होरय जनयइा दरपीठ गरेमय बयदीियइा उजरुी यफिया 
ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम प्रयक्र्य नपगुेको भलन दरपीठ गरी यफिया गरेको उजरुीमय दरपीठमय उलिेख 
भए बमोजजमको प्रयक्र्य परुय गरी पयच ददनलभत्र ल्यएमय दिया गररददनपुछा । 

  (३) उपदफय (१) बमोजजमको दरपीठ आदेश उपर जचि नबझु्ने पििे सो आदेश भएको लमलििे लिन ददन 
लभत्र उि आदेशको यवरूध्दमय सलमलि समि लनवेदन ददन सक्नेछ । 
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  (४) उपदफय (३) बमोजजम ददएको लनवेदन व््होरय मनयलसब देजखए सलमलििे उपदफय (१) बमोजजमको 
दरपीठ बदर गरी लबवयद दिया गना आदेश ददनसक्नेछ । 

  (५) उपदफय (४) बमोजजम आदेश भएमय उजरुी प्रशयसकिे त््र्सिो लबवयद दिया गरी अरू प्रयक्र्य परुय 
गनुापनेछ । 

१०. दिया गना नहनुाेः उजरुी प्रशयसकिे दफय ८ बमोजजम पेश भएको उजरुीमय देहय् बमोजजमको व््होरय दठक भएनभएको 
जयँच गरी दिया गना नलमलने देजखएमय दफय १० बमोजजमको प्रयक्र्य परुय गरी दरपीठ गनुापनेछाः 

(क) प्रचलिि कयनूनमय हदम््यद िोयकएकोमय हदम््यद वय म््यद लभत्र उजरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचलिि कयनून बमोजजम सलमलिको िेत्रयलिकयर लभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) कयननु बमोजजम ियग्ने दर्सिरु दयजखि भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि वय अलिकयरसँग सम्बजन्िि यवष्मय यववयद लनरूपर् गनुापने यवष् उजरुीमय समयवेश 

रहेकोमय त््र्सिो सम्पजि वय अलिकयर यवष्मय उजरुी गना बयदीको हक र्सथययपि भएको प्रमयर् 
आवश््क पनेमय सो प्रमयर् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यवष्मय उजरुी गने हकदै्य बयदीियइा रहे नरहेको; 
(च) लिखिमय परुयगनुापने अन्् ररि पगु ेनपगुेको; िथय 

११. दोहोरो दिया गना नहनुाेः (१) ्स ऐनमय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन प्रचलिि कयनून बमोजजम सलमलि वय अन्् 
कुनै अदयिि वय लनकय्मय कुनै पििे उजरुी गरी सलमलि वय उि अदयिि वय लनकय्बयट उजरुीमय उलिेख भएको 
यवष्मय प्रमयर् बजुझ वय नबजुझ यववयद लनरोपर् भैसकेको यवष् रहेको छ भने सो उजरुीमय रहेकय पि यवपिको 
बीचमय सोयह यवष्मय सलमलििे उजरुी दिया गना र कयरवयही गना हुँदैन । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम दिया गना नलमलने उजरुी भिुवश दिया भएकोमय सो व््होरय जयनकयरी भएपलछ 
उजरुी जनुसकैु अवर्सथयमय रहेको भए पलन सलमलििे उजरुी खयरेज गनुापनेछ ।  

१२. उजरुीसयथ लिखि प्रमयर्को सक्कि पेश गनुापनेाः उजरुीसयथ पेश गनुा पने प्रत््ेक लिखि प्रमयर्को सक्कि र कजम्िमय 
एक प्रलि नक्कि उजरुीसयथै पेश गनुापनेछ र उजरुी प्रशयसकिे त््र्सिो लिखिमय कुनै कैयफ्ि जनयउनपुने भए सो 
जनयइ सो प्रमयर् सम्बजन्िि लमलसिमय रयख्नछे । 

१३. उजरुी िथय प्रलिवयद दिया दर्सिरुाः (१) प्रचलिि कयनूनमय लबवयद दिया दर्सिरु िोयकएकोमय सोयह बमोजजम िथय दर्सिरु 
निोयकएकोमय एक स् रूपै्यँ बझुयउनपुनेछ । 

  (२) प्रचलिि कयनूनमय प्रलिवयद दिया दर्सिरु नियग्ने भनेकोमय बयहेक एक स् रूपै्यँ प्रलिवयद दिया दर्सिरु 
ियग्नेछ । 

१४. प्रलिवयद पेश गनुापनेाः (१) प्रलिबयदीिे दफय २० बमोजजम म््यद वय सूचनय प्रयप्त भएपलछ म््यद वय सूचनयमय िोयकएको 
सम्यवलि लभत्र उजरुी प्रशयसक समि आफै वय वयरेस मयफा ि लिजखि प्रलिवयद दिया गनुापनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम प्रलिवयद पेश गदया प्रलिबयदीिे भएको प्रमयर् िथय कयगजयिकय प्रलिलियप सयथै 
संिग्न गरी पेश गनुापनेछ । 
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  (३) प्रलिवयदीिे लिजखि ब््होरय ददँदय अनसूुची-५ बमोजजमको ढयँचयमय ददनपुनेछ । 

१५. प्रलिवयद  जयचँ गनेाः (१) उजरुी प्रशयसकिे दफय १५ बमोजजम पेश भएको प्रलिवयद जयँच गरी कयनून बमोजजमको 
ररि पगुेको िथय म््यद लभत्र पेश भएको देजखए दिया गरी सलमलि समि पेश हनुे गरी लमलसि सयमेि गनुापनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम प्रलिवयद दिया हनुे भएमय उजरुी प्रशयसकिे प्रलिबयदीियइा बयदी लमियनको ियरेख 
िोक्नपुनेछ । 

१६. लिखिमय परुयगनुापने सयमयन्् ररिाः (१) प्रचलिि कयनून िथय ्स ऐनमय अन््त्र िेजखए देजख बयहेक सलमलि समि 
दिया गना ल्यएकय उजरुी िथय प्रलिवयदमय देहय् बमोजजमको ररि समेि परुय गनुापनेछाः 

(क) एफोर सयइज को नेपयिी कयगजमय बय्यँ िफा  पयँच सेजन्टलमटर, पयहिो पषृ्ठमय शीरिफा  दश 
सेजन्टलमटर र त््सपलछको पषृ्ठमय पयँच सेजन्टलमटर छोिेको िथय प्रत््ेक पषृ्ठमय बजिस हरफमय 
नबढयइा कयगजको एकयिफा  मयत्र िेजखएको;  

 (ख) लिखि दिया गना ल्यउने प्रत््ेक व््जििे लिखिको प्रत््ेक पषृ्ठको शीर पछुयरमय छोटकरी दर्सिखि 
गरी अजन्िम पषृ्ठको अन्त््मय िेखयत्मक िथय ल्यप्चे सयहछयप गरेको; 

(ग) कुनै कयनून व््वसय्ीिे लिखि ि्यर गरेको भए लनजिे पयहिो पषृ्ठको बय्यँ िफा  लनजको कयनून 
व््वसय्ी दिया प्रमयर्पत्र नंबर, नयम र कयनून व््वसय्ीको यकलसम खिुयइा दर्सिखि गरेको; िथय 

(घ) लिखिको अजन्िम प्रकरर्मय ्स लिखिमय िेजखएको व््होरय दठक सयँचो छ, झटु्ठय ठहरे कयनून 
बमोजजम सहुँिय बझुयउँिय भन्ने उलिेख गरी सो मलुन लिखि दिया गना ल्यएको वषा, मयहनय र गिे 
िथय वयर खिुयइा लिखि दिया गना ल्यउने व््जििे दर्सिखि गरेको, । 

 िर ब््होरय परुयइ पेश भएको लिखि लिनियइ ्ो उपदफयिे बयिय पयरेको मयलनने छैन ।  

 

  (२) लिखिमय यवष्हरू क्रमबध्द रूपमय प्रकरर् प्रकरर् छुट्ययइा सं्लमि र म्याददि भयषयमय िेजखएको 
हनुपुनेछ ।  

  (३) लिखिमय पेटबोलिमय परेको र्सथयनको पयहचयन हनुे र्सपष्ट यववरर् र व््जिको नयम, थर , ठेगयनय िथय 
अन्् यववरर् र्सपष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

  (४) लिखि दिया गना ल्यउन ेवय सलमलिमय कुनै कयगज गना आउनेिे लनजको नयम, थर र विन खिेुको 
नयगररकिय वय अन्् कुनै प्रमयर् पेश गनुापछा । 

१७. नक्कि पेश गनुापनेाः उजरुी वय प्रलिवयद दिया गना ल्यउनेिे यवपिीको ियलग उजरुी िथय प्रलिवयदको नक्कि िथय संिग्न 
लिखि प्रमयर्हरूको नक्कि सयथै पेश गनुापछा । 

१८. उजरुी वय प्रलिवयद संशोिनाः (१) लिखि दिया गना ल्यउने पििे सलमलिमय दिया भइसकेको लिखिमय िेखयइ वय टयइप 
वय मदु्रर्को सयमयन्् त्रटुी सच््यउन लनवेदन ददन सक्नछे । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको लनवेदनमय मयग बमोजजम सच््यउँदय दयवी िथय प्रलिवयदमय गरीएको मयग वय 
दयवीमय मिुभिु पिमय फरक नपने र लनकै सयमयन्् प्रकयरको संशोिन मयग गरेको देखेमय उजरुी प्रशयसकिे सो 
बमोजजम सच््यउन ददन सक्नेछ । 
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  (३) उपदफय (२) बमोजजम संशोिन भएमय  सो को जयनकयरी उजरुीको अको पिियइा ददनपुनेछ । 

पररच्छेद-४ 

म््यद ियमेिी िथय ियरेख  

१९. म््यद सूचनय ियमेि गनेाः (१) उजरुी प्रशयसकिे दफय ९ बमोजजम लबवयद दिया भएपलछ बयढमय दइुा ददन लभत्र 
प्रलिबयदीकय नयममय प्रचलिि कयनूनमय म््यद िोयकएको भए सोयह बमोजजम र निोयकएको भए पन्र ददनको म््यद ददइा 
सम्बजन्िि विय कय्याि् मयफा ि उि म््यद वय सूचनय ियमेि गना सक्नेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम म््यद वय सूचनय ियमेि गदया दफय ९ बमोजजमको उजरुी िथय उि उजरुी सयथ 
पेश भएको प्रमयर् कयगजको प्रलिलिपी समेि संिग्न गरी पठयउनपुनेछ । 

  (३) उपदफय (२) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन एक भन्दय बयढ प्रलिबयदीियइा म््यद ददनपुदया 
प्रमयर् कयगजको नक्कि कुनै एकजनय मिु प्रलिबयदीियइा पठयइा बयँयकको म््यदमय प्रमयर् कयगजको नक्कि फियनयको 
म््यद सयथ पठयइएको छ भन्ने व््होरय िेजख पठयउनपुनेछ । 

  (४) उपदफय (१) बमोजजम प्रयप्त भएको म््यद विय कय्याि्िे बयढमय लिन ददन लभत्र ियमेि गरी ियमेिीको 
व््होरय खिुयइा सलमलिमय पठयउन ुपनेछ । 

  (५) उपदफय (१) बमोजजम म््यद ियमेि हनु नसकेमय देहय् बमोजजमको यवद्यिुी् मयध््म वय पलत्रकयमय 
सूचनय प्रकयशन गरेर म््यद ियमेि गनुापनेछाः  

(क) म््यद ियमेि गररनपुने व््जिको कुनै फ््यक्स वय इामेि वय अन्् कुनै अलभिेख हनु सक्ने यवद्यिुी् 
मयध््मको ठेगयनय भए सो मयध््मबयट; 

(ख) प्रलिबयदीिे म््यद ियमेिी भएको जयनकयरी पयउन सक्ने मनयलसब आियर छ भन्ने देजखएमय सलमलिको 
लनर्ा् बयट कुनै र्सथयनी् दैलनक पलत्रकयमय सूचनय प्रकयशन गरेर वय र्सथयनी् एफ.एम. रेलि्ो वय 
र्सथयनी् टेलिलभजनबयट सूचनय प्रसयरर् गरेर; वय 

(ग) अन्् कुनै सरकयरी लनकय्बयट म््यद ियमेि गरयउँदय म््यद ियमेि हनु सक्ने मनयलसब कयरर् 
देजखएमय सलमलिको आदेशबयट त््र्सिो सरकयरी लनकय् मयफा ि । 

  (६) ्स ऐन बमोजजम म््यद जयरी गनुापदया अनसूुची-६ बमोजजमको ढयँचयमय जयरी गनुापनेछ । 
२०. रोहवरमय रयख्नपुनेाः ्स ऐन बमोजजम विय कय्याि् मयफा ि ियमेि गररएको म््यदमय सम्बजन्िि वियको अध््ि वय 

सदर्स् िथय कजम्िमय दइुाजनय र्सथयनी् भियदलम रोहवरमय रयख्नपुनेछ । 

२१. रीि बेरीि जयचँ गनेाः (१) उजरुी प्रशयसकिे म््यद ियमेिीको प्रलिवेदन प्रयप्त भएपलछ रीिपूवाकको ियमेि भएको छ 
वय छैन जयँच गरी आवश््क भए सम्बजन्िि विय सजचवको प्रलिवेदन समेि लिइा रीिपूवाकको देजखए लमलसि सयमेि 
रयजख िथय बेरीिको देजखए बदर गरी पनुाः म््यद ियमेि गना िगयइा ियमेिी प्रलि लमलसि सयमेि रयख्नपुनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम जयँच गदया सम्बजन्िि कमाचयरीिे बदलन्ि रयजख कय्ा गरेको देजखए उजरुी 
प्रशयसकिे सो व््होरय खिुयइा सलमलि समि प्रलिवेदन पेश गनुापनेछ । 
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  (३) उपदफय (२) बमोजजमको प्रलिवेदनको व््होरय उप्िु देजखए सलमलििे सम्बजन्िि कमाचयरी उपर  
कयरवयहीको ियलग कय्ापयलिकय समि िेजख पठयउनसक्नेछ । 

२२. ियरेखमय रयखू्नपनेाः (१) उजरुी प्रशयसकिे दफय ९ बमोजजम लबवयद दिया गरेपलछ उजरुीकियाियइा र दफय १६ बमोजजम 
प्रलिवयद दिया गरेपलछ प्रलिबयदीियइा ियरेख िोयक ियरेखमय रयख्नपुछा । 

  (२) उजरुीकय पिहरूियइा ियरेख िोक्दय ियरेख िोयकएको ददन गररन ेकयमको व््होरय ियरेख भपयाइा िथय 
ियरेख पचयामय खिुयइा उजरुीकय सबै पिियइा एकै लमियनको लमलि िथय सम् उलिेख गरी एकै लमियनको ियरेख 
िोक्नपुछा । 

  (३) उपदफय (२) बमोजजम ियरेख िोयकएको सम्मय कुनै पि हयजजर नभए पलन िोयकएको कय्ा सम्पन्न 
गरी अको ियरेख िोक्नपुने भएमय हयजजर भएको पिियइा ियरेख िोयक सम्मय हयजजर नभइा पलछ हयजजर हनुे पिियइा 
अजघ हयजजर भइा ियरेख ियने पिसँग एकै लमियन हनुेगरी ियरेख िोक्नपुछा । 

  (४) ्स दफय बमोजजम िोयकएको ियरेखमय उपजर्सथि भएकय पिहरूियइा सयथै रयजख सलमलििे उजरुीको 
कयरवययह गनुापछा । 

  (५) उपदफय (४) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन िोयकएको ियरेखमय कुनै पि उपजर्सथि नभए पलन 
सलमलििे लबवयदको यवष्मय कयरवयही गना बयिय पनेछैन । 

२३. सलमलिको लनर्ा्  बमोजजम हनुाेः सलमलििे म््यद ियमेिी सम्बन्िमय प्रचलिि कयनून िथय ्स ऐनमय िेजखए देजख 
बयहेकको यवष्मय आवश््क प्रयक्र्य लनियारर् गना सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

सनुवयइा िथय प्रमयर् बझु्न ेसम्बन्िमय 

२४. प्रयरजम्भक सनुवयइााः (१) मेिलमियपबयट लबवयद लनरुपर् हनु नसकी सलमलिमय आएकय लबवयद प्रलिवयद दिया वय ब्यन 
वय सो सरहको कुनै कय्ा भएपलछ सनुवयइाको ियलग पेश भएको लबवयदमय उपिब्ि प्रमयर्कय आियरमय ित्कयि लनर्ा्  
गना सयकने भएमय सलमलििे लबवयद पेश भएको पयहिो सनुवयइामय नै लनर्ा्  गना सक्नेछ । 

  (२) सलमलि समि पेश भएको लबवयदमय उपदफय (१) बमोजजम ित्कयि लनर्ा्  गना सयकने नदेजखएमय 
सलमलििे देहय् बमोजजमको आदेश गना सक्नेछाः- 

(क) लबवयदमय मखु नलमिेको कुरयमय ्कीन गना प्रमयर् बझु्ने वय अन्् कुनै कय्ा गने; 

(ख) लबवयदमय बझु्नपुने प्रमयर् ्यकन गरी पिबयट पेश गना िगयउन ेवय सम्बजन्िि लनकय्बयट मयग गने 
आदेश गने;  

(ग) मेिलमियपकय सम्बन्िमय लबवयदकय पिहरूसँग छिफि गने; िथय 
(घ) लबवयदकय पि उपजर्सथि भएमय सनुवुयइको ियलग ियरेख िथय पेजशको सम् ियलिकय लनियारर् गने 

। 

  (३) उपदफय (१) र (२) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन सलमलििे र्सथयनी् ऐनको दफय ४७ को 
उपदफय (२) बमोजजमको उजरुीमय मेिलमियपको ियलग पठयउने आदेश गनुापनेछ । 
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२५. प्रमयर् दयजखि गनेाः बयदी वय प्रलिबयदीिे कुनै न्यँ प्रमयर् पेश गना अनमुलि मयग गरी लनवेदन पेश गरेमय उजरुी 
प्रशयसकिे सोयह ददन लिन सक्नेछ । 

२६. लिखि जयचँ गनेाः (१) सलमलििे उजरुीमय पेश भएको कुनै लिखिको सत््िय परीिर् गना रेखय वय हर्सियिर यवशेषज्ञियइा 
जयँच गरयउन जरूरी देखेमय सो लिखिियइा असत्् भन्ने पिबयट परीिर् दर्सिरु दयजखि गना िगयइा रेखय वय हर्सियिर 
यवशेषज्ञबयट लिखि जयँच गरयउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम जयँच गदया मनयलसब मययफकको सम् िोयक आदेश गनुापनेछ र सम् लभत्र 
जयँच सम्पन्न हनुको ियलग ्थयसम्भव व््वर्सथय गनुापनेछ ।  

  (३) उपदफय (१) बमोजजम जयँच गदया लिखि असत्् ठहरीएमय लिखि सत्् रहेको भन्ने पिबयट ियगेको 
दर्सिरु असिु गरी उपदफय (१) बमोजजम दर्सिरु दयजखि गने पिियइा भरयइाददनपुछा । 

२७. सयिी बझु्नाेः (१) सलमलिबयट सयिी बझु्ने आदेश गदया सयिी बझु्ने ददन िोयक आदेश गनुापनेछ । सयछी रयख्दय बढीमय 
५ जनय रयख्न ुपने ।  

  (२) उपदफय (१) बमोजजम आदेश भएपलछ उजरुी प्रशयसकिे उजरुीको पिियइा आदेशमय उलिेख भएको 
लमलिमय सयिी बझु्ने ियरेख िोक्नपुनेछ । 

  (३) सयिी बझु्ने ियरेख िोयकएको ददनमय आफ्नो सयिी सलमलि समि उपजर्सथि गरयउन ुसम्बजन्िि पिको 
दयय्त्व हनुेछ । 

२८. सलमलिको िफा बयट बकपत्र गरयउनाेः (१) ्स ऐनमय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन नयबयिक वय अशि 
वय वधृ्दवृध्दय पि रहेको उजरुीमय सयजि बकपत्रको ियलग िोयकएको ियरेखको ददन उपजर्सथि नभएको वय उपजर्सथि 
नगरयइएको सयिीियइा सलमलििे म््यद िोयक सलमलिको िफा बयट जझकयइा बकपत्र गरयउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम सयिी जझकयउँदय बकपत्र हनुे ियरेख िोयक म््यद जयरी गनुापनेछ र उजरुीकय 
पिहरूियइा समेि सोयह लमियनको ियरेख िोक्नपुनेछ । 

२९. सयिी बकपत्र गरयउनाेः (१) उजरुी प्रशयसकिे सयिी बकपत्रको ियलग िोयकएको ददन पिहरूसँग लनजहरूिे उपजर्सथि 
गरयउन ल्यएकय सयजिको नयमयविी लिइा सलमलि समि पेश गनुापनेछ । 

  (२) सयिी बकपत्रको ियलग िोयकएको ियरेखको ददन उजरुीकय सबै पििे सयिी उपजर्सथि गरयउन ल्यएको 
भए कय्याि् खलुनयसयथ िथय कुनै पििे सयिी उपजर्सथि गरयउन नल्यएको भए ददनको बयह्र बजेपलछ सलमलििे 
उपिब्ि भए सम्मकय सयिीको बकपत्र गरयउनपुनेछ । 

३०. बन्देज गना सक्नाेः (१) सयिीको बकपत्र गरयउँदय उजरुीको यवष्वर्सि ुभन्दय फरक प्रकयरको िथय सयिी वय उजरुीको 
पिियइा अपमयलनि गने वय जझझ््यउने वय अनजुचि प्रकयरको प्रश्न सोलिएमय सलमलििे त््र्सिो प्रश्न सोध्नबयट पिियइा 
बन्देज गना सक्नेछ । 

  (२) नयबयिक वय वधृ्द वय असि वय लबरयमीिे सयिी बक्नपुने भइा त््र्सिो उजरुीमय कुनै पिको उपजर्सथलि 
वय अन्् कुनै मनयलसब कयरर्िे सयिीियइा बकपत्र गना अनजुचि दबयव परेको वय पने प्रबि सम्भयवनय रहेको छ भन्ने 
सलमलिियइा ियगेमय सलमलििे त््र्सिो पिको प्रत््ि उपजर्सथलिियइा बन्देज गरी लनजिे सयिीिे नदेख्न ेगरी मयत्र उपजर्सथि 
हनु आदेश गना सक्नेछ । 
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  (३) उपदफय (२) बमोजजम आदेश गरेमय सयिीिे नदेख्न ेगरी पि उपजर्सथि हनुे व््वर्सथय लमियउने दयय्त्व 
सलमलिको हनुेछ । 

  (४) उपदफय (१) वय (२) बमोजजम गदया सलमलििे उजरुीसँग सम्बजन्िि आवश््क प्रश्न ि्यर गरी सलमलिको 
िफा बयट बकपत्र गरयउन  सक्नछे । 

३१. पेशी सूची प्रकयशन गनुापनेाः (१) उजरुी प्रशयसकिे प्रत््ेक हप्तय शकु्रवयर अगयमी हप्तयको ियलग पेशी िोयकएको 
लबवयदहरूको सयप्तययहक पेशी सूची िथय िोयकएको ददन उि ददनको ियलग पेशी िोयकएकय लबवयदहरूको पेशी सूची 
प्रकयशन गनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको सूची सं्ोजकिे र लनजको अनपुजर्सथलिमय लनजिे जजम्मेवयरी िोकेको सलमलिको 
सदर्स्िे प्रमयजर्ि गनुापनेछ । 

३२. दैलनक पेशी सूचीाः (१) उजरुी प्रशयसकिे दफय ३२ बमोजजमको सयप्तययहक पेशी सूचीमय चढेकय लबवयद हरूको  
िोयकएको ददनको पेशी सूची ि्यर गरी एक प्रलि सूचनय पयटीमय टयँर्सन िगयउनपुनेछ िथय एक प्रलि सलमलिकय 
सदर्स्हरूियइा उपिब्ि गरयउनपुनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको सूचीमय लबवयदहरू उलिेख गदया लबवयद दियाको आियरमय देहय्को क्रममय 
ि्यर गरी प्रकयशन गरयउनपुनेछाः- 

  (क) नयबयिक पि भएको लबवयद; 

  (ख) शयरररीक असििय वय अपयङ्गिय भएको व््जि पि भएको लबवयद; 

  (ग) सिरी वषा उमेर परुय भएको वधृ्द वय वधृ्दय पि भएको लबवयद; िथय 
  (घ) लबवयद दियाको क्रमयनसुयर पयहिे दिया भएको लबवयद । 

  (३) उपदफय (२) बमोजजम पेशी सूची ि्यर गदया मलुिवीबयट जयगेकय िथय सवोच्च अदयिि, उच्च अदयिि 
िथय जजलिय अदयििबयट पनुाः इन्सयफको ियलग प्रयप्त भइा दिया भएको लबवयदको हकमय शरुूमय सलमलिमय दिया भएको 
लमलिियइा नै दिया लमलि मयलन क्रम लनियारर् गनुापनेछ । 

  (४) उपदफय (१) वय (२) मय रहेको क्रमयनसुयर नै सलमलििे लबवयदको सनुवयइा र कयरवयही िथय यकनयरय 
गनुापनेछ । 

३३. उजरुी प्रशयसकको जजम्मेवयरी हनुाेः पेशी सूचीमय चढेकय लबवयदहरू कय्याि् खिेुको एक घण्टय लभत्र सलमलि समि 
सनुवयइाको ियलग पेश गने िथय उि ददनको िोयकएको कय्ा सयकए पलछ सलमलिबयट यफिया बजुझलिइा सरुजिि रयख्न े
जजम्मेवयरी उजरुी प्रशयसकको हनुेछ । 

३४. प्रमयर् सनुयउन सक्नाेः सलमलििे दफय २५ बमोजजम िोयकएको ियरेखको ददन उपजर्सथि सबै पिियइा अको पििे पेश 
गरेको प्रमयर् एवम ्कयगजयि देखयइा पयढ बयँची सनुयइा सो बयरेमय अको पिको कुनै कथन रहेको भए लिजखि ब्यन 
गरयइा लमलसि सयमेि गरयउन सक्नेछ । 

३५. लबवयदको सनुवयइा गनेाः (१) सलमलििे दवैु पिको कुरय सनुी लनजहरूको लबवयदको सनुवयइा िथय लनर्ा्  गनुापनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको सनुवयइा िथय लनर्ा्  गदया पिहरूको रोहवरमय गनुापनेछ । 

  (३) उपदफय (१) बमोजजम लबवयदको सनुवयइा गदया इजियस कय्म गरी सनुवयइा गना मनयलसव देजखएमय 
सोही अनसुयर गना सक्नेछ । 
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            िर  दबैु पिको भनयइ िथय जजयकर सनु्नियइ उपदफय ३ अनसुयरको इजियस कय्म गना बयिय हनुे छैन । 

३६. बन्द इजियसको गठन गनासक्न े(१) सलमलििे मयहिय िथय बयिबयलिकय समयवेश रहेको िथय आवश््क देखेको अन्् 
लबवयदको सनुवयइाको ियलग बन्द इजियस कय्म गरी सनुवयइा गना सक्नेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको बन्द इजियसमय लबवयदकय पि िथय अन्् सरोकयरवयिय बयहेक अन्् 
व््जिियइा इजियसमय प्रवेश गना नपयउने गरी बन्द इजियसको गठन गनुापनेछ । 

  (३) बन्द इजियसबयट हेररने लबवयदको कयम कयरवयही, यपिीिको नयम थर ठेगयनय िगय्िकय यवष् गोप्् 
रयख्नपुनेछ । 

३७. बन्द इजियस सम्बन्िी अन्् व््वर्सथयाः (१) बन्द इजियसबयट हेररएकय लबवयदहरूको कयगजयिको प्रलिलियप बयदी, 
प्रलिवयदद र लनजको यहिमय असर परेको कुनै सरोकयरवयिय बयहेक अरू कसैियइा उपिब्ि गरयउनहुुँदैन । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको लबवयदको िथ्् खिुयइा कुनै समयचयर कुनै पत्रपलत्रकयमय संप्रषेर् हनु ददन ु
हुँदैन । 

  (३) उपदफय (२) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन सलमलििे पिको गोपलन्िय िथय यहिमय प्रलिकुि 
प्रभयव नपने गरी समयचयर संप्रषेर् गना भने कुनै बयिय पनेछैन । 

३८. थप प्रमयर् बझु्नाेः लबवयदको सनुवयइाको क्रममय लबवयदको कुनै पिको अनरुोिमय वय लबवयद सनुवयइाको क्रममय सलमलि 
आफैिे थप प्रमयर् बझु्नपुने देखेमय उजरुीकय पिहरूियइा थप प्रमयर् पेश गना पेश गने ियरेख िोयक आदेश गना 
सक्नेछ । 

३९. र्सवयथा बयजझएको लबवयद हेना नहनुाेः सलमलिको सदर्स्िे देहय्कय लबवयदको कयरवयही र यकनयरयमय संिग्न हनुहुुँदैनाः- 

(क) आफ्नो वय नजजकको नयिेदयरको हक यहि वय सरोकयर रहेको लबवयद; 

 र्सपष्टीकरर्ाः ्स उपदफयको प्र्ोजनको ियलग "नजजकको नयिेदयर" भन्नयिे अपिुयिी पदया कयनून 
बमोजजम अपिुयिी प्रयप्त गना सक्ने प्रयथलमकिय क्रममय रहेको व््जि, मयमय, मयइज,ु सयनीआमय, 
ठूिीआमय, सयनोबयब,ु ठूिोबयबू, पलि वय पत्नी िफा कय सयसू, ससरुय, फूप,ु फूपयज,ु सयिय, जेठयन, 
सयिी, दददी, बयहनी, लभनयज,ु बयहनी ज्वयइँ, भयञ्जय, भयञ्जी, भयञ्जी ज्वयइँ, भयञ्जी बहुयरी िथय त््र्सिो 
नयियकय व््जिको एकयसगोिमय रहेको पररवयरको सदर्स् सम्झनपुछा । 

(ख) लनजिे अन्् कुनै हैलस्िमय गरेको कुनै कय्ा वय लनज संिग्न रहेको कुनै यवष् समयवेश रहेको 
कुनै लबवयद; 

(ग) कुनै यवष्मय लनजिे लबवयद चलने वय नचलने यवष्को छिफिमय सहभयलग भइा कुनैरय् ददएको 
भए सो यवष् समयवेश रहेको लबवयद; वय 

(घ) अन्् कुनै कयरर्िे आियरभिू रूपमय लनज र लनजको एकयघरसंगोिकय पररवयरकय सदर्स्को कुनै 
र्सवयथा बयजझएको लबवयद । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको कुनै अवर्सथय देजखएमय जनु सदर्स्को त््र्सिो अवर्सथय पछा उि सदर्स्िे 
लबवयद हेना नहनुे कयरर् खिुयइा आदेश गनुापनेछ । 
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  (३) उपदफय (१) को प्रलिकुि हनुे गरी कुनै सदर्स्िे कुनै लबवयदको कयरवययह र यकनयरयमय सहभयलग हनु 
ियगेमय लबवयदको कुनै पििे आवश््क प्रमयर् सयहि लबवयदको कयरवययह यकनयरय नगना लनवेदन ददन सक्नेछ  र सो 
सम्बन्िमय  कयम कयरबयही र्सथयनी् ऐनको दफय ४८(५) अनसुयर हनुेछ । 

  (४) उपदफय (३) अनसुयर लबवयद लनरुपर् हनु नसक्ने अवर्सथयमय र्सथयनी् ऐनको दफय ४८(६) र (७) को 
ब््बर्सथय अनसुयरको सभयिे िोकेको सलमलििे कयम कयरवययह र यकनयरयमय गनेछ । 

  (५) उपदफय (४) बमोजजम गदया सभयिे लबवयदकय पिहरूियइा सोयह उपदफय बमोजजम गदठि सलमलिबयट 
लबवयदको कयरवययह यकनयरय हनुे कुरयको जयनकयरी गरयइा उि सलमलि समि उपजर्सथि हनु पठयउनपुनेछ । 

पररच्छेद-६ 

लनर्ा्  र अन्् आदेश 

४०. लनर्ा्  गनुापनेाः (१) सलमलििे सनुवयइाको ियलग पेश भएको लबवयद हेदया कुनै प्रमयर् बझु्नपुने बयँयक नरयह लबवयद 
यकनयरय गने अवर्सथय रहेको देजखएमय सोयह पेशीमय लबवयदमय लनर्ा्  गनुापनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम लनर्ा्  गरेपलछ लनर्ा् को व््होरय लनर्ा्  यकियबमय िेजख सलमलिमय उपजर्सथि 
सदर्स्हरू सबैिे दर्सिखि गनुापनेछ । 

  (३) उपदफय (१) बमोजजम गरीएको लनर्ा् को दफय ४२ र अन्् प्रचलिि कयनून बमोजजम खिुयउनपुने 
यववरर् खिेुको पूर्ा पयठ लनर्ा्  भएको लमलििे बयढमय सयि ददन लभत्र ि्यर गरी लमलसि सयमेि रयख्नपुछा । 
  

(४) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन सम्यभयव अथवय अन्् कुनै मनयलसब कयरर्िे 
गदया सोयह ददन लबवयद लनर्ा्  गना नसक्ने भएमय आगयलम हप्तयको कुनै ददनको ियलग अको पेशी ियरेख िोक्नपुनेछ । 

४१. लनर्ा् मय खिुयउनपुनेाः (१) सलमलििे दफय ४१ बमोजजम गरेको लनर्ा् को पूर्ापयठमय ्स दफय बमोजजमकय कुरयहरू 
खिुयइा अनसूुची-७ बमोजजमको ढयँचयमय ि्यर गनुापनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम पूर्ापयठ ि्यर गदया बयदी िथय प्रलिबयदीको जजयकर, लनर्ा्  गनुापने देजखएको 
यवष्, दवैु पिबयट पेश भएको प्रमयर्कय कुरयहरू समेिको यवष् खिुयउनपुनेछ । 

  (३) उपदफय (२) मय उलिेख भए देजख बयहेक पूर्ापयठमय देहय्कय कुरयहरू समेि खिुयउनपुनेछाः- 
(क) िथ््को ब््होरय; 
(ख) लबवयदको कुनै पििे कयनून व््वसय्ी रयखेको भएमय लनजिे पेश गरेको बहस नोट िथय बहसमय 

उठयइएकय मिु यवष्हरु; 

(ग) लनर्ा्  गनाको ियलग आियर लिइएको प्रमयर्कय सयथै दवैु पिबयट पेश भएको प्रमयर् िथय त््सको 
यवश्लषेर्; 

(घ) लनर्ा्  कय्यान्व्न गनाको ियलग गनुापने यवष्हरूको लसिलसिेवयर उलिेखन सयहिको िपलसि 
खण्ि; िथय 

(ङ) लनर्ा्  उपर पनुरयवेदन ियग्ने भएमय पनुरयवेदन ियग्ने जजलिय अदयििको नयम र के कलि ददनलभत्र 
पनुरयवेदन गनुापने हो सो समेि ।  
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 (४) उपदफय २ िथय ३ मय उलिेख भएदेजख बयहेक देहय्कय कुरयहरु समेि लनर्ा् मय खिुयउन सक्नेछाः- 
(क) सयिी वय सजालमनको बकपत्रको सयरयंश; 

(ख) कुनै नजीरको व््यख््य वय अविम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरर् र लबवयदमय उि नजीरको 
लसध्दयन्ि के कुन आियरमय ियग ुभएको हो अथवय ियग ुनभएको हो भन्ने कयरर् सयहिको यवश्लषेर्; 

(ग) लनर्ा् बयट कसैियइा कुनै कुरय ददन ुभरयउन ुपने भएको भए कसियइा के कलि भरयइा ददनपुने हो 
सोको यववरर्; िथय 

(घ) लबवयदको क्रममय कुनै मयिसयमयन वय प्रमयर्को रुपमय केयह वर्सि ुसलमलि समि पेश भएको भए 
सो मयिसयमयन वय वर्सिकुो हकमय के गने हो भन्ने यवष् । 

४२. प्रयरजम्भक सनुवयइामय लनर्ा्  हनुसक्नाेः (१) सलमलििे पयहिो सनुवयइाको ियलग पेश भएको अवर्सथयमय नै लबवयदमय थप 
प्रमयर् बजुझरहनपुने अवर्सथय नरहेको देखेमय अथवय हदम््यद वय हकदै्य वय सलमलिको िेत्रयलिकयर नरहेको कयरर्िे 
लबवयद लनर्ा्  गना नलमलने देखेमय पयहिो सनुवयइामय नै लनर्ा्  गना सक्नेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको लनर्ा्  िेत्रयलिकयरको अभयव रहेको कयरर्िे भएको अवर्सथयमय िेत्रयलिकयर 
ग्रहर् गने अदयिि वय र्सथयनी् िह वय अन्् लनकय्मय उजरुी गना जयन ुभलन सम्बजन्िि पिियइा  जयनकयरी ददन ु
पनेछ । 

४३. लनर्ा्  संशोिनाः (१) सलमलि समि लबवयदको पि वय कुनै सरोकयरवयियिे लबवयदको लनर्ा् मय भएको कुनै िेखयइाको 
त्रटुी संशोिन गरी पयउन जजयकर लिइा लनर्ा् को जयनकयरी भएको पैंलिस ददन लभत्र लनवेदन ददन सक्नेछ ।  

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको लनवेदन परी सलमलििे हेदया सयमयन्् त्रटुी भएको र संशोिनबयट लनर्ा् को मूि 
आश्मय कुनै हेरफेर नहनुे देखेमय छुिै पचया खिय गरी लनवेदन बमोजजम लनर्ा्  संशोिन गने आदेश ददनसक्नेछ। 

  (३) उपदफय (२) बमोजजमको आदेश मूि लनर्ा् को अलभन्न अङ्गको रुपमय लिइनेछ । 

४४. लनर्ा् मय हेरफेर गना नहनुाेः (१) सलमलिकय सदर्स् अथवय अरु कसैिे पलन सलमलिकय सदर्स्हरुको दर्सिखि भैसकेपलछ 
लनर्ा् मय कुनै प्रकयरको थपघट वय केरमेट गना हुँदैन । 

  (२) कसैिे उपदफय (१) बमोजजम को कसरु गने कमाचयरीियइा आवश््क कयरवयहीको ियलग सम्बजन्िि 
लनकय्मय िेजख पठयउनपुनेछ ।  

४५. लनर्ा्  भएपलछ गनुापने कयरवययहाः (१) उजरुी प्रशयसकिे सलमलिबयट लनर्ा्  भएपश्चयि लनर्ा्  यकियबमय सलमलिकय 
सदर्स्हरु सबैको दर्सिखि भएको ्यकन गरी लनर्ा्  यकियब र लमलसि जजम्मय लिनपुछा । 

  (२) ्स ऐन बमोजजम लनर्ा् को पूर्ापयठ ि्यर भएपलछ सबै सदर्स्को दर्सिखि भैसकेपलछ उजरुी प्रशयसकिे 
लनर्ा् को कय्यान््व् गनाकय ियलग ित्कयि गनुापने केयह कय्ा भए सो सम्पन्न गरी लमलसि अलभिेखको ियगी 
पठयनपुछा। 
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४६. लनर्ा्  गनापने अवलिाः (१) सलमलििे प्रलिवयद दयजखि भएको वय ब्यन गनुापनेमय प्रलिबयदीको ब्यन भएको लमलििे िथय 
प्रलिवयद दयजखि नभएको वय ब्यन नभएकोमय सो हनुपुने म््यद भिुयन भएको लमलििे नब्बे ददनलभत्र लबवयदको अजन्िम 
लनर्ा्  गनुापनेछ ।  

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको सम्यवलि गर्नय गदया मेिलमियपको ियलग पठयइाएको लबवयदको हकमय 
मेिलमियपको प्रयक्र्यमय ियगेको सम् कटयइा अवलि गर्नय गनुापनेछ । 

  (३) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन लबवयदमय बझु्नपुने प्रमयर् िथय परुय गनुापने प्रयक्र्य 
बयँयक नरही लबवयद लनर्ा्  गना अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुेको पन्र ददनलभत्र अजन्िम लनर्ा्  गनुापनेछ । 

  

४७. अन्िररम संरिर्यत्मक आदेश जयरी गना सयकनाेः  
र्सथयनी् ऐनको दफय ४९ को उपदफय ८ को खण्ि क देजख ङ सम्म उजलिजखि यवष्मय ित्कयि अन्िररम 
संरिर्यत्मक आदेश जयरी गना सयकनेछ । ्र्सिो आदेश जयरी गदया लनवेदकिे पेश गरेको कयगजयि, लनजको अवर्सथय 
र वर्सिगुि पररजर्सथलिको प्रयरजम्भक छयनयवन गरी ित्कयि आदेश नगरे लनवेदकियई पना सक्ने नकयरयत्मक प्रभयवको 
मलु्यंकन गनुा पदाछ । न््यय्क सलमलििे जयरी गने अन्िररम संरिर्यत्मक आदेश अनसूुची ८ मय उलिेख गरे 
बमोजजम हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-७ 

सलमलिको सजचवयि् 

४८. सलमलिको सजचवयि्ाः  (१)सलमलिको कय्ासम्पयदनियइा सहजजकरर्य गना एक सजचवयि् रहने छ । 

  (२) उपदफय (१) वमोजजमको सजचवयि्मय कय्ापयलिकयिे आवश््िय अनसुयर उजरुी प्रशयसक, अलभिेख 
प्रशयसक िथय अन्् कमाचयरीहरुको व््वर्सथय गना सक्नेछ । सजचवयि्को कय्ासम्पयदनियइा व््वजर्सथि गना सजचवयि् 
अन्िगाि उजरुी शयखय/ फयँट िथय अलभिेख शयखय /फयँट रहन सक्नेछ । 

 

४९. उजरुी प्रशयसकको कयम, किाव्् र अलिकयराः ्स ऐनमय अन््त्र उलिेख भए देजख बयहेक उजरुी प्रशयसकको कयम, 
किाव्् र अलिकयर देहय् बमोजजम हनुेछाः 

(क) पेश भएकय उजरुी, प्रलिवयद र अन्् लिखिहरु जयँच गरी रीि पगुेको भए कयनून बमोजजम ियग्न े
दर्सिरु लिइा दिया गने र दिया गना नलमलने भए कयरर् जनयइा दरपीठ गने; 
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(ख) यववयदमय प्रमयर्को ियलग पेश भएकय नक्कि कयगजियइा सक्किसँग लभियइा दठक देजखएमय प्रमयजर्ि 
गने र लमलसि सयमेि रयख्न ेिथय सक्किमय केयह कैयफ्ि देजखएमय सो जनयइा सम्बजन्िि पिको 
सयहछयप गरयइा रयख्न;े 

(ग) पेश भएकय लिखि सयथ संिग्न हनुपुने प्रमयर् िथय अन्् कयगजयि छ वय छैन भए ठीक छ वय 
छैन जयँच्ने; 

(घ) सलमलिको आदेशिे जझकयउनपुने प्रलिबयदी, सयिी वय अन्् व््जिको नयममय म््यद जयरी गने; 

(ङ) यववयदकय पिियइा ियरेख वय पेशी ियरेख िोक्ने; 
(च) सलमलि समि पेश हनुपुने लनवेदन दिया गरी आदेशको ियलग सलमलि समि पेश गने; 

(छ) कयनून बमोजजम वयरेस लिने िथय गजु्रकेो ियरेख थयम्ने लनवेदन लिइा आवश््क कयरवयही गने; 

(ज) सलमलिबयट भएको आदेश कय्यान्व्न गने गरयउन;े 

(झ) सलमलिमय पेश वय प्रयप्त भएकय कयगजपत्र बझु्ने, भपयाइा गने िगय्िकय कय्ाहरु गने; 

(ञ) आवश््कियनसुयर सलमलिको िफा बयट पत्रयचयर गने; 

(ट) सलमलिको आदेशिे ियमेि गनुापने म््यद ियमेि गनेगरयउन,े ियमेि भएको म््यदको ियमेिी जयँची 
रीिपूवाकको नभए पनुाः जयरी गने िथय अन्् अदयिि वय लनकय्बयट प्रयप्त भएको गयउँपयलिकयिे 
ियमेि गररददनपुने म््यद ियमेि गने गरयउन;े 

(ठ) लनर्ा्  यकियब र उजरुीको लमलसि जजम्मय लिने; 
(ि) सलमलिमय दिया भएकय यववयद िथय लनवेदन िगय्िकय कयगजयिको अलभिेख ि्यर गने र मयलसक 

वय वययषाक प्रलिवेदन पेश गनुापने लनकय् समि प्रलिवेदन ि्यर गरी सं्ोजकबयट प्रमयजर्ि गरयइा 
सम्बजन्िि लनकय्मय पठयउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्मय रहेकय उजरुीकय लमलसिमय रहेकय कयगजयिको रीिपूवाक नक्कि ददने; 
(र्) जजलिय अदयििमय पनुरयवेदन ियग्ने गरी लनर्ा्  भएकय यववयदमय पनुरयवेदन म््यद जयरी गरी ियमेि 

गनेगरयउन;े 

(ि) अदयिि वय अन्् कुनै लनकय्मय यववयदको लमलसि वय कुनै कयगजयि पठयउनपुने भएमय सलमलिियइा 
जयनकयरी गरयइा लमलसि वय कयगजयि पठयउने िथय यफिया प्रयप्त भएपलछ कयनून बमोजजम सरुजिि 
रयख्न ेव््वर्सथय लमियउने; 

(ि) लनर्ा्  यकियब जजम्मय लिने; िथय 
(थ) पेश भएकय लनवेदन िगय्िकय कयगजयिमय सलमलिबयट आदेश हनुपुने वय लनकयसय लिनपुनेमय सलमलि 

समि पेश गने । 

 

५०. अलभिेख प्रशयसकको कयम, किाव्् र अलिकयराः ्स ऐनमय अन््त्र उलिेख भए बयहेक अलभिेख प्रशयसकको कयम, 
किाव्् र अलिकयर देहय् बमोजजम हनुेछाः 
 (क) लनर्ा्  कय्यान्व्न सम्बन्िीाः 
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(२) लनर्ा्  बमोजजम चिन चियउनपुने, कुनै कुरय ददियइाभरयइा ददनपुने िगय्िकय लनर्ा्  
कय्यान्व्नकय ियलग गनुापने कय्ाहरु गने िथय लनर्ा्  कय्यान्व्नको अलभिेख रयखी 
कयनून बमोजजम यववरर् पठयउनपुने लनकय्हरुमय यववरर् पठयउने; 

(३) लनर्ा्  कय्यान्व्नको क्रममय लनवेदन ददएकय पिहरुको वयरेस लिने, सकयर गरयउने, 
गजु्रकेो ियरेख थमयउने िगय्िकय कय्ाहरु गने; 

(४) सलमलिको आदेशिे रोक्कय भएको वय अरु कुनै अदयिि वय लनकय्बयट रोक्कय भै आएको 
जय्जेथय अन्् अड्डय अदयििमय दयजखि चियन गनुापने भए सो गने; 

(५) लनर्ा्  बमोजजम लिियम गने िगय्िकय अन्् कुनै कयम गनुापने भए सो समेि गने; िथय 
(६) िेजखए देजख बयहेकको कुनै कय्ा लनर्ा्  कय्यान्व्नको क्रममय गनुापने भएमय सलमलि 

समि पेश गरी आदेश बमोजजम गने । 

 (ख) अलभिेख संरिर् सम्बन्िीाः 
(१) अलभिेख शयखयको रेखदेख गरी लनर्ा्  भएकय लमलसि सरुजिि रयख्न ेर कयनून बमोजजम 

सियउनेपने कयगजहरु सियउने; 
(२) लनर्ा्  भएकय लमलसिहरुमय कयगजयि जयँच गरी दरुुर्सि रहेनरहेको हेने र लमलसि कयनून 

बमोजजम गरी दरुुर्सि अवर्सथयमय रयख्न;े 

(३) कयनून बमोजजम सियउन ेकयगजको यववरर् ि्यर गरी सो यववरर् सरुजिि रहने व््वर्सथय 
गने; 

(४) अलभिेख शयखयमय प्रयप्त भएको लमलसिहरुको सयिबसयिी अलभिेख रयख्न े र 
आवश््कियनसुयर यववरर् ि्यर गने; िथय 

(५) कुनै अदयिि वय लनकय्बयट अलभिेखमय रहेको लमलसि वय कुनै कयगजयि मयग भै आएमय 
रीिपूवाक पठयउने र यफिया प्रयप्त भएपलछ रीिपूवाक गरी सरुजिि रयख्न े। 

५१. उजरुी प्रशयसक वय अलभिेख प्रशयसकको आदेश उपरको लनवेदनाः (१) ्स ऐन बमोजजम उजरुी प्रशयसक वय अलभिेख 
प्रशयसकिे गरेको आदेश वय कयरवयही उपर जचि नबझु्ने पििे सो आदेश वय कयरवयही भएको पयँच ददनलभत्र सलमलि 
समि लनवेदन ददन सक्नेछ । 

  (२) सलमलििे उपदफय (१) बमोजजम पेश भएको लनवेदन उपर सनुवुयइा गरी लनवेदन पेश भएको बयढमय सयि 
ददन लभत्र लनवेदन उपरको कयरवययह टुङ्ग््यउनपुनेछ । 

  (३) उपदफय (२) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन उपदफय (१) बमोजजमको लनवेदन उपर आदेश वय 
लनर्ा्  गनुापूवा केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर मयत्र लनर्ा्  वय आदेश गनुापनेछ । 

 

 

 

 



v08M@                              ;+VofM#                         ldltM @)&%÷)!÷@! 

18 
 

पररच्छेद-८ 

मेिलमियप सम्बन्िी व््वर्सथय 

५२. लमियपत्र गरयउनाेः (१) सलमलििे प्रचलिि कयनून बमोजजम लमियपत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीमय लमियपत्र गरयउन 
सक्नेछ । 

  (२) यववयदकय पिहरूिे लमियपत्रको ियलग अनसूुची-९ बमोजजमको ढयँचयमय लनवेदन ददएमय सलमलििे उजरुीमय 
लमियपत्र गरयउन उप्िु देखेमय लमियपत्र गरयइददनेछ । 

  (३) उपदफय (२) बमोजजम पिहरूिे ददएको लनवेदनको व््होरय सलमलििे दवैु पिियइा सनुयइा त््सको 
पररर्यम सम्झयइा पिहरूको लमियपत्र गने सम्बन्िमय सहमलि रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपदफय (३) बमोजजम सनुयउँदय पिहरूिे लमियपत्र गना मञ्जुर गरेमय सलमलििे पिहरूको लनवेदनमय 
उलिेख भएको व््होरय बमोजजमको लमियपत्र िीन प्रलि ि्यर गरयउनपुनेछ । 

  (५) उपदफय (४) बमोजजमको लमियपत्रको व््होरय पिहरूियइा पढीबयँची सनुयइा लमियपत्र गना मञ्जुर भएमय 
पिहरूको सयहछयप गरयइा सलमलिकय सदर्स्हरूिे लमियपत्र कयगज अनसूुची-१० बमोजजमको ढयँचयमय प्रमयजर्ि गरी 
एक प्रलि सलमलििे अलभिेखको ियलग लमलसिमय रयख्नपुनेछ िथय एक-एक प्रलि बयदी िथय प्रलिबयदीियइा ददनपुनेछ । 

   

५३. मेिलमियप गरयउन सक्नाेः (१) सलमलििे प्रचलिि कयनून बमोजजम लमियपत्र गना लमलने उजरुीमय पिहरूबीच मेिलमियप 
गरयउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूिे जनुसकैु िहमय यवचयरयिीन रहेको प्रचलिि कयनूनिे मेिलमियपको मयध््मबयट समयियन गना 
सयकने यववयदमय यववयदकय पििे सं्िु रूपमय सलमलि समि लनवेदन ददन सक्नेछन ्। 

  (३) उपदफय (२) बमोजजम लनवेदन ददएकोमय मेिलमियपबयट उजरुीको लनरोपर् हनु उप्िु देजखएमय 
सलमलििे त््र्सिो उजरुी मेिलमियपको मयध््मबयट लनरोपर् गना िेजख पठयउन ुपनेछ । 

  (४) उपदफय (३) बमोजजमको आदेशपलछ मेिलमियप सम्बन्िी कयरवययह प्रयरम्भ गरी पिहरूबीच मेिलमियप 
गरयइाददनपुनेछ । 

  (५) मेिलमियप सम्बन्िी अन्् व््वर्सथय िोयकए बमोजजम हनुेछ । 

५४. उजरुी लनर्ा्  गनेाः (१) सलमलििे ् स ऐन बमोजजम मेिलमियपको मयध््मबयट उजरुीको लनरोपर् गना प्रयक्र्य बढयएकोमय 
मेिलमियपको मयध््मबयट उजरुीको लनरोपर् हनु नसकेमय पिहरूियइा उजरुीको पेशी ियरेख िोयक कयनून बमोजजम 
कयरवयही गरी सनुवयइा िथय लनर्ा्  गने प्रयक्र्य बढयउनपुनेछ । 

  (२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन र्सथयनी् ऐनको दफय ४७ को उपदफय (२) 
बमोजजमको उजरुीमय मेिलमियप वय लमियपत्र हनु नसकेमय सलमलििे अलिकयर िेत्र रहेको अदयििमय जयने भलन 
सनुयइाददनपुनेछ । 
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५५. मेिलमियप वय लमियपत्र हनु नसक्नाेः ्स ऐनमय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन कुनै उजरुीमय लमियपत्र 
गरयउँदय उजरुीको प्रकृलि वय लमियपत्रको व््होरयबयट नेपयि सरकयर बयदी भइा चिेको कुनै यववयद वय सयवाजलनक 
िथय सरकयरी सम्पजि वय यहिमय असर पने देजखएमय सलमलििे त््र्सिो यववयदमय लमियपत्र गरयउनेछैन । 

  िर त््र्सिो असर पने व््होरय हटयइा अन्् व््होरयबयट मयत्र लमियपत्र गना चयहेमय भने लमियपत्र 
गरयइाददनपुनेछ। 

५६. मेिलमियपको ियलग प्रोत्सयहन गनेाः (१) सलमलििे सलमलि समि सनुवयइाको ियलग पेश भएको उजरुीमय मेिलमियप 
हनुसक्ने सम्भयवनय रहेको देखेमय पिहरूियइा मेिलमियपको ियलग ियरेख िोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको ियरेखको ददन सलमलििे यववयदकय पि िथय यवपि, उपजर्सथि भएसम्म पििे 
पत््यइा सयथै लिइआएकय अन्् व््जि समेि उपजर्सथि गरयइा मेिलमियपको ियलग छिफि गरयइा पिहरूको बीचमय 
सहमलि भएमय सहमलि भए बमोजजम लमियपत्र कयगज ि्यर गना िगयइा लमियपत्र गरयइाददनपुनेछ । 

  (३) उजरुीमय िोयकएको म््यदमय सलमलि समि उपजर्सथि नभएको वय उपजर्सथि भएर पलन ियरेख गजुयरी 
यववयदमय ियरेखमय नरहेको पि अथवय यववयदमय पि कय्म नभएको भए ियपलन यववयदको पेटबोिीबयट उजरुीको 
पि कय्म हनुे देजखएको व््जि समेि मेिलमियपको ियलग उपजर्सथि भएमय सलमलििे मेिलमियप गरयइा लमियपत्रको 
कयगज गरयइाददनपुनेछ । 

५७. प्रयरजम्भक सनुवयइा पूवा मेिलमियपाः (१) उजरुी प्रशयसकिे प्रयरजम्भक सनुवयइाको ियलग सलमलि समि उजरुी पेश हनुपूुवा 
उजरुीमय मेिलमियप हनुसक्ने अवर्सथय देजखएमय वय पिहरूिे सो व््होरयको लनवेदन लिइा आएमय लमियपत्रको व््होरय 
खिेुको कयगज ि्यर गरी सलमलि समि पेश गनासक्नेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम गदया लमियपत्रमय अजन्िम सहमलि नजटेुको भए ियपलन पिहरू मेिलमियपको 
ियलग प्रयक्र्यमय जयन सहमि भएमय उजरुी प्रशयसकिे पिहरूको लनवेदन लिइा उजरुीमय मेिलमियपको ियलग 
मेिलमियपकिया समि पठयउने आदेशको ियलग सलमलि समि पेश गनासक्नेछ । 

५८. मेिलमियपकियाको सूची ि्यर गनेाः (१) सलमलििे मेिलमियपको कय्ा गरयउनको ियलग देहय् बमोजजमको ्ोग््िय 
पगुेको व््जिहरूको यववरर् खिुयइा सम्भययवि मेिलमियपकियाको सूची ि्यर गनेछाः 

 (क) कजम्िमय र्सनयिक उजिर्ा गरेको;  
 (ख) कुनै रयजनीलिक दि प्रलि आर्सथय रयखी रयजनीलिमय सयक्र् नरहेको; िथय 
 (ग) र्सथयनी् र्सिरमय समयजसेवीको रुपमय पयहचयन बनयएको । 

 (घ)  मेिलमियपकियाको ४८ घण्टय ियलिम लिइ मेिलमियपकियाको कय्ा गदै आएको  

 (ङ)  २५ बषा उमेर परुय भएको । 

 (च)  मयथी ्ोग््ियमय जनु सकैु कुरय िेजखएको भएिय पलन ियलिम लिइ हयि कयम 
 गरररहेकयको हकमय लनजियइ लनरन्िरिय ददन सयकने । 

  (२) मेिलमियपकियाको सूची ि्यर गरेपलछ सलमलििे सूची सभय समि पेश गरी अनमुोदन गरयउनपुनेछ । 
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  (३) उपदफय (२) बमोजजम सूची अनमुोदन भएपलछ सलमलििे सयवाजलनक जयनकयरीको ियलग सूचनय प्रकयशन 
गनुापनेछ िथय मेिलमियपको ियलग पठयउँदय प्रत््ेक पिियइा सो सूची उपिब्ि गरयउनपुनेछ । 

५९. मेिलमियपकियाको सूची अद्ययवलिक गनेाः (१) सलमलििे दफय ५९ बमोजजम ि्यर भएको सूची प्रत््ेक वषा अद्ययवलिक 
गनुापनेछ । 

  (२) प्रत््ेक वषा अद्ययवलिक गरेको मेिलमियपकियाको सूची सलमलििे सभयबयट अनमुोदन गरयउनपुनेछ । 

  (३) ्स ऐन िथय प्रचलिि कयनून बमोजजम मेिलमियपकियाको सूचीमय सूचीकृि हनु ्ोग््िय पगुेको व््जििे 
सलमलि समि सूचीकृि गररपयउनको ियलग अनसूुची-११ बमोजजमको ढयँचयमय लनवेदन ददनसक्नेछ । 

६०. मेिलमियपकियाको सूचीबयट हटयउनाेः (१) सलमलििे दफय ६० बमोजजम मेिलमियपकियाको सूची अद्ययवलिक गदया 
देहय्को अवर्सथयकय मेिलमियपकियाको नयम सूचीबयट हटयउनछेाः- 

(क) लनजको मतृ्् ुभएमय; 
(ख) लनजिे आफ्नो नयम सूचीबयट हटयइापयउँ भन्ने लनवेदन ददएमय; 
(ग) लनजिे नैलिक पिन देजखने फौजदयरी अलभ्ोगमय सजय् पयएमय; 
(घ) लनज कुनै संर्सथयसँग सम्बन्ि रहेकोमय सो संर्सथय खयरेज वय यवघटन भएमय; र 

(ङ) सलमलििे दफय ६७ को उपदफय (२) बमोजजम लनजियइा सूचीबयट हटयउने लनर्ा्  गरेमय। 

(च)  बसइ सरयइ गरेमय । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम सूचीबयट नयम हटयइएकय मेिलमियपकियाहरूको नयमयविी सलमलििे सयवाजलनक 
सूचनयको ियलग प्रकयशन गनुापनेछ । 

६१. मेिलमियपको ियलग सम्यवलि िोक्नाेः (१) सलमलििे ्स ऐन बमोजजम मेिलमियको ियलग मेिलमियपकिया पठयउँदय 
बयढमय लिन मयहनय सम्मको सम् िोयक पठयउनेछ । 

  (२) मेिलमियपको ियलग पठयउँदय सयमयन््ि्याः वयढमय िीनजनय बयट मेिलमियप गरयउने गरी िोक्नपुनेछ।
   

६२. मेिलमियपकियाको छनौटाः (१) सलमलििे मेिलमियप गरयउने कय्ाको ियलग यववयदकय पिहरूियइा एक जनय 
मेिलमियपकियाको छनौट गनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम गदया पिहरूबीचमय एकजनय मेिलमियपकियाको ियलग सहमलि नभएमय सलमलििे 
पिहरूको सहमलिमय लिन जनय मेिलमियपकियाको छनौट गनुापनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचमय मेिलमियपकियाको नयममय सहमलि हनु नसकेमय सलमलििे मेिलमियपकियाको सूचीमय 
रहेकय मेिलमियपकियाहरू मध््ेबयट दवैु पिबयट एक-एक जनय मेिलमियपकिया छनौट गना िगयइा िेस्रो मेिलमियपकिया 
छनौट गररददनपुनेछ । 

  (४) उजरुीकय सबै पिको सहमलिमय मेिलमियपकियाको सूचीमय नरहेको ्स ऐन बमोजजम मेिलमियपकिया 
हनु अ्ोग्् नभएको कुनै व््जि वय संर्सथयबयट मेिलमियप प्रयक्र्य अगयिी बढयउन सहमि भै लिजखि लनवेदन ददएमय 
सलमलििे त््र्सिो व््जि वय संर्सथयियइा मेिलमियपकिया िोयकददनपुनेछ । 
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६३. मेिलमियपकियाको पररविानाः (१) सलमलििे देहय्को अवर्सथय परर पिहरूिे लनवेदन ददएको अवर्सथयमय मेिलमियपकिया 
पररविान गररददनपुनेछाः- 

(क) दफय ६१ बमोजजम मेिलमियपकियाको सूचीबयट हटयउने अवर्सथय भएमय; 
(ख) पिहरूिे पयरर्सपररक सहमलिमय मेिलमियपकिया हेरफेर गना मञ्जुर भएमय;  

(ग) यववयदको कुनै पििे मेिलमियपकिया प्रलि अयवश्वयस रहेको लिजखि जयनकयरी गरयएमय; 
(घ) कुनै कयरर्िे मेिलमियपकियािे मेिलमियपमय सहभयगी भैरहन नसक्ने जनयएमय; 
(ङ) यववयदको यवष्वर्सिमुय मेिलमियपकियाको कुनै र्सवयथा रहेको मेिलमियपकियािे जयनकयरी 

गरयएमय वय कुनै स्रोिबयट सलमलि समि जयनकयरी भएमय; िथय 
(च) मेिलमियपकियािे मेिलमियपकियाको हैलस्ििे कय्ागदया दफय ६६ िथय अन्् प्रचलिि 

कयनून बमोजजम पयिन गनुापने आचरर् पयिन नगरेमय । 

  (२) मेिलमियपकिया पररविानको कयरर्िे िोयकएको सम्मय मेिलमियपको कय्ा सम्पन्न हनु नसक्ने भएमय 
सलमलििे बयढमय एक मयहनय सम्मको सम् थप गना सक्नेछ । 

६४. मेिलमियपको ियलग पठयउँदय गने प्रयक्र्याः (१) सलमलििे कुनै उजरुी मेिलमियपको ियलग मेिलमियपकिया समि 
पठयउँदय पिहरूियइा मेिलमियपकियाको सम्पका  उपिब्ि गरयइा मेिलमियपकिया समि उपजर्सथि हनुे ियरेख िोयक 
देहय् बमोजजमको कयगज सयथै रयजख िेजखपठयउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सयरसंिेप वय मखु्् मखु्् कयगजयिको प्रलिलिपी; 
(ख) उजरुीको पि वय वयरेस भए वयरेसको नयम, थर, विन र उपिब्ि भएसम्म टेलिफोन 

नम्बर, इामेि, फ््यक्स िथय अन्् सम्पका  यववरर्; िथय 
(ग) मेिलमियप सम्बन्िी प्रयक्र्य सम्पन्न गनुापने र्सथयन र सम् । 

  (२) मेिलमियपकियािे सलमलि समि मयग गरेमय उजरुीकय कयगजयिहरूको नक्कि उपिब्ि गरयउनपुनेछ । 

  (३) मेिलमियपको ियलग िोयकएको सम् सम्पन्न भएको सयि ददन लभत्र उजरुीको पिहरू सलमलि समि 
उपजर्सथि हनुे गरी ियरेख िोक्नपुनेछ । 

  (४) उपदफय (३) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन मेिलमियपकियािे िोयकएको सम् अगयवै उजरुी 
सलमलि समि यफिया पठयउने लनर्ा्  गरेमय सो लनर्ा् को जयनकयरी भएको सयि ददन लभत्र पिहरूियइा सलमलि समि 
उपजर्सथि हनुेगरी पठयउनपुनेछ । 

६५. मेिलमियपमय अविम्बन गनुापने प्रयक्र्याः (१) सलमलििे पिहरूको सहमलिमय मेिलमियपको ियलग छिफि गने िथय 
अन्् कय्ा गने र्सथयनको छनौट गरी पि िथय मेिलमियपकियाियइा सोको जयनकयरी उपिब्ि गरयउनपुनेछ । 

  िर पिहरूको सहमलिमय मेिलमियपकियािे अन्् कुनै र्सथयनको छनौट गना बयिय पनेछैन । 

  (२) पिहरूियइा उपदफय (१) बमोजजम मेिलमियपकियािे िोकेको र्सथयनमय िोयकएको सम्मय उपजर्सथि 
हनुे दयय्त्व रहनेछ । 
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  (३) उपदफय (२) बमोजजमको दयय्त्व पिहरूिे परुय नगरेमय मेिलमियपकियािे मेिलमियपको प्रयक्र्य बन्द 
गरी सलमलिियइा सोको लिजखि जयनकयरी गरयइा उजरुीको कयगजयि यफिया पठयउनसक्नेछ । 

  (४) मेिलमियपको क्रममय मेिलमियपकियािे पिहरूबीचमय सहजकियाको भलूमकय गनेछ र उि भलूमकय 
लनवयाह गने क्रममय लनजिे पिहरू बयहेक देहय्कय व््जिहरूसँग समेि एकि वय सयमूयहक वयिया गनासक्नेछाः 

(क) यववयदको यवष्मय जयनकयरी रहेको उजरुीकय पििे रोजेको व््जि; िथय 
(ख) यववयदको यवष्वर्सिकुो बयरेमय जयनकयरी रहेको र्सथयनी् भद्रभियदमी । 

  (५) मेिलमियपकियािे पिहरूको सहमलिमय पिहरूसँग देहय् बमोजजम वयिया गनासक्नेछाः 
(क) पिहरूसँग एकि एकयन्िवयिया; िथय 
(ख) टेलिफोन वयिया, लभिी्ो कन्रेन्स वय सञ्चयरको अन्् मयध््मबयट वयियाियप । 

  (६) प्रचलिि कयनून िथय ्स ऐनको मयन््िय यवपरीि नहनुेगरी पिहरूको सहमलिमय मेिलमियपकियािे 
मेिलमियपको कय्ायवलि लनियारर् गनासक्नेछ । 

६६. मेिलमियपकियाको आचरर्ाः (१) मेिलमियपकियािे देहय् बमोजजमको आचरर् पयिन गनुापनेछाः- 

(क) मेिलमियप सम्बन्िी कयरवयही लनष्पि ढङ्गिे सम्पयदन गनुापने; 

(ख) कुनै पिप्रलि झकुयव, आग्रह, पूवयाग्रह नरयख्न ेवय रयखेको देजखने कुनै आचरर् वय व््वहयर 
नगने; 

(ग) कुनै पिियइा िर, त्रयस, झकु््यन वय प्रिोभनमय पयरी मेिलमियप गरयउन नहनु;े 

(घ) यववयद कय्म रहेको अवर्सथयमय यववयदको कुनै पिसँग आलथाक कयरोबयरमय सँिग्न नहनुे; 
(ङ) मेिलमियप सम्बन्िमय बनेको प्रचलिि कयनून िथय अन्् र्सथययपि मयन््िय यवपरीि आचरर् 

गना नहनु;े 

(च) मेिलमियपको क्रममय पिहरुसँग सम्मयनजनक, सदभयवपूर्ा र सबै पिप्रलि समयन व््वहयर 
कय्म गने; 

(छ) मेिलमियपको क्रममय पिहरुिे व््ि गरेको यवष्वर्सिकुो गोपनी्िय कय्म रयख्न;े िथय 
(ज) मेिलमियपको क्रममय पिबयट प्रयप्त भएको कुनै कयगजयि वय वर्सि ुप्रयक्र्य सम्पन्न भएपलछ 

वय लनज प्रयक्र्यबयट अिग भएपलछ सम्बजन्िि पिियइा सरुजिि यफिया गने । 

  (२) सलमलििे कुनै मेिलमियपकियािे उपदफय (१) बमोजजमको आचरर् पयिनय नगरेको उजरुी परी वय सो 
यवष्मय र्सव्ं जयनकयरी प्रयप्त गरी छयनयवन गदया व््होरय दठक देजखए त््र्सिो मेिलमियपकियाियइा मेिलमियपकियाको 
सूचीबयट हटयउनेछ । 

६७. लिखि ि्यरी र लमियपत्राः (१) मेिलमियपकियािे पिहरुसँगको छिफि पश्चयि मेिलमियपको ियलग दवैु पि सहमि 
भएकोमय लमियपत्र गरयइा सहमलि भएको यवष्वर्सि ु बमोजजमको लमियपत्रको लिखि ि्यर गरर सलमलि समि 
पठयउनपुनेछ । 
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६८. मेिलमियप नभएको उजरुीमय गनुापने कयरवयहीाः (१) मेिलमियपकियािे पिहरु बीचमय मेिलमियप हनु नसकेमय सो 
व््होरय खिुयइा प्रलिवेदन ि्यर गरी यववयदकय सबै कयगजयि सयहि सलमलिमय यफिया पठयउनपुनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम गदया मेिलमियपकियािे पिहरुियइा सलमलि समि हयजीर हनु जयने बयढमय सयि 
ददनको म््यद िोयक पठयउन ुपनेछ । 

६९. मेिलमियप नभएको उजरुीमय लनर्ा्  गनुापनेाः (१) र्सथयनी् ऐनको दफय ४७ (१) को यवबयदमय सलमलििे मेिलमियपको 
ियलग पठयएको उजरुीमय पिहरुबीच मेिलमियप हनु नसयक मेिलमियपकियाको प्रलिवेदन सयहि प्रयप्त हनु आएमय कयनून 
बमोजजम कयरवयही गरी लनर्ा्  गनुापछा ।  

  (२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन देहय् बमोजजमको उजरुीमय अलिकयरिेत्र ग्रहर् 
गने सम्बजन्िि अदयिि वय लनकय्मय उजरुी गना जयन ुभलन सनुयइा पठयइाददनपुछााः- 

(क) र्सथयनी् ऐनको दफय ४७ को उपदफय (२) बमोजजमको यववयदमय; िथय 
(ख) कुनै अदयिि वय लनकय्बयट मेिलमियपको ियलग प्रयेषि भएको यववयदमय । 

  (३) उपदफय (२) को देहय् (ख) बमोजजमको यववयदमय सम्बजन्िि अदयिि वय लनकय्मय पठयउँदय हयजजर हनु 
जयने ियरेख िोकी पठयउने िथय लमलसि समेि नक्कि खिय गरी अलभिेख रयजख सक्कि लमलसि सम्बजन्िि अदयिि वय 
लनकय्मय पठयउनपुनेछ । 

७०. मेिलमियप दर्सिरुाः मेिलमियपमय जयने यववयदको हकमय मेिलमियपकियािे पिहरुिे सहमलिमय ददन मञ्जुर भएदेजख 
बयहेक कुनै प्रकयरको दर्सिरु ियग्नेछैन । िर पिहरूको सहमलिमय मेिलमियपकियािे पिहरुबयट बढीमय रु ५००।-
/५००।- लिन पयउनेछन ।  

७१.  समदुय् र्सिरमय हनु ेसयमदुयय्क मेिलमियप प्रविान गना कमाचयरी िोक्न सक्नाेः (१)सलमलििे र्सथयनी् र्सिरमय 
मेिलमियप प्रवध्दान गनाको ियलग कय्ापयलिकयमय अनरुोि गरेमय कमाचयरी खटयइा समदुय् र्सिरमय मेिलमियपको 
प्रवध्दानयत्मक कय्ाक्रम गना सयकनेछ । 

(२) समदुय् र्सिरमय हनुे सयमदुयय्क मेिलमियपको हकमय दफय ५९ (१) अनसुयरको ्ोग््िय िथय अनभुव नभएकय 
मेिलमियपकियावयट मेिलमियप गरयउन वयिय पने छैन । 

(२) सलमलििे समदुय्र्सिरमय हनुे सयमदुयय्क मेिलमियपको कय्ायवलि िोके वमोजजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

लनर्ा्  कय्यान्व्न सम्बन्िी व््वर्सथय  

७२. सजचवयि्को जजम्मेवयरीाः कय्ापयलिकयको प्रत््ि लन्न्त्रर् र लनदेशनमय रयह सलमलिको लनर्ा्  कय्यान्व्न गने गरयउने 
सम्बन्िी सम्पूर्ा कय्ाको रेखदेख गने जजम्मेवयरी वहन गनुापनेछ । 

७३. सह्ोग गनुापनेाः (१)गयउँपयलिकय कय्याि् िथय सो अन्िगािकय सबै विय कय्याि् िथय अन्् कय्याि्िे ्स ऐन 
िथय प्रचलिि कयनून बमोजजम सलमलििे गरेको लनर्ा्  बमोजजम व््जि वय संर्सथय वय अन्् कसैसँग असिु गनुापने 
जरीवयनय वय अन्् रकम असिुउपर गना सह्ोग गनुापनेछ ।  
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  (२)  ्स ऐन िथय प्रचलिि कयनून बमोजजम सलमलििे असूि गनापने जरीवयनय, लबगो वय अन्् कुनै प्रकयरको 
रकम असिुउपर नभइा उपदफय (१) मय उलिेख भए बमोजजमकय कय्याि्हरुिे कुनै लसफयररश वय कुनै कय्ा 
गररददनेछैनन । 

७४. असिु उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रशयसकिे सलमलिको लनर्ा्  बमोजजम कुनै पिसँग जरीवयनय वय लबगो वय अन्् कुनै 
प्रकयरको असिु उपर गनुापने भएमय सो पििे जरीवयनय लिना बझुयउन ल्यएमय बजुझ सदरर्स्यहय गरी जरीवयनयको 
िगि किय गनुापनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम असिुउपर नभएमय िगि रयखी सम्बजन्िि पिको नयम नयमेसी िथय जरीवयनय 
रकम समेिको यववरर् गयउँपयलिकयको कय्याि्कय सयथै सबै विय कय्याि्मय समेि अलभिेखको ियलग पठयउनपुनेछ 
। 

  (३) सम्बजन्िि कय्याि्हरुिे उपदफय (२) बमोजजम िेजख आएमय त््र्सिो पिसँग जरीवयनय रकम असिुउपर 
गरी अलभिेख शयखयमय सदरर्स्यहय गना पठयउनपुनेछ । 

   

७५. भरीभरयउ गनेाः (१) सलमलििे ्स ऐन बमोजजम गरेको कुनै लनर्ा्  बमोजजम कुनै पििे रयखेको दर्सिरु, वय अन्् कुनै 
प्रकयरको रकम कुनै पिबयट भरयइा पयउने भएमय भरयइा पयउने पििे भरी ददनपुने पिको त््र्सिो रकम भरयइा ददनपुने 
स्रोि खिुयइा अनसूुची-१२ बमोजजमको ढयँचयमय लनवेदन ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम लनवेदन ददँदय ्थयसम्भव नगद रहेको बैँक खयिय वय कुनै सहकयरी वय बचि 
संर्सथयमय रहेको रकम र सो नभएमय लिियम लबक्री गरी असिु उपर गनुापने अवर्सथय भएमय कुनै अचि सम्पजिको 
व््होरय खिुयइा लनवेदन ददनपुनेछ । 

  (३) उपदफय (२) बमोजजमको लनवेदनमय दफय ७८ बमोजजमको यववरर् खिुयइा लनवेदन ददनपुनेछ  

७६. चिन चियइाददनाेः (१) सलमलििे ्स ऐन बमोजजम गरेको कुनै लनर्ा्  बमोजजम कुनै सम्पजि वय अलिकयर वय कुनै 
यवष्वर्सि ुवय सेवय वय अन्् कुनै यवष्को चिन पयउने ठहरेको पििे त््र्सिो चिन पयउने यवष्को यववरर् खिुयइा 
अलभिेख प्रशयसक समि अनसूुची-१३ को ढयँचयमय लनवेदन ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बमोजजम लनवेदन परेमय अलभिेख प्रशयसकिे लनर्ा्  बमोजजमको यवष्को चिन 
चियइाददनपुनेछ । 

  (३) उपदफय (१) बमोजजमको लनवेदन ददँदय चिन चियउन ुपने सम्पजिको दफय ७८ बमोजजमको यववरर् 
खिुयउनपुनेछ । 

७७. सम्पजिको यववरर् खिुयउनपुनेाः भररभरयउ गना वय चिन चियइ पयउनको ियलग लनवेदन ददन ेयववयदको पििे लनवेदनमय 
सम्पजिको यववरर् उलिेख गदया देहय् बमोजजमको यववरर् खिुयउन ुपनेछाः- 

  (क) अचि सम्पजिको यववरर् 

(१) घरजग्गय भए रहेको र्सथयनको ठेगयनय िथय चयर यकलिय; 
(२) घर जग्गयको यकिय नम्बर िथय िेत्रफि;    

(३) घर रहेको भए घरको ििय िथय कवि र सम्भव भएसम्म वगायफट; 



v08M@                              ;+VofM#                         ldltM @)&%÷)!÷@! 

25 
 

(४) घर जग्गयको अवजर्सथिी आवयस वय औद्योलगक वय व््यपयररक िेत्रमय रहेको व््होरय; 
(५) कच्ची वय पदक्क सिकसँग जोलिएको व््होरय; 
(६) घरजग्गयको र्सवयलमत्व रहेको व््जिको नयम थर सयथै र्सवयलमत्व भन्दय फरक व््जिको 

भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नयम थरकय सयथै अन्् यववरर्; िथय 
(७) घरमय भएको िगयपयि िथय खररदलबयक्र हनु सक्ने न््ूनिम मूल् । 

  (ख) चि सम्पजिको यववरर्ाः 
(१) चि सम्पजि रहेको ठयउँ िथय भोग वय लन्न्त्रर् रयख्नकेो नयम थर; 

(२) बैँक खयियमय रहेको नगद भए खयियवयिको सयथै बैँक िथय शयखयको नयम; 

(३) चि सम्पजिको प्रकयर िथय नगद बयहेकको भए सम्भययवि लबयक्र मूल्; िथय 
(४) नगद बयहेकको चि सम्पजि भए अवर्सथय, प्रकृलि िथय बनोटकय सयथै प्रत््ेकको सयइज र 

सँख््य । 

७८. सम्पजि रोक्कय रयख्नाेः (१) अलभिेख प्रशयसकिे दफय ७५ वय ७६ बमोजजम लनर्ा्  कय्यान्व्नको ियलग लनवेदन परेपलछ 
देखयइएको सम्पजिको हकमय आवश््क पने जलि जेथय रोक्कय रयख्न ेसम्बन्िमय लनर्ा् को ियलग कय्यापयलिकय समि पेश 
गने र कय्ापयलिकयबयट रोक्कय रयख्न ेलनर्ा्  गरेपछी लनर्ा्  बमोजजम जेथय रोक्कय रयख्नको ियलग सो जेथय दिया रहेको 
कय्याि् वय रजजषे्ट्रशन गने कय्याि्मय िेजख पठयउनपुनेछ । 

  (२) बयिी, ब््यज, बहयि िगय्िको सम्पजिको हकमय लनवेदन परेको बयढमय दइुा ददन लभत्र सम्पजि िय्दयि 
गना िगयइा िय्दयि गदयाको सम्मय नै आवश््क पने जलि सम्पजि वय सोबयट प्रयप्त हनु ेबयिी, बहयि, ब््यज, मनुयफय 
आदद आ् लन्न्त्रर् गनुा वय रोक्कय रयख्नपुछा र त््सको भपयाइा सम्बजन्िि पिियइा ददनपुछा । 

  (३) दफय ७८ को देहय् (ख) बमोजजमको सम्पजिको हकमय भररभरयउको ियलग आवश््क पने जलि सम्पजि 
रोक्कय रयखी रोक्कयको सूचनय आवश््कियअनसुयर िेखय शयखय वय सम्बजन्िि बैँक वय सम्बजन्िि लनकय्मय िरुुन्ि िेजख 
पठयउनपुनेछ । 

  (४) सम्पलि रोक्कय सम्वजन्ि  आदेश अनसूुची १४ बमोजजम हनुेछ । 

 
७९. सम्पजि लिियम गदया अपनयउनपुने कय्ायवलिाः (१) कय्ापयलिकयिे ्स ऐन बमोजजम भरीभरयउ गनुापने लबगो वय कोटा 

फी वय त््र्सिै कुनै रकम असिुउपर गना दफय ७८ को देहय् (क) बमोजजम सम्पजिको यववरर् खिुयइा दखयार्सि परेमय 
त््र्सिो रकम भरी ददनपुने व््जिियइा बझुयउनपुने रकम बझुयउन सयि ददनको म््यद ददइा सूचनय जयरी गनुापछा । 

  (२) उपदफय (२) बमोजजमको म््यदमय रकम बझुयउन नल्यएमय त््र्सिो भरीददनपुने व््जिको भरीपयउने 
व््जििे देखयएको दफय ७८ को देहय् (क) बमोजजमको सम्पजि िय्दयि गरील्यउनपुछा ।   

  (३) दण्ि, जरीवयनय, सरकयरी लबगो वय कुनै अदयिि वय लनकय् वय गयउँपयलिकय वय सलमलिको लनर्ा् िे 
असिु उपर गनुापने कुनै रकमको हकमय त््र्सिो असिुउपर हनुपुने व््जििे बझुयउन नल्यएमय लनजको जनुसकैु 
अचि सम्पजि फेिय परेमय िय्दयि गरी रोक्कय रयख्नपुछा । 

  (४) उपदफय (३) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन जेथय जमयनि वय कुनै प्रकयरको नगद िरौट दयजखि 
गरेको हकमय सो सम्पजिबयट खयम्ने जलि रकमको ियलग उपदफय (३) बमोजजम गरररहनपुदैन ।   

  (५) उपदफय (४) बमोजजम मोि कय्म भएपलछ उि अचि सम्पजिको लिियमको सूचनय सम्बजन्िि पिियइा 
ददइा सवासयियरर्को जयनकयरीको ियलग लिियम हनु ेलमलि र सम्पजिको यववरर् सयहिको सयवाजलनक सूचनय गयउँपयलिकय, 
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जजलिय प्रशयसन कय्याि्, जजलिय अदयिि, जजलिय समन्व् सलमलिको कय्याि् िथय कोष िथय िेखय लन्न्त्रकको 
कय्याि्मय टयँर्सन िगयउनपुनेछ । 

  (६) उपदफय (५) बमोजजमको सूचनयमय िोयकएको ददनमय उि सूचनयमय िोयकएको सम्पजि पञ्चयकिे मोिबयट 
मयलथ बढयबढ प्रयक्र्य बमोजजम लिियम गनुापनेछ । 

  (७) लिियम प्रयक्र्यमय सम्भव भएसम्म जजलिय अदयिि, जजलिय प्रशयसन कय्याि् वय र्सथयनी् प्रशयसन 
कय्याि्, र्सथयनी् प्रहरी कय्याि् िथय गयउँपयलिकय िेत्र लभत्र रहेकय अन्् सरकयरी कय्याि्कय प्रलिलनलिियइा 
रोहवरमय रयख्नपुनेछ ।   

  (८) उपदफय (६) बमोजजम गदया उि सम्पजि कसैिे पलन लिियम सकयर नगरेमय सोयह प्रयक्र्यबयट पनुाः 
दोस्रोपटक लिियम गनुापनेछ िथय दोस्रोपटक गदया पलन कसैिे लिियम सकयर नगरेमय भरयइापयउने पि लनवेदकियइा 
नै उि सम्पजि पञ्चयकिे मोिमय सकयर गना िगयउनपुनेछ । 

  (९) उपदफय (८) बमोजजम गदया लनवेदकिे सम्पजि सकयर गना नचयहेमय पलछ अको जेथय खलुन आएकय 
बखि कयनून बमोजजम गनेगरी लनजको लनवेदन ियमेिीमय रयखी लिियममय चढयइाएको सम्पजि फुकुवय गरीददनपुछा ।      

  (१०) ्स दफयमय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन गयउँपयलिकयको कुनै रकम असिु उपर गने 
क्रममय लिियम गदया कसैिे सकयर नगरेमय जलिमय सकयर हनु्छ त््लिमय नै सो सम्पजि लिियम गरी प्रयप्त रकम 
सदरर्स्यहय गरी नपगु रकमको हकमय कयनून बमोजजम अन्् सम्पजि वय प्रयक्र्यबयट असिुउपर गनुापनेछ ।  

८०. िय्दयि गने प्रयक्र्याः (१) अलभिेख प्रशयसकिे दफय ७९ बमोजजम सम्पजि िय्दयि गनुापदया कजम्िमय विय सजचव 
र्सिरको कमाचयरी खटयइा त््र्सिो अचि सम्पजिको चिनचलिीको मूल् र्सपष्ट खलुने गरी िय्दयि गना िगयउनपुनेछ ।   

  (२) उपदफय (१) बमोजजम िय्दयि गने कमाचयरीिे िय्दयि गनुापने सम्पजिको चिनचलिीको मूल् कय्म 
गने प्र्ोजनिे पञ्चयकिे मोि कय्म गरी मचुलुकय खिय गरी अलभिेख प्रशयसक समि प्रलिवेदन सयहि पेश गनुापनेछ 
। 

  (३) उपदफय (२) बमोजजम पञ्चयकिे मोि कय्म गदया देहय् बमोजजमक कुरयियइा आियर लिइा कय्म 
गनुापनेछाः 

(क)  लनवेदकिे लनवेदनमय खिुयएको मूल्; 

(ख) लनर्ा् मय उलिेख भएको भए सो मूल्;    

(ग) पििे जमयनि वय कुनै अन्् प्र्ोजनको ियलग कय्ापयलिकय समि लनवेदन ददँदय खिुयएको 
मूल्; 

(घ) िय्दयि गदया भै आएको र्सथयनी् मूल्यँकन अनसुयरको मूल्; 

(ङ) मयिपोि कय्याि्िे कय्म गरेको न््ूनिम मूल्; 

(च)  अन्् कुनै प्र्ोजनिे कुनै सरकयरी लनकय्िे कुनै मूल् कय्म गरेको भए सो मूल्; 

(छ) पञ्चयकिे मोि कय्म गनुाभन्दय ित्कयि अगयवै कुनै खररदलबयक्र भएको भए सो मूल् । 

र्सपयष्टकरर्ाः“पञ्चयकिे मोि” भन्नयिे अचि सम्पजि लबयक्र गनुापदया लबयक्रहनुे न््नुिम मूल्ियइा 
सम्झनपुछा । 

  (४) उपदफय (३) बमोजजम गदया देहय् बमोजजमको कुरयियइा समेि ध््यनमय रयख्नपुनेछाः 
(क) औद्योलगक वय व््यपयररक वय आवयस िेत्र िगय्ि सिक सञ्जयिसँग जोलिएको छ वय 

छैन; िथय 
(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकमय घरको विामयन अवर्सथय सम्बन्िमय प्रययवलिक मलु्यँकन 

प्रलिवेदन । 
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८१. खयम्नजेलि मयत्र लिियम गनुापनेाः (१) कय्ापयलिकयिे दफय ८० बमोजजम लिियम गदया असिुगनुापने बयँयक खयम्ने जलि 
सम्पजिमयत्र लिियम गनुापनेछ ।       

  (२) सम्पजि लिियम गदया सकयर भएको रकम असिुउपर गनुापने भन्दय बयढ भएमय सो बयढ भएको जलि 
रकम सम्पजिवयि पिियइा यफिया गरीददनपुछा । 

  (३) उपदफय (२) बमोजजम रकम यफिया पयउने पि लिियम गदयाको बखि उपजर्सथि नभएको भए रकम 
यफिया लिन आउनभुनी लनजको नयममय सयि ददनको सूचनय जयरी गरीजझकयइा रकम यफिया गनुापछा । 

  (४) उपदफय (३) बमोजजम गदया सम्बजन्िि पि रकम यफियालिन नआएमय उि रकम सजञ्चिकोषमय दयजखि 
गरी आम्दयनीबयँलि सदरर्स्यहय गनुापछा । 

  (५) अलभिेख प्रशयसकिे दफय ८० बमोजजम लिियम गरेको सम्पजि सकयर गने पिको नयममय सम्पजि दिया 
नयमसयरीको ियलग सम्बजन्िि कय्याि् वय लनकय्मय पत्रयचयर गरी लनजियइा सम्पजिको चिनपूजी उपिब्ि गरयइा 
आवश््क परे सो सम्पजिको चिन चियइाददनपुछा ।  

  (६) ्स ऐनमय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन दफय ८० बमोजजमको लिियम प्रयक्र्य अगयिी 
बयढसकेपलछ भरयउनपुने रकम बझुयउन ल्यए पलन सो रकम नबजुझ सम्पजि लिियम गनुापनेछ । 

८२. लिियम उपरको उजरुीाः ्स ऐन बमोजजम भएको लिियमको प्रयक्र्यमय जचि नबझु्ने पििे जनु प्रयक्र्य उपर जचि 
नबझेुको हो सो भएको पन्र ददन लभत्र सलमलि समि उजरुी पेश गरी भएको आदेश बमोजजम गनुापनेछ । 

८३. लबगो भरयउँदय वय चिनचियउँदय ियगकेो खचााः ्स ऐन बमोजजम लबगो भरयउँदय वय चिनचियउँदय ियगेको खचा लबगो 
भरीददनपुने वय चिनददनपुने सम्बजन्िि पििे व््होनुापनेछ ।    

८४. ् थयजर्सथलिमय रयख्नाेः कय्ापयलिकयिे ्स ऐन बमोजजम चिनचियइा मयग्न वय लबगो भरयइापयउन कुनै सम्पजि देखयइा 
लनवेदन परेपलछ लबगो भरयउने वय चिनचियउने कय्ा सम्पन्न नभएसम्मको ियलग उि सम्पजि हकहर्सियन्िरर् गना, 
भत्कयउन, लबगयना िथय कुनै प्रकयरको लनमयार् कय्ा गरी उि सम्पजिको र्सवरुप पररविान गना नपयउने गरी रोक्कय रयख्न 
सम्बजन्िि पिको नयममय आदेश जयरी गरी उि सम्पजि ्थयजर्सथलिमय रयख्नपुनेछ ।     

८५. लनवेदनबयट कयरवयही गनेाः (१) अलभिेख प्रशयसकिे कुनै पििे दफय ८५ बमोजजम भएको आदेश यवपररि कुनै 
सम्पजिको हक हर्सियन्िरर् वय र्सवरुप पररविान आदद गरेको लनवेदन परेमय उि लनवेदन दिया गरी त््र्सिो गने पिको 
नयममय लिन ददनको म््यद  जयरी गरी लनजियइा हयजजर गरयइा सो लनवेदन सलमलि समि पेश गनुापनेछ ।     

  (२) सलमलििे उपदफय (१) बमोजजमको लनवेदन पेश हनु आएमय पिियइा न्यँ उजरुी दिया गना निगयइा उि 
लनवेदनबयट नै आवश््क कयरवयही गरी लनर्ा्  गनुापनेछ । 

  (३) उपदफय (२) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन उपदफय (१) बमोजजमको लनवेदनको व््होरयबयट 
लनवेदन सलमलिको िेत्रयलिकयर लभत्र नपने यवष्मय परेको देजखएमय सलमलििे उि यवष्मय िेत्रयलिकयर ग्रहर् गने 
अदयिि वय लनकय् समि जयन सनुयइा ददनपुनेछ । 

८६. चिनचियउन ेसूचनयाः (१) अलभिेख प्रशयसकिे सलमलिको लनर्ा्  बमोजजम चिन चियइा पयउन लनवेदन परेमय चिन 
चियउने लमलि खिुयइा फियनो लमलिमय फियनो घर जग्गयको चिन चियउन कमाचयरी खयटइा आउने हुँदय सो लमलि 
अगयवै घर जग्गय खयलि गरीददन ुभलन चिन ददनपुने पिको नयममय सूचनय जयरी गनुापनेछ ।    
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  (२) चिनददनपुने सम्पजि उजरुीको पिबयहेक अन्् कसैको भोगचिनमय रहेको भएमय अलभिेख प्रशयसकिे 
सोयह पिको नयममय उपदफय (१) बमोजजमको सूचनय जयरीगनुापनेछ । 

  (३) उपदफय (१) बमोजजम िोयकएको लमलिमय खयटइाजयँदय घरजग्गय खयिी गरेको भए सम्बजन्िि कमाचयरीिे 
चिन चियइा ददएको मचुलुकय खियगरी िथय घरजग्गय खयिी नगरेको भए खयिी गरयइा चिन चियइा चिन चियएको 
मचुलुकय खिय गरी प्रलिवेदन सयथ अलभिेख शयखयमय पेश गनुापनेछ ।       

पररच्छेद-१० 

यवयवि 

८७. नक्कि लनवेदनाः (१) सलमलि समि दिया रहेको उजरुीको कुनै सरोकयरवयिय पििे यववयदको लमलसिमय रहेको कुनै 
कयगजपत्रको नक्कि लिनको ियलग लनवेदन ददएमय सलमलििे उि पिियइा सो कयगजको नक्कि उपिब्ि गरयउनपुनेछ। 

  (२) उपदफय (१) बमोजजमको लनवेदन ददँदय सम्बजन्िि पििे उजरुी शयखयमय रहेको लमलसिको नक्कि लिनपुदया 
उजरुी प्रशयसक िथय अलभिेख शयखयमय रहेको लमलसिको नक्कि लिनपुने भएमय अलभिेख प्रशयसक समि लनवेदन पेश 
गनुापनेछ । 

  (३) उपदफय (१) बमोजजमको लनवेदन ददनको एघयर बजे अगयवै पेश भएमय सम्बजन्िि कमाचयरीिे सोयह ददन 
र सो भन्दय पछी पेश भएमय सम्भव भएसम्म सोयह ददन नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ि गरयउनेछ । 

  (४) उपदफय (१) बमोजजम लनवेदन ददँदय फरक फरक उजरुीको ियलग फरक फरक लनवेदन ददनपुनेछ । 

  (५) यववयदको कुनै पििे उपदफय (१) बमोजजमको लनवेदन ददँदय नक्किको सियमय कयगजपत्रको फोटो जखच्ने 
अनमुलि मयगेमय सो ददनपुनेछ । 

  (६) नक्कि लनवेदन ददँदय अनसूुची-१५ बमोजजमको ढयँचयमय ददनपुनेछ । 

८८. नक्कि दर्सिरुाः (१) सम्बजन्िि प्रशयसकिे दफय ८८ बमोजजम नक्कि वय फोटो जखच्नको ियलग लनवेदन ददनेपिसँग 
देहय् बमोजजमको दर्सिरु लिइा नक्कि उपिब्ि गरयउनपुनेछाः 

(क) नक्किको हकमय सक्कि पयनयको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपै्यँको दरिे; 
(ख) सलमलिको लनर्ा्  कयगजको हकमय प्रलि सक्कि पयनयको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपै्यँको दरिे; िथय 
(ग) लिखि कयगजपत्रको नक्कि नलिइा फोटो जखच्न चयहेमय प्रलि पयनयको रू ५।– रुपै्यँको दरिे । 

  (२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन प्रचलिि कयनून बमोजजम नक्कि दर्सिरु नियग्ने 
पिियइा ्स दफय बमोजजमको दर्सिरु ियग्नेछैन । 

  (३) ्स दफय बमोजजम नक्कि उियर गरी िैजयने पििे नक्कि उियर गदया ियगेको खचाको व््वर्सथय आफै 
गनुापनेछ । 

८९. दर्सिरु उलिेख गनेाः (१) नक्कि प्रमयजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशयसकिे नक्कि प्रमयजर्ि गदया नक्कि िैजयने पिको नयम 
थर िथय उजरुीमय हैलस्िकय सयथै नक्कि उियर गरेवयपि दयजखि गरेको दर्सिरु र नक्कि पयनय समेि उलिेख गरी 
नक्कि ददएको व््होरय जनयइा नक्कि प्रमयजर्ि गनुापनेछ । 
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९०. दर्सिरु चिुय नभइा नक्कि नददइनाेः सम्बजन्िि प्रशयसकिे ्स ऐन बमोजजम नक्कि मयग्ने पििे नक्कि उियर गदया दफय 

८९ बमोजजम ियग्ने दर्सिरु दयजखि नगदयासम्म नक्कि ददनेछैन र सो नक्किको आलिकयररकिय प्रमयजर्ि गना पयउनेछैन।  

९१. प्रचलिि कयनून बमोजजम हनुाेः ्स ऐनमय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए ियपलन उजरुीसँग सम्बजन्िि प्रचलिि कयनूनमय 
कुनै कुरय िेजखएको भए सोमय िेजखए जलिको हकमय सोयह बमोजजम हनुेछ । 

९२. लन्म बनयउन ेअलिकयराः सलमलििे ्स ऐनको प्रभयवकयरी कय्यान्व्नको ियलग आवश््क लन्म बनयउन सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दफय ७ को उपदफय (२) सँग सम्बजन्िि) 

उजरुीको ढयचँय 
न््यय्क सलमलि समि पेश गरेको 

लनवेदन-पत्र 

 

================lhNnf==========================ufpFkflnsf, j8f g++=========a:g]========================================sf] 

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{ ==========sf] ============================================================================= lgj]bs -k|yd kIf_ 

lj?4 

================lhNnf===========================ufpFkflnsf,j8f g++===========a:g] jif{==========sf]======================= 

=========================== ========================== ljkIfL -bf];|f]kIf_ 

 

यवष्ाः सम्वन्ि यवच्छेद 

म लनम्न वुदँयहरुमय िेजखए वमोजजम लनवेदन गदाछु : 

१.म लनवेदक र ्स यववयदको दोस्रो पियवच संवि २०६९ सयिमय सयमयजजक परम्परय अनसुयर यववयह 
गररएको हो । यववयह भएपश्चयि २ वषासम्म अथयाि २०७१ सयिसम्म हयमीयवच समुिरु दयम्पत्् जीवन 
रहेको लथ्ो । हयमीबयट २०७१ सयि जेठमय १ छोरयको समेि जय्जन्म भएको छ । एक आपसमय 
िोग्ने र्सवयर्सनीयवचको सहमलि र सहकय्ामय छोरय जन्मेपछी क्रमशाः समर्स्य देजखँदै जयन थयल्ो । २०७१ 
सयिको लिहयरमय मयइि गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबयट अनरुोि गरेँ  । 
२ पटकसम्म लिन गए ँ। िर लनजिे लिमीसँग मेरो जीवन चलन सक्दैन, म घर जयन सजिन, लिमी जे 
गनुापछा गर भलन ठयिो जवयफ ददन थयलिन । के कयरर्िे ्र्सिो हनु ग्ो भलन सोध्दय अव लिम्रो र मेरो 
सम्वन्ि छैन आफुखसुी गर र  मियई सम्पका  नगर,गरेमय रयम्रो हुँदैन भलन ियक िम्की र त्रयस मसेि 
ददइन । ियमो सम्सम्म मन फकेिय र घर आउलिन भलन पखी वसेँ िर आईनन । कररव ३ वषापछी 
अथयाि २०७४ सयि भयद्र मयहनयमय पनुाः लिन गए ँिर यवपिी मसँग वोलदै नवोिी घरलभत्र लछररन र 
सयिय जेठयन पठयई शयरीररक आक्रमर् गने सम्मको कय्ा गरी मियई िथयनयम गयलि गिौच गरे । 
मजुश्कििे ज््यन जोगयई लनरयश भएर घर फयका ए ँर अव दोस्रो पिश्रीमिी मसँग पनुाः फयका  आउने र 
दयम्पत्् जीवन समुिरु हनुे सम्भयवनय नभएकोिे पयररवयररक यववयद लनरुपर्कय ियलग ्ो लनवेदन ददन 
आएको छु ।  
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२. ्स सलमलिबयट दोस्रो पि जझकयई जे जो वझु्नपुछा वझुी यववयद लनरुपर् गरयईपयउँ ।  

३. o; ufpFkflnsf af6 hf/L ePsf] :yfgLo Goflos sfo{ljlwsf] bkmf ==== adf]lhd ljj]bg b:t'/ ? =====, bf];|f] kIf 

! hgfnfO{ Dofb ;"rgf b:t'/ ?======== , kfgf @ sf] lgj]bg k|ltlnkL b:t'/ ? ========= ;d]t u/L hDDf ? =========== 

o;} lgj]bg ;fy bflvnf u/]sf] 5' . 

४.of] lgj]bg :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf $& -@_ cg';f/ o;} ;ldltsf] clwsf/ If]qleq kb{5 

.   

५. ्ो लनवेदन हदम््यदलभतै्र छ र म लनवेदकियई ्स यवष्मय लनवेदन ददने हकदै्य प्रयप्त छ।  

६. ्स यवष्मय अन््त्र कहीीँ किै कुनै लनकय्मय कुनै प्रकयरको लनवेदन ददएको छैन ।  

७. ्समय दोस्रो पिको मयइिी िफा कय र मेरो घर िफा कय पररवयरकय सदर्स्हरु जझकयई थप व््होरय 
वझु्न सयकनेछ ।  

८. ्समय िेजखएकय व््होरय दठक सयँचो सत्् हनु,् झठुय ठहरे कयनून वमोजजम संजय् भोग्न ि्यर छु 
।  

 

लनवेदक 

नयमाः  ............................. 

इलि संवि ्............. सयि...................मयहनय......................गिे.....................रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-२ 

(दफय ८ को उपदफय (१) सगँ सम्बजन्िि) 

उजरुी दिया गरेको लनर्ससयको ढयँचय 
 

>L ====================== 

============================ . 

ljifo M ph'/L btf{sf] lg::ffkq ;DaGwdf . 

========================= a:g] tkfO{ ================================ n] a:g] ================================= lj?4df 

============================================egL ph'/L btf{ ug{ NofPsf]df cfhsf] ldltdf btf{ u/L btf{ g+====== 

sfod ePsfn] of] lg:;f hf/L ul/lbPsf] 5 .  

                                  clws[t sd{rf/L 

 b:tvtM==================== 

 ldlt M =================== 
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अनसूुची-३ 

(दफय 8 को उपदफय (२) सँग सम्बजन्िि) 

ियररख भपयाइा 
न््यय्क सलमलि  

मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयमय खिय गररएको ियरेख भरपयई 

 

वयदी           प्रलिवयदी 

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

मदु्दय  .................... 

लमलि ........... मय ......................................... कयम भएकोिे सोही ददन ........... बजे ्स 
न््यय्क सलमलि/कय्याि्मय उपजर्सथि हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

वयदी ................         प्रलिवयदी ................ 

 

इलि संवि ्............. सयि...................मयहनय......................गिे.....................रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-४ 

(दफय 8 को उपदफय (३) सँग सम्बजन्िि) 

ियररख पचया 
न््यय्क सलमलि 

मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकय 
बयट जयरी भएको ियरेखको पचया 

 

वयदी                          प्रलिवयदी 

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

मदु्दयाः ...................... 

 

लमलि ............... मय .................... कयम गना ........ बजे हयजजर हनु आउनहुोिय ।  

 

फयँटवयियको दर्सिखि  

लमलि ................. 
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अनसूुची-५ 

(दफय 14 को उपदफय (३) सँग सम्बजन्िि) 

प्रलिवयदको ढयचँय 
लिजखि जवयफको नमूनय 

न््यय्क सलमलि समि पेश गरेको 
लिजखि जवयफ 

 

प्रथम पि 

=========================== lhNnf ============================================== ufpFkflnsf j8f g+=========== a:g]  

==================================sf] ============================ -gftf ;DaGw pNn]v ug{] _ jif{ ============ sf]  

============================================ lnlvt hjfkm k|:t'tstf{  

bf];|f] kIf 

=========================== lhNnf ============================================== ufpFkflnsf j8f g+============== a:g]  

==================================sf] 5f]/f jif{ ============ sf] ==================================================== ljkIfL 

-lgj]bs_  

 

 

यवष् सम्वन्ि यवच्छेद । 

म लनम्न वुदँयहरुमय िेजखए वमोजजम लनवेदन गदाछु : 

१. म लिजखि जवयफ प्रर्सििुकिया र यवपिी लनवेदकयवच संवि २०६९ सयिमय सयमयजजक परम्परय 
अनसुयर यववयह भएको व््होरय दठक हो । हयमीबयट २०७१ सयि जेठमय १ छोरयको समेि जय्जन्म 
भएको दठक हो । २०७१ सयिको लिहयरमय मयइि गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक घर आउन 
फोनबयट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्म लिन आएको िर म घर नगएको,मैिे यवपिी लनवेदकियई दयम्पत्् 
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जीवन चलन नसक्ने भनेको र मेरय दयईभयईिे शयरीररक आक्रमर् गने सम्मको कय्ा गरेकोभलन 
कपोिकजलपि झठुय र हुँदै नभएकय लनरयियर व््होरय उलिेख गरी यववयद गरेको कुरय उलिेख गना चयहयन्छु 
।  

२. मियई यवपिी लनवेदक समेि लमिी गयलि गिौच, िर, ियक, िम्की देखयई हयिपयि गरी घरबयट 
लनकयिय गरेपछी म मयइिीमय आई वसेकी हुँ । यववयह भएको केही वषापछी यवनय कयरर् ममयथी यवलभन्न 
यकलसमकय आरोप िगयई अपमयन गने, गयिी गिौच गने िगय्िकय कयमहरु हुँदैगए । पररवयरकय अन्् 
सदर्स्हरुिे म मयथी घृर्य गने, वोिचयि नगने जर्सिय कय्ा गरेपलन यवपिीबयट केही सम् मियई नै 
समथान र सह्ोग गदै आएकय लथए िर पछी यवपिी लनवेदक समेि उलनहरुसँगै लमिे र मियई जवरजर्सि 
गरबयट लनकयलने कय्ामय सहभयगी भए  । के कुन कयरर्िे वय मेरो के गलिीिे ्सो गरेकय हनु भलन 
वझु्दय वेियवेिय दयइजो नल्यएको भलन मयइिी पिसमेिको  आिोचनय गने गरेकय लथए । सय्द 
उलनहरुियई दयइजोकै िोभकय कयरर् मियई घरबयट लनकयिीददएकय हनुपुदाछ । मैिे कुनै गलिी नगरेको 
र यवपिी िोग्नेसँग पूवावि मय्य, सद्भयव र सम्मयन ्थयवि रहेकोिे िोग्ने र्सवयर्सनीको सम्वन्ि ्थयवि 
कय्म गरीपयउँ ।  

३. घरबयट जवरजर्सि लनकयिेपछी ४ मयहनयको नयवयिक छोरय कयखी च््यपेर मयइिी आएको झण्िै 
३ वषासम्म वेखवर, सम्पका यवयहन वसी अयहिे एक्कयसी सम्वन्ि यवच्छेदको मयग गरी लनवेदन ददन ुआफैँ मय 
आश्च्ाजनक ियगेको छ, सत्् िथ्् वजुझ कयनून वमोजजम गररपयउँ ।  

४. ================= af6 hf/L ePsf] :yfgLo Goflos sfo{ljlwsf] bkmf ======= adf]lhd lnlvt hjfkm 

jfkt b:t'/ ? ======== o;} lgj]bg;fy bflvnf u/]sf] 5' .   

५. ्ो लिजखि जवयफ म््यदलभतै्र लिई म आफैं  उपजर्सथि भएको छु ।  

६. ्स यवष्मय अन््त्र कहीीँ किै कुनै लनकय्मय कुनै प्रकयरको लनवेदन ददएको छैन ।  

७. ्समय िेजखएकय व््होरय दठक सयँचो सत्् हनु,् झठुय ठहरे कयनून वमोजजम संजय् भोग्न ि्यर 
छु।  

लनवेदक 

नयमाः ................................... 
इलि संवि ्............. सयि...................मयहनय......................गिे.....................रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-६ 

(दफय 19 को उपदफय (६) सगँ सम्बजन्िि) 

  न््यय्क सलमलिबयट जयरी भएको 

म््यद सूचनय 
 

==========================================================================a:g] ========================================================= sf] gfpFdf  

=====================================ufpFkflnsf sfo{noaf6 hf/L ePsf] !% -kGw|_ lbg] ;"rgf 

 

============================================ a:g] ===================================================n] tkfOsf] lj?4 

============================================= ljjfb k/]sf] elg lgj]bg btf{ u/]sf] x'Fbf ;f] sf] k|ltlnkL o;} ;fy 

k7fOPsf] 5 . ctM tkfOn] of] Dofb a'em]sf] jf l/t k"j{s tfd]n ePsf] ldltn] !% -kGw|_  lbg leqdf 

cfkm\gf] egfO ;lxt cfkm}+ jf sfg"g adf]lhdaf] jf/]z dfkm{t o; sfof{nodf xflh/ x'g cfpg'xf]nf . 

cGoyf sfg"g adf]lhd x'g] Joxf]/f hfgsf/L u/fOG5 . 

 

इलि संवि ्............. सयि...................मयहनय......................गिे.....................रोज शभुम ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v08M@                              ;+VofM#                         ldltM @)&%÷)!÷@! 

38 
 

अनसूुची-७ 

(दफय ४1 को उपदफय (१) सँग सम्बजन्िि) 

लनर्ा् को ढयचँय  
मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकय न््यय्क सलमलि 

 

सं्ोजक श्री......................................................................................... 

सदर्स् श्री........................................................................................... 

सदर्स् श्री........................................................................................... 

लनर्ा्  

संवि ............... सयिको लनवेदन नं........ 

यवष्ाः विेसीबयट पयनी झयरेको । 

 

................. जजलिय ................ गयउँपयलिकय विय नं............ ...............................वर्सने 

...........................................................................प्रथम पि 

यवरुद्ध 

................. जजलिय ................ गयउँपयलिकय विय नं............ ...............................वर्सने 

.............................................................................दोस्रो पि 

र्सथयनी् सरकयर संचयिन ऐन २०७४ को दफय ४७(१)ञ वमोजजम लनवेदन दिया भई सोही ऐनको दफय ४६ 
वमोजजम गठन भएको न््यय्क सलमलि समि प्रर्सििु हनु आएको मदु्दयको संजिप्त िथ्् र लनर्ा्  ्स प्रकयर छाः  

(१) .............. गयउँपयलिकय विय नं. ....................... नक्सय लसट नं.... यक.नं........िे.फ...........को 
घरजग्गयमय पजश्चम िफा कय यक.नं..........कय संलि्यर यवपिी ...................िे घर वनयउँदय आफ्नो घरजग्गयमय 
लसमयनयसम्म आई जोलि वनयएको िर छि िथय विेसीको पयनी आफ्नो घर कम्पयउण्िलभत्र झयनेगरी वनयएको हुँदय 
सो विेसी वन्द गरयइपयउँ भने्न लनवेदकको लनवेदन व््होरय ।  

(२)d:of{ª\bL गयउँपयलिकयबयट प्रचलिि भवन लनमयार् सम्वन्िी मयपदण्ि वमोजजम इजयजि प्रयप्त गरी भवनको नक्सय 
समेि र्सवीकृि गरयई सो नक्सय वमोजजम भवन लनमयार् गरेको हुँ । यवपिी लनवेदकिे भने वमोजजम आफ्नो घरको 
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छि िथय विेसीको पयनी लनजको घर कम्पयउण्िलभत्र झयने नगरेको आफ्नै घरजग्गयमय झयने गरेको हुँदय झठुय 
लनवेदन खयरेज गररपयउँ भने्न प्रत््थीको लिजखि जवयफ ।  

(३)d:of{ª\bL गयउँपयलिकयबयट र्सथिगि लनररिर् िथय सवेंिर् गना गएकय प्रययवलिक टोलििे र्सथिगि लनररिर् 
गरी लमलि................मय पेश गरेको र्सकेच सयहिको प्रलिवेदनबयट प्रत््थीको घरिफा बयट छि िथय विेसीको पयनी 
खर्सदय लनवेदकको घर कम्पयउण्िलभत्र पने गरेको देजखन्छ भने्न व््होरय उलिेजखि भएको  ।  

(४) यववयदकय दवैु पिियई मेिलमियप गरयउने प्र्ोजनकय ियलग d:of{ª\bL गयउँपयलिकय विय नं........, 
…….................. मय रहेको मेिलमियप केन्द्रमय पठयउँदय मेिलमियप हनु नसकी फयका  आएको ।  

लनर्ा्  

दवैु पिियई सनुवुयईको ियलग आज पेशी िोयकएकोमय यववयदकय सम्वजन्िि पिहरु र्सव्मं िथय लनजहरुबयट लन्िु 
गरेकय कयनून व््वसय्ीहरु समेिको भनयई सनुी पनुाः लमियपत्र गनुाहोस भलन सम्झयउँदय वझुयउँदय पलन लमियपत्र गना 
मञु्जर नगनुा भएकोिे फयइिमय संिग्न प्रमयर् कयगजहरुको समेि मूल्यङ्कन गरी र्सथयनी् सरकयर संचयिन ऐन 
२०७४ को दफय ४९(२) वमोजजमलनर्ा्  ददनपुने हनु आई लनर्ा् िफा  यवचयर गदया लनवेदकको यक. नं….....को 
पजश्चमिफा  प्रत््थीको यक.नं…...को घरजग्गय जोलिएर रहेकोमय यववयद देजखएन । लनवेदकको भनयई अनसुयर आफ्नो 
घर कम्पयउण्िलभत्र प्रत््थीको छि िथय विेसीको पयनी झयरेको हो होइन भलन र्सथिगि रुपमै जयँचवझु गरी 
प्रययवलिक प्रलिवेदन पेश गना कय्याि्बयट खयट गएकय प्रययवलिक कमाचयरीिे लमलि.............मय पेश गरेको र्सकेच 
सयहिको प्रययवलिक प्रलिवेदन समेिबयट लनवेदकको मयग दयवी वमोजजम आफ्नो घर कम्पयउण्िलभत्र प्रत््थीको छि 
िथय विेसीबयट पयनी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे देजखन्छ । प्रत््थीिे ्स कय्याि्बयट पयररि गरेको नक्सयमय 
समेि छि िथय विेसीको पयनी आफ्नै घरजग्गयमय झयने भलन देखयईएको र लनवेदकको घर कम्पयउण्िलभत्र पयनी 
झयना पयउनपुछा भलन प्रत््थीिे दयवी यवरोि गना समेि नसकेको र प्रचलिि कयनून र प्रचिनबयट समेि अकयाको घर 
कम्पयउण्िलभत्र आफ्नो छि िथय विेसीको पयनी झयना पयउने नदेजखएको हुँदय लनवेदकको मयग वमोजजम प्रत््थीिे 
आफ्नो छि िथय विेसीबयट आफ्नै घर जग्गयमय पयनी झयने प्रवन्ि गनुापने देजखन्छ । लनवेदकको घर कम्पयउण्िमय 
पयनी झयना नपयउने ठहछा  । सो ठहनयािे िपजशि बमोजजम गनुा ।  

िपजशि 

१. सरोकयरवयियिे नक्कि मयग गना आएमय लन्मयनसुयर दर्सिरु लिई नक्कि ददन ु।  

२. ्ो लनर्ा् मय जचि नवझेु ३५ ददनलभत्र ..............जजलिय अदयििमय पनुरयवेदन गना जयन ुभलन 
 प्रत््थीियई सनुयईददन ु।  

३. म््यदलभत्र पनुरयवेदन नपरेमय कयनून वमोजजम लनर्ा्  कय्यान्व्न गनुा/गरयउन ु।  

 

 

इलि संवि ्............. सयि...................मयहनय......................गिे.....................रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-८ 

(दफय ४7 को सगँ सम्बजन्िि) 

अन्िररम संरिर्यत्मक आदेशको नमूनय 
 

........................................................... न््यय्क सलमलि 

सं्ोजक श्री......................................................................................... 
सदर्स् श्री........................................................................................... 
सदर्स् श्री........................................................................................... 

आदेश 

संवि ............................ सयिको लनवेदन नं........ 
यवष्ाः  यपलििियई उपचयर गरयउन ेसम्वन्िमय । 

................. जजलिय .................... गाउँपालिका वडा नं............ ...............................वस्ने 

..................................................................................प्रथम पक्ष 

लवरुद्ध 

................. लिल्िा ..................... गाउँपालिका वडा नं............ ...............................वस्ने 

..................................................................................दोस्रो पक्ष 

यसमा लनवेदकको माग वमोलिम ..........................लिल्िा वडा नं................................ वस्ने ...............को नालि 
..........................को छोरा/छोरी वर्ष ................ को ................िे आफुिाई असाध्य रोग िालग लनयलमि रुपमा हप्ताको 

२ पटक मृगौिा डायिोलसस गनष लिककत्सकिे लिफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वर्ष .................. को 

...........................िे लनयलमि रुपमा डायिोलसस गनष अटेर गरेको, घरर घरर रुप यँा नभएको वहाना गने गरेको, कलहि े
कलहिे कायाषियको कामको व्यस्ििाि ेफुसषद नलमिेको आकद कारण िनाई आफुिे लनयलमि प्राप्त गनुषपने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गनष 

नसकेको हदँा आफ्नो िीवन झनझन खिरायुक्त वन्द  गएको भलन अस्पिािको लिककत्सकको पुिाष र लिफाररस सलहि पिे हन 

आएको लनवेदन उपर प्रारलभभक रुपमा िाँिवुझ गदाष व्यहोरा मनालसव देलखएको हदँा हाििाई लनवेदकको िालग लिककत्सकिे 

लिफाररस गरे वमोलिम हरेक हप्ता २ पटक डायिोलसस गनुष गराउनु िथा लनिको स्वाथ्य िाभका िालग आवश्यक अन्य प्रवन्ध 

समेि लमिाउन ुभलन स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोलिम लवपक्षी ........................को नाममा 
यो अन्िररम संरक्षणात्मक आदिे िारी गररकदएका छौं । यो आदेि लमलसि सामेि राखी लवपक्षीिाई िेखी  पठाईकदन ु। यो 

आदेि अनुसार उपिार भएको िानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्नु र लनयमानुसार पेि गनुष ।  

 

ईलि संवि ................... साि .............मलहना….......गिे रोि….....िुभम् । 
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अनसुूिी-९ 

(दफा ५२ को उपदफा (२) सँग सभबलन्धि) 

लमिापत्रको िालग लनवदेनको ढाँिा 

d:of{ª\bL गयउँपयलिकय न््यय्क सलमलिसमि पेश गरेको 

लमियपत्रको सं्िु लनवेदनपत्र 

====================== lhNnf d:of{ª\bL ufpFkflnsf , j8f g++= ================ ============================================a:g]  

=======================================================================================sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{ ===============sf] 

==================================================================================== lgj]bs -k|yd kIf_ 

lj?4 

====================== lhNnf d:of{ª\bL ufpFkflnsf , j8f g++= ================ ============================================a:g]  

jif{ ===============sf]==============================================================================lnlvt hjfkmstf{ -bf];|f] kIf_ 

यवष्ाः सम्वन्ि यवच्छेद । 

हयमी लनवेदक  लनम्न लिजखि लनवेदन गदाछौाः  

१. हयमीयवच संवि २०६९ सयिमय सयमयजजक परम्परय अनसुयर यववयह गररएकोमय कररव  २ वषासम्म  समुिरु दयम्पत्् 
जीवन रहेको लथ्ो । हयमीबयट २०७१ सयि जेठमय १ छोरयको समेि जय्जन्म भएको,   सोयह वषा २०७१ सयिको 
लिहयरमय मयइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबयट अनरुोि गरेको, लिन गएको िर उलटै कुटयपट गरी 
पठयएको भलन लनवेदकको लनवेदन परेको ।  

२.आफुियई दयइजो नल्यएको लनउँबयट घरमय हेिय गरेको, अपमयन गरी जवरजर्सि घरबयट लनकयिय गरेको हो । आफु 
खशुीिे मयइि गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो ्थयवि मय्य, सद्भयव र सम्मयन रहेकोिे िोग्ने र्सवयर्सनीको 
सम्वन्ि ्थयवि कय्म गरयईपयउँ भन्ने प्रत््थीको लिजखि जवयफ रहेको  ।  

३.हयमी झगिय गरर आ्ौं, केहीवषा िोग्ने र्सवयर्सनी छुयटएर वर्स्ौं, हयमीबयट एक सन्ियनको जय्जन्म समेि भैसकेको छ ।  

घरमय सयमयन्् घरय्सी यवष्िे मनमटुयव भई िोग्ने र्सवयर्सनी अिग अिग वसेकोमय d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldlt 

j8f g+= =============== cGt{utsf] =================d]nldnfk s]Gb|df d]nldnfkstf{ =================sf] kxndf Ps आपसमय 
छिफि गरी लमिी आएको व््होरय ्ो छ की यवगिमय जे जर्सिय यवष्मय असमझदयरी िथय वेमेि भएको भएियपनी हयमीयवच 
एक अकयाप्रलि यवश्वयस, सदभयव र प्रमे कय्मै रहेकोिे िोग्ने र्सवयर्सनीको सम्वन्ि यवच्छेद गरी पयउँ भन्ने लनवेदन दयवी छोलि 
पनुाः समुिरु सम्वन्िकय सयथ दयम्पत्् जीवनियई व््वजर्सथि ढंगिे अगयलि वढयउन ेछौं । लनवेदकको घरमय ित्कयि िोग्न े
र्सवयर्सनी लमलि वर्सन ेवयियवरर् नहनुे भएकोिे छुिै ठयउमय िेरय लिई वर्सन हयमी दवैु पि सहमि भएकयिे र्सथयनी् सरकयर 



v08M@                              ;+VofM#                         ldltM @)&%÷)!÷@! 

42 
 

संचयिन ऐन २०७४ को दफय ४७ (२) बमोजजम ्ो लमियपत्र सं्िु लनबेदन पेश गरेकय छौ , िेजखए वमोजजम लमियपत्र 
गरी पयउँ ।  

४.d:of{ª\bL गयउँपयलिकय र्सथयनी् न््यय्क कय्ायविी वमोजजम ्ो लमियपत्रको सं्िु लनवेदन दर्सिरु बयपि रु=================  
o;} ;fy ;+nUg 5 . 

५. ्समय िेजखएकय व््होरय दठक सयँचो  हनु,् झठुय ठहरे कयनून वमोजजम सहुँिय वझुयउँिय ।  

लनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पि 

.................................... दोस्रो पि 

 

इलि संवि ्............. सयि...................मयहनय......................गिे.....................रोज शभुम ्।  
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अनसुिूी-१० 

(दफा ५२ को उपदफा (५) सगँ सभबलन्धि) 

लमिापत्रको ढािँा 

d:of{ª\bL गाउँपालिका न्यालयक सलमलिसमक्ष पेि गरेको लमिापत्रको संयुक्त लनवेदनपत्र 

 

====================== lhNnf d:of{ª\bL ufpFkflnsf , j8f g++= ================ ============================================a:g]  

=======================================================================================sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{ ===============sf] 

==================================================================================== lgj]bs -k|yd kIf_ 

lj?4 

====================== lhNnf d:of{ª\bL ufpFkflnsf , j8f g++= ================ ============================================a:g]  

jif{ ===============sf]==============================================================================lnlvt hjfkmstf{ -bf];|f] kIf_ 

 

लवर्यः सभवन्ध लवच्छेद । 

हामी लनवेदक  लनम्न लिलखि लनवेदन गदषछौं : 

१. हामीलवि संवि २०६९ सािमा सामालिक परभपरा अनुसार लववाह गररएकोमा कररव  २ वर्षसभम  सुमधुर दाभपत्य 

िीवन रहकेो लथयो । हामीबाट २०७१ साि िेठमा १ छोराको समेि िायिन्म भएको,   सोलह वर्ष २०७१ सािको लिहारमा 

माइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, लिन गएको िर उल्ट  कुटलपट गरी पठाएको भलन 

लनवेदकको लनवेदन परेको ।  

२. आफुिाई दाइिो नल्याएको लनउँबाट घरमा हिेा गरेको, अपमान गरी िवरिस्ि घरबाट लनकािा गरेको हो । आफु 

खुिीिे माइि गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथावि माया, सद्भाव र सभमान रहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको सभवन्ध 

यथावि कायम गराईपाउँ भन्न ेप्रत्यथीको लिलखि िवाफ रहकेो  ।  

३. हामी झगडा गरर आयौं, केहीवर्ष िोग्न ेस्वास्नी छुरटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्िानको िायिन्म समेिभ सकेको छ । 

घरमा सामान्य घरायसी लवर्यिे मनमुटाव भई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग वसेकोमा  d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldlt 

dfkm{t j8f g+= =========== cGtu{tsf] ======================== d]nldnfk s]Gb|df d]nldnfkstf{ ==================== sf] kxndf Ps 

cfk;df 5nkmn u/L ldln cfPsf] Joxf]/f of] 5 ls ljutdf h] h:tf ljifodf c;dembf/L tyf a]d]n भएिापनी 

हामीलवि एक अकाषप्रलि लवश्वास, सदभाव र प्रेम कायम  रहकेोिे िोग्न ेस्वास्नीको सभवन्ध लवच्छेद गरी पाउँ भन्न ेलनवेदन दावी 

छोलड पुनः सुमधरु सभवन्धका साथ दाभपत्य िीवनिाई व्यवलस्थि ढंगि ेअगालड वढाउन ेछौं । लनवेदकको घरमा ित्काि िोग्न े

स्वास्नी लमलि वस्न ेवािावरण नहने भएकोिे छुट्ट  ठाउमा डेरा लिई वस्न हामी दवु  पक्ष सहमि भएकािे स्थानीय सरकार संिािन 

ऐन २०७४ को दफा , ४७ (२) बमोजजम ्ो लमियपत्र सं्िु लनबेदन पेश गरेकय छौ ,िेलखए वमोलिम लमिापत्र गरी पाउँ ।  
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४.d:of{ª\bL  गाउँपालिका स्थानीय न्यालयक कायषलवधी वमोलिम यो लमिापत्रको संयुक्त लनवेदन दस्िुर बापि रु ============. o;} 

;fy ;+nUg 5 .  

५.यसमा िेलखएका व्यहोरा रठक साँिो  हन,् झुठा ठहरे कानून वमोलिम सहिँा वुझाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 

 

इलि संवि ्............. सयि...................मयहनय......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनसुिूी-११ 

(दफा ५९ को उपदफा (३) सगँ सभबलन्धि) 

मिेलमिापकिाषमा सिूीकृि हन ेलनवदेन ढािँा 

न््यय्क सलमलि 

d:of{ª\bL गयउँपयलिकय समि पेश गरेको लनवेदन 

 

यवष्ाः मेिलमियपकियामय सूचीकृि हनु पयउँ ।  

 

प्रर्सििु यवष्मय िपलसिमय उलिेजखि कयगजयिहरुको प्रलिलिपी सयथै रयखी ............  गयउँपयलिकयको 
न््यय्क सलमलि अन्िगािकय ............ मेिलमियप केन्द्रमय सूचीकृि भई मेिलमियप गरयउन अनमुिी पयउँ 
भनी लनवेदन गदाछु ।  

िपलसि  

१) नयगररकिय प्रमयर्पत्रको छयँ्यकपी,  

२) र्सनयिक िहसम्म उलिर्ा गरेको शैजिक प्रमयर्पत्रको छयँ्यकपी, 

३) मेिलमियपकियाको ियलिम प्रयप्त गरेको प्रमयर्पत्रको छय्यँकपी, 

४) मेिलमियप सम्बन्िी अनभुव र 

५) व््जिगि यववरर् (Bio- data) 

                                                                लनवेदक   

नयम थराः ............................... 

                                                                                                                 दर्सिखिाः ............................. 

                        लमलिाः ................................ 

 

 

फोटो 
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अनसुूिी-१२ 

(दफा ७५ को उपदफा (१) सँग सभबलन्धि) 

d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] न््यय्क सलमलि समि पेश गरेको  
भररभरयउको लनवेदन पत्र 

 

यवष्ाः भररभरयई पयउँ भने्न वयरे । 

================a:g] ============================= lgj]bs ÷jfbL÷k|ltjfbL 

यवरुद्ध 

================a:g] ============================= lgj]bs ÷jfbL÷k|ltjfbL 
मदु्धय 

म लनवेदक लनवेदन वयपि रु १०।– दर्सिरु सयथै रयखी लनम्न व््होरय लनवेदन गदाछु । 

1=  pk/f]Qm ljkIfL ;Fusf] pNn]lvt d'4f o; ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldltsf] ldlt ============== 

sf] lg0f{o adf]lhd d}n] o; sfof{nodf /fv]sf] b:t'/ ldlt============== sf] >L ==================== 

lhNnf cbfntsf] km};nf adf]lhd d}n] e/L e/fO{ kfpg} 7x/ EfPsf] xF'bf pQm /sd  e/L 

e/fO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' .  

2= d}n] o; sfof{nodf hDdf /x]sf] b:t'/sf] e/kfO{ ÷/l;b÷ef}r/sf] ;Ssn k|lt / ;Ddflgt 

>L ============== lhNnf cbfntsf] clGtd km};nfsf] 5fFof skL o;} ;fy ;+nUg  5 . 

3= o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s xf], em'6f 7x/] ;x'Fnf a'emfpnf . 

 

                                                        लनवेदक 

                                                    लनज..................... 

इलि संवि ्............. सयि...................मयहनय......................गिे.....................रोज शभुम ्। 

 



v08M@                              ;+VofM#                         ldltM @)&%÷)!÷@! 

47 
 

अनसुिूी-१३ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सभबलन्धि) 

चिन चियउने लनवेदन 

d:of{ª\bL ufpFkflnsfdf k]z u/]sf] 

 लनवेदन पत्र 

 

यवष्ाः चिन चियई पयउँ भने्न वयरे । 

 

================a:g] ============================= lgj]bs ÷jfbL÷k|ltjfbL 

यवरुद्ध 

================a:g] ============================= lgj]bs ÷jfbL÷k|ltjfbL 
मदु्धय 

म लनवेदक लनवेदन वयपि रु १०।– दर्सिरु सयथै रयखी लनम्न व््होरय लनवेदन गदाछु । 

1= pk/f]Qm ljkIfL;Fusf] pNn]lvt d'4f o; ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldltaf6 ldlt =========== df lg0f{o eO{ 

pQm 3/ hUuf - jf h'g ;DklQ ef]u ug{ kfpg] u/L lg0f{o ePsf] 5 ;f] ;DklQm jf j:t' pNn]v ug{] _ d]/f] 

xs ef]u / :jfldTjsf] x'g] 7x/ ePsf]df >L ================ lhNnf cbfntdf ljkIfLn] k'g/fjnf]sg u/]sf]df 

;Ddflgt cbfntaf6 ;Df]t ldlt ================= df lg0f{o x'Fbf Goflos ;ldlts} lg0f{onfO ;b/ u/L d]/} xs 

ef]u sfod u/]sf] x'Fbf ;f] d]/f] xs ef]usf] sfod ePsf] ;DklQ /x]sf] x'Fbf lz3|fltlz3| dnfO{ pQm ;DklQ 

rng rnfO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

2= o;} lgj]bg ;fy b]xfosf sfuhftx? ;+nUg u/]sf] 5' . 

s= Goflos ;ldltn] ldlt ============== df u/]sf] lg0f{osf] 5fFofskL . 

v= >L ================= lhNnf cbfntn] u/]sf] ldlt =============== sf] ;b/ km};nfsf] 5fFofskL . 

u= o; ljjfb ;Dj4 ldl;n o;} sfof{nodf /x]sf] 5 . 

3= n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'7f 7x/] sfg"g adf]lhd ;xF'nf a'emfpnf . 

 

                                                               lgj]bs 

                                                               lgh========================== 

ईलि संवि................सयि.............मययहनय...........गिे‘..........रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-१४ 

(दफय ७८ को उपदफय (४) सँग सम्बजन्िि) 

सभपलि रोक्काको अदिे 

 

.............................................. न्यालयक सलमलि 

संयोिक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री ...........................................................................................  

cfb]z  

;+jt =============== ;fnsf] lgj]bg g++= =================== 

 

ljifoM ;Dklt x:tfGt/0f /f]Ssf 

 

============== lhNnf d:of{ª\bL ufpFkflnsf , j8f g+= ========== =================================== a:g] ===============================  

============================= sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL  jif{ ============= sf] ===================================================== lgj]bs -k|yd 

kIf_ 

 

यवरुद्ध 

….......जजलिय d:of{ª\bL गयउँपयलिकय, विय नं....यवपिी (दोश्रो पि)..........वर्सने....वषा.....को ्समय लनवेदकको मयग 
बमोजजम......जजलिय........ ......गयउँपयलिकय, विय नं.... िे.फ.........यक.नं........ जग्गयमय बनेको.........को नयममय रहेको 
अवण्ियको..................वगायफटको चयर िलिे घर र लिग िगयपयि समेि यवपिी....सम्पजि लनज यवपिीबयट अन्् 
अंजश्यरहरुको मन्जरुी यवनय हक हर्सियन्िरर् हनु सक्ने आशंकय गरी लनवेदकिे ददएको लनवेदन उपर प्रयरजम्भक रुपमय जयँचवझु 
गदया व््होरय मनयलसव देजखएको हुँदय हयिियई प्रत््िी को नयममय रहेको उजलिजखि घरजग्गयको हक हर्सियन्िरर् गना लसफयररस 
नददन वियियई र अको आदेश नभएसम्मकय ियलग उि घरजग्गयको हक हर्सियन्िरर् नगनुा/गना नददन ु भनी मयिपोि 
कय्याि्को नयममय समेि र्सथयनी् सरकयर संचयिन ऐन २०७४ को दफय ४९ (६) बमोजजम ्ो रोक्कयको आदेश जयरी 
गररददएकय छौं । ्ो आदेश लमलसि सयमेि रयखी सम्वजन्िि कय्याि्हरुमय पठयईददन ु। ्ो आदेश अनसुयर रोक्कय भएको 
जयनकयरी प्रयप्त गरी लमलसि सयमेि रयख्न ुर लन्मयनसुयर पेश गनुा । 

 

 

 

ईलि संवि................सयि.............मययहनय...........गिे‘..........रोज शभुम ्। 
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अनसुिूी-१५ 

(दफा ८७ को उपदफा (६) सगँ सभबलन्धि) 

नक्किको िालग लनवदेन 

न््यय्क सलमलि  

d:of{ª\bL  गयउँपयलिकयमय पेश गरेको 
लनवेदन पत्र 

यवष्ाः नक्कि पयउँ भन्ने बयरे । 

................... बर्सने ........................................................................... लनवेदक/वयदी/प्रलिवयदी 

यवरुद्ध 

............... बर्सने ............................................................................... यवपिी/वयदी/प्रलिवयदी 

मदु्दयाः .................................. 

...................................... । 

म लनवेदक लनवेदन दर्सिरु वयपि रु. १०।– सयथै रयखी लनम्न व््होरय लनवेदन गदाछुाः 
(१) उपरोि यवपिीसँगको उलिेजखि मदु्दयमय अध्््नको ियलग देहय्कय कयगजयिहरु आवश््क परेको हुँदय प्रमयजर्ि 
प्रलिलिपी पयउँ भनी ्ो लनवेदन सयथ उपजर्सथि भएको छु । अिाः नक्किको प्रमयजर्ि प्रलिलिपी पयउँ ।  

देहय्  

क)................................................................................. 

ख)................................................................................. 

ग)................................................................................. 

घ) ................................................................................ 

ङ) ................................................................................ 

२) िेजखएको व््होरय दठक सयँचो छ, झिुय ठहरे कयनून बमोजजम सहुँिय बझुयउँिय ।  

लनवेदक 

लनज .......................... 

 इलि सम्वि ्......... सयि .... मयहनय .... गिे रोज ्... शभुम ्................ 

cf1fn], 

ab|Lgfy ;fksf]6f 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


