
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वन्दिपरु गाउँपालिकाको ऐ.नं. ......... 
 

प्रस्तावनााः 
 
नेपािको संववधान बमोन्िम िेश समािवाि उदमखु संघीय िोकतान्दिक गणतद्िा्मक शासन प्रणािी अनरुुप 
सञ्चालित रहेकोिे स्थानीय सरकारिाई प्राप्त दयावयक अलधकार अनरुुप दयाय सम्पािन पद्धलतिाई चसु्त िरुुस्त 
बनाउन र  दयावयक सलमलतिे प्रचलित काननु बमोन्िम उिरुीको कारवाही र वकनारा गिाा अपनाउनपुने 
कायाववलध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारिन्शाता कायम गरी काननुको शासन तथा दयाय प्रलतको िनववश्वास 
कायम राखीरहनको िालग प्रचिनमा रहेको संघीय काननुमा भए िेन्ख बाहेक थप काननूी व्यवस्था गना 
वाञ्छनीय भएकोिे, नपेािको संववधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोन्िम बन्दिपरु गाउँपालिकाको  
गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

बन्दिपरु रािपि 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्शत 

खण्ड: २     संख्या: ४     लमलत: २०७५/०३/२९ 

भाग १ 
बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ कायापालिका कायााियको सचुना 

 

बन्दिपुर गाउँपान्िकाको दयान्यक सन्िन्िको कायय िथा कानुनी 

ब्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ 
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पररच्छेि -१ 
प्रारन्म्भक 

 
१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भाः 

१. यस ऐनको नाम “दयावयक सलमलत (कायाववलध सम्बदधी) ऐन, २०७५” रहेको छ । 
२. यो ऐन वन्दिपरु गाउँपालिका ििे लभि तरुूदत प्रारम्भ हनु ेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस ऐनमा, 
१. “उिरुी” भन्नािे सलमलत समि परेको विराि, लनवेिन वा उिरुीबाट शरुु भएको प्रचलित काननु बमोन्िम 

सलमलतिे कारवाही र वकनारा गने उिरुी सम्झन ुपछा । 
२. “काननु व्यवसायी” भन्नािे काननुी पेसी गने नपेाि काननु व्यवसायी पररषिबाट प्रमाणपि प्राप्त भएको 

व्यन्ि सम्झन ुपछा । 
३. “कायापालिका” भन्नािे वन्दिपरु गाउँपालिकाको गाउँ कायापालिकािाई सम्झन ुपछा । 
४. “कायाािय” भन्नािे वन्दिपरु गाउँपालिकाको गाउँ कायापालिकाको कायााियिाई सम्झन ुपछा । 
५. “खाम्ने” भन्नािे तोवकएको सम्पन्िको मूलयाकंन गररंिा असिु उपर हनु पगु्न ेहििाई सम्झन ुपछा । 
६. “चिन चिाईदिने” भन्नािे लनणाय पश्चात ्हक अलधकार प्राप्त भएको व्यन्ििाई कुनै वस्त ुवा सम्पन्ि भोग 

गना कायाादवयन गराइदिने कायािाई सम्झन ुपछा । 
७. “िमानत” भन्नािे कुनै व्यन्ि वा सम्पन्ििाई दयावयक सलमलतिे चाहेको वखतमा उपन्स्थत वा हान्िर 

गराउन लिएको न्िम्मा वा उिरिावय्विाई सम्झन ुपछा । 
८. “िेथािमानी” भन्नािे पलछ हनु सक्ने िण्ड िररवाना ववगो समेतिाई खाम्ने गरी लिएको िग्गा िलमन 

िगायतका अचि सम्पन्ििाई सम्झन ुपछा । 
९. “तामेिी” भन्नािे दयावयक सलमलतको िेिालधकार लभिका वववािहरुमा सम्वदधीत पििाई वझुाईने म्याि, 

सचुना, आिेश, पूिी वा िानकारी पि ररतपूवाक वझुाउने कायािाई सम्झन ुपछा । 
१०. “तायिात” भन्नािे सम्पन्िको वववरण वा गदती गरेको संख्या िलनने व्यहोरा वा सम्पन्िको िाटँवारी 

वा िगतिाई सम्झन ुपछा । 
११. “तोवकएको” वा “तोवकए बमोन्िम” भन्नािे यस ऐन अदतगात बनेको लनयममा तोवकए बमोन्िम सम्झन ु

पछा । 
१२. “िरपीठ” भन्नािे दयावयक सलमलत समि पेश हनु आएका कुनै कागिपिको सम्बदधमा ररत नपगेु वा 

काननुिे िताा नहनु ेवा निाग्न ेभएमा ्यसको पछालड पट्टी सोको कारण र अवस्था िनाइ अलधकारप्राप्त 
अलधकारीिे िेन्खदिने लनिेशन वा व्यहोरािाई सम्झन ुपछा ।  

१३. “धनिमानी” भन्नािे मदु्दाको अन्दतम वकनारा हुँिा िाग्न सक्ने ववगो िण्ड िररवाना वापत पिसंग 
लिइने नगि वा िायिथेािाई सम्झन ुपछा । 

१४. “गाउँपालिका” भन्नािे वन्दिपरु गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछा । 
१५. “नामेसी” भन्नािे कुन ैव्यन्िको नाम, थर र वतन समेतको ववस्ततृ वववरण खुिाइएको व्यहोरािाई 

सम्झन ुपछा । 
१६. “नालिश” भन्नािे कुनै वववािको ववषयमा ििा ८ बमोन्िम दिएको उिरुी, लनवेिन वा विरािपि 

समेतिाई सम्झन ुपछा । 
१७. “लनणाय वकताब”  भन्नािे सलमलतिे उिरुीमा गरेको लनणायको अलभिेख राख्नको िालग खडा गरेको 

उिरुीमा लनणाय गरेको व्यहोरा र ्यसको आधार तथा कारणको संन्िप्त उलिेख भएको वकताब सम्झन ु
पछा । 
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१८. “पदचकृलत मोि” भन्नािे गाउँ वस्तीका गदयमादय उपन्स्थत भिाद्मीिे सम्पन्िको स्थिगत तथा 
स्थानीय अविोकन मूलयांकन गरी ववक्री ववतरण हनुसक्ने उन्चत ठहराएर लनन्श्चत गरेको मलुयिाई 
सम्झन ुपछा । 

१९. “पेसी” भन्नािे दयावयक सलमलत समि लनणायाथा पेश हनुे वववािहरुमा पिहरुिाई उपन्स्थत गराइ 
सनुवुाइ गने कामिाई सम्झन ुपछा । 

२०. “प्रलतवािी” भन्नािे वािीिे िसका उपर उिरुी िताा गिाछ सो व्यन्ि वा संस्था सम्झन ुपछा । 
२१. “व्यन्िगत िमानी” भन्नािे मदु्दाका पििाई उपन्स्थत गराउन िागेका िण्ड िररवाना बझुाउंिा न्िम्मा 

लिने व्यन्ििाई सम्झन ुपछा । 
२२. “वयान” भन्नािे मदु्दाका पि वा पेटबोिीमा बनु्झएका व्यन्ििे सलमलतसमि आई गने कागिातिाई 

सम्झन ुपछा ।  
२३. “वकपि” भन्नािे वववाि सम्बदधमा िानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरेका कुरा िेन्खने वा 

िेन्खएको कागििाई सम्झन ुपछा । 
२४. “बदि ईििास” भन्नािे दयावयक सलमलत अदतगात लनरुपण हनु ेवववािहरु मध्ये गोप्य प्रकुलतको वववाि 

भएको र सम्वद्ध पिहरुववच गोपलनयता कायम गना आवश्यक िेन्खएमा सम्वद्ध पिहरु माि सहभागी 
हनुेगरी प्रवदध गररएको सनुवुाई कििाई सम्झन ुपछा । 

२५. “मूलतवी” भन्नािे दयावयक सलमलत अदतगात ववचाराधीन मदु्दा अदय अड्डा अिाितमा समेत ववचारालधन 
भईरहेको अवस्थामा दयावयक सलमलतिे लनणाय गिाा अदय ववचारालधन मदु्दामा प्रभाववत हनु ेिेन्खएमा प्रभाव 
पाने मदु्दाको िैसिा नभएसम्म प्रभाववत हनुे मदु्दा स्थलगत गने कायािाई सम्झन ुपछा ।  

२६. “िगापात” भन्नािे घरिग्गा र ्यससँग अदतर लनवहत टहरा, बोट ववरुवा, खुलिा िलमन र ्यसमा 
रहेका सबैखािे संरचना वा चचेको िग्गा, छेउछाउ, सेरोिेरो र सम्पूणा अवयविाई सम्झन ुपछा । 

२७. “वािी” भन्नािे कसै उपर सलमलत समि उिरुी िताा गने व्यन्ि वा संस्था सम्झन ुपछा । 
२८. “सन्चवािय” भन्नािे दयावयक सलमलतको सन्चवाियिाई सम्झन ुपछा । 
२९. “सिस्य” भन्नािे दयावयक सलमलतको संयोिक र सिस्य समेतिाई सम्झन ुपछा । 
३०. “सिरस्याहा” भन्नािे धरौटीमा रहेको रकमको िगत कट्टा गरी आम्िानीमा वाँध्न ेकायािाई सम्झन ु

पछा । 
३१. “सभा” भन्नािे गाउँसभा सम्झन ुपछा । 
३२. “सलमलत” भन्नािे नेपािको संववधानको धारा २१७ बमोन्िम गदठत दयावयक सलमलत सम्झन ुपछा र सो 

शव्ििे स्थानीय ऐनको ििा ४८ को उपििा (६) बमोन्िमको सलमलतिाइा समेत िनाउनेछ । 
३३. “सािवसािी” भन्नािे हरेक वषाको िालग छुट्टा छुटै्ट हनु ेगरी प्रलतवषाको लनलमि स्थायी रुपमा तय 

गररएको शता सम्झन ुपछा । 
३४. “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपछा । 
३५. "संववधान" भन्नािे नपेािको संववधान सम्झन ुपछा । 

 
पररच्छेि-२ 

सलमलतको अलधकार  
३. उिरुीमा लनणाय गने अलधकार :  

१. सलमलतमा िताा भएका उिरुी वा उिरुीको लनणाय गने वा िताा भएको नालिस वा उिरुीको कुन ै
व्यहोरािे िगत कट्टा गने अलधकार सलमलतिाइा माि हनुेछ । 

२. उिरुीमा लनणाय बाहेक अदय कायाको अलधकार : (१) ििा ३ मा उलिेख भएको वा प्रचलित 
काननुिे सलमलत वा सलमलतको सिस्यिे न ैगने भन्न ेव्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृलतिे सलमलत 
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वा सलमलतको सिस्यिे न ै गनुापने स्पष्ट भैरहेको िेन्ख बाहेकको अदय कायाहरू यस ऐनमा 
तोवकएको कमाचारी र ्यसरी नतोवकएकोमा सलमलतिे लनणाय गरी तोकेको वा अलधकार प्रिान 
गरेको कमाचारीिे गनुापने छ । 

४. तोवकएको शाखा प्रमखु वा तोवकएका अदय कमाचारीिे यस ऐन र प्रचलित काननु बमोन्िम तोवकएको काम 
गिाा सलमलतको संयोिक वा सलमलतिे तोकेको सिस्यको प्र्यि लनिेशन, िेखिेख र लनयदिणमा रही गनुापने छ 
। 

५. यस ऐन बमोन्िमको कायाववलध अविम्बन गनुापने : सलमलतिे उिरुी वा उिरुीको कारवाही र वकनारा गिाा 
प्रचलित काननुमा स्पष्ट उलिेख भए िेन्ख बाहेक यस ऐन बमोन्िमको कायाववलध अविम्बन गनुापने छ । 

६. सलमलतिे हेनेाः सलमलतिाइा िेहाय बमोन्िमको उिरुीहरूमा कारवाही र वकनारा गने अलधकार रहनेछ:   
(क)  स्थानीय ऐनको ििा ४७ अदतगातको उिरुी, 
(ख) अिाितबाट मेिलमिापको िालग गाउँपालिकामा प्रेवषत उिरुी, 
(ग) संववधानको अनसूुची-८ अदतगातको एकि अलधकार अदतगात सभािे बनाएको काननु बमोन्िम लनरूपण हनुे 

गरी लसन्िात उिरुी, तथा 
(घ) प्रचलित काननुिे गाउँपालिकािे हेने भलन तोकेका उिरुीहरू । 

७. सलमलतको िेिालधकाराः सलमलतिे ििा ६ अदतगातका मध्ये िेहाय बमोन्िमका उिरुीहरूमा माि ििेालधकार 
ग्रहण गने तथा कारवाही वकनारा गनेछ : 

(क) व्यन्िको हकमा उिरुीका सबै पि गाउँपालिकाको भैगोलिक िेिालधकारलभि बसोबास 
गरीरहेको, 

(ख) प्रचलित काननु र संववधानको भाग ११ अदतगातको कुनै अिाित वा दयायालधकरण वा 
लनकायको िेिालधकारलभि नरहेको, 

(ग) गाउँपालिकाको िेिालधकार लभि परेका कुन ै अिाित वा लनकायबाट मेिलमिाप वा 
लमिापिको िालग प्रेवषत गररएको, 

(घ) अचि सम्पन्ि समावेश रहेको ववषयमा सो अचि सम्पन्ि गाउँपालिकाको भैगोलिक 
िेिालधकारलभि रवहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बन्दधत ववषयवस्त ुरहेकोमा सो घटना गाउँपालिकाको भैगोलिक िेिलभि 
घटेको । 

 
 

पररच्छेि-३ 
उिरुी तथा प्रलतवाि िताा 

 
८. संन्िप्त नाम र प्रारम्भाः विराि, उिूरी वा लनवेिन िताा गने :  

१. कसै उपर विराि, उिूरी वा लनवेिन िताा गिाा वा उिरुी चिाउँिा प्रचलित काननु बमोन्िम 
हकिैया पगेुको व्यन्ििे सलमलतको सन्चवािय समि उिरुी िताा गनासक्ने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम उिरुी दिंिा यस ऐन तथा प्रचलित काननु बमोन्िम खुिाउनपुने कुरा 
सबै खुिाइा तथा पयुााउनपुने प्रवक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बमोन्िमको ढाँचामा दिनपुने छ 
। 

३. उपििा (२) मा िेन्खए िेन्ख बाहेक उिरुीमा िेहाय बमोन्िमको व्यहोरा समेत खुिाउनपुने 
छ: 
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(क) बािीको नाम, थर, वतन र लनिको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बािे र बज्यै 
को नाम; 

(ख) प्रलतबािीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनिको बाब ुर आमाको नाम, थर र स्थान 
पिा िाग्नेगरी स्पष्ट खुिेको वतन; 

(ग) गाउँपालिकाको नाम सवहत सलमलतको नाम; 
(घ) उिरुी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूणा वववरण; 
(ङ) गाउँपालिकािे तोके अनसुारको िस्तरु बझुाएको रलसि वा लनस्सा; 
(च) सलमलतको िेिालधकार लभिको उिरुी रहेको व्यहोरा र सम्बन्दधत काननु; 
(छ) बािीिे िावी गरेको ववषय र सोसँग सम्बदधीत प्रमाणहरू; 
(ि) हिम्याि िाग्न ेभएमा हिम्याि रहेको तथा हकिैया पगेुको सम्बदधी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पन्िसँग सम्बन्दधत ववषय भएकोमा सो सम्पन्ि चि भए रहेको स्थान, 

अवस्था तथा अचि भए चारवकलिा सवहतको सबै वववरण । 
४. प्रचलित काननुमा कुन ै ववशेष प्रवक्रया वा ढाँचा वा अदय केवह उलिेख भएको रहेछ भन ेसो 

सदिभामा आवश्यक वववरण समेत खुिेको हनुपुने छ । 
५. कुनै वकलसमको िलतपूलता भराउनपुने अथवा बण्डा िगाउनपुने अवस्थाको उिरुीको हकमा 

्यस्तो िलतपूलता वा बण्डा वा चिनको िालग सम्बन्दधत अचि सम्पन्िको वववरण खुिेको 
हनुपुने छ । 

९. विराि, उिूरी वा लनवेिन िताा गरी लनस्सा दिनेाः  
१. उिरुी प्रशासकिे ििा ८ बमोन्िम प्राप्त उिरुी िताा गरी बािीिाइा तारेख तोवक अनसूुची-२ 

बमोन्िमको ढाँचामा लबवाि ितााको लनस्सा दिनपुने छ । 
२. उपििा (१) बमोन्िम तारेख दिन ु पने अवस्थामा तारेख तोक्िा अनसूुची-३ बमोन्िमको 

ढाँचामा तारेख भपााइा खडा गरी सम्बन्दधत पिको िस्तखत गराइा लमलसि सामेि राख्नपुछा । 
३. उपििा (२) बमोन्िम तारेख भपााइामा तोवकएको तारेख तथा उि लमलतमा हनु ेकाया समेत 

उलिेख गरी सम्बन्दधत पििाइा अनसूुची-४ बमोन्िमको ढाँचामा तारेख पचाा दिनपुने छ । 
१०. उिरुी प्रशासकिे ििा ८ बमोन्िम उिरुी िरपीठ गने :  

१. उिरुी प्रशासकिे ििा ८ बमोन्िम पेश भएको उिरुीमा प्रवक्रया नपगेुको िेन्खए परुा गनुापने 
िेहायको प्रवक्रया परुा गरी अथवा खुिाउनपुने िेहायको व्यहोरा खुिाइ लयाउन ुभन्ने व्यहोरा िेन्ख 
पाच दिनको समय तोवक तथा लबवाि िताा गना नलमलने भए सो को कारण सवहतको व्यहोरा िनाइा 
िरपीठ गरेमा बािीिाइा उिरुी विताा दिनपुने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम प्रवक्रया नपगेुको भलन िरपीठ गरी विताा गरेको उिरुीमा िरपीठमा उलिेख 
भए बमोन्िमको प्रवक्रया परुा गरी पाच दिनलभि लयाएमा िताा गररदिन ुपछा । 

३. उपििा (१) बमोन्िमको िरपीठ आिेश उपर न्चि नबझु्ने पििे सो आिेश भएको लमलतिे लतन 
दिन लभि उि आिेशको ववरूध्िमा सलमलत समि लनवेिन दिनसक्ने छ ।  

४. उपििा (३) बमोन्िम दिएको लनवेिन व्यहोरा मनालसब िेन्खए सलमलतिे उपििा (१) बमोन्िमको 
िरपीठ बिर गरी लबवाि िताा गना आिेश दिनसक्ने छ । 

५. उपििा (४) बमोन्िम आिेश भएमा उिरुी प्रशासकिे ्यस्तो लबवाि िताा गरी अरू प्रवक्रया परुा 
गनुापने छ । 

११. िताा गना नहनु े : उिरुी प्रशासकिे ििा ८ बमोन्िम पेश भएको उिरुीमा िेहाय बमोन्िमको व्यहोरा दठक 
भएनभएको िाँच गरी िताा गना नलमलने िेन्खएमा ििा १० बमोन्िमको प्रवक्रया परुा गरी िरपीठ गनुापने छाः  

(क) प्रचलित काननुमा हिम्याि तोवकएकोमा हिम्याि वा म्याि लभि उिरुी परे नपरेको; 
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(ख) प्रचलित काननु बमोन्िम सलमलतको िेिालधकार लभिको उिरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बमोन्िम िाग्न ेिस्तरु िान्खि भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पन्ि वा अलधकारसँग सम्बन्दधत ववषयमा वववाि लनरूपण गनुापने ववषय उिरुीमा 

समावेश रहेकोमा ्यस्तो सम्पन्ि वा अलधकार ववषयमा उिरुी गना बािीको हक स्थावपत 
भएको प्रमाण आवश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे नरहेको; 

(ङ) उि ववषयमा उिरुी गने हकिैया बािीिाइा रहे नरहेको; 
(च) लिखतमा परुागनुापने अदय ररत पगेु नपगेुको । 

१२. िोहोरो िताा गना नहनुेाः  
१. यस ऐनमा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन प्रचलित काननु बमोन्िम सलमलत वा अदय कुन ै

अिाित वा लनकायमा कुनै पििे उिरुी गरी सलमलत वा उि अिाित वा लनकायबाट उिरुीमा 
उलिेख भएको ववषयमा प्रमाण बनु्झ वा नबनु्झ वववाि लनरोपण भैसकेको ववषय रहेको छ भने सो 
उिरुीमा रहेका पि ववपिको बीचमा सोवह ववषयमा सलमलतिे उिरुी िताा गना र कारवाही गना हुँिैन 
। 

२. उपििा (१) बमोन्िम िताा गना नलमलने उिरुी भिुवश िताा भएकोमा सो व्यहोरा िानकारी भएपलछ 
उिरुी िनुसकैु अवस्थामा रहेको भए पलन सलमलतिे उिरुी खारेि गनुापने छ ।  

१३. उिरुीसाथ लिखत प्रमाणको सक्कि पेश गनुापने : उिरुीसाथ पेश गनुा पने प्र्यके लिखत प्रमाणको सक्कि र 
कन्म्तमा एक प्रलत नक्कि उिरुीसाथै पेश गनुापने छ र उिरुी प्रशासकिे ्यस्तो लिखतमा कुनै कैवियत 
िनाउनपुने भए सो िनाइ प्रमाण सम्बन्दधत लमलसिमा राख्नछे । 

१४. उिरुी तथा प्रलतवाि िताा िस्तरुाः  
१. प्रचलित काननुमा लबवाि िताा िस्तरु तोवकएकोमा सोवह बमोन्िम तथा िस्तरु नतोवकएकोमा एक सय 

रूपैयाँ बझुाउनपुने छ । 
२. प्रचलित काननुमा प्रलतवाि िताा िस्तरु निाग्न ेभनेकोमा बाहेक एक सय रूपैया ँप्रलतवाि िताा िस्तरु 

िाग्नेछ । 
१५. प्रलतवाि पेश गनुापने :  

१. प्रलतबािीिे ििा २० बमोन्िम म्याि वा सूचना प्राप्त भएपलछ म्याि वा सूचनामा तोवकएको समयावलध 
लभि उिरुी प्रशासक समि आिै वा वारेस मािा त लिन्खत प्रलतवाि िताा गनुापने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम प्रलतवाि पेश गिाा प्रलतबािीिे भएको प्रमाण तथा कागिातका प्रलतलिवप साथै 
संिग्न गरी पेश गनुापने छ । 

३. प्रलतवािीिे लिन्खत ब्यहोरा दिँिा अनसूुची-५ बमोन्िमको ढाँचामा दिनपुने छ । 
१६. प्रलतवाि िाँच गने :  

१. उिरुी प्रशासकिे ििा १५ बमोन्िम पेश भएको प्रलतवाि िाचँ गरी काननु बमोन्िमको ररत पगेुको 
तथा म्याि लभि पेश भएको िेन्खए िताा गरी सलमलत समि पेश हनु ेगरी लमलसि सामेि गनुापने छ 
। 

२. उपििा (१) बमोन्िम प्रलतवाि िताा हनुे भएमा उिरुी प्रशासकिे प्रलतबािीिाइा बािी लमिानको 
तारेख तोक्नपुने छ   । 

१७. लिखतमा परुा गनुापने सामादय ररताः  
१. प्रचलित काननु तथा यस ऐनमा अदयि िेन्खए िेन्ख बाहेक सलमलत समि िताा गना लयाएका उिरुी 

तथा प्रलतवािमा िेहाय बमोन्िमको ररत समेत परुा गनुापने छ :  
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(क) एिोर साइिको नेपािी कागिमा बायातँिा  पाँच सेन्दटलमटर, पवहिो पषृ्ठमा शीरतिा  िश 
सेन्दटलमटर र ्यसपलछको पषृ्ठमा पाँच सेन्दटलमटर छोडेको तथा प्र्येक पषृ्ठमा बन्िस हरिमा 
नबढाइा कागिको एकातिा  माि िेन्खएको;  

(ख) लिखत िताा गना लयाउने प्र्यके व्यन्ििे लिखतको प्र्यके पषृ्ठको शीर पछुारमा छोटकरी 
िस्तखत गरी अन्दतम पषृ्ठको अद्यमा िेखा्मक तथा लयाप्च ेसवहछाप गरेको; 

(ग) कुनै काननु व्यवसायीिे लिखत तयार गरेको भए लनििे पवहिो पषृ्ठको बायाँ तिा  लनिको 
काननु व्यवसायी िताा प्रमाणपि नंबर, नाम र काननु व्यवसायीको वकलसम खुिाइा िस्तखत 
गरेको; तथा  

(घ) लिखतको अन्दतम प्रकरणमा यस लिखतमा िेन्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे 
काननु बमोन्िम सहुँिा बझुाउँिा भन्न ेउलिेख गरी सो मलुन लिखत िताा गना लयाएको वषा, 
मवहना र गते तथा वार खुिाइा लिखत िताा गना लयाउन ेव्यन्ििे िस्तखत गरेको,तर ब्यहोरा 
पयुााइ पेश भएको लिखत लिनिाई यो उपििािे बाधा पारेको मालनने छैन । 

२. लिखतमा ववषयहरू क्रमबध्ि रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याइा संयलमत र मयाादित भाषामा िेन्खएको 
हनुपुने छ । 

३. लिखतमा पेटबोलिमा परेको स्थानको पवहचान हनु ेस्पष्ट वववरण र व्यन्िको नाम, थर , ठेगाना तथा 
अदय वववरण स्पष्ट खुिेको हनुपुने छ । 

४. लिखत िताा गना लयाउने वा सलमलतमा कुनै कागि गना आउनेिे लनिको नाम, थर र वतन खुिेको 
नागररकता वा अदय कुनै प्रमाण पेश गनुापछा । 

१८. नक्कि पेश गनुापने : उिरुी वा प्रलतवाि िताा गना लयाउनेिे ववपिीको िालग उिरुी तथा प्रलतवािको नक्कि 
तथा संिग्न लिखत प्रमाणहरूको नक्कि साथै पशे गनुापछा । 

१९. उिरुी वा प्रलतवाि संशोधनाः  
१. लिखत िताा गना लयाउने पििे सलमलतमा िताा भइसकेको लिखतमा िेखाइ वा टाइप वा मदु्रणको 

सामादय िटुी सच्याउन लनवेिन दिनसक्न ेछ । 
२. उपििा (१) बमोन्िमको लनवेिनमा माग बमोन्िम सच्याउँिा िावी तथा प्रलतवािमा गरीएको माग वा 

िावीमा मिुभतु पिमा िरक नपने र लनकै सामादय प्रकारको संशोधन माग गरेको िेखेमा उिरुी 
प्रशासकिे सो बमोन्िम सच्याउन दिनसक्ने छ । 

३. उपििा (२) बमोन्िम संशोधन भएमा  सो को िानकारी उिरुीको अको पििाइा दिनपुने छ । 
 

 
 
 

पररच्छेि-४ 
म्याि तामेिी तथा तारेख  

 
२०. म्याि सूचना तामेि गने :  

१. उिरुी प्रशासकिे ििा ९ बमोन्िम लबवाि िताा भएपलछ बवढमा िइुा दिन लभि प्रलतबािीका नाममा 
प्रचलित काननुमा म्याि तोवकएको भए सोवह बमोन्िम र नतोवकएको भए पदर दिनको म्याि दिइा 
सम्बन्दधत वडा कायाािय मािा त उि म्याि वा सूचना तामेि गनासक्ने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम म्याि वा सूचना तामेि गिाा ििा ९ बमोन्िमको उिरुी तथा उि उिरुी 
साथ पेश भएको प्रमाण कागिको प्रलतलिपी समेत संिग्न गरी पठाउनपुने छ ।  
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३. उपििा (२) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन एक भदिा बवढ प्रलतबािीिाइा म्याि दिनपुिाा 
प्रमाण कागिको नक्कि कुनै एकिना मिु प्रलतबािीिाइा पठाइा बाँवकको म्यािमा प्रमाण कागिको 
नक्कि ििानाको म्याि साथ पठाइएको छ भन्न ेव्यहोरा िेन्ख पठाउनपुने छ । 

४. उपििा (१) बमोन्िम प्राप्त भएको म्याि वडा कायााियिे बवढमा लतन दिन लभि तामेि गरी 
तामेिीको व्यहोरा खुिाइा सलमलतमा पठाउनपुने छ। 

५. उपििा (१) बमोन्िम म्याि तामेि हनु नसकेमा िेहाय बमोन्िमको ववद्यतुीय माध्यम वा पलिकामा 
सूचना प्रकाशन गरेर म्याि तामेि गनुापने छ :  

(क) म्याि तामेि गररनपुने व्यन्िको कुनै फ्याक्स वा इामेि वा अदय कुनै अलभिेख हनु 
सक्ने ववद्यतुीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रलतबािीिे म्याि तामेिी भएको िानकारी पाउन सक्ने मनालसब आधार छ भन्न े
िेन्खएमा सलमलतको लनणायबाट कुन ैस्थानीय िैलनक पलिकामा सूचना प्रकाशन गरेर वा 
स्थानीय एि.एम. रेलडयो वा स्थानीय टेलिलभिनबाट सूचना प्रसारण गरेर; वा 

(ग)अदय कुन ैसरकारी लनकायबाट म्याि तामेि गराउँिा म्याि तामेि हनु सक्न ेमनालसब 
कारण िेन्खएमा सलमलतको आिेशबाट ्यस्तो सरकारी लनकाय मािा त । 

६. यस ऐन बमोन्िम म्याि िारी गनुापिाा अनसूुची-६ बमोन्िमको ढाँचामा िारी गनुापने छ । 
२१. रोहवरमा राख्नपुनेाः यस ऐन बमोन्िम वडा कायाािय मािा त तामेि गररएको म्यािमा सम्बन्दधत वडाको 

अध्यि वा सिस्य तथा कन्म्तमा िइुािना स्थानीय भिाद्मी रोहवरमा राख्नपुने छ । 
२२. रीत बेरीत िाँच गने :  

१. उिरुी प्रशासकिे म्याि तामेिीको प्रलतवेिन प्राप्त भएपलछ रीतपूवाकको तामेि भएको छ वा छैन 
िाँच गरी आवश्यक भए सम्बन्दधत वडा सन्चवको प्रलतवेिन समेत लिइा रीतपूवाकको िेन्खए लमलसि 
सामेि रान्ख तथा बेरीतको िेन्खए बिर गरी पनुाः म्याि तामेि गना िगाइा तामेिी प्रलत लमलसि 
सामेि राख्नपुने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम िाँच गिाा सम्बन्दधत कमाचारीिे बिलनयत रान्ख काया गरेको िेन्खए उिरुी 
प्रशासकिे सो व्यहोरा खुिाइा सलमलत समि प्रलतवेिन पेश गनुापने छ । 

३. उपििा (२) बमोन्िमको प्रलतवेिनको व्यहोरा उपयिु िेन्खए सलमलतिे सम्बन्दधत कमाचारी उपर  
कारवाहीको िालग कायापालिका समि िेन्ख पठाउनसक्ने छ । 

२३. तारेखमा राख्नपुने :  
१. उिरुी प्रशासकिे ििा ९ बमोन्िम लबवाि िताा गरेपलछ उिरुीकताािाइा र ििा १६ बमोन्िम 

प्रलतवाि िताा गरेपलछ प्रलतबािीिाइा तारेख तोवक तारेखमा राख्न ुपछा । 
२. उिरुीका पिहरूिाइा तारेख तोक्िा तारेख तोवकएको दिन गररने कामको व्यहोरा तारेख भपााइा तथा 

तारेख पचाामा खुिाइा उिरुीका सबै पििाइा एकै लमिानको लमलत तथा समय उलिेख गरी एकै 
लमिानको तारेख तोक्नपुछा । 

३. उपििा (२) बमोन्िम तारेख तोवकएको समयमा कुन ैपि हान्िर नभए पलन तोवकएको काया सम्पन्न 
गरी अको तारेख तोक्नपुने भएमा हान्िर भएको पििाइा तारेख तोवक समयमा हान्िर नभइा पलछ 
हान्िर हनु ेपििाइा अन्घ हान्िर भइा तारेख िाने पिसँग एकै लमिान हनुेगरी तारेख तोक्नपुछा । 

४. यस ििा बमोन्िम तोवकएको तारेखमा उपन्स्थत भएका पिहरूिाइा साथै रान्ख सलमलतिे उिरुीको 
कारवाही गनुापछा । 

५. उपििा (४) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन तोवकएको तारेखमा कुनै पि उपन्स्थत नभए 
पलन सलमलतिे लबवािको ववषयमा कारवाही गना बाधा पने छैन । 
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२४. सलमलतको लनणाय बमोन्िम हनुेाः सलमलतिे म्याि तामेिी सम्बदधमा प्रचलित काननु तथा यस ऐनमा िेन्खए 
िेन्ख बाहेकको ववषयमा आवश्यक प्रवक्रया लनधाारण गनासक्ने छ । 

 
पररच्छेि-५ 

सनुवाइा तथा प्रमाण बझु्ने सम्बदधमा 
२५. प्रारन्म्भक सनुवाइा :  

१. मेिलमिापबाट लबवाि लनरुपण हनु नसकी सलमलतमा आएका लबवाि प्रलतवाि िताा वा बयान वा सो 
सरहको कुनै काया भएपलछ सनुवाइाको िालग पेश भएको लबवािमा उपिब्ध प्रमाणका आधारमा 
त्काि लनणाय गना सवकने भएमा सलमलतिे लबवाि पेश भएको पवहिो सनुवाइामा न ै लनणाय गनासक्ने 
छ । 

२. सलमलत समि पेश भएको लबवािमा उपििा (१) बमोन्िम त्काि लनणाय गना सवकन ेनिेन्खएमा 
सलमलतिे िेहाय बमोन्िमको आिेश गना सक्नेछ :-  

(क) लबवािमा मखु नलमिेको कुरामा यवकन गना प्रमाण बझु्ने वा अदय कुनै काया गनेाः 
(ख) लबवािमा बझु्नपुने प्रमाण यवकन गरी पिबाट पेश गना िगाउने वा सम्बन्दधत 

लनकायबाट माग गने आिेश गने;  
(ग) मेिलमिापका सम्बदधमा लबवािका पिहरूसँग छििि गने; तथा  
(घ) लबवािका पि उपन्स्थत भएमा सनुवुाइको िालग तारेख तथा पेसीको समय तालिका 

लनधाारण गने । 
३. उपििा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन सलमलतिे स्थानीय सरकार संचािन 

ऐनको ििा ४७ को उपििा (२) बमोन्िमको उिरुीमा मेिलमिापको िालग पठाउन ेआिेश गनुापने 
छ । 

२६. प्रमाण िान्खि गने : बािी वा प्रलतबािीिे कुन ैनया ँप्रमाण पेश गना अनमुलत माग गरी लनवेिन पेश गरेमा 
उिरुी प्रशासकिे सोवह दिन ्यस्ते प्रमाण लिन सक्नेछ । 

२७. लिखत िाँच गने :  
१. सलमलतिे उिरुीमा पेश भएको कुन ै लिखतको स्यता परीिण गना रेखा वा हस्तािर ववशेषज्ञिाइा 

िाँच गराउन िरूरी िेखेमा सो लिखतिाइा अस्य भन्न ेपिबाट परीिण िस्तरु िान्खि गना िगाइा 
रेखा वा हस्तािर ववशेषज्ञबाट लिखत िाँच गराउनसक्ने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम िाँच गिाा मनालसब माविकको समय तोवक आिेश गनुापने छ र समय लभि 
िाँच सम्पन्न हनुको िालग यथासम्भव व्यवस्था गनुापने छ ।  

३. उपििा (१) बमोन्िम िाँच गिाा लिखत अस्य ठहरीएमा लिखत स्य रहेको भन्ने पिबाट िागेको 
िस्तरु असिु गरी उपििा (१) बमोन्िम िस्तरु िान्खि गने पििाइा भराइादिन ुपछा । 

२८. सािी बझु्नेाः  
१. सलमलतबाट सािी बझु्ने आिेश गिाा सािी बझु्न ेदिन तोकी आिेश गनुापने छ । सािी राख्िा बढीमा 

५ िना राख्न ुपने । 
२. उपििा (१) बमोन्िम आिेश भएपलछ उिरुी प्रशासकिे उिरुीको पििाइा आिेशमा उलिेख भएको 

लमलतमा सािी बझु्ने तारेख तोक्नपुने छ   । 
३. सािी बझु्न ेतारेख तोवकएको दिनमा आफ्नो सािी सलमलत समि उपन्स्थत गराउन ुसम्बन्दधत पिको 

िावय्व हनुेछ । 
२९. सलमलतको तिा बाट बकपि गराउनेाः  
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१. यस ऐनमा अदयि िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन नाबािक वा अशि वा वृध्िवृध्िा पि रहेको 
उिरुीमा सान्ि बकपिको िालग तोवकएको तारेखको दिन उपन्स्थत नभएको वा उपन्स्थत नगराइएको 
सािीिाइा सलमलतिे म्याि तोवक सलमलतको तिा बाट न्झकाइा बकपि गराउनसक्ने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम सािी न्झकाउँिा बकपि हनु ेतारेख तोवक म्याि िारी गनुापने छ र उिरुीका 
पिहरूिाइा समेत सोवह लमिानको तारेख तोक्नपुने छ   । 

३०. सािी बकपि गराउनेाः  
१. उिरुी प्रशासकिे सािी बकपिको िालग तोवकएको दिन पिहरूसँग लनिहरूिे उपन्स्थत गराउन 

लयाएका सान्िको नामाविी लिइा सलमलत समि पेश गनुापने छ । 
२. सािी बकपिको िालग तोवकएको तारेखको दिन उिरुीका सबै पििे सािी उपन्स्थत गराउन 

लयाएको भए कायाािय खुलनासाथ तथा कुन ैपििे सािी उपन्स्थत गराउन नलयाएको भए दिनको 
बाह्र बिेपलछ सलमलतिे उपिब्ध भए सम्मका सािीको बकपि गराउनपुने छ । 

३१. बदिेि गना सक्नेाः  
१. सािीको बकपि गराउँिा उिरुीको ववषयवस्त ु भदिा िरक प्रकारको तथा सािी वा उिरुीको 

पििाइा अपमालनत गने वा न्झझ्याउने वा अननु्चत प्रकारको प्रश्न सोलधएमा सलमलतिे ्यस्तो प्रश्न 
सोध्नबाट पििाइा बदिेि गनासक्ने छ ।  

२. नाबािक वा वृध्ि वा असि वा लबरामीिे सािी बक्नपुने भइा ्यस्तो उिरुीमा कुन ै पिको 
उपन्स्थलत वा अदय कुनै मनालसब कारणिे सािीिाइा बकपि गना अननु्चत िबाव परेको वा पने 
प्रबि सम्भावना रहेको छ भन्न ेसलमलतिाइा िागेमा सलमलतिे ्यस्तो पिको प्र्यि उपन्स्थलतिाइा 
बदिेि गरी लनििे सािीिे निेख्न ेगरी माि उपन्स्थत हनु आिेश गनासक्ने छ ।  

३. उपििा (२) बमोन्िम आिेश गरेमा सािीिे निेख्न े गरी पि उपन्स्थत हनु े व्यवस्था लमिाउने 
िावय्व सलमलतको हनुेछ । 

४. उपििा (१) वा (२) बमोन्िम गिाा सलमलतिे उिरुीसँग सम्बन्दधत आवश्यक प्रश्न तयार गरी 
सलमलतको तिा बाट बकपि गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापने :  
१.  उिरुी प्रशासकिे प्र्येक हप्ता शकु्रवार अगामी हप्ताको िालग पेशी तोवकएको लबवािहरूको 

साप्तावहक पेशी सूची तथा तोवकएको दिन उि दिनको िालग पेशी तोवकएका लबवािहरूको पेशी सूची 
प्रकाशन गनेछ । 

२.  उपििा (१) बमोन्िमको सूची संयोिकिे र लनिको अनपुन्स्थलतमा लनििे न्िम्मेवारी तोकेको 
सलमलतको सिस्यिे प्रमान्णत गनुापने छ । 

३३. िैलनक पेशी सूचीाः  
१. उिरुी प्रशासकिे ििा ३२ बमोन्िमको साप्तावहक पेशी सूचीमा चढेका लबवाि हरूको  तोवकएको 

दिनको पेशी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीमा टाँस्न िगाउनपुने छ तथा एक प्रलत सलमलतका 
सिस्यहरूिाइा उपिब्ध गराउनपुने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िमको सूचीमा लबवािहरू उलिेख गिाा लबवाि ितााको आधारमा िेहायको क्रममा 
तयार गरी प्रकाशन गराउनपुने छ :- 

(क) नाबािक पि भएको लबवाि; 
(ख) शारररीक असिता वा अपाङ्गता भएको व्यन्ि पि भएको लबवाि; 
(ग) सिरी वषा उमेर परुा भएको वृध्ि वा वृध्िा पि भएको लबवाि; तथा 
(घ) लबवाि ितााको क्रमानसुार पवहिे िताा भएको लबवाि । 
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३. उपििा (२) बमोन्िम पेशी सूची तयार गिाा मलुतवीबाट िागेका तथा सवोच्च अिाित, उच्च 
अिाित तथा न्िलिा अिाितबाट पनुाः इदसािको िालग प्राप्त भइा िताा भएको लबवािको हकमा 
शरुूमा सलमलतमा िताा भएको लमलतिाइा न ैिताा लमलत मालन क्रम लनधाारण गनुापने छ । 

४. उपििा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानसुार न ैसलमलतिे लबवािको सनुवाइा र कारवाही तथा वकनारा 
गनुापने छ । 

३४. उिरुी प्रशासकको न्िम्मेवारी हनुेाः पेशी सूचीमा चढेका लबवािहरू कायाािय खुिेको एक घण्टा लभि सलमलत 
समि सनुवाइाको िालग पेश गने तथा उि दिनको तोवकएको काया सवकए पलछ सलमलतबाट विताा बनु्झलिइा 
सरुन्ित राख्न ेन्िम्मेवारी उिरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३५. प्रमाण सनुाउन सक्नेाः  
१. सलमलतिे ििा २५ बमोन्िम तोवकएको तारेखको दिन उपन्स्थत सबै पििाइा अको पििे पेश 

गरेको प्रमाण एवम ्कागिात िेखाइा पवढ बाँची सनुाइा सो बारेमा अको पिको कुनै कथन रहेको भए 
लिन्खत बयान गराइा लमलसि सामेि गराउनसक्ने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िमको बयान गराउंिा पििे वकते भनी वयान गरेमा िाग्ने िस्तरु लिई ववशेषज्ञ 
िांच गराउनसवकने छ । 

३६. लबवािको सनुवाइा गने :  
१. सलमलतिे िवैु पिको कुरा सनुी लनिहरूको लबवािको सनुवाइा तथा लनणाय गनुापने छ । 
२. उपििा (१) बमोन्िमको सनुवाइा तथा लनणाय गिाा पिहरूको रोहवरमा गनुापने छ । 
३. उपििा (१) बमोन्िम लबवािको सनुवाइा गिाा इििास कायम गरी सनुवाइा गना मनालसव िेन्खएमा 

सोही अनसुार गनासक्ने छ । 
  तर िबैु पिको भनाइ तथा न्िवकर सनु्निाइ उपििा ३ अनसुारको इििास कायम गना बाधा हनु े
छैन । 

३७. बदि इििासको गठन गनासक्ने  
१. सलमलतिे मवहिा तथा बािबालिका समावेश रहेको तथा आवश्यक िेखेको अदय लबवािको सनुवाइाको 

िालग बदि इििास कायम गरी सनुवाइा गनासक्ने छ । 
२. उपििा (१) बमोन्िमको बदि इििासमा लबवािका पि तथा अदय सरोकारवािा बाहेक अदय 

व्यन्ििाइा इििासमा प्रवेश गना नपाउन ेगरी बदि इििासको गठन गनुापने छ । 
३. बदि इििासबाट हेररने लबवािको काम कारवाही, वपडीतको नाम थर ठेगाना िगायतका ववषय गोप्य 

राख्नपुने छ । 
३८. बदि इििास सम्बदधी अदय व्यवस्थााः  

१. बदि इििासबाट हेररएका लबवािहरूको कागिातको प्रलतलिवप बािी, प्रलतवादि र लनिको वहतमा 
असर परेको कुन ैसरोकारवािा बाहेक अरू कसैिाइा उपिब्ध गराउन ुहुँिैन । 

२. उपििा (१) बमोन्िमको लबवािको तथ्य खुिाइा कुन ैसमाचार कुनै पिपलिकामा संप्रेषण हनु दिन ु
हुँिैन।  

३. उपििा (२) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन सलमलतिे पिको गोपनीयता तथा वहतमा 
प्रलतकुि प्रभाव नपने गरी समाचार संप्रषेण गना कुनै बाधापने छैन । 

३९. थप प्रमाण बझु्ने : लबवािको सनुवाइाको क्रममा लबवािको कुनै पिको अनरुोधमा वा लबवाि सनुवाइाको 
क्रममा सलमलत आिैिे थप प्रमाण बझु्नपुने िेखेमा उिरुीका पिहरूिाइा थप प्रमाण पेश गना पेश गने तारेख 
तोवक आिेश गनासक्ने छ । 

४०. स्वाथा बान्झएको वववाि हेना नहनुेाः  
१. सलमलतको सिस्यिे िेहायका लबवािको कारवाही र वकनारामा संिग्न हनुहुुँिैनाः-  
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(क) आफ्नो वा नन्िकको नातेिारको हक वहत वा सरोकार रहेको लबवाि; स्पष्टीकरणाः यस 
उपििाको प्रयोिनको िालग "नन्िकको नातेिार" भन्नािे अपतुािी पिाा काननु 
बमोन्िम अपतुािी प्राप्त गना सक्ने प्राथलमकता क्रममा रहेको व्यन्ि, मामा, माइि,ु 
सानीआमा, ठूिीआमा, सानोबाब,ु ठूिोबाबू, पलत वा पत्नी तिा का सासू, ससरुा, िूप,ु 
िूपाि,ु सािा, िेठान, सािी, दििी, बवहनी, लभनाि,ु बवहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी 
ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा ्यस्तो नाताका व्यन्िको एकासगोिमा रहेको पररवारको 
सिस्य सम्झन ुपछा । 

(ख) लनििे अदय कुनै हैलसयतमा गरेको कुन ैकाया वा लनि संिग्न रहेको कुनै ववषय 
समावेश रहेको कुनै लबवाि; 

(ग) कुनै ववषयमा लनििे लबवाि चलने वा नचलने ववषयको छिििमा सहभालग भइा कुनै 
राय दिएको भए सो ववषय समावेश रहेको लबवाि; वा  

(घ) अदय कुनै कारणिे आधारभतू रूपमा लनि र लनिको एकाघर संगोिका पररवारका 
सिस्यको कुन ैस्वाथा बान्झएको लबवाि । 

२. उपििा (१) बमोन्िमको कुनै अवस्था िेन्खएमा िनु सिस्यको ्यस्तो अवस्था पछा उि सिस्यिे 
लबवाि हेना नहनु ेकारण खुिाइा आिेश गनुापने छ । 

३. उपििा (१) को प्रलतकुि हनु ेगरी कुनै सिस्यिे कुन ैलबवािको कारवाही र वकनारामा सहभागी हनु 
िागेमा लबवािको कुनै पििे आवश्यक प्रमाण सवहत लबवािको कारवाही वकनारा नगना लनवेिन 
दिनसक्ने छ  र सो सम्बदधमा  काम कारबाही स्थानीय ऐनको ििा ४८ को उपििा (५) अनसुार 
हनुेछ । 

४. उपििा (३) अनसुार लबवाि लनरुपण हनु नसक्ने अवस्थामा स्थानीय ऐनको ििा ४८ को उपििा 
(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभािे तोकेको सलमलतिे काम कारवाही र वकनारामा गनेछ । 

५. उपििा (४) बमोन्िम गिाा सभािे लबवािका पिहरूिाइा सोवह उपििा बमोन्िम गदठत सलमलतबाट 
लबवािको कारवाही वकनारा हनु े कुराको िानकारी गराइा उि सलमलत समि उपन्स्थत हनु 
पठाउनपुने छ । 

 
 
 
 
 
 
 

पररच्छेि-६ 
लनणाय र अदय आिेश 

 
४१. लनणाय गनुापने :  

१. सलमलतिे सनुवाइाको िालग पेश भएको लबवाि हेिाा कुनै प्रमाण बझु्नपुने बाँकी नरही लबवाि वकनारा 
गने अवस्था रहेको िेन्खएमा सोवह पेशीमा लबवािमा लनणाय गनुापने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम लनणाय गरेपलछ लनणायको व्यहोरा लनणाय वकताबमा िेन्ख सलमलतमा उपन्स्थत 
सिस्यहरू सबैिे िस्तखत गनुापने छ । 
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३. उपििा (१) बमोन्िम गरीएको लनणायको ििा ४२ र अदय प्रचलित काननु बमोन्िम खुिाउनपुने 
वववरण खुिेको पणूा पाठ लनणाय भएको लमलतिे बवढमा सात दिन लभि तयार गरी लमलसि सामेि 
राख्नपुछा ।  

४. उपििा (१) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन समयाभाव अथवा अदय कुनै मनालसब कारणिे 
गिाा सोही दिन वववाि लनणाय गना नसक्ने भएमा आगामी हप्ताको कुनै दिनको िालग अको पेसी 
तारेख तोक्नपुने छ   । 

४२. लनणायमा खुिाउनपुनेाः  
१. सलमलतिे ििा ४१ बमोन्िम गरेको लनणायको पूणापाठमा यस ििा बमोन्िमका कुराहरू खुिाइा 

अनसूुची-७ बमोन्िमको ढाँचामा तयार गनुापने छ । 
२. उपििा (१) बमोन्िम पूणापाठ तयार गिाा बािी तथा प्रलतबािीको न्िवकर, लनणाय गनुापने िेन्खएको 

ववषय, िवैु पिबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको ववषय खुिाउनपुने छ । 
३. उपििा (२) मा उलिेख भए िेन्ख बाहेक पूणापाठमा िेहायका कुराहरू समेत खुिाउनपुने छ :- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) लबवािको कुनै पििे काननु व्यवसायी राखेको भएमा लनििे पेश गरेको बहस नोट 

तथा बहसमा उठाइएका मिु ववषयहरु; 
(ग) लनणाय गनाको िालग आधार लिइएको प्रमाणका साथै िवैु पिबाट पेश भएको प्रमाण 

तथा ्यसको ववशे्लषण; 
(घ) लनणाय कायाादवयन गनाको िालग गनुापने ववषयहरूको लसिलसिेवार उलिेखन सवहतको 

तपलसि खण्ड; तथा 
(ङ) लनणाय उपर पनुरावेिन िाग्न ेभएमा पनुरावेिन िाग्न े न्िलिा अिाितको नाम र के 

कलत दिनलभि पनुरावेिन गनुापने हो सो समेत ।  
४. उपििा २ तथा ३ मा उलिेख भएिेन्ख बाहेक िेहायका कुराहरु समेत लनणायमा खुिाउन सक्ने छ 

:- 
(क) सािी वा सिालमनको बकपिको सारांश; 
(ख) कुन ैनिीरको व्याख्या वा अविम्बन गरेको भए सो निीरको वववरण र लबवािमा उि 

निीरको लसध्िादत के कुन आधारमा िाग ुभएको हो अथवा िाग ुनभएको हो भन्न े
कारण सवहतको ववशे्लषण; 

(ग) लनणायबाट कसैिाइा कुन ै कुरा दिन ुभराउन ुपने भएको भए कसिाइा के कलत भराइा 
दिनपुने हो सोको वववरण; तथा 

(घ) लबवािको क्रममा कुन ैमािसामान वा प्रमाणको रुपमा केवह वस्त ुसलमलत समि पेश 
भएको भए सो मािसामान वा वस्तकुो हकमा के गने हो भन्ने ववषय । 

४३. प्रारन्म्भक सनुवाइामा लनणाय हनुसक्न े:  
१. सलमलतिे पवहिो सनुवाइाको िालग पेश भएको अवस्थामा न ैलबवािमा थप प्रमाण बनु्झरहनपुने अवस्था 

नरहेको िेखेमा अथवा हिम्याि वा हकिैया वा सलमलतको िेिालधकार नरहेको कारणिे लबवाि लनणाय 
गना नलमलने िेखेमा पवहिो सनुवाइामा नै लनणाय गनासक्ने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िमको लनणाय िेिालधकारको अभाव रहेको कारणिे भएको अवस्थामा िेिालधकार 
ग्रहण गने अिाित वा स्थानीय तह वा अदय लनकायमा उिरुी गना िान ुभलन सम्बन्दधत पििाइा  
िानकारी दिन ुपनेछ । 

४४. लनणाय संशोधनाः  
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१. सलमलत समि लबवािको पि वा कुनै सरोकारवािािे लबवािको लनणायमा भएको कुन ैिेखाइाको िटुी 
संशोधन गरी पाउन न्िवकर लिइा लनणायको िानकारी भएको पैंलतस दिन लभि लनवेिन दिनसक्ने छ ।  

२. उपििा (१) बमोन्िमको लनवेिन परी सलमलतिे हेिाा सामादय िटुी भएको र संशोधनबाट लनणायको 
मूि आशयमा कुन ै हेरिेर नहनुे िेखेमा छुटै्ट पचाा खडा गरी लनवेिन बमोन्िम लनणाय संशोधन गने 
आिेश दिनसक्ने छ । 

३. उपििा (२) बमोन्िमको आिेश मूि लनणायको अलभन्न अङ्गको रुपमा लिइनेछ । 
४५. लनणायमा हेरिेर गना नहनुेाः  

१. सलमलतका सिस्य अथवा अरु कसैिे पलन सलमलतका सिस्यहरुको िस्तखत भैसकेपलछ लनणायमा कुनै 
प्रकारको थपघट वा केरमेट गना हुँिैन । 

२. कसैिे उपििा (१) बमोन्िम को कसरु गने कमाचारीिाइा आवश्यक कारवाहीको िालग सम्बन्दधत 
लनकायमा िेन्ख पठाउनपुने छ ।  

४६. लनणाय भएपलछ गनुापने कारवाही :  
१. उिरुी प्रशासकिे सलमलतबाट लनणाय भएपश्चात लनणाय वकताबमा सलमलतका सिस्यहरु सबैको िस्तखत 

भएको यवकन गरी लनणाय वकताब र लमलसि न्िम्मा लिनपुछा । 
२. यस ऐन बमोन्िम लनणायको पणूापाठ तयार भएपलछ सबै सिस्यको िस्तखत भैसकेपलछ उिरुी 

प्रशासकिे लनणायको कायाादयवय गनाका िालग त्काि गनुापने केवह काया भए सो सम्पन्न गरी 
लमलसि अलभिेखको िागी पठाउनपुछा । 

४७. लनणाय गनापने अवलध : 
१. सलमलतिे प्रलतवाि िान्खि भएको वा बयान गनुापनेमा प्रलतबािीको बयान भएको लमलतिे तथा प्रलतवाि 

िान्खि नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुने काननु बमोन्िमको म्याि भिुान भएको लमलतिे 
नब्बे दिनलभि लबवािको अन्दतम लनणाय गनुापने छ ।  

२. उपििा (१) बमोन्िमको समयावलध गणना गिाा मेिलमिापको िालग पठाइाएको लबवािको हकमा 
मेिलमिापको प्रवक्रयामा िागेको समय कटाइा अवलध गणना गनुापने छ । 

३. उपििा (१) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन लबवािमा बझु्नपुने प्रमाण तथा परुा गनुापने 
प्रवक्रया बाँवक नरही लबवाि लनणाय गना अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पदर दिनलभि अन्दतम लनणाय 
गनुापने छ । 

४८. अदतररम संरिणा्मक आिेश िारी गना सवकनेाः  
१. स्थानीय ऐनको ििा ४९ को उपििा (८) को खण्ड  (क) िेन्ख  (ङ) सम्म उलिेन्खत ववषयमा 

त्काि अदतररम संरिणा्मक आिेश िारी गना सवकनेछ । यस्तो आिेश िारी गिाा लनवेिकिे पेश 
गरेको कागिात, लनिको अवस्था र वस्तगुत पररन्स्थलतको प्रारन्म्भक छानववन गरी त्काि आिेश 
नगरे लनवेिकिाई पना सक्ने नकारा्मक प्रभावको मलुयांकन गनुा पिाछ ।  

२. दयावयक सलमलतिे िारीगने अदतररम संरिणा्मक आिेश अनसूुची ८ मा उलिेख गरे बमोन्िम हनुेछ 
। 

 
पररच्छेि-७ 

सलमलतको सन्चवािय 
 

४९. सलमलतको सन्चवाियाः   
१. सलमलतको कायासम्पािनिाइा सहन्िकरणा गना एक सन्चवािय रहने छ । 
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२. उपििा (१) वमोन्िमको सन्चवाियमा कायापालिकािे आवश्यता अनसुार उिरुी प्रशासक, अलभिेख 
प्रशासक तथा अदय कमाचारीहरुको व्यवस्था गनासक्ने छ । सन्चवाियको कायासम्पािनिाइा 
व्यवन्स्थत गना सन्चवािय अदतगात उिरुी तथा अलभिेख व्यवस्थापनका िालग छुटै्ट शाखा वा िाँट 
रहनसक्ने छ । 

५०. उिरुी प्रशासकको काम, कताव्य र अलधकाराः यस ऐनमा अदयि उलिेख भए िेन्ख बाहेक उिरुी प्रशासकको 
काम, कताव्य र अलधकार िेहाय बमोन्िम हनुेछ :  

(क) पेश भएका उिरुी, प्रलतवाि र अदय लिखतहरु िाँच गरी रीत पगेुको भए काननु 
बमोन्िम िाग्ने िस्तरु लिइा िताा गने र िताा गना नलमलने भए कारण िनाइा िरपीठ 
गने; 

(ख) वववािमा प्रमाणको िालग पेश भएका नक्कि कागििाइा सक्किसँग लभडाइा दठक 
िेन्खएमा प्रमान्णत गने र लमलसि सामेि राख्न ेतथा सक्किमा केवह कैवियत िेन्खएमा 
सो िनाइा सम्बन्दधत पिको सवहछाप गराइा राख्न।े  

(ग) पेश भएका लिखत साथ संिग्न हनुपुने प्रमाण तथा अदय कागिात छ वा छैन भए 
ठीक छ वा छैन िाँच्ने; 

(घ) सलमलतको आिेशिे न्झकाउनपुने प्रलतबािी, सािी वा अदय व्यन्िको नाममा म्याि 
िारी गने; 

(ङ) वववािका पििाइा तारेख वा पेशी तारेख तोक्ने; 
(च) सलमलत समि पेश हनुपुने लनवेिन िताा गरी आिेशको िालग सलमलत समि पेश गने; 
(छ) काननु बमोन्िम वारेस लिने तथा गजु्रकेो तारेख थाम्ने लनवेिन लिइा आवश्यक 

कारवाही गने; 
(ि) सलमलतबाट भएको आिेश कायाादवयन गने गराउने; 
(झ) सलमलतमा पेश वा प्राप्त भएका कागिपि बझु्ने, भपााइा गने िगायतका कायाहरु गने; 
(ञ) आवश्यकतानसुार सलमलतको तिा बाट पिाचार गने; 
(ट) सलमलतको आिेशिे तामेि गनुापने म्याि तामेि गनेगराउने, तामेि भएको म्यािको 

तामेिी िाँची रीतपूवाकको नभए पनुाः िारी गने तथा अदय अिाित वा लनकायबाट 
प्राप्त भएको गाउँपालिकािे तामेि गररदिनपुने म्याि तामेि गने गराउने; 

(ठ) लनणाय वकताब र उिरुीको लमलसि न्िम्मा लिने; 
(ड) सलमलतमा िताा भएका वववाि तथा लनवेिन िगायतका कागिातको अलभिेख तयार गने 

र मालसक वा वावषाक प्रलतवेिन पेश गनुापने लनकाय समि प्रलतवेिन तयार गरी 
संयोिकबाट प्रमान्णत गराइा सम्बन्दधत लनकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो न्िम्मा रहेका उिरुीका लमलसिमा रहेका कागिातको रीतपूवाक नक्कि दिने; 
(ण) न्िलिा अिाितमा पनुरावेिन िाग्ने गरी लनणाय भएका वववािमा पनुरावेिन म्याि िारी 

गरी तामेि गनेगराउने; 
(त) अिाित वा अदय कुनै लनकायमा वववािको लमलसि वा कुनै कागिात पठाउनपुने 

भएमा सलमलतिाइा िानकारी गराइा लमलसि वा कागिात पठाउन े तथा विताा प्राप्त 
भएपलछ काननु बमोन्िम सरुन्ित राख्न ेव्यवस्था लमिाउने; 

(त) लनणाय वकताब न्िम्मा लिने; तथा  
(थ) पेश भएका लनवेिन िगायतका कागिातमा सलमलतबाट आिेश हनुपुने वा लनकासा 

लिनपुनेमा सलमलत समि पेश गने । 



 

15 
 

५१. अलभिेख प्रशासकको काम, कताव्य र अलधकाराः यस ऐनमा अदयि उलिेख भए बाहेक अलभिेख प्रशासकको 
काम, कताव्य र अलधकार िेहाय बमोन्िम हनुेछ :- 

क. लनणाय कायाादवयन सम्बदधी: 
१. लनणाय बमोन्िम चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा दििाइाभराइा दिनपुने िगायतका लनणाय कायाादवयनका 

िालग गनुापने कायाहरु गने तथा लनणाय कायाादवयनको अलभिेख राखी काननु बमोन्िम वववरण 
पठाउनपुने लनकायहरुमा वववरण पठाउने; 

२. लनणाय कायाादवयनको क्रममा लनवेिन दिएका पिहरुको वारेस लिने, सकार गराउने, गजु्रकेो तारेख 
थमाउने िगायतका कायाहरु गने; 

३. सलमलतको आिेशिे रोक्का भएको वा अरु कुन ैअिाित वा लनकायबाट रोक्का भै आएको िायिेथा 
अदय अड्डा अिाितमा िान्खि चिान गनुापने भए सो गने; 

४. लनणाय बमोन्िम लििाम गने िगायतका अदय कुनै काम गनुापने भए सो समेत गने; तथा 
५. िेन्खए िेन्ख बाहेकको कुन ैकाया लनणाय कायाादवयनको क्रममा गनुापने भएमा सलमलत समि पेश गरी 

आिेश बमोन्िम गने । 
(ख) अलभिेख संरिण सम्बदधी: 

१. अलभिेख शाखाको रेखिेख गरी लनणाय भएका लमलसि सरुन्ित राख्न ेर काननु बमोन्िम सडाउनेपने 
कागिहरु सडाउने; 

२. लनणाय भएका लमलसिहरुमा कागिात िाँच गरी िरुुस्त रहेनरहेको हेने र लमलसि काननु बमोन्िम 
गरी िरुुस्त अवस्थामा राख्न;े 

३. काननु बमोन्िम सडाउने कागिको वववरण तयार गरी सो वववरण सरुन्ित रहने व्यवस्था गने; 
४. अलभिेख शाखामा प्राप्त भएको लमलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न ेर आवश्यकतानसुार वववरण 

तयार गने; तथा 
५. कुनै अिाित वा लनकायबाट अलभिेखमा रहेको लमलसि वा कुन ैकागिात माग भै आएमा रीतपूवाक 

पठाउने र विताा प्राप्त भएपलछ रीतपूवाक गरी सरुन्ित राख्न े। 
५२. उिरुी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकको आिेश उपरको लनवेिन :  

१. यस ऐन बमोन्िम उिरुी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकिे गरेको आिेश वा कारवाही उपर न्चि 
नबझु्ने पििे सो आिेश वा कारवाही भएको पाचँ दिनलभि सलमलत समि लनवेिन दिनसक्ने छ । 

२. सलमलतिे उपििा (१) बमोन्िम पेश भएको लनवेिन उपर सनुवुाइा गरी लनवेिन पेश भएको बवढमा 
सात दिन लभि लनवेिन उपरको कारवाही टुङ्गग्याउनपुने छ । 

३. उपििा (२) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन उपििा (१) बमोन्िमको लनवेिन उपर आिेश 
वा लनणाय गनुापूवा केवह बझु्नपुने भए सो बझेुर माि लनणाय वा आिेश गनुापने छ । 
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पररच्छेि-८ 
मेिलमिाप सम्बदधी व्यवस्था 

 
५३. लमिापि गराउने :  

१. सलमलतिे प्रचलित काननु बमोन्िम लमिापि हनु सक्ने िनुसकैु उिरुीमा लमिापि गराउनसक्ने छ । 
२. वववािका पिहरूिे लमिापिको िालग अनसूुची-९ बमोन्िमको ढाँचामा लनवेिन दिएमा सलमलतिे 

उिरुीमा लमिापि गराउन उपयिु िेखेमा लमिापि गराइदिने छ । 
३. उपििा (२) बमोन्िम पिहरूिे दिएको लनवेिनको व्यहोरा सलमलतिे िवैु पििाइा सनुाइा ्यसको 

पररणाम सम्झाइा पिहरूको लमिापि गने सम्बदधमा सहमलत रहेनरहेको सोध्नपुने छ । 
४. उपििा (३) बमोन्िम सनुाउँिा पिहरूिे लमिापि गना मञ्जुर गरेमा सलमलतिे पिहरूको लनवेिनमा 

उलिेख भएको व्यहोरा बमोन्िमको लमिापि तीन प्रलत तयार गराउनपुने छ । 
५. उपििा (४) बमोन्िमको लमिापिको व्यहोरा पिहरूिाइा पढीबाँची सनुाइा लमिापि गना मञ्जुर भएमा 

पिहरूको सवहछाप गराइा सलमलतका सिस्यहरूिे लमिापि कागि अनसूुची-१० बमोन्िमको ढाँचामा 
प्रमान्णत गरी एक प्रलत सलमलतिे अलभिेखको िालग लमलसिमा राख्नपुने छ तथा एक-एक प्रलत बािी 
तथा प्रलतबािीिाइा दिनपुने छ । 

५४. मेिलमिाप गराउन सक्नेाः  
१. सलमलतिे प्रचलित काननु बमोन्िम लमिापि गना लमलने उिरुीमा पिहरूबीच मेिलमिाप गराउनसक्ने 

छ । 
२. पिहरूिे िनुसकैु तहमा ववचाराधीन रहेको प्रचलित काननुिे मेिलमिापको माध्यमबाट समाधान गना 

सवकने वववािमा वववािका पििे संयिु रूपमा सलमलत समि लनवेिन दिनसक्ने छन ् । 
३. उपििा (२) बमोन्िम लनवेिन दिएकोमा मेिलमिापबाट उिरुीको लनरोपण हनु उपयिु िेन्खएमा 

सलमलतिे ्यस्तो उिरुी मेिलमिापको माध्यमबाट लनरोपण गना िेन्ख पठाउनपुने छ। 
४. उपििा (३) बमोन्िमको आिेशपलछ मेिलमिाप सम्बदधी कारवाही प्रारम्भ गरी पिहरूबीच 

मेिलमिाप गराइादिनपुने छ । 
५. मेिलमिाप सम्बदधी अदय व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हनुेछ । 

५५. उिरुी लनणाय गने :  
१. सलमलतिे यस ऐन बमोन्िम मेिलमिापको माध्यमबाट उिरुीको लनरोपण गना प्रवक्रया बढाएकोमा 

मेिलमिापको माध्यमबाट उिरुीको लनरोपण हनु नसकेमा पिहरूिाइा उिरुीको पेशी तारेख तोकी 
काननु बमोन्िम कारवाही गरी सनुवाइा तथा लनणाय गने प्रवक्रया बढाउनपुने छ । 

२. उपििा (१) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन स्थानीय ऐनको ििा ४७ को उपििा (२) 
बमोन्िमको उिरुीमा मेिलमिाप वा लमिापि हनु नसकेमा सलमलतिे अलधकार िेि रहेको अिाितमा 
िाने भलन सनुाइादिनपुने छ । 

५६. मेिलमिाप वा लमिापि हनु नसक्नेाः यस ऐनमा अदयि िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन कुन ै उिरुीमा 
लमिापि गराउँिा उिरुीको प्रकृलत वा लमिापिको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बािी भइा चिेको कुन ैवववाि वा 
सावािलनक तथा सरकारी सम्पन्ि वा वहतमा असर पने िेन्खएमा सलमलतिे ्यस्तो वववािमा लमिापि गराउनेछैन 
।तर ्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइा अदय व्यहोराबाट माि लमिापि गना चाहेमा भन े लमिापि गराइादिनपुने 
छ । 

५७. मेिलमिापको िालग प्रो्साहन गने :  
१. सलमलतिे सलमलत समि सनुवाइाको िालग पेश भएको उिरुीमा मेिलमिाप हनुसक्ने सम्भावना रहेको 

िेखेमा पिहरूिाइा मेिलमिापको िालग तारेख तोक्न सक्नेछ । 
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२. उपििा (१) बमोन्िमको तारेखको दिन सलमलतिे वववािका पि तथा ववपि, उपन्स्थत भएसम्म 
पििे प्याइा साथै लिइआएका अदय व्यन्ि समेत उपन्स्थत गराइा मेिलमिापको िालग छििि 
गराइा पिहरूको बीचमा सहमलत भएमा सहमलत भए बमोन्िम लमिापि कागि तयार गना िगाइा 
लमिापि गराइादिनपुने छ । 

३. उिरुीमा तोवकएको म्यािमा सलमलत समि उपन्स्थत नभएको वा उपन्स्थत भएर पलन तारेख गिुारी 
वववािमा तारेखमा नरहेको पि अथवा वववािमा पि कायम नभएको भए तापलन वववािको 
पेटबोिीबाट उिरुीको पि कायम हनुे िेन्खएको व्यन्ि समेत मेिलमिापको िालग उपन्स्थत भएमा 
सलमलतिे मेिलमिाप गराइा लमिापिको कागि गराइादिनपुने छ । 

५८. प्रारन्म्भक सनुवाइा पूवा मेिलमिापाः  
१. उिरुी प्रशासकिे प्रारन्म्भक सनुवाइाको िालग सलमलत समि उिरुी पेश हनुपुूवा उिरुीमा मेिलमिाप 

हनुसक्न ेअवस्था िेन्खएमा वा पिहरूिे सो व्यहोराको लनवेिन लिइा आएमा लमिापिको व्यहोरा 
खुिेको कागि तयार गरी सलमलत समि पेश गनासक्ने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम गिाा लमिापिमा अन्दतम सहमलत निटेुको भए तापलन पिहरू मेिलमिापको 
िालग प्रवक्रयामा िान सहमत भएमा उिरुी प्रशासकिे पिहरूको लनवेिन लिइा उिरुीमा मेिलमिापको 
िालग मेिलमिापकताा समि पठाउने आिेशको िालग सलमलत समि पेश गनासक्नेछ । 

५९. मेिलमिापकतााको सूची तयार गनेाः 
१. सलमलतिे मेिलमिापको काया गराउनको िालग िेहाय बमोन्िमको योग्यता पगेुको व्यन्िहरूको 

वववरण खुिाइा सम्भाववत मेिलमिापकतााको सूची तयारगने छ:- 
(क) कन्म्तमा माध्यलमक तह उन्िणा गरेको;  
(ख) कुनै रािनीलतक िि प्रलत आस्था राखी रािनीलतमा सवक्रय नरहेको;  
(ग) स्थानीय स्तरमा समािसेवीको रुपमा पवहचान बनाएको; 
(घ)  मेिलमिापकतााको ४८ घण्टा तालिम लिइ मेिलमिापकतााको काया गिै आएको;  
(ङ)  २५ बषा उमेर परुा भएको; 

२. उपििा (१) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भएता पलन तालिम लिइ लनरदतर रुपमा काम गरररहेकाको 
हकमा लनििाइ लनरदतरता दिन बाधा पने छैन ।  

३. मेिलमिापकतााको सूची तयार गरेपलछ सलमलतिे सूची सभा समि पेश गरी अनमुोिन गराउनपुने छ 
। 

४. उपििा (२) बमोन्िम सूची अनमुोिन भएपलछ सलमलतिे सावािलनक िानकारीको िालग सूचना 
प्रकाशन गनुापने छ तथा मेिलमिापको िालग पठाउँिा प्र्येक पििाइा सो सूची उपिब्ध गराउनपुने 
छ । 

६०. मेिलमिापकतााको सूची अद्यावलधक गने :  
१. सलमलतिे ििा ५९ बमोन्िम तयार भएको सूची प्र्येक वषा अद्यावलधक गनुापने छ । 
२. प्र्येक वषा अद्यावलधक गरेको मेिलमिापकतााको सूची सलमलतिे सभाबाट अनमुोिन गराउनपुने छ । 
३. यस ऐन तथा प्रचलित काननु बमोन्िम मेिलमिापकतााको सूचीमा सूचीकृत हनु योग्यता पगेुको 

व्यन्ििे सलमलत समि सूचीकृत गररपाउनको िालग अनसूुची-११ बमोन्िमको ढाँचामा लनवेिन 
दिनसक्ने छ । 

६१.  मेिलमिापकतााको सूचीबाट हटाउनेाः  
१. सलमलतिे ििा ६० बमोन्िम मेिलमिापकतााको सूची अद्यावलधक गिाा िेहायको अवस्थाका 

मेिलमिापकतााको नाम सूचीबाट हटाउन ेछाः- 
(क) लनिको मृ् य ुभएमा; 
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(ख) लनििे आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइापाउँ भन्ने लनवेिन दिएमा; 
(ग) लनििे नैलतक पतन िेन्खन ेिौििारी अलभयोगमा सिाय पाएमा; 
(घ) लनि कुनै संस्थासँग सम्बध्ि रहेकोमा सो संस्था खारेि वा ववघटन भएमा; र 
(ङ) सलमलतिे ििा ६७ को उपििा (२) बमोन्िम लनििाइा सूचीबाट हटाउने लनणाय गरेमा  
(च) बसाइ सराइ गरेमा । 

२. उपििा (१) बमोन्िम सूचीबाट नाम हटाइएका मेिलमिापकतााहरूको नामाविी सलमलतिे सावािलनक 
सूचनाको िालग प्रकाशन गनुापने छ । 

६२. मेिलमिापको िालग समयावलध तोक्न े:  
१. सलमलतिे यस ऐन बमोन्िम मेिलमिापको िालग मेिलमिापकताा पठाउँिा बवढमा तीन मवहना सम्मको 

समय तोकी पठाउनेछ । 
२. मेिलमिापको िालग पठाउँिा सामादयतया ववढमा तीनिना बाट मेिलमिाप गराउने गरी तोक्नपुने छ 

। 
६३. मेिलमिापकतााको छनौटाः  

१. सलमलतिे वववािका पिहरूिाइा मेिलमिाप गराउने कायाको िालग एक िना मेिलमिापकतााको छनौट 
गनेछ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम गिाा पिहरूबीचमा एकिना मेिलमिापकतााको िालग सहमलत नभएमा 
सलमलतिे पिहरूको सहमलतमा लतन िना मेिलमिापकतााको छनौट गनुापने छ । 

३. पिहरूको बीचमा मेिलमिापकतााको नाममा सहमलत हनु नसकेमा सलमलतिे मेिलमिापकतााको 
सूचीमा रहेका मेिलमिापकतााहरू मध्येबाट िवैु पिबाट एक-एक िना मेिलमिापकताा छनौट गना 
िगाइा तेस्रो मेिलमिापकताा छनौट गररदिनपुने छ । 

४. उिरुीका सबै पिको सहमलतमा मेिलमिापकतााको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोन्िम मेिलमिापकताा 
हनु अयोग्य नभएको कुन ैव्यन्ि वा संस्थाबाट मेिलमिाप प्रवक्रया अगाडी बढाउन सहमत भै लिन्खत 
लनवेिन दिएमा सलमलतिे ्यस्तो व्यन्ि वा संस्थािाइा मेिलमिापकताा तोवकदिनपुने छ । 

६४. मेिलमिापकतााको पररवतानाः  
१. सलमलतिे िेहायको अवस्था परर पिहरूिे लनवेिन दिएको अवस्थामा मेिलमिापकताा पररवतान 

गररदिनपुने छ :-  
(क) ििा ६१ बमोन्िम मेिलमिापकतााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएमा; 
(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहमलतमा मेिलमिापकताा हेरिेर गना मञ्जुर भएमा;  
(ग) वववािको कुनै पििे मेिलमिापकताा प्रलत अववश्वास रहेको लिन्खत िानकारी गराएमा; 
(घ) कुनै कारणिे मेिलमिापकताािे मेिलमिापमा सहभागी भैरहन नसक्ने िनाएमा; 
(ङ) वववािको ववषयवस्तमुा मेिलमिापकतााको कुनै स्वाथा रहेको मेिलमिापकताािे 

िानकारी गराएमा वा कुन ैस्रोतबाट सलमलत समि िानकारी भएमा;  
(च) मेिलमिापकताािे मेिलमिापकतााको हैलसयतिे कायागिाा ििा ६७ तथा अदय प्रचलित 

काननु बमोन्िम पािन गनुापने आचरण पािन नगरेमा । 
२. मेिलमिापकताा पररवतानको कारणिे तोवकएको समयमा मेिलमिापको काया सम्पन्न हनु नसक्ने 

भएमा सलमलतिे बवढमा एक मवहना सम्मको समय थप गनासक्ने छ । 
६५. मेिलमिापको िालग पठाउँिा गने प्रवक्रयााः  

१. सलमलतिे कुनै उिरुी मेिलमिापको िालग मेिलमिापकताा समि पठाउँिा पिहरूिाइा 
मेिलमिापकतााको सम्पका  उपिब्ध गराइा मेिलमिापकताा समि उपन्स्थत हनु ेतारेख तोकी िेहाय 
बमोन्िमको कागि साथै रान्ख िेन्ख पठाउनपुने छ :- 
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(क) उिरुीको सारसंिेप वा मखु्य मखु्य कागिातको प्रलतलिपी; 
(ख) उिरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपिब्ध भएसम्म टेलििोन 

नम्बर, इामेि, फ्याक्स तथा अदय सम्पका  वववरण; तथा 
(ग) मेिलमिाप सम्बदधी प्रवक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र समय । 

२. मेिलमिापकताािे सलमलत समि माग गरेमा उिरुीका कागिातहरूको नक्कि उपिब्ध गराउनपुने छ 
। 

३. मेिलमिापको िालग तोवकएको समय सम्पन्न भएको सात दिन लभि उिरुीको पिहरू सलमलत समि 
उपन्स्थत हनु ेगरी तारेख तोक्नपुने छ   । 

४. उपििा (३) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन मेिलमिापकताािे तोवकएको समय अगावै उिरुी 
सलमलत समि विताा पठाउने लनणाय गरेमा सो लनणायको िानकारी भएको सात दिन लभि पिहरूिाइा 
सलमलत समि उपन्स्थत हनुेगरी पठाउनपुने छ । 

६६. मेिलमिापमा अविम्बन गनुापने प्रवक्रयााः  
१. सलमलतिे पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापको िालग छििि गने तथा अदय काया गने स्थानको 

छनौट गरी पि तथा मेिलमिापकताािाइा सोको िानकारी उपिब्ध गराउनपुने छ ।तर पिहरूको 
सहमलतमा मेिलमिापकताािे अदय कुनै स्थानको छनौट गना बाधा पनेछैन । 

२. पिहरूिाइा उपििा (१) बमोन्िम मेिलमिापकताािे तोकेको स्थानमा तोवकएको समयमा उपन्स्थत 
हनु ेिावय्व रहनेछ । 

३. उपििा (२) बमोन्िमको िावय्व पिहरूिे परुा नगरेमा मेिलमिापकताािे मेिलमिापको प्रवक्रया 
बदि गरी सलमलतिाइा सोको लिन्खत िानकारी गराइा उिरुीको कागिात विताा पठाउनसक्ने छ । 

४. मेिलमिापको क्रममा मेिलमिापकताािे पिहरूबीचमा सहिकतााको भलूमका गनेछ र उि भलूमका 
लनवााह गने क्रममा लनििे पिहरू बाहेक िेहायका व्यन्िहरूसँग समेत एकि वा सामूवहक वाताा 
गनासक्ने छ :- 

क) वववािको ववषयमा िानकारी रहेको उिरुीका पििे रोिेको व्यन्ि; तथा 
ख) वववािको ववषयवस्तकुो बारेमा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिािमी । 

५. मेिलमिापकताािे पिहरूको सहमलतमा पिहरूसँग िेहाय बमोन्िम वाताा गनासक्ने छ :- 
(क) पिहरूसँग एकि एकादतवाताा; तथा 
(ख) टेलििोन वाताा, लभडीयो कदरेदस वा सञ्चारको अदय माध्यमबाट वाताािाप । 

६. प्रचलित काननु तथा यस ऐनको मादयता ववपरीत नहनुेगरी पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकताािे 
मेिलमिापको कायाववलध लनधाारण गनासक्नेछ । 

६७. मेिलमिापकतााको आचरणाः  
१. मेिलमिापकताािे िेहाय बमोन्िमको आचरण पािन गनुापने छ :- 

(क) मेिलमिाप सम्बदधी कारवाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पािन गनुापने; 
(ख) कुनै पिप्रलत झकुाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्न े वा राखेको िेन्खने कुनै आचरण वा 

व्यवहार नगने; 
(ग) कुनै पििाइा डर, िास, झकु्यान वा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन नहनुे; 
(घ) वववाि कायम रहेको अवस्थामा वववािको कुनै पिसँग आलथाक कारोबारमा सँिग्न 

नहनुे; 
(ङ) मेिलमिाप सम्बदधमा बनेको प्रचलित काननु तथा अदय स्थावपत मादयता ववपरीत 

आचरण गना नहनुे; 



 

20 
 

(च) मेिलमिापको क्रममा पिहरुसँग सम्मानिनक, सिभावपूणा र सबै पिप्रलत समान 
व्यवहार कायम गने; 

(छ) मेिलमिापको क्रममा पिहरुिे व्यि गरेको ववषयवस्तकुो गोपनीयता कायम राख्न;े 
तथा 

(ि) मेिलमिापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिात वा वस्त ु प्रवक्रया सम्पन्न 
भएपलछ वा लनि प्रवक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बन्दधत पििाइा सरुन्ित विताा गने । 

२. सलमलतिे कुनै मेिलमिापकताािे उपििा (१) बमोन्िमको आचरण पािना नगरेको उिरुी परी वा सो 
ववषयमा स्वयं िानकारी प्राप्त गरी छानववन गिाा व्यहोरा दठक िेन्खए ्यस्तो मेिलमिापकताािाइा 
मेिलमिापकतााको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. लिखत तयारी र लमिापिाः मेिलमिापकताािे पिहरुसँगको छििि पश्चात मेिलमिापको िालग िवैु पि सहमत 
भएकोमा लमिापि गराइा सहमलत भएको ववषयवस्त ुबमोन्िमको लमिापिको लिखत तयार गरर सलमलत समि 
पठाउनपुने छ । 

६९. मेिलमिाप नभएको उिरुीमा गनुापने कारवाहीाः  
१. मेिलमिापकताािे पिहरु बीचमा मेिलमिाप हनु नसकेमा सो व्यहोरा खुिाइा प्रलतवेिन तयार गरी 

वववािका सबै कागिात सवहत सलमलतमा विताा पठाउनपुने छ । 
२. उपििा (१) बमोन्िम गिाा मेिलमिापकताािे पिहरुिाइा सलमलत समि हािीर हनु िाने बढीमा सात 

दिनको म्याि तोवक पठाउनपुने छ। 
७०. मेिलमिाप नभएको उिरुीमा लनणाय गनुापने :  

१. स्थानीय ऐनको ििा ४७ (१) को ववबािमा सलमलतिे मेिलमिापको िालग पठाएको उिरुीमा 
पिहरुबीच मेिलमिाप हनु नसकी मेिलमिापकतााको प्रलतवेिन सवहत प्राप्त हनु आएमा काननु 
बमोन्िम कारवाही गरी लनणाय गनुापछा ।  

२. उपििा (१) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन िेहाय बमोन्िमको उिरुीमा अलधकारिेि ग्रहण 
गने सम्बन्दधत अिाित वा लनकायमा उिरुी गना िान ुभलन सनुाइा पठाइादिनपुछा :- 

(क) स्थानीय ऐनको ििा ४७ को उपििा (२) बमोन्िमको वववािमा; 
(ख) कुनै अिाित वा लनकायबाट मेिलमिापको िालग प्रेवषत भएको वववािमा । 

३. उपििा (२) को िेहाय (ख) बमोन्िमको वववािमा सम्बन्दधत अिाित वा लनकायमा पठाउँिा हान्िर 
हनु िान ेतारेख तोकी पठाउन ेतथा लमलसि समेत नक्कि खडा गरी अलभिेख रान्ख सक्कि लमलसि 
सम्बन्दधत अिाित वा लनकायमा पठाउनपुने छ । 

७१. मेिलमिाप िस्तरुाः मेिलमिापमा िान े वववािको हकमा मेिलमिापकताािे पिहरुिे सहमलतमा दिन मञ्जुर 
भएिेन्ख बाहेक कुन ै प्रकारको िस्तरु िाग्नेछैन । तर पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकताािे पिहरुबाट 
बढीमा एक हिार रुपैयाँ लिन पाउनेछ । 

७२. समिुाय स्तरमा हनु ेसामिुावयक मेिलमिाप प्रवधान गना कमाचारी तोक्न सक्नेाः  
१. सलमलतिे स्थानीय स्तरमा मेिलमिाप प्रवध्िान गनाको िालग कायापालिकामा अनरुोध गरेमा कमाचारी 

खटाइा समिुाय स्तरमा मेिलमिापको प्रवध्िाना्मक कायाक्रम गना सवकनेछ । 
२. समिुाय स्तरमा हनुे सामिुावयक मेिलमिापको हकमा ििा ५९ (१) अनसुारको योग्यता तथा 

अनभुव नभएका मेिलमिापकताावाट मेिलमिाप गराउन वाधा पने छैन । 
३. सलमलतिे समिुायस्तरमा हनु ेसामिुावयक मेिलमिापको कायाववलध तोके वमोन्िम हनुेछ । 

 
पररच्छेि-९ 

लनणाय कायाादवयन सम्बदधी व्यवस्था 
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७३. सन्चवाियको न्िम्मेवारीाः कायापालिकाको प्र्यि लनयदिण र लनिेशनमा रवह सलमलतको लनणाय कायाादवयन गने 

गराउने सम्बदधी सम्पूणा कायाको रेखिेख गने न्िम्मेवारी वहन गनुापने छ । 
७४. सहयोग गनुापने :  

१. कायाािय तथा सो अदतगातका सबै वडा कायाािय तथा अदय कायााियिे यस ऐन तथा प्रचलित 
काननु बमोन्िम सलमलतिे गरेको लनणाय बमोन्िम व्यन्ि वा संस्था वा अदय कसैसँग असिु गनुापने 
िरीवाना वा अदय रकम असिुउपर गना सहयोग गनुापने छ ।  

२. यस ऐन तथा प्रचलित काननु बमोन्िम सलमलतिे असूि गनापने िरीवाना, लबगो वा अदय कुनै 
प्रकारको रकम असिुउपर नभइा उपििा (१) मा उलिेख भए बमोन्िमका कायााियहरुिे कुन ै
लसिाररश वा कुनै काया गररदिने छैनन ्। 

७५. असिु उपर गने :  
१. अलभिेख प्रशासकिे सलमलतको लनणाय बमोन्िम कुनै पिसँग िरीवाना वा लबगो वा अदय कुनै 

प्रकारको असिु उपर गनुापने भएमा सो पििे िरीवाना लतना बझुाउन लयाएमा बनु्झ सिरस्याहा गरी 
िरीवानाको िगत कट्टा गनुापने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम असिुउपर नभएमा िगत राखी सम्बन्दधत पिको नाम नामेसी तथा िरीवाना 
रकम समेतको वववरण गाउँपालिकाको कायााियका साथै सबै वडा कायााियमा समेत अलभिेखको 
िालग पठाउनपुने छ । 

३. सम्बन्दधत कायााियहरुिे उपििा (२) बमोन्िम िेन्ख आएमा ्यस्तो पिसँग िरीवाना रकम 
असिुउपर गरी अलभिेख शाखामा सिरस्याहा गना पठाउनपुने छ ।  

७६. भरीभराउ गने :  
१. सलमलतिे यस ऐन बमोन्िम गरेको कुनै लनणाय बमोन्िम कुन ैपििे राखेको िस्तरु, वा अदय कुनै 

प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइा पाउन ेभएमा भराइा पाउने पििे भरी दिनपुने पिको ्यस्तो 
रकम भराइा दिनपुने स्रोत खुिाइा अनसूुची-१२ बमोन्िमको ढाँचामा लनवेिन दिनपुने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम लनवेिन दिँिा यथासम्भव नगि रहेको बैँक खाता वा कुनै सहकारी वा बचत 
संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा लििाम लबक्री गरी असिु उपर गनुापने अवस्था भएमा कुन ै
अचि सम्पन्िको व्यहोरा खुिाइा लनवेिन दिनपुने छ । 

३. उपििा (२) बमोन्िमको लनवेिनमा ििा ७८ बमोन्िमको वववरण खुिाइा लनवेिन दिनपुने छ । 
७७. चिन चिाइादिनेाः  

१. सलमलतिे यस ऐन बमोन्िम गरेको कुनै लनणाय बमोन्िम कुनै सम्पन्ि वा अलधकार वा कुन ैववषयवस्त ु
वा सेवा वा अदय कुन ै ववषयको चिन पाउने ठहरेको पििे ्यस्तो चिन पाउन े ववषयको वववरण 
खुिाइा अलभिेख प्रशासक समि अनसूुची-१३ को ढाचँामा लनवेिन दिनपुने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िम लनवेिन परेमा अलभिेख प्रशासकिे लनणाय बमोन्िमको ववषयको चिन 
चिाइादिनपुने छ । 

३. उपििा (१) बमोन्िमको लनवेिन दिँिा चिन चिाउन ुपने सम्पन्िको ििा ७८ बमोन्िमको वववरण 
खुिाउनपुने छ । 

७८. सम्पन्िको वववरण खुिाउनपुनेाः भररभराउ गना वा चिन चिाइ पाउनको िालग लनवेिन दिने वववािको पििे 
लनवेिनमा सम्पन्िको वववरण उलिेख गिाा िेहाय बमोन्िमको वववरण खुिाउनपुने छाः- 

(क) अचि सम्पन्िको वववरण 
1. घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार वकलिा; 
2. घर िग्गाको वकिा नम्बर तथा िेििि;  
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3. घर रहेको भए घरको तिा तथा कवि र सम्भव भएसम्म वगाविट; 
4. घर िग्गाको अवन्स्थती आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेिमा रहेको व्यहोरा; 
5. कच्ची वा पदक्क सडकसँग िोलडएको व्यहोरा; 
6. घरिग्गाको स्वालम्व रहेको व्यन्िको नाम थर साथै स्वालम्व भदिा िरक व्यन्िको 

भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाम थरका साथै अदय वववरण;  
7. घरमा भएको िगापात तथा खररिलबवक्र हनु सक्न ेदयूनतम मूलय । 

(ख) चि सम्पन्िको वववरणाः 
१. चि सम्पन्ि रहेको ठाउँ तथा भोग वा लनयदिण राख्नकेो नाम थर; 
२. बैँक खातामा रहेको नगि भए खातावािको साथै बैँक तथा शाखाको नाम; 
३. चि सम्पन्िको प्रकार तथा नगि बाहेकको भए सम्भाववत लबवक्र मूलय;  
४. नगि बाहेकको चि सम्पन्ि भए अवस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै प्र्येकको साइि र 

सँख्या । 
७९. सम्पन्ि रोक्का राख्नाेः  

१. अलभिेख प्रशासकिे ििा ७५ वा ७६ बमोन्िम लनणाय कायाादवयनको िालग लनवेिन परेपलछ 
िेखाइएको सम्पन्िको हकमा आवश्यक पने िलत िेथा रोक्का राख्नको िालग सो िेथा िताा रहेको 
कायाािय वा रन्िषे्ट्रशन गने कायााियमा िेन्ख पठाउनपुने छ । 

२. बािी, ब्याि, बहाि िगायतको सम्पन्िको हकमा लनवेिन परेको बवढमा सात दिन लभि सम्पन्ि 
तायिात गना िगाइा तायिात गिााको समयमा नै आवश्यक पने िलत सम्पन्ि वा सोबाट प्राप्त हनुे 
बािी, बहाि, ब्याि, मनुािा आदि आय लनयदिण गनुा वा रोक्का राख्नपुछा र ्यसको भपााइा सम्बन्दधत 
पििाइा दिनपुछा । 

३. ििा ७८ को िेहाय (ख) बमोन्िमको सम्पन्िको हकमा भररभराउको िालग आवश्यक पने िलत 
सम्पन्ि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यकताअनसुार िेखा शाखा वा सम्बन्दधत बैँक वा सम्बन्दधत 
लनकायमा तरुुदत िेन्ख पठाउनपुने छ । 

४. सम्पलत रोक्का सम्वदधी  आिेश अनसूुची १४ बमोन्िम हनुेछ । 
८०. सम्पन्ि लििाम गिाा अपनाउनपुने कायाववलधाः  

१. कायापालिकािे यस ऐन बमोन्िम भरीभराउ गनुापने लबगो वा कोटा िी वा ्यस्तै कुन ै रकम 
असिुउपर गना ििा ७८ को िेहाय (क) बमोन्िम सम्पन्िको वववरण खुिाइा िखाास्त परेमा ्यस्तो 
रकम भरी दिनपुने व्यन्ििाइा बझुाउनपुने रकम बझुाउन सात दिनको म्याि दिइा सूचना िारी 
गनुापछा । 

२. उपििा (२) बमोन्िमको म्यािमा रकम बझुाउन नलयाएमा ्यस्तो भरीदिनपुने व्यन्िको भरीपाउने 
व्यन्ििे िेखाएको ििा ७८ को िेहाय (क) बमोन्िमको सम्पन्ि तायिात गररलयाउन ुपछा ।   

३. िण्ड, िरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अिाित वा लनकाय वा गाउँपालिका वा सलमलतको लनणायिे 
असिु उपर गनुापने कुन ै रकमको हकमा ्यस्तो असिुउपर हनुपुने व्यन्ििे बझुाउन नलयाएमा 
लनिको िनुसकैु अचि सम्पन्ि िेिा परेमा तायिात गरी रोक्का राख्न ुपछा । 

४. उपििा (३) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन िेथा िमानत वा कुन ैप्रकारको नगि धरौट 
िान्खि गरेको हकमा सो सम्पन्िबाट खाम्ने िलत रकमको िालग उपििा (३) बमोन्िम गरररहन ु
पिैन ।   

५. उपििा (४) बमोन्िम मोि कायम भएपलछ उि अचि सम्पन्िको लििामको सूचना सम्बन्दधत 
पििाइा दिइा सवासाधारणको िानकारीको िालग लििाम हनु े लमलत र सम्पन्िको वववरण सवहतको 
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सावािलनक सूचना गाउँपालिका, न्िलिा प्रशासन कायाािय, न्िलिा अिाित, न्िलिा समदवय 
सलमलतको कायाािय तथा कोष तथा िेखा लनयदिकको कायााियमा टाँस्न िगाउनपुने छ । 

६. उपििा (५) बमोन्िमको सूचनामा तोवकएको दिनमा उि सूचनामा तोवकएको सम्पन्ि पञ्चवकते 
मोिबाट मालथ बढाबढ प्रवक्रया बमोन्िम लििाम गनुापने छ । 

७. लििाम प्रवक्रयामा सम्भव भएसम्म न्िलिा अिाित, न्िलिा प्रशासन कायाािय वा स्थानीय प्रशासन 
कायाािय, स्थानीय प्रहरी कायाािय तथा गाउँपालिका ििे लभि रहेका अदय सरकारी कायााियका 
प्रलतलनलधिाइा रोहवरमा राख्नपुने छ ।   

८. उपििा (६) बमोन्िम गिाा उि सम्पन्ि कसैिे पलन लििाम सकार नगरेमा सोवह प्रवक्रयाबाट पनुाः 
िोस्रोपटक लििाम गनुापने छ तथा िोस्रोपटक गिाा पलन कसैिे लििाम सकार नगरेमा भराइापाउने 
पि लनवेिकिाइा न ैउि सम्पन्ि पञ्चवकते मोिमा सकार गना िगाउनपुने छ । 

९. उपििा (८) बमोन्िम गिाा लनवेिकिे सम्पन्ि सकार गना नचाहेमा पलछ अको िथेा खुलन आएका 
बखत काननु बमोन्िम गनेगरी लनिको लनवेिन तामेिीमा राखी लििाममा चढाइाएको सम्पन्ि िुकुवा 
गरीदिनपुछा ।      

१०. यस ििामा अदयि िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन गाउँपालिकाको कुनै रकम असिु 
उपर गने क्रममा लििाम गिाा कसैिे सकार नगरेमा िलतमा सकार हदुछ ्यलतमा न ैसो सम्पन्ि 
लििाम गरी प्राप्त रकम सिरस्याहा गरी नपगु रकमको हकमा काननु बमोन्िम अदय सम्पन्ि वा 
प्रवक्रयाबाट असिुउपर गनुापने छ ।  

८१. तायिात गने प्रवक्रयााः  
१. अलभिेख प्रशासकिे ििा ७९ बमोन्िम सम्पन्ि तायिात गनुापिाा कन्म्तमा वडा सन्चव स्तरको 

कमाचारी खटाइा ्यस्तो अचि सम्पन्िको चिनचलतीको मूलय स्पष्ट खुलन े गरी तायिात 
गनािगाउनपुने छ ।   

२. उपििा (१) बमोन्िम तायिात गने कमाचारीिे तायिात गनुापने सम्पन्िको चिनचलतीको मूलय 
कायम गने प्रयोिनिे पञ्चवकते मोि कायम गरी मचुलुका खडा गरी अलभिेख प्रशासक समि 
प्रलतवेिन सवहत पेश गनुापने छ । 

३. उपििा (२) बमोन्िम पञ्चवकते मोि कायम गिाा िेहाय बमोन्िमक कुरािाइा आधार लिइा कायम 
गनुापने छ : 

(क) लनवेिकिे लनवेिनमा खुिाएको मूलय; 
(ख) लनणायमा उलिेख भएको भए सो मूलय;    
(ग) पििे िमानत वा कुन ै अदय प्रयोिनको िालग कायापालिका समि लनवेिन दिँिा 

खुिाएको मूलय; 
(घ) तायिात गिाा भै आएको स्थानीय मूलयाँकन अनसुारको मूलय; 
(ङ) मािपोत कायााियिे कायम गरेको दयूनतम मूलय; 
(च) अदय कुनै प्रयोिनिे कुन ैसरकारी लनकायिे कुन ैमूलय कायम गरेको भए सो मूलय; 
(छ) पञ्चवकते मोि कायम गनुाभदिा त्काि अगावै कुनै खररिलबवक्र भएको भए सो मूलय । 
स्पवष्टकरणाः “पञ्चवकते मोि” भन्नािे अचि सम्पन्ि लबवक्र गनुापिाा लबवक्रहनुे दयनुतम 

मूलयिाइा सम्झन ुपछा । 
४. उपििा (३) बमोन्िम गिाा िेहाय बमोन्िमको कुरािाइा समेत ध्यानमा राख्नपुने छाः 

(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास ििे िगायत सडक सञ्जािसँग िोलडएको छ वा 
छैन; तथा 
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(ख) गाउँिेिलभि पने घरको हकमा घरको वतामान अवस्था सम्बदधमा प्राववलधक मलुयाँकन 
प्रलतवेिन । 

८२. खाम्नेिलत माि लििाम गनुापने :  
१. कायापालिकािे ििा ८० बमोन्िम लििाम गिाा असिुगनुापने बाँवक खाम्ने िलत सम्पन्िमाि लििाम 

गनुापने छ ।  
२. सम्पन्ि लििाम गिाा सकार भएको रकम असिुउपर गनुापने भदिा बवढ भएमा सो बवढ भएको िलत 

रकम सम्पन्िवाि पििाइा विताा गरीदिन ुपछा । 
३. उपििा (२) बमोन्िम रकम विताा पाउने पि लििाम गिााको बखत उपन्स्थत नभएको भए रकम 

विताा लिन आउन ुभनी लनिको नाममा सात दिनको सूचना िारी गरी न्झकाइा रकम विताा गनुापछा 
। 

४. उपििा (३) बमोन्िम गिाा सम्बन्दधत पि रकम विताालिन नआएमा उि रकम सन्ञ्चतकोषमा 
िान्खि गरी आम्िानी बाँधी सिरस्याहा गनुापछा । 

५. अलभिेख प्रशासकिे ििा ८० बमोन्िम लििाम गरेको सम्पन्ि सकार गने पिको नाममा सम्पन्ि 
िताा नामसारीको िालग सम्बन्दधत कायाािय वा लनकायमा पिाचार गरी लनििाइा सम्पन्िको 
चिनपूिी उपिब्ध गराइा आवश्यक परे सो सम्पन्िको चिन चिाइादिन ुपछा ।  

६. यस ऐनमा अदयि िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन ििा ८० बमोन्िमको लििाम प्रवक्रया अगाडी 
बवढसकेपलछ भराउनपुने रकम बझुाउन लयाए पलन सो रकम नबनु्झ सम्पन्ि लििाम गनुापने छ । 

८३. लििाम उपरको उिरुीाः यस ऐन बमोन्िम भएको लििामको प्रवक्रयामा न्चि नबझु्ने पििे िनु प्रवक्रया उपर 
न्चि नबझेुको हो सो भएको पदर दिन लभि सलमलत समि उिरुी पेश गरी भएको आिेश बमोन्िम गनुापने छ 
। 

८४. लबगो भराउँिा वा चिनचिाउँिा िागेको खचााः यस ऐन बमोन्िम लबगो भराउँिा वा चिनचिाउँिा िागेको खचा 
लबगो भररदिनपुने वा चिन दिनपुने सम्बन्दधत पििे व्यहोनुापने छ ।    

८५. यथान्स्थलतमा राख्नाेः कायापालिकािे यस ऐन बमोन्िम चिनचिाइा माग्न वा लबगो भराइापाउन कुनै सम्पन्ि 
िेखाइा लनवेिन परेपलछ लबगो भराउने वा चिनचिाउने काया सम्पन्न नभएसम्मको िालग उि सम्पन्ि 
हकहस्तादतरण गना, भ्काउन, लबगाना तथा कुनै प्रकारको लनमााण काया गरी उि सम्पन्िको स्वरुप पररवतान 
गना नपाउन ेगरी रोक्का राख्न सम्बन्दधत पिको नाममा आिेश िारी गरी उि सम्पन्ि यथान्स्थलतमा राख्नपुने छ 
।     

८६. लनवेिनबाट कारवाही गने :  
१. अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे ििा ८५ बमोन्िम भएको आिेश ववपररत कुनै सम्पन्िको हक 

हस्तादतरण वा स्वरुप पररवतान आदि गरेको लनवेिन परेमा उि लनवेिन िताा गरी ्यस्तो गने 
पिको नाममा लतन दिनको म्याि  िारी गरी लनििाइा हान्िर गराइा सो लनवेिन सलमलत समि पेश 
गनुापने छ । 

२. सलमलतिे उपििा (१) बमोन्िमको लनवेिन पेश हनु आएमा पििाइा नयाँ उिरुी िताा गना निगाइा 
उि लनवेिनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी लनणाय गनुापने छ । 

३. उपििा (२) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन उपििा (१) बमोन्िमको लनवेिनको व्यहोराबाट 
लनवेिन सलमलतको िेिालधकार लभि नपने ववषयमा परेको िेन्खएमा सलमलतिे उि ववषयमा 
िेिालधकार ग्रहण गने अिाित वा लनकाय समि िान सनुाइा दिनपुने छ । 
 

८७. चिनचिाउने सूचनााः  
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१. अलभिेख प्रशासकिे सलमलतको लनणाय बमोन्िम चिन चिाइा पाउन लनवेिन परेमा चिन चिाउने 
लमलत खुिाइा ििानो लमलतमा ििानो घर िग्गाको चिन चिाउन कमाचारी खवटइा आउने हुँिा सो 
लमलत अगावै घर िग्गा खालि गरीदिन ुभलन चिन दिनपुने पिको नाममा सूचना िारी गनुापने छ ।
  

२. चिनदिनपुने सम्पन्ि उिरुीको पिबाहेक अदय कसैको भोगचिनमा रहेको भएमा अलभिेख 
प्रशासकिे सोवह पिको नाममा उपििा (१) बमोन्िमको सूचना िारी गनुापने छ  

३. उपििा (१) बमोन्िम तोवकएको लमलतमा खवटइािाँिा घरिग्गा खािी गरेको भए सम्बन्दधत 
कमाचारीिे चिन चिाइा दिएको मचुलुका खडा गरी तथा घरिग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइा 
चिन चिाइा चिन चिाएको मचुलुका खडा गरी प्रलतवेिन साथ अलभिेख शाखामा पेश गनुापने छ ।  

 
 

पररच्छेि-१० 
ववववध 

 
८८. नक्कि लनवेिनाः  

१. सलमलत समि िताा रहेको उिरुीको कुनै सरोकारवािा पििे वववािको लमलसिमा रहेको कुन ै
कागिपिको नक्कि लिनको िालग लनवेिन दिएमा सलमलतिे उि पििाइा सो कागिको नक्कि 
उपिब्ध गराउनपुने छ । 

२. उपििा (१) बमोन्िमको लनवेिन दिँिा सम्बन्दधत पििे उिरुी शाखामा रहेको लमलसिको नक्कि 
लिनपुिाा उिरुी प्रशासक तथा अलभिेख शाखामा रहेको लमलसिको नक्कि लिनपुने भएमा अलभिेख 
प्रशासक समि लनवेिन पेश गनुापने छ । 

३. उपििा (१) बमोन्िमको लनवेिन दिनको एघार बिे अगावै पेश भएमा सम्बन्दधत कमाचारीिे सोवह 
दिन र सो भदिा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोवह दिन नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ध 
गराउनेछ । 

४. उपििा (१) बमोन्िम लनवेिन दिँिा िरक िरक उिरुीको िालग िरक िरक लनवेिन दिनपुने छ 
। 

५. वववािको कुनै पििे उपििा (१) बमोन्िमको लनवेिन दिँिा नक्किको सट्टामा कागिपिको िोटो 
न्खच्ने अनमुलत मागेमा सो दिनपुने छ । 

६. नक्कि लनवेिन दिँिा अनसूुची-१५ बमोन्िमको ढाँचामा दिनपुने छ । 
८९. नक्कि िस्तरुाः  

१. सम्बन्दधत प्रशासकिे ििा ८८ बमोन्िम नक्कि वा िोटो न्खच्नको िालग लनवेिन दिनेपिसँग िेहाय 
बमोन्िमको िस्तरु लिइा नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(क) नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको िरिे; 
(ख) सलमलतको लनणाय कागिको हकमा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको 

िरिे; 
(ग) लिखत कागिपिको नक्कि नलिइा िोटो न्खच्न चाहेमा प्रलत पानाको रू ५।– 

रुपैयाँको िरिे । 
२. उपििा (१) मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन प्रचलित काननु बमोन्िम नक्कि िस्तरु निाग्न े

पििाइा यस ििा बमोन्िमको िस्तरु िाग्नेछैन । 
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३. यस ििा बमोन्िम नक्कि उतार गरी िैिान ेपििे नक्कि उतार गिाा िागेको खचाको व्यवस्था आिै 
गनुापने छ । 

९०. िस्तरु उलिेख गने : नक्कि प्रमान्णत गने सम्बन्दधत प्रशासकिे नक्कि प्रमान्णत गिाा नक्कि िैिाने पिको नाम 
थर तथा उिरुीमा हैलसयतका साथै नक्कि उतार गरेवापत िान्खि गरेको िस्तरु र नक्कि पाना समेत उलिेख 
गरी नक्कि दिएको व्यहोरा िनाइा नक्कि प्रमान्णत गनुापने छ । 

९१. िस्तरु चिुा नभइा नक्कि नदिइनेाः सम्बन्दधत प्रशासकिे यस ऐन बमोन्िम नक्कि माग्न ेपििे नक्कि उतार 
गिाा ििा ८९ बमोन्िम िाग्ने िस्तरु िान्खि नगिाासम्म नक्कि दिनेछैन र सो नक्किको आलधकाररकता 
प्रमान्णत गनापाउने छैन । 

९२. प्रचलित काननु बमोन्िम हनुेाः यस ऐनमा िनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन उिरुीसँग सम्बन्दधत प्रचलित 
काननुमा कुनै कुरा िेन्खएको भए सोमा िेन्खए िलतको हकमा सोवह बमोन्िम हनुेछ। 

९३. लनयम बनाउने अलधकाराः सलमलतिे यस ऐनको प्रभावकारी कायाादवयनको िालग आवश्यक लनयम बनाउन 
सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 
(ििा ८ को उपििा (२) सँग सम्बन्दधत) 

उिरुीको ढाचँा 
दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिका समि पशे गरेको 

लनविेन-पि 
 
............न्िलिा ...........गाउँ /नगरपालिका, वडा न........ वस्न े...............को छोरा/छोरी/श्रीमलत           पि 
वषा ..............को  ....................(पि)  लनविेक                                                वािी  

ववरुद्ध 
तनहुँ न्िलिा, वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न ......... बस्ने वषा ....... को ............(ववपि) प्रलतवािी      ववपि   
              प्रलतवािी 

 
ववषयाः सम्वदध ववच्छेि 

म लनम्न वुँिाहरुमा िेन्खए वमोन्िम लनवेिन गिाछु : 
१. म लनवेिक र यस वववािको िोस्रो पिववच संवत २०६९ सािमा सामान्िक परम्परा अनसुार वववाह गररएको हो । वववाह 
भएपश्चात २ वषासम्म अथाात २०७१ सािसम्म हामीववच समुधरु िाम्प्य िीवन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि िठेमा १ 
छोराको समेत िायिदम भएको छ । एक आपसमा िोग्ने स्वास्नीववचको सहमलत र सहकायामा छोरा िदमपेछी क्रमशाः समस्या िेन्खँिै 
िान थालयो । २०७१ सािको लतहारमा माइत गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन िोनबाट अनरुोध गरेँ  । २ 
पटकसम्म लिन गए ँ। तर लनििे लतमीसँग मेरो िीवन चलन सक्िैन, म घर िान सन्िन, लतमी ि ेगनुापछा गर भलन ठाडो िवाि दिन 
थालिन । के कारणिे यस्तो हनु गयो भलन सोध्िा अव लतम्रो र मेरो सम्वदध छैन आिुखुसी गर र  मिाई सम्पका  नगर,गरेमा राम्रो 
हुँिैन भलन धाक धम्की र िास मसेत दिइन । िामो समयसम्म मन िकेिा र घर आउलिन भलन पखी वसेँ तर आईनन । कररव ३ 
वषापछी अथाात २०७४ साि भाद्र मवहनामा पनुाः लिन गए ँ तर ववपिी मसँग वोलिै नवोिी घरलभि लछररन र सािा िठेान 
पठाईशारीररक आक्रमण गने सम्मको काया गरी मिाई तथानाम गालि गिौच गरे । मनु्श्कििे ज्यान िोगाई लनराश भएर घर िवका ए ँ
र अव िोस्रो पिश्रीमती मसँग पनुाः िवका  आउने र िाम्प्य िीवन समुधरु हनुे सम्भावना नभएकोिे पाररवाररक वववाि लनरुपणका िालग 
यो लनविेन दिन आएको छु ।  
२. यस सलमलतबाट िोस्रो पि न्झकाई िे िो वझु्नपुछा वझुी वववाि लनरुपण गराईपाउँ ।  
३. यस नगरपालिकाबाट िारी भएको स्थानीय दयावयक कायाववलधको ििा ....वमोन्िम लनविेन िस्तरु रु ......, िोस्रो पि १ 
िनािाई म्याि सूचना िस्तरु रु ........., पाना २ को लनवेिनको प्रलतलिपी िस्तरु रु ............. समेत गरी िम्मा रु ......यसै लनविेनसाथ 
िान्खि गरेको छु ।  
४. यो लनविेन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को ििा ४७(२) अनसुार यसै सलमलतको अलधकारिेिलभि पिाछ ।  
५. यो लनविेन हिम्यािलभि ैछ र म लनविेकिाई यस ववषयमा लनवेिन दिन ेहकिैया प्राप्त छ ।  
६. यस ववषयमा अदयि कहीीँ कतै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनविेन दिएको छैन ।  
७. यसमा मेरा लनम्न सािी तथा लिखत प्रमाण बझुी प्रमाण िगाई पाउ ।  
८. यसमा िेन्खएका व्यहोरा दठक साचँो स्य हनु,् झठुा ठहरे काननु वमोन्िम संिाय भोग्न तयार छु ।  

तपलसि 
सािी :  १. ......................... 
  २. ........................ 
लिखत प्रमाण : १. ......................... 
  २. ........................ 

३. ......................... 
लनविेक 
नामाः .............................  
इलत संवत ्............. साि...................मवहना......................गते.....................रोि …………. शभुम ्।  
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अनसूुची-२ 
(ििा ९ को उपििा (१) सँग सम्बन्दधत) 

 
दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिकामा  

उिरुी िताा गरेको लनस्साको ढाँचा 
श्री .................... 
........................ । 
 

ववषय:  उिरुी ितााको लनस्सापि सम्बदधमा । 
 
.................... बस्ने तपाइिे ................... .............बस्ने .................... ....................... ववरुद्धमा 
....................................... भनी उिरुी िताा गना लयाएकोमा आिको लमलतमा िताा गरी िताा नं. ................ कायम 
भएकोिे यो लनस्सा िारी गररदिएको छ ।  
 

                                                                                                                 
अलधकृत कमाचारी 

                                                                                                                          
िस्तखत:  ........ 

                                                                                                                            
लमलत:  ........... 
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अनसूुची-३ 

(ििा ९ को उपििा (२) सँग सम्बन्दधत) 

ताररख भपााइा 

दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिकामा खडा गररएको तारेख भरपाई 
 
वािी           प्रलतवािी 
.................             ...................  

मदु्दा  .................... 
लमलत ........... मा ......................................... काम भएकोिे सोही दिन ........... बि ेयस दयावयक 
सलमलत/कायााियमा उपन्स्थत हनुेछु भनी सही गने ...... 
 
वािी ................         प्रलतवािी ................ 
 
इलत संवत ्............. साि...................मवहना......................गते.....................रोि …….. शभुम ्।  
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अनसूुची-४ 
(ििा ९ को उपििा (३) सँग सम्बन्दधत) 

ताररख पचाा 

दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिका 
बाट िारी भएको तारेखको पचाा 

 
वािी        प्रलतवािी 
...............       ................. 

मदु्दााः ...................... 
 
लमलत ............... मा .................... काम गना ........ बि ेहान्िर हनु आउनहुोिा ।  
 

                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                 

िाँटवािाको िस्तखत  
लमलत ................. 
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अनसूुची-५ 
(ििा १५ को उपििा (३) सँग सम्बन्दधत) 

प्रलतवािको ढाचँा 

लिन्खत िवािको नमूना 
दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिका समि पशे गरेको 

लिन्खत िवाि 
प्रथम पि 

तनहुँ न्िलिा .वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न वस्न े .........................को छोरा/छोरी/श्रीमलत  पि 
वषा ..............को  ....................लिन्खत िवाि प्रस्ततुकताा                                  प्रलतवािी  
  

ववरुद्ध                               
.............न्िलिा, ............ गाउँ/नगरपालिका, वडा न ......... बस्ने वषा ....... को ............लनवेिक  ववपिी  
वािी    

ववषय सम्वदध ववच्छेि । 
म लनम्न वुँिाहरुमा िेन्खए वमोन्िम लनवेिन गिाछु : 
१. म लिन्खत िवाि प्रस्ततुकताा र ववपिी लनवेिकववच संवत २०६९ सािमा सामान्िक परम्परा अनसुार वववाह भएको 
व्यहोरा दठक हो । हामीबाट २०७१ साि िेठमा १ छोराको समेत िायिदम भएको दठक हो । २०७१ सािको लतहारमा 
माइत गएपछी म घर निकेको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्म लिन आएको तर म घर 
नगएको,मैिे ववपिी लनवेिकिाई िाम्प्य िीवन चलन नसक्ने भनेको र मेरा िाईभाईिे शारीररक आक्रमण गने सम्मको काया 
गरेकोभलन कपोिकन्लपत झठुा र हुँिै नभएका लनराधार व्यहोरा उलिेख गरी वववाि गरेको कुरा उलिेख गना चाहादछु ।  
२. मिाई ववपिी लनवेिक समेत लमिी गालि गिौच, डर, धाक, धम्की िेखाई हातपात गरी घरबाट लनकािा गरेपछी म 
माइतीमा आई वसेकी हुँ । वववाह भएको केही वषापछी ववना कारण ममाथी ववलभन्न वकलसमका आरोप िगाई अपमान गने, गािी 
गिौच गने िगायतका कामहरु हुँिैगए । पररवारका अदय सिस्यहरुिे म माथी घृणा गने, वोिचाि नगने िस्ता काया गरेपलन 
ववपिीबाट केही समय मिाई न ैसमथान र सहयोग गिै आएका लथए तर पछी ववपिी लनवेिक समेत उलनहरुसँगै लमिे र मिाई 
िवरिस्त गरबाट लनकालने कायामा सहभागी भए  । के कुन कारणिे वा मेरो के गलतीिे यसो गरेका हनु भलन वझु्िा वेिावेिा 
िाइिो नलयाएको भलन माइती पिसमेतको  आिोचना गने गरेका लथए । सायि उलनहरुिाई िाइिोकै िोभका कारण मिाई 
घरबाट लनकािीदिएका हनुपुिाछ । मैिे कुनै गलती नगरेको र ववपिी िोग्नेसँग पूवावत माया, सद्भाव र सम्मान यथावत रहेकोिे 
िोग्ने स्वास्नीको सम्वदध यथावत कायम गरीपाउँ ।  
३. घरबाट िवरिस्त लनकािेपछी ४ मवहनाको नावािक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको झण्डै ३ वषासम्म वेखवर, 
सम्पका वववहन वसी अवहिे एक्कासी सम्वदध ववच्छेिको माग गरी लनवेिन दिन ुआिैँ मा आश्चयािनक िागेको छ, स्य तथ्य वनु्झ 
काननु वमोन्िम गररपाउँ ।  
४. .........................बाट िारी भएको स्थानीय दयावयक कायाववधीको ििा .... वमोन्िम लिन्खत िवाि वापत िस्तरु रु 
......यसै लनवेिनसाथ िान्खि गरेको छु ।  
५. यो लिन्खत िवाि म्यािलभिै लिई म आिैं  उपन्स्थत भएको छु ।  
६. यस ववषयमा अदयि कहीीँ कतै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनवेिन दिएको छैन ।  
७. यसमा िेन्खएका व्यहोरा दठक साँचो स्य हनु,् झठुा ठहरे काननु वमोन्िम संिाय भोग्न तयार छु ।  
लनवेिक 
नामाः ................................... 
इलत संवत ................. साि ..................... मवहना .............. गते.................... रोि ………  शभुम ्। 
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अनसूुची-६ 

(ििा २० को उपििा (६) सँग सम्बन्दधत) 

दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिका बाट िारी भएको 
म्याि सूचना 

.............................................................वस्ने .....................................................को नाउँमा  वन्दिपरु 
गाउँपालिका कायाांियबाट िारी भएको १५ (पदर) दिने सूचना 
 
...............................................वस्ने ....................................................................िे तपाईंको ववरुद्ध 
...................................वववाि परेको भलन लनवेिन िताा गरेको हुँिा सो को प्रलतलिपी यसै साथ पठाईएको छ । 
अताः तपाईिे यो म्याि वझेुको वा ररत पूवाक तामेि भएको लमलतिे १५(पदर) दिन लभिमा आफ्नो भनाइ सवहत आिैं  
वा काननु वमोन्िमको वारेश मािा त यस कायााियमा हान्िर हनु आउनहुोिा । अदयथा काननु वमोन्िम हनुे व्यहोरा 
िानकारी गराईदछ ।  
 

इलत सम्वत ्......... साि .... मवहना .... गते ………… रोि ्………….. शभुम ्................ 
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अनसूुची-७ 
(ििा ४२ को उपििा (१) सँग सम्बन्दधत) 

लनणायको ढाचँा 
दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिका 

संयोिक श्री......................................................................................... 
सिस्य श्री........................................................................................... 
सिस्य श्री........................................................................................... 

लनणाय 
संवत ............... सािको लनवेिन नं........ 

ववषयाः विेसीबाट पानी झारेको । 
 
तनहुँ न्िलिा वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न........ वस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमलत  पि 
वषा ..............को  ....................(पि)  लनवेिक                                          वािी  
  

ववरुद्ध                               
तनहुँ न्िलिा, वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न ......... बस्ने वषा ....... को ............(ववपि) प्रलतवािी    ववपि 

प्रलतवािी 
 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को ििा ४७(१)ञ वमोन्िम लनवेिन िताा भई सोही ऐनको ििा ४६ 
वमोन्िम गठन भएको दयावयक सलमलत समि प्रस्ततु हनु आएको मदु्दाको संन्िप्त तथ्य र लनणाय यस प्रकार छाः  
 
(१) वन्दिपरु गाउँपालिका वडा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... वक.नं........िे.ि...........को घरिग्गामा 
पन्श्चम तिा का वक.नं..........का संलधयार ववपिी ...................िे घर वनाउँिा आफ्नो घरिग्गामा लसमानासम्म आई 
िोलड वनाएको तर छत तथा विेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डलभि झानेगरी वनाएको हुँिा सो विेसी वदि 
गराइपाउँ भन्न ेलनवेिकको लनवेिन व्यहोरा ।  
(२) वन्दिपरु गाउँपालिकाबाट प्रचलित भवन लनमााण सम्वदधी मापिण्ड वमोन्िम इिाित प्राप्त गरी भवनको नक्सा 
समेत स्वीकृत गराई सो नक्सा वमोन्िम भवन लनमााण गरेको हुँ । ववपिी लनवेिकिे भने वमोन्िम आफ्नो घरको 
छत तथा विेसीको पानी लनिको घर कम्पाउण्डलभि झाने नगरेको आफ्नै घरिग्गामा झाने गरेको हुँिा झठुा लनवेिन 
खारेि गररपाउँ भन्ने प्र्यथीको लिन्खत िवाि ।  
(३) वन्दिपरु गाउँपालिकाबाट स्थिगत लनररिण तथा सवेंिण गना गएका प्राववलधक टोलििे स्थिगत लनररिण 
गरी लमलत.........मा पेश गरेको स्केच सवहतको प्रलतवेिनबाट प्र्यथीको घरतिा बाट छत तथा विेसीको पानी खस्िा 
लनवेिकको घर कम्पाउण्डलभि पने गरेको िेन्खदछ भन्न ेव्यहोरा उलिेन्खत भएको ।  
(४) वववािका िवैु पििाई मेिलमिाप गराउने प्रयोिनका िालग भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ........................ 
मा रहेको मेिलमिाप केदद्रमा पठाउँिा मेिलमिाप हनु नसकी िवका  आएको ।  

 
लनणाय 

िवैु पििाई सनुवुाईको िालग आि पेशी तोवकएकोमा वववािका सम्वदधीत पिहरु स्वयमं तथा लनिहरुबाट लनयिु 
गरेका काननु व्यवसायीहरु समेतको भनाई सनुी पनुाः लमिापि गनुाहोस भलन सम्झाउँिा वझुाउँिा पलन लमिापि गना 
मञ्जुर नगनुा भएकोिे िाइिमा संिग्न प्रमाण कागिहरुको समेत मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन 
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२०७४ को ििा ४९(२) वमोन्िमलनणाय दिनपुने हनु आई लनणायतिा  ववचार गिाा लनवेिकको वक. नं....को पन्श्चमतिा  
प्र्यथीको वक.नं....को घरिग्गा िोलडएर रहेकोमा वववाि िेन्खएन । लनवेिकको भनाई अनसुार आफ्नो घर 
कम्पाउण्डलभि प्र्यथीको छत तथा विेसीको पानी झारेको हो होइन भलन स्थिगत रुपमै िाँचवझु गरी प्राववलधक 
प्रलतवेिन पेश गना कायााियबाट खवट गएका प्राववलधक कमाचारीिे लमलत.............मा पेश गरेको स्केच सवहतको 
प्राववलधक प्रलतवेिन समेतबाट लनवेिकको माग िावी वमोन्िम आफ्नो घर कम्पाउण्डलभि प्र्यथीको छत तथा 
विेसीबाट पानी झने गरेको भन्ने पवुष्ट हनु ेिेन्खदछ । प्र्यथीिे यस कायााियबाट पाररत गरेको नक्सामा समेत छत 
तथा विेसीको पानी आफ्नै घरिग्गामा झाने भलन िेखाईएको र लनवेिकको घर कम्पाउण्डलभि पानी झाना पाउनपुछा 
भलन प्र्यथीिे िावी ववरोध गना समेत नसकेको र प्रचलित काननु र प्रचिनबाट समेत अकााको घर कम्पाउण्डलभि 
आफ्नो छत तथा विेसीको पानी झाना पाउन ेनिेन्खएको हुँिा लनवेिकको माग वमोन्िम प्र्यथीिे आफ्नो छत तथा 
विेसीबाट आफ्नै घर िग्गामा पानी झाने प्रवदध गनुापने िेन्खदछ । लनवेिकको घर कम्पाउण्डमा पानी झाना नपाउने 
ठहछा  । सो ठहनाािे तपन्शि बमोन्िम गनुा ।  
तपन्शि 
१. सरोकारवािािे नक्कि माग गना आएमा लनयमानसुार िस्तरु लिई नक्कि दिन ु।  
२. यो लनणायमा न्चि नवझेु ३५ दिनलभि ..............न्िलिा अिाितमा पनुरावेिन गना िान ुभलन 
 प्र्यथीिाई सनुाईदिन ु।  
३. म्यािलभि पनुरावेिन नपरेमा काननु वमोन्िम लनणाय कायाादवयन गनुा/गराउन ु।  
इलत संवत ्............. साि...................मवहना......................गते.....................रोि………….. शभुम ्। 
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अनसूुची-८ 
(ििा ४८ को सँग सम्बन्दधत) 

अदतररम संरिणा्मक आिेशको नमूना 
 

दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिका 
 
संयोिक श्री ........................................................ 
सिस्य श्री ................................................................ 
सिस्य श्री ............................................. 

आिेश 
संवत ............................ सािको लनवेिन नं........ 
 

ववषयाः  वपलडतिाई उपचार गराउने सम्वदधमा । 
 

तनहुँ न्िलिा वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न........ वस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमलत                         
पि 
वषा ..............को  ....................(पि)  लनवेिक                                          लनवेिक   
  

ववरुद्ध                               
तनहुँ न्िलिा, वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न ......... बस्ने वषा ....... को ............(ववपि) प्रलतवािी           
ववपि                    प्रलतवािी
  
यसमा लनवेिकको माग वमोन्िम ..........................न्िलिा वडा नं................................ वस्ने ...............को नालत 
..........................को छोरा/छोरी वषा ................ को ................िे आिुिाई असाध्य रोग िालग लनयलमत रुपमा 
हप्ताको २ पटक मगृौिा डायिोलसस गना न्चवक्सकिे न्शिाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषा .................. को 
...........................िे लनयलमत रुपमा डायिोलसस गना अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको वहाना गने गरेको, 
कवहिे कवहिे कायााियको कामको व्यस्ततािे िुसाि नलमिेको आदि कारण िनाई आिुिे लनयलमत प्राप्त गनुापने 
स्वाथ्य सेवा प्राप्त गना नसकेको हुँिा आफ्नो िीवन झनझन खतरायिु वदिै गएको भलन अस्पतािको न्चवक्सकको 
पिुाा र न्शिाररस सवहत पेश हनु आएको लनवेिन उपर प्रारन्म्भक रुपमा िाँचवझु गिाा व्यहोरा मनालसव िेन्खएको हुँिा 
हाििाई लनवेिकको िालग न्चवक्सकिे न्शिाररस गरे वमोन्िम हरेक हप्ता २ पटक डायिोलसस गनुा गराउन ुतथा 
लनिको स्वाथ्य िाभका िालग आवश्यक अदय प्रवदध समेत लमिाउन ुभलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को 
ििा ४९(८) वमोन्िम ववपिी ........................को नाममा यो अदतररम संरिणा्मक आिेश िारी गररदिएका छौं । 
यो आिेश लमलसि सामेि राखी ववपिीिाई िेखी  पठाईदिन ु। यो आिेश अनसुार उपचार भएको िानकारी प्राप्त 
गरी लमलसि सामेि राख्न ुर लनयमानसुार पेश गनुा ।  
 
ईलत संवत ................... साि ..........मवहना.........गते रोि………….शभुम ्। 
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अनसूुची-९ 
(ििा ५३ को उपििा (२) सँग सम्बन्दधत) 

लमिापिको िालग लनवेिनको ढाचँा 

वन्दिपरु गाउँपालिका, दयावयक सलमलतसमि पेश गरेको लमिापिको संयिु लनवेिनपि 
............न्िलिा ...........गाउँ /नगरपालिका, वडा न........ वस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमलत             पि 
वषा ..............को  ....................(पि)  लनवेिक                                          वािी  
  

ववरुद्ध                               
तनहुँ न्िलिा, वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न ......... बस्ने वषा ....... को ............(ववपि) प्रलतवािी      ववपि 
                                                                                   प्रलतवािी             

ववषय : सम्वदध ववच्छेि । 
हामी लनवेिक  लनम्न लिन्खत लनवेिन गिाछौं :  
१. हामीववच संवत २०६९ सािमा सामान्िक परम्परा अनसुार वववाह गररएकोमा कररव  २ वषासम्म  समुधरु 
िाम्प्य िीवन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि िेठमा १ छोराको समेत िायिदम भएको,   सोवह वषा 
२०७१ सािको लतहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनरुोध गरेको, लिन 
गएको तर उलटै कुटवपट गरी पठाएको भलन लनवेिकको लनवेिन परेको ।  
२. आिुिाई िाइिो नलयाएको लनउँबाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी िवरिस्त घरबाट लनकािा गरेको हो 
। आिु खुशीिे माइत गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोग्न े
स्वास्नीको सम्वदध यथावत कायम गराईपाउँ भन्ने प्र्यथीको लिन्खत िवाि रहेको  ।  
३. हामी झगडा गरर आयौं, केहीवषा िोग्न ेस्वास्नी छुवटएर वस्यौं, हामीबाट एक सदतानको िायिदम 
समेतभैसकेको छ । घरमा सामादय घरायसी ववषयिे मनमटुाव भई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग वसेकोमा 
..................... गाउँपालिकानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको दयावयक सलमलत मािा त वडा नं. 
................. अदतगातको ............................ मेिलमिाप केदद्रमा मेिलमिापकताा .................को पहिमा एक 
आपसमा छििि गरी लमिी आएको व्यहोरा यो छ की ववगतमा िे िस्ता ववषयमा असमझिारी तथा वेमेि भएको 
भएतापनी हामीववच एक अकााप्रलत ववश्वास, सिभाव र प्रेम कायमै रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वदध ववच्छेि गरी पाउँ 
भन्ने लनवेिन िावी छोलड पनुाः समुधरु सम्वदधका साथ िाम्प्य िीवनिाई व्यवन्स्थत ढंगिे अगालड वढाउने छौं । 
लनवेिकको घरमा त्काि िोग्ने स्वास्नी लमलि वस्ने वातावरण नहनु ेभएकोिे छुटै्ट ठाउमा डेरा लिई वस्न हामी िवैु 
पि सहमत भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को ििा ४७ (२) वमोन्िम यो लमिापिको संयिु 
लनवेिन पेश गरेका छौं , िेन्खए वमोन्िम लमिापि गरी पाउँ ।  
४. वन्दिपरु गाउँपालिका स्थानीय दयावयक कायाववधी वमोन्िम यो लमिापिको संयिु लनवेिन िस्तरु बापत रु 
...........यसैसाथ संिग्न छ ।  
५. यसमा िेन्खएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे काननु वमोन्िम सहुँिा वझुाउँिा ।  
लनवेिकहरु 
........................................... लनवेिक 
.......................................... ववपि  
इलत संवत ्............. साि...................मवहना......................गते.....................रोि ……… शभुम ्।  

 

 



 

37 
 

अनसूुची-१० 
(ििा ५३ को उपििा (५) सँग सम्बन्दधत) 

लमिापिको ढाचँा 

  
वन्दिपरु गाउँपालिका, दयावयक सलमलतसमि पेश गरेको लमिापिको संयिु लनवेिनपि 

 
............न्िलिा ...........गाउँ /नगरपालिका, वडा न........ वस्ने ........को छोरा/छोरी/श्रीमलत         पि 
वषा ..............को  ....................(पि)  लनवेिक                                          वािी  
  

ववरुद्ध                               
तनहुँ न्िलिा, वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न ......... बस्ने वषा ....... को ............(ववपि)            ववपि 

प्रलतवािी 
ववषय : सम्वदध ववच्छेि । 

हामी लनवेिक  लनम्न लिन्खत लनवेिन गिाछौं : 
१. हामीववच संवत २०६९ सािमा सामान्िक परम्परा अनसुार वववाह गररएकोमा कररव  २ वषासम्म  समुधरु 
िाम्प्य िीवन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि िेठमा १ छोराको समेत िायिदम भएको,   सोवह वषा 
२०७१ सािको लतहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनरुोध गरेको, लिन 
गएको तर उलटै कुटवपट गरी पठाएको भलन लनवेिकको लनवेिन परेको ।  
२. आिुिाई िाइिो नलयाएको लनउँबाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी िवरिस्त घरबाट लनकािा गरेको हो 
। आिु खुशीिे माइत गई वसेको होइन अझपलन िोग्नपे्रलत आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोग्न े
स्वास्नीको सम्वदध यथावत कायम गराईपाउँ भन्ने प्र्यथीको लिन्खत िवाि रहेको  ।  
३. हामी झगडा गरर आयौं, केहीवषा िोग्ने स्वास्नी छुवटएर वस्यौं, हामीबाट एक सदतानको िायिदम 
समेतभैसकेको छ । घरमा सामादय घरायसी ववषयिे मनमटुाव भई िोग्न ेस्वास्नी अिग अिग वसेकोमा वन्दिपरु 
गाउँपालिकाको दयावयक सलमलत मािा त वडा नं. ................. अदतगातको ............................ मेिलमिाप केदद्रमा 
मेिलमिापकताा .................को पहिमा एक आपसमा छििि गरी लमिी आएको व्यहोरा यो छ की ववगतमा िे 
िस्ता ववषयमा असमझिारी तथा वेमेि भएको भएतापनी हामीववच एक अकााप्रलत ववश्वास, सिभाव र प्रेम कायमै 
रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वदध ववच्छेि गरी पाउँ भन्न े लनवेिन िावी छोलड पनुाः समुधरु सम्वदधका साथ िाम्प्य 
िीवनिाई व्यवन्स्थत ढंगिे अगालड वढाउने छौं । लनवेिकको घरमा त्काि िोग्न ेस्वास्नी लमलि वस्ने वातावरण 
नहनुे भएकोिे छुटै्ट ठाउमा डेरा लिई वस्न हामी िवैु पि सहमत भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को 
ििा ४७ (२) वमोन्िम यो लमिापिको संयिु लनवेिन पेश गरेका छौं , िेन्खए वमोन्िम लमिापि गरी पाउँ ।  
४. वन्दिपरु गाउँपालिका दयावयक कायाववधी वमोन्िम यो लमिापिको संयिु लनवेिन िस्तरु बापत रु .......... 
.यसैसाथ संिग्न छ ।  
५. यसमा िेन्खएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे काननु वमोन्िम सहुँिा वझुाउँिा ।  
लनवेिकहरु 
.............................................. लनवेिक 
................................................................ ववपि  
इलत संवत ्............. साि...................मवहना......................गते.....................रोि ……….. शभुम ्। 
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अनसूुची-११ 
 

िोटो 

    
(ििा ६० को उपििा (३) सँग सम्बन्दधत) 

मेिलमिापकताामा सूचीकृत हनुे लनवेिन ढाचँा 

दयावयक सलमलत 

वन्दिपरु गाउँपालिका समि पेश गरेको लनवेिन 
 

ववषय : मेिलमिापकताामा सूचीकृत हनु पाउँ । 
 
प्रस्ततु ववषयमा तपलसिमा उलिेन्खत कागिातहरुको प्रलतलिपी साथै राखी वन्दिपरु गाउँपालिकाको दयावयक सलमलत 
अदतगातका ............ मेिलमिाप केदद्रमा सूचीकृत भई मेिलमिाप गराउन अनमुती पाउँ भनी लनवेिन गिाछु ।  
तपलसि  
१) नागररकता प्रमाणपिको छाँयाकपी,  
२) स्नातक तहसम्म उलतणा गरेको शैन्िक प्रमाणपिको छायँाकपी, 
३) मेिलमिापकतााको तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपिको छायाकँपी, 
४) मेिलमिाप सम्बदधी अनभुव र 
५) व्यन्िगत वववरण (Bio- data) 

                                                     लनवेिक 
नाम थर : .......... 
िस्तखताः ........... 
लमलत : ............. 
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अनसूुची-१२ 

(ििा ७६ को उपििा (१) सँग सम्बन्दधत) 

दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिका समि पशे गरेको 
भररभराउको लनवेिन पि 

 
ववषयाः भररभराई पाउँ भन्न ेवारे । 

............न्िलिा ...........गाउँ /नगरपालिका, वडा न........ वस्न े ...............को छोरा/छोरी/श्रीमलत                
पि 
वषा ..............को  ....................(पि)  लनवेिक                                          वािी  

ववरुद्ध 
तनहुँ न्िलिा, वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न ......... बस्ने वषा ....... को ............(ववपि)            ववपि 
                                                                                   प्रलतवािी  

 
मदु्दा 

म लनवेिक लनवेिन वापत रु १०।– िस्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेिन गिाछु । 
१ उपयुाि ववपिी संगको उलिेन्खत मदु्धा यस वन्दिपरु गाउँपालिकाको दयावयक सलमलतको लमलत..............को 
लनणाय बमोन्िम मैिे यस कायााियमा राखेको िस्तरु÷रकम लमलत..............को श्री...................न्िलिा 
अिाितको िैसिा बमोन्िम मैिे भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँिा उि रकम भरी भराई पाउन यो लनवेिन 
पेश गरेको छु । 
२ मैिे यस कायााियमा िम्मा गरेको िस्तरु÷रकमको भरपाई÷रलसि÷भौचरको सक्किै प्रलत र सम्मानीत श्री 
==============न्िलिा अिाितको अन्दतम िैसिाको छायाकपी यसै साथ संिग्न छ  

३.  यसमा िेन्खएको व्यहोरा दठक हो, झठुा ठहरे सहुँिा बझुाउिा । 
लनवेिक 
लनि.............. 

इलत सम्वत ्......... साि .... मवहना .... गते ………… रोि ्………… शभुम ्................ 
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अनसूुची-१३ 

(ििा ७७ को उपििा (१) सँग सम्बन्दधत) 

चिन चिाउन ेलनवेिन 
दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिकामा पेश गरेको 

 
लनवेिन पि 

 
ववषयाः चिन चिाई पाउँ भन्ने वारे । 

 
...................न्िलिा ...........गाउँ /नगरपालिका, वडा न........ वस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमलत     पि 
वषा ..............को  ....................(पि)  लनवेिक                                          वािी  

ववरुद्ध 
तनहुँ न्िलिा, वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न ......... बस्ने वषा ....... को ............(ववपि)               ववपि 
                                                                                    प्रलतवािी 

मदु्दा 
 

म लनवेिक लनवेिन वापत रु १०।– िस्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेिन गिाछु । 
१.  उपयुाि ववपिीसंगको उलिेन्खत मदु्धा यस वन्दिपरु गाउँपालिकाको दयावयक सलमलतबाट लमलत........मा 
लनणाय भई उि घर िग्गा (वा िनु सम्पन्ि भोग गना पाउन ेगरी लनणाय भएको छ सो सम्पन्ि वा वस्त ुउलिेख 
गने) मेरो हक भोग र स्वालम्वको हनु े ठहर भएकोमा श्री...... न्िलिा अिाितमा ववपिीिे पनुराविोकन 
गरेकोमा सम्मानीत अिाितबाट समेत लमलत.............. मा लनणाय हुँिा दयावयक सलमलतकै लनणायिाई सिर गरी 
मेरै हक भोग कायम गरेको हुँिा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पन्ि रहेको हुँिा न्शघ्रालतन्शघ्र मिाई 
उि सम्पन्ि चिन चिाई पाउन यो लनवेिन पशे गरेको छु । 

२.  यसै लनवेिन साथ िेहायका कागिातहरु संिग्न गरेको छु । 
 क. दयावयक सलमलतिे लमलत............मा गरेको लनणायको छाँयाकँपी 
 ख. श्री...........न्िलिा अिाितिे गरेको लमलत.............को सिर िैसिाको छाँयाकँपी 
 ग. यस वववाि सम्वद्ध लमलसि यसै कायााियमा रहेको छ । 
 घ. िेन्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झठुा ठहरे काननु बमोन्िम सहुँिा बझुाउँिा । 

लनवेिक 
लनि............... 

इलत सम्वत ्......... साि .... मवहना .... गते ………… रोि ्…………… शभुम ्................ 
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अनसूुची-१४ 

(ििा ७९ को उपििा (४) सँग सम्बन्दधत) 

सम्पलत रोक्काको अिेश 
 

दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिका 
 

संयोिक श्री......................................................................................... 
सिस्य श्री........................................................................................... 
सिस्य श्री........................................................................................... 

आिेश 
संवत ................. सािको लनवेिन नं........ 

ववषयाः सम्पलत हस्तादतरण रोक्का 
 

तनहुँ न्िलिा वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा नं. ......... ............... वस्न े
.................................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीमलतवषा .................. 
को.........................................................लनवेिक (पि/वािी) 
 

ववरुद्ध 
 

......न्िलिा...........नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, वडा नं....ववपि 
(प्रलतवािी)..........वस्ने....वषा.....को यसमा लनवेिकको माग बमोन्िम......न्िलिा........ 
......नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, वडा नं.... िे.ि.........वक.नं........ िग्गामा बनेको.........को 
नाममा रहेको अवण्डाको..................वगाविटको चार तलिे घर र लिग िगापात समेत ववपिी....सम्पन्ि लनि 
ववपिीबाट अदय अंन्शयारहरुको मदिरुी ववना हक हस्तादतरण हनु सक्न ेआशंका गरी लनवेिकिे दिएको लनवेिन 
उपर प्रारन्म्भक रुपमा िाँचवझु गिाा व्यहोरा मनालसव िेन्खएको हुिँा हाििाई प्र्यिी को नाममा रहेको उन्लिन्खत 
घरिग्गाको हक हस्तादतरण गना लसिाररस नदिन वडािाई र अको आिेश नभएसम्मका िालग उि घरिग्गाको हक 
हस्तादतरण नगनुा/गना नदिन ुभनी मािपोत कायााियको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को ििा 
४९ (६) बमोन्िम यो रोक्काको आिेश िारी गररदिएका छौं । यो आिेश लमलसि सामेि राखी सम्वदधीत 
कायााियहरुमा पठाईदिन ु। यो आिेश अनसुार रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्न ुर लनयमानसुार 
पेश गनुा । 
 
ईलत संवत................साि.............मावहना...........गते‘..........रोि …………. शभुम ्। 
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अनसूुची-१५ 
(ििा ८८ को उपििा (६) सँग सम्बन्दधत) 

नक्किको िालग लनवेिन 

दयावयक सलमलत, वन्दिपरु गाउँपालिकामा पेश गरेको 

लनवेिन पि 

ववषय : नक्कि पाउँ भन्न ेबारे । 

 
............न्िलिा ...........गाउँ /नगरपालिका, वडा न........ वस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमलत        पि 
वषा ..............को  ....................(पि)  लनवेिक                                           वािी                                            

ववरुद्ध                               
तनहुँ न्िलिा, वन्दिपरु गाउँपालिका, वडा न ......... बस्ने वषा ....... को ............(ववपि)            ववपि 
                                                                                  प्रलतवािी 

मदु्दा : .................................. 

 

म लनवेिक लनवेिन िस्तरु वापत रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेिन गिाछुाः 

(१) उपरोि ववपिीसँगको उलिेन्खत मदु्दामा अध्ययनको िालग िेहायका कागिातहरु आवश्यक परेको हुँिा 
प्रमान्णत प्रलतलिपी पाउँ भनी यो लनवेिन साथ उपन्स्थत भएको छु । अताः नक्किको प्रमान्णत प्रलतलिपी पाउँ ।  

िेहाय  

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

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

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

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

ङ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

२) िेन्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्टा ठहरे काननु बमोन्िम सहुँिा बझुाउँिा ।  

लनवेिक 

लनि .................. 

 इलत सम्वत ्......... साि .... मवहना .... गते ………… रोि ्शभुम ्........... 
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आज्ञािे 

नामाः भेष बहािरु कँुवर 
प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत 


