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बटुवल उप महानगरपा लकाको या यक काय व ध, २०७४ 

तावनाः बटुवल उप महानगरपा लका ारा च लत कानून बमोिजम उजरु को कारवाह  र कनारा गदा 

अपनाउनपुन काय व ध तय गर  प ता, एक पता एवं पारदिशता कायम गर  कानूनको शासन तथा याय तको 

जन व ास कायम रािख रहनको ला ग चलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देिख बाहेक थप कानूनी यव था गन 

वा छनीय भएकोले  a'6jn pkdxfgu/kflnsfsf] शासक य sfo{ljlw -lgoldt_ ug{] P]gsf] bkmf # n] 

lbPsf] clwsf/ k|of]u गरी a'6jn gu/ sfo{kflnsfn] of] sfo{ljlw agfPsf] 5 . 

प र छेद -१ 

ारि भक 

१. संि  नाम र ार भः (१) यस काय व धको नाम “बटुवल उप महानगरपा लकाको या यक 

काय व ध,२०७४” रहकेो छ । 

  (२) यो काय व ध तु त ार भ हनेुछ । 

२ प रभाषाः वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा; 

(क)   “उजरु ” भ ाले स म त सम  परेको उजरु बाट शु  भएको च लत कानून बमोिजम 

 स म तले कारवाह  र कनारा गन उजरु  स झनपुछ ।  

(ख) “खा न”े  भ ाले तो कएको स पि को मू याकंन ग रदा याउने हदलाई स झन ुपदछ ।  

(ग) “चलन चलाई दने”  भ ाले नणय प ात हक अ धकार ा  भएको यि लाई कुनै व त ु

वा स पि  भोग गन दने कायलाई स झनपुदछ । 

(घ) “जमानत”  भ ाले कुनै यि  वा स पि लाई या यक स म तले चाहेको वखतमा उपि थत 

वा हािजर गराउन लएको िज मा वा उ रदा य वलाई स झनपुदछ ।   

(ङ) “तामेल ”  भ ाले या यक स म तको े ा धकार भ का ववादह मा स वि धत प लाई 

वझुाईने याद,  सचुना,  आदेश,  पूज  वा जानकार  प  रतपूवक वझुाउने कायलाई   

स झनपुछ ।  

(च) “तायदात”  भ ाले स पि को ववरण वा ग ती गरेको सं या ज नन े यहोरा वा स पि को 

फाँटवार  वा लगतलाई स झनपुदछ ।  
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(छ) “तो कएको” वा “तो कए बमोिजम” भ ाले यस काय व ध अ तगत बनेको नयममा तो कए 

बमोिजम स झनपुछ । 

(ज) “दरपीठ”  भ ाले या यक स म त सम  पेश हनु आएका कुनै कागजप को  स ब धमा रत 

नपगुे वा कानूनले दता नहनुे वा नला ने भएमा यसको पछा ड प  सोको कारण र 

अव था जनाइ अ धकार ा  अ धकार ले लेिख दने नदशन वा यहोरालाई स झनपुदछ ।  

(झ) “नामेसी”  भ ाले कुनै यि को नाम, थर र वतन समेतको व ततृ ववरण खलुाइएको 

यहोरालाई स झनपुदछ ।  

(ञ) “ना लश”  भ ाले कुनै ववादको वषयमा नयम ८ बमोिजम दएको उजरु , नवेदन वा 

फराद स झनपुछ  

(ट)   “ नणय कताब”  भ ाले स म तले उजरु मा गरेको नणयको अ भलेख रा को ला ग खडा 

गरेको उजरु मा नणय गरेको यहोरा र यसको आधार तथा कारणको संि  उ लेख 

भएको कताब स झनपुछ । 

(ठ)  “प चकृ त मोल”  भ ाले प  भला ीले स पि को थलगत तथा थानीय अवलोकन 

मू यांकन गर  व  वतरण हनुस न े उिचत ठहराएर नि त गरेको मू यलाई  

स झनपुदछ ।    

(ड) “पेशी”  भ ाले या यक स म त सम  नणयाथ पेश हनेु ववादह मा प ह लाई उपि थत 

गराइ सनुवुाइ गन कामलाई स झनपुदछ ।  

(ढ) “ तबाद ” भ ाले बाद ले जसका उपर उजरु  दता गदछ सो यि  वा सं था स झनपुछ। 

(ण) “वकप ”  भ ाले ववाद स ब धमा जानकार भई सा ीको पमा य  गरेका कुरा लेिखन े

वा लेिखएको कागजलाई स झनपुछ ।  

(त) “ब द ईजलास”  भ ाले या यक स म त अ तगत न पण हनुे ववादह  म ये गो य 

कृ तको ववाद भएको र स व  प ह वीच गोप नयता कायम गन आव यक देिखएमा 

स व  प ह  मा  सहभागी हनुेगर  व ध ग रएको सनुवुाई क लाई स झनपुछ ।  

(थ) “बाद ” भ ाले कसै उपर स म त सम  उजरु  दता गन यि  वा सं था स झनपुछ ।  

(द) “मू तवी”  भ ाले या यक स म त अ तगत वचारा धन मु ा अ य अ ा अदालतमा समेत 

वचारा धन भईरहेको अव थामा या यक स म तले नणय गदा अ य वचारा धन मु ामा 

भा वत हनुे देिखएमा भाव पान मु ाको फैसला नभएस म भा वत हनुे मु ा थ गत गन 

कायलाई स झनपुछ ।  

(ध) “लगापात”  भ ाले घरज गा र यससँग अ तर न हत टहरा,  बोट व वा,  खु ला ज मन र 

यसमा रहेका सबैखाले संरचना वा चचको ज गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र स पूण 

अवयवलाई स झनपुदछ ।  

(न) “सदर याहा”  भ ाले धरौट मा रहेको रकमको लगत क ा गर  आ दानीमा वा न ेकायलाई 

स झनपुछ ।     
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  (प) “सभा” भ ाले नगरसभा स झनपुछ । 

(फ) “स म त” भ ाले या यक स म त स झनपुछ र सो श दले थानीय सरकार संचालन ऐनको 

दफा ४८ को उपदफा (६) बमोिजमको स म तलाइ समेत जनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाल ”  भ ाले हरेक वषको ला ग छु ा छु ै हनुे गर  तवषको न म  थायी 

पमा तय ग रएको शत स झनपुछ । 

    (भ)  “ थानीय ऐन” भ ाले “ थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४” स झनपुछ । 

  (म)  "सं वधान" भ ाले नेपालको सं वधान स झनपुछ । 

 

प र छेद-२ 

स म तको अ धकार  

३ उजरु मा नणय स ब धी कामः  बटुवल उप महानगरपा लका र स म तमा दता भएका उजरु  वा 

उजरु को नणय गन वा दता भएको ना लश वा उजरु को कुनै यहोराले लगत क ा गन अ धकार 

स बि धत अ धकार लाई मा  हनेुछ । 

४ नणय स ब धी बाहेक अ य कामः (१) नयम ३ मा उ लेख भएको वा च लत कानूनले स म त वा 

स म तको सद यले नै गन भ े यव था गरेको वा कायको कृ तले स म त वा स म तको सद यले नै 

गनपुन प  भैरहेको देिख बाहेकको अ य कायह  यस काय व धमा तो कएको कमचार  र यसर  

नतो कएकोमा स म तले नणय गर  तोकेको वा अ धकार दान गरेको कमचार ले गनपुनछ । 

  (२) तो कएको शाखा मखु वा तो कएका अ य कमचार ले यस काय व ध र च लत कानून 

बमोिजम तो कएको काम गदा स म तको संयोजक वा स म तले तोकेको सद यको य  नदशन, रेखदेख 

र नय णमा रह  गनपुनछ । 

५ यस काय व ध अवल बन गनपुनः स म तले उजरु  वा उजरु को कारवाह  र कनारा गदा च लत र 

स बि धत संघीय कानूनमा प  उ लेख भए देिख बाहेक यस काय व ध बमोिजमको या अवल बन 

गनपुनछ । 

६ स म तले हेनः स म तलाइ देहाय बमोिजमको उजरु ह मा कारवाह  र कनारा गन अ धकार रहनेछः 

(क) थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४७ अ तगतको उजरु , 

(ख) मेल मलाप ऐन, २०६८ अनसुार मेल मलापको ला ग नगरपा लकामा े षत उजरु , 

(ग) सं वधानको अनसूुची -८ अ तगतको एकल अ धकार अ तगत र थानीय सरकार स ालन 

ऐन २०७४ ले दएको अ धकारसँग नबािँझने गर  नगर सभाले बनाएको कानून बमोिजम 

न पण हनुे गर  सिजत उजरु , तथा 

(घ) च लत कानूनले नगरपा लकाले हेन भ न तोकेका उजरु ह  । 
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७ स म तको े ा धकारः स म तले नयम ६ अ तगतका म ये देहाय बमोिजमका उजरु ह मा मा  

े ा धकार हण गन तथा कारवाह  कनारा गनछः 

(क) यि को हकमा उजरु का सबै प  नगरपा लकाको भैगो लक े ा धकार भ  बसोबास 

ग ररहेको, 

(ख) च लत कानून र सं वधानको भाग ११ अ तगतको कुनै अदालत वा यायाधीकरण वा 

नकायको े ा धकार भ  नरहेको वषय, 

(ग) नगरपा लकाको े ा धकार भ  परेका कुनै अदालत वा नकायबाट मले मलाप वा 

मलाप को ला ग पठाएको, 

(घ) अचल स पि  समावेश रहेको वषयमा सो अचल स पि  नगरपा लकाको भौगो लक 

े ा धकार भ  रहेको,  

(ङ) कुनै घटनासँग स बि धत वषयव त ु रहेकोमा सो घटना नगरपा लकाको भौगो लक े  

भ  घटेको हनुपुन। 

प र छेद-३ 

उजरु  तथा तवाद दता 
८ बवाद दता गनः (१) कसै उपर बवाद दता गदा वा उजरु  चलाउँदा च लत कानून बमोिजम हकदैया 

पगुेको यि ले स म तको तो कएको शाखा सम  उजरु  दता गनस नछे । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम उजरु  दंदा यस काय व ध तथा च लत कानून बमोिजम खलुाउनपुन 
कुरा सबै खलुाइ तथा पयुाउनपुन कृया सबै परुागर  अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा दनपुनछ । 

(३) उप नयम (२) मा लेिखए देिख बाहेक उजरु मा देहाय बमोिजमको यहोरा समेत खलुाउनपुनछः 
(क) बाद को नाम, थर, वतन र नजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएस म बाजे र ब यै को 

नाम; 

(ख) तबाद को नाम, थर र थाहा भएस म नजको बाब ुर आमाको नाम, थर र थान प ा 
ला नेगर  प  खलेुको वतन; 

(ग) नगरपा लकाको नाम स हत स म तको नाम; 

(घ) उजरु  गनपुरेको यहोरा र स पूण ववरण; 
(ङ) नगरपा लकाले तोके अनसुारको द तरु बझुाएको र सद वा न सा; 
(च) स म तको े ा धकार भ को उजरु  रहेको यहोरा र स बि धत कानून; 

(छ) बाद ले दावी गरेको वषय र सोसगँ स बि धत माणह ; 

(ज) हद याद ला ने भएमा हद याद रहेको तथा हकदैया पगेुको  स ब धी यहोरा; 
(झ) कुनै स पि सँग स बि धत वषय भएकोमा सो स पि  चल भए रहेको थान, अव था तथा 

अचल भए चार क ला स हतको सबै ववरण । 
 

(४)  च लत कानूनमा कुनै वशेष या वा ढाँचा वा अ य के ह उ लेख भएको रहेछ भने सो स दभमा 

आव यक ववरण समेत खलेुको हनुपुनछ । 

(५) कुनै क समको तपू त भराउनपुन अथवा ब डा लगाउनपुन अव थाको उजरु को हकमा य तो 

तपू त वा ब डा वा चलनको ला ग स बि धत अचल स पि को ववरण खलेुको हनुपुनछ । 



7 
 

९ बवाद दता गर  न सा दनेः (१) उजरु  शासकले नयम ८ बमोिजम ा  उजरु  दता गर  बाद लाइ 

तारेख तो क अनसूुची-२ बमोिजमको ढाचँामा बवाद दताको न सा दनपुनछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम तारेख दन ुपन अव थामा तारेख तो दा अनसूुची-३ बमोिजमको ढाचँामा तारेख 

भरपाई खडागर  स बि धत प को द तखत गराइ म सल सामेल रा पुछ । 

 (३) उप नयम (२) बमोिजम तारेख भरपाइमा तो कएको तारेख तथा उ  म तमा हनुे काय समेत उ लेख 

गर  स बि धत प लाइ अनसूुची-४ बमोिजमको ढाँचामा तारेख पचा दनपुनछ । 

१० उजरु  दरपीठ गनः (१) उजरु  शासकले नयम ८ बमोिजम पशे भएको उजरु मा कृया नपगेुको 

देिखए परुा गनपुन देहायको कृया परुा गर  अथवा खलुाउनपुन देहायको यहोरा खलुाइ याउन ुभ  े

यहोरा लेिख पाच दनको समय तो क तथा बवाद दता गन न म ने भए सो को कारण स हतको 

यहोरा जनाइ दरपीठ गरेमा बाद लाइ उजरु  फता दनपुनछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम कृया नपगुेको भ न दरपीठ गर  फता गरेको उजरु मा दरपीठमा उ लेख 

भए बमोिजमको कृया परुा गर  पाच दन भ  याएमा दता ग र दनपुछ । 

(३) उप नयम (१) बमोिजमको दरपीठ आदेश उपर िच  नबु ने प ले सो आदेश भएको म तले तन 

दन भ  उ  आदेशको व मा स म त सम  नवेदन दन स नेछ । 

(४) उप नयम (३) बमोिजम दएको नवेदन यहोरा मना सब देिखए स म तले उप नयम (१) बमोिजमको 

दरपीठ बदर गर  बवाद दता गन आदेश दनस नछे । 

(५) उप नयम (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरु  शासकले य तो बवाद दता गर  अ  या परुा 

गनपुनछ । 

११ दता गन नहनुःे उजरु  शासकले नयम ८ बमोिजम पेश भएको उजरु मा देहाय बमोिजमको यहोरा 

ठक भएनभएको जाँच गर  दता गन न म ने देिखएमा नयम १० बमोिजमको या परुा गर  दरपीठ 

गनपुनछः 

(क) च लत कानूनमा हद याद तो कएकोमा हद याद वा याद भ  उजरु  परे नपरेको; 

(ख) च लत कानून बमोिजम स म तको े ा धकार भ को उजरु  रहे नरहेको; 

(ग) काननु बमोिजम ला ने द तरु दािखल भए नभएको; 

(घ) कुनै स पि  वा अ धकारसगँ स बि धत वषयमा ववाद न पण गनपुन वषय उजरु मा 

समावेश रहेकोमा य तो स पि  वा अ धकार वषयमा उजरु  गन बाद को हक था पत 

भएको माण आव यक पनमा सो माण रहे नरहेको; 

(ङ) उ  वषयमा उजरु  गन हकदैया बाद लाइ रहे नरहेको; 

(च) लखतमा परुागनपुन अ य रत पगुे नपगेुको; तथा 

१२ दोहोरो दता गन नहनुःे (१) यस काय व धमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न च लत कानून 

बमोिजम स म त वा अ य कुनै अदालत वा नकायमा कुनै प ले उजरु  गर  स म त वा उ  अदालत 

वा नकायबाट उजरु मा उ लेख भएको वषयमा माण बिुझ वा नबिुझ ववाद नरोपण भैसकेको वषय 
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रहेको छ भन ेसो उजरु मा रहेका प  वप को बीचमा सो ह वषयमा स म तले उजरु  दता गन र 

कारवाह  गन हुँदैन । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजम दता गन न म ने उजरु  भलुवश दता भएकोमा सो यहोरा जानकार  

भएप छ उजरु  जनुसकैु अव थामा रहेको भए प न स म तले उजरु  खारेज गनपुनछ ।  

१३ उजरु साथ लखत माणको स ल पशे गनपुनः उजरु साथ पेश गन ुपन येक लखत माणको स ल 

र कि तमा एक त न ल उजरु साथै पेश गनपुनछ र उजरु  शासकले य तो लखतमा कुनै 

कै फयत जनाउनपुन भए सो जनाइ सो माण स बि धत म सलमा रा छे । 

१४ उजरु  तथा तवाद दता द तरुः (१) च लत कानूनमा बवाद दता द तरु तो कएकोमा सो ह बमोिजम 

तथा द तरु नतो कएकोमा एक सय पैया ँबझुाउनपुनछ । 

  (२) च लत कानूनमा तवाद दता द तरु नला ने भनेकोमा बाहेक पचास पैया ँ तवाद दता 

द तरु ला नेछ । 

१५ तवाद पशे गनपुनः (१) तबाद ले नयम २० बमोिजम याद वा सूचना ा  भएप छ याद वा 

सूचनामा तो कएको समयाव ध भ  उजरु  शासक सम  आफै वा वारेस माफत लिखत तवाद दता 

गनपुनछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजम तवाद पेश गदा तबाद ले भएको माण तथा कागजातका 

त ल प साथै संल न गर  पेश गनपुनछ । 

  (३) तवाद ले लिखत यहोरा दँदा अनसूुची-५ बमोिजमको ढाँचामा दनपुनछ । 

१६ तवाद  जाचँ गनः (१) उजरु  शासकले नयम १५ बमोिजम पेश भएको तवाद जाचँ गर  कानून 

बमोिजमको रत पगेुको तथा याद भ  पेश भएको देिखए दता गर  स म त सम  पेश हनुे गर  

म सल सामेल गनपुनछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजम तवाद दता हनु े भएमा उजरु  शासकले तबाद लाइ बाद  

मलानको तारेख तो नपुनछ । 

१७ लखतमा परुागनपुन सामा य रतः (१) च लत कानून तथा यस काय व धमा अ य  लेिखए देिख 

बाहेक स म त सम  दता गन याएका उजरु  तथा तवादमा देहाय बमोिजमको र त समेत परुा 

गनपुनछः 

(क) ए फोर साइज को नेपाल  कागजमा बायाँ तफ पाचँ सेि ट मटर, प हलो पृ मा शीरतफ दश 

सेि ट मटर र यसप छको पृ मा पाचँ सेि ट मटर छोडेको तथा येक पृ मा बि स 

हरफमा नबढाइ कागजको एकातफ मा  लेिखएको;  

 (ख) लखत दता गन याउन े येक यि ले लखतको येक पृ को शीर पछुारमा छोटकर  

द तखत गर  अि तम पृ को अ यमा लेखा मक तथा या चे स हछाप गरेको; 
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(ग) कुनै कानून यवसायीले लखत तयार गरेको भए नजले प हलो पृ को बायाँ तफ नजको 

कानून यवसायी दता माणप  नंबर, नाम र कानून यवसायीको क सम खलुाइ द तखत 

गरेको; तथा 

(घ) लखतको अि तम करणमा यस लखतमा लेिखएको यहोरा ठक साचँो छ, झु ा ठहरे 

कानून बमोिजम सहुलँा बझुाउँला भ े उ लेख गर  सो मु न लखत दता गन याएको वष, 

म हना र गते तथा वार खलुाइ लखत दता गन याउने यि ले द तखत गरेको,  

 तर यहोरा परुाइ पेशभएको लखत लनलाइ यो उप नयमले बाधा पारेको मा ननेछैन ।  

(२) लखतमा वषयह  मब द पमा करण करण छु ाइ संय मत र मया दत भाषामा लेिखएको 

हनुपुनछ । 

(३) लखतमा पेटबो लमा परेको थानको प हचान हनुे प  ववरण र यि को नाम, थर , ठेगाना तथा 

अ य ववरण प  खलेुको हनुपुनछ । 

(४) लखत दता गन याउने वा स म तमा कुनै कागज गन आउनेले नजको नाम, थर र वतन खलेुको 

नाग रकता वा अ य कुनै माण पेश गनपुछ । 

१८ न ल पेश गनपुनः उजरु  वा तवाद दता गन याउनेले वप ीको ला ग उजरु  तथा तवादको न ल 

तथा संल न लखत माणह को न ल साथै पेश गनपुछ । 

१९ उजरु  वा तवाद संशोधनः (१) लखत दता गन याउने प ले स म तमा दता भइसकेको लखतमा 

लेखाइ वा टाइप वा मु णको सामा य टु  स याउन नवेदन दन स नेछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजमको नवदेनमा माग बमोिजम स याउँदा दावी तथा तवादमा ग रएको माग वा 

दावीमा मलुभतु प मा फरक नपन र नकै सामा य कारको संशोधन माग गरेको देखेमा उजरु  

शासकले सो बमोिजम स याउन दन स नेछ । 

(३) उप नयम (२) बमोिजम संशोधन भएमा  सो को जानकार  उजरु को अक  प लाइ दनपुनछ । 

प र छेद-४ 

याद तामेल  तथा तारेख  

२० याद सूचना तामेल गनः (१) उजरु  शासकले नयम ९ बमोिजम बवाद दता भएप छ बढ मा दइु 

दन भ  तबाद का नाममा च लत कानूनमा याद तो कएको भए सो ह बमोिजम र नतो कएको भए 

प  दनको याद दइ स बि धत वडा कायालय माफत उ  याद वा सूचना तामेल गन स नेछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम याद वा सूचना तामेल गदा नयम ९ बमोिजमको उजरु  तथा उ  उजरु  

साथ पेश भएको माण कागजको त ल प समेत संल न गर  पठाउनपुनछ । 

(३) उप नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न एक भ दा ब ढ तबाद लाइ याद दनपुदा 

माण कागजको न ल कुनै एकजना मलु तबाद लाइ पठाइ बाँक को यादमा माण कागजको 

न ल फलानाको याद साथ पठाइएको छ भ े यहोरा लेिख पठाउनपुनछ । 
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(४) उप नयम (१) बमोिजम ा  भएको याद वडा कायालयले बढ मा तन दन भ  तामेल गर  

तामेल को यहोरा खलुाइ स म तमा पठाउन ुपनछ । 

(५) उप नयम (१) बमोिजम याद तामेल हनु नसकेमा देहाय बमोिजमको व तुीय मा यम वा प कामा 

सूचना काशन गरेर याद तामेल गनपुनछः  

(क) याद तामेल ग रनपुन यि को कुनै या स वा इमेल वा अ य कुनै अ भलेख हनु स न े

व तुीय मा यमको ठेगाना भए सो मा यमबाट; 

(ख) तबाद ले याद तामेल  भएको जानकार  पाउन स न ेमना सब आधार छ भ े देिखएमा 

स म तको नणयबाट कुनै थानीय दै नक प कामा सूचना काशन गरेर वा थानीय 

एफ.एम. रे डयो वा थानीय टे ल भजनबाट सूचना सारण गरेर; वा 

(ग) अ य कुनै सरकार  नकायबाट याद तामेल गराउँदा याद तामेल हनु स ने मना सब 

कारण देिखएमा स म तको आदेशबाट य तो सरकार  नकाय माफत। 

 (६) यस काय व ध बमोिजम याद जार  गनपुदा अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा जार गनपुनछ । 

२१ रोहवरमा रा पुनः यस काय व ध बमोिजम वडा कायालय माफत तामले ग रएको यादमा स बि धत 

वडाको अ य  वा सद य तथा क तीमा दइुजना थानीय भलादमी रोहवरमा रा पुनछ। 

२२ र त बेर त जाचँ गनः (१) उजरु  शासकले याद तामेल को तवेदन ा  भएप छ र तपूवकको तामेल 

भएको छ वा छैन जाँच गर  आव यक भए स बि धत वडा सिचवको तवदेन समेत लइ र तपूवकको 

देिखए म सल सामेल रािख तथा बेर तको देिखए बदर गर  पनुः याद तामेल गन लगाइ तामेल  त 

म सल सामेल रा पुनछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजम जाँच गदा स बि धत कमचार ले बद नयत रािख काय गरेको देिखए 

उजरु  शासकले सो यहोरा खलुाइ स म त सम  तवेदन पेश गनपुनछ । 

  (३) उप नयम (२) बमोिजमको तवेदनको यहोरा उपयु  देिखए स म तले स बि धत कमचार  

उपर  कारवाह को ला ग कायपा लका सम  लेिख पठाउनस नेछ । 

२३ तारेखमा रा ूपनः (१) उजरु  शासकले नयम ९ बमोिजम बवाद दता गरेप छ उजरु कतालाइ र नयम 

१६ बमोिजम तवाद दता गरेप छ तबाद लाइ तारेख तो क तारेखमा रा पुछ । 

  (२) उजरु का प ह लाइ तारेख तो दा तारेख तो कएको दन ग रने कामको यहोरा तारेख भपाइ 

तथा तारेख पचामा खलुाइ उजरु का सबै प लाइ एकै मलानको म त तथा समय उ लेख गर  एकै 

मलानको तारेख तो नपुछ । 

  (३) उप नयम (२) बमोिजम तारेख तो कएको समयमा कुनै प  हािजर नभए प न तो कएको काय 

स प  गर  अक  तारेख तो नपुन भएमा हािजर भएको प लाइ तारेख तो क समयमा हािजर नभइ प छ 

हािजर हनुे प लाइ अिघ हािजर भइ तारेख लाने प सँग एकै मलान हनुेगर  तारेख तो नपुछ । 

  (४) यस नयम बमोिजम तो कएको तारेखमा उपि थत भएका प ह लाइ साथै रािख स म तले 

उजरु को कारवाह  गनपुछ । 
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  (५) उप नयम (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न तो कएको तारेखमा कुनै प  उपि थत 

नभए प न स म तले बवादको वषयमा कारवाह  गन बाधा पनछैन । 

२४ स म तको नणय बमोिजम हनुःे स म तले याद तामेल  स ब धमा च लत कानून तथा यस काय व धमा 

लेिखए देिख बाहेकको वषयमा आव यक या नधारण गन स नेछ । 

प र छेद-५ 

सनुवाइ तथा माण बु न ेस ब धमा 

२५ ारि भक सनुवाइः (१) मेल मलापबाट बवाद न पण हनु नसक  स म तमा आएका बवाद तवाद 

दता वा बयान वा सो सरहको कुनै काय भएप छ सनुवाइको ला ग पेश भएको बवादमा उपल ध 

माणका आधारमा त काल नणय गन स कने भएमा स म तले बवाद पेश भएको प हलो सनुवाइमा नै 

नणय गन स नेछ । 

  (२) स म त सम  पेश भएको बवादमा उप नयम (१) बमोिजम त काल नणय गन स कने 

नदेिखएमा स म तले देहाय बमोिजमको आदेश गन स नछेः- 

(क) बवादमा मखु न मलेको कुरामा यक न गन माण बु न ेवा अ य कुनै काय गन; 

(ख) बवादमा बु नपुन माण य कन गर  प बाट पेश गन लगाउने वा स बि धत नकायबाट 

माग गन आदेश गन;  

(ग) मेल मलापका स ब धमा बवादका प ह सँग छलफल गन; तथा 

(घ) बवादका प  उपि थत भएमा सनुवुाइको ला ग तारेख तथा पेिशको समय ता लका नधारण 

गन । 

  (३) उप नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न स म तले थानीय ऐनको नयम 

४७ को उप नयम (२) बमोिजमको उजरु मा मेल मलापको ला ग पठाउन ेआदेश गनपुनछ । 

२६ माण दािखल गनः बाद  वा तबाद ले कुनै नयाँ माण पेश गन अनमु त माग गर  नवेदन पेश गरेमा 

उजरु  शासकले सो ह दन लन स नेछ । 

२७ लखत जाचँ गनः (१) स म तले उजरु मा पेश भएको कुनै लखतको स यता पर ण गन रेखा वा 

ह ता र वशेष लाइ जाचँ गराउन ज र  देखेमा सो लखतलाइ अस य भ े प बाट पर ण द तरु 

दािखल गन लगाइ रेखा वा ह ता र वशषे बाट लखत जाँच गराउन स नेछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजम जाचँ गदा मना सब मा फकको समय तोक  आदेश गनपुनछ र समय 

भ  जाचँ स प  हनुको ला ग यथास भव यव था गनपुनछ ।  

  (३) उप नयम (१) बमोिजम जाँच गदा लखत अस य ठह रएमा लखत स य रहेको भ े प बाट 

लागेको द तरु असलु गर  उप नयम (१) बमोिजम द तरु दािखल गन प लाइ भराइ दनपुछ । 

२८ सा ी बु नःे (१) स म तबाट सा ी बु न ेआदेश गदा सा ी बु ने दन तो क आदेश गनपुनछ । साछ  

रा दा बढ मा ५ जना रा  ुपन ।  
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  (२) उप नयम (१) बमोिजम आदेश भएप छ उजरु  शासकले उजरु को प लाइ आदेशमा उ लेख 

भएको म तमा सा ी बु ने तारेख तो नपुनछ । 

  (३) सा ी बु न ेतारेख तो कएको दनमा आ नो सा ी स म त सम  उपि थत गराउन ुस बि धत 

प को दा य व हनुेछ । 

२९ स म तको तफबाट बकप  गराउनःे (१) यस काय व धमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 

नाबालक वा अश  वा वृ दवृ दा प  रहेको उजरु मा साि  बकप को ला ग तो कएको तारेखको दन 

उपि थत नभएको वा उपि थत नगराइएको सा ीलाइ स म तले याद तो क स म तको तफबाट िझकाइ 

बकप  गराउन स नेछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजम सा ी िझकाउँदा बकप  हनुे तारेख तो क याद जार  गनपुनछ र 

उजरु का प ह लाइ समेत सो ह मलानको तारेख तो नपुनछ । 

३० सा ी बकप  गराउनःे (१) उजरु  शासकले सा ी बकप को ला ग तो कएको दन प ह सँग 

नजह ले उपि थत गराउन याएका साि को नामावल  लइ स म त सम  पेश गनपुनछ । 

  (२) सा ी बकप को ला ग तो कएको तारेखको दन उजरु का सबै प ले सा ी उपि थत गराउन 

याएको भए कायालय खु नासाथ तथा कुनै प ले सा ी उपि थत गराउन न याएको भए दनको बा  

बजेप छ स म तले उपल ध भए स मका सा ीको बकप  गराउनपुनछ । 

३१ ब देज गन स नःे (१) सा ीको बकप  गराउँदा उजरु को वषयव त ु भ दा फरक कारको तथा 

सा ी वा उजरु को प लाइ अपमा नत गन वा िझ याउन ेवा अनिुचत कारको  सो धएमा स म तले 

य तो  सो नबाट प लाइ ब देज गन स नछे । 

  (२) नाबालक वा वृ द वा अस  वा बरामीले सा ी ब नपुन भइ य तो उजरु मा कुनै प को 

उपि थ त वा अ य कुनै मना सब कारणले सा ीलाइ बकप  गन अनिुचत दबाव परेको वा पन बल 

स भावना रहेको छ भ  े स म तलाइ लागेमा स म तले य तो प को य  उपि थ तलाइ ब देज गर  

नजले सा ीले नदे  ेगर  मा  उपि थत हनु आदेश गन स नेछ । 

  (३) उप नयम (२) बमोिजम आदेश गरेमा सा ीले नदे  े गर  प  उपि थत हनुे यव था 

मलाउने दा य व स म तको हनुेछ । 

  (४) उप नयम (१) वा (२) बमोिजम गदा स म तले उजरु सँग स बि धत आव यक  तयार 

गर  स म तको तफबाट बकप  गराउन  स नेछ । 

३२ पेशी सूची काशन गनपुनः (१) उजरु  शासकले येक ह ा शु वार अगामी ह ाको ला ग पेशी 

तो कएको बवादह को सा ा हक पेशी सूची तथा तो कएको दन उ  दनको ला ग पेशी तो कएका 

बवादह को पेशी सूची काशन गनछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजमको सूची संयोजकले र नजको अनपुि थ तमा नजले िज मेवार  

तोकेको स म तको सद यले मािणत गनपुनछ । 
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३३ दै नक पशेी सूचीः (१) उजरु  शासकले नयम ३२ बमोिजमको सा ा हक पेशी सूचीमा चढेका बवाद 

ह को  तो कएको दनको पेशी सूची तयार गर  एक त सूचना पाट मा टाँ न लगाउनपुनछ तथा एक 

त स म तका सद यह लाइ उपल ध गराउनपुनछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजमको सूचीमा बवादह  उ लेख गदा बवाद दताको आधारमा देहायको 

ममा तयार गर  काशन गराउनपुनछः- 

  (क) नाबालक प  भएको बवाद; 

  (ख) शा रर क अस ता वा अपा ता भएको यि  प  भएको बवाद; 

  (ग) स र  वष उमेर परुा भएको वृ द वा वृ दा प  भएको बवाद; तथा 

  (घ) बवाद दताको मानसुार प हले दता भएको बवाद । 

  (३) उप नयम (२) बमोिजम पेशी सूची तयार गदा मु तवीबाट जागेका तथा सव च अदालत, 

उ च अदालत तथा िज ला अदालतबाट पनुः इ साफको ला ग ा  भइ दता भएको बवादको हकमा 

शु मा स म तमा दता भएको म तलाइ नै दता म त मा न म नधारण गनपुनछ । 

  (४) उप नयम (१) वा (२) मा रहेको मानसुार नै स म तले बवादको सनुवाइ र कारवाह  तथा 

कनारा गनपुनछ । 

३४ उजरु  शासकको िज मेवार  हनेुः पेशी सूचीमा चढेका बवादह  कायालय खलेुको एक घ टा भ  

स म त सम  सनुवाइको ला ग पेश गन तथा उ  दनको तो कएको काय स कए प छ स म तबाट 

फता बिुझ लइ सरुि त रा  ेिज मेवार  उजरु  शासकको हनुेछ । 

३५ माण सनुाउन स नःे स म तले नयम २५ बमोिजम तो कएको तारेखको दन उपि थत सबै प लाइ 

अक  प ले पेश गरेको माण एवम ्कागजात देखाइ प ढ बाँची सनुाइ सो बारेमा अक  प को कुनै 

कथन रहेको भए लिखत बयान गराइ म सल सामेल गराउन स नछे । 

३६ बवादको सनुवाइ गनः (१) स म तले दवैु प को कुरा सनुी नजह को बवादको सनुवाइ तथा नणय 

गनपुनछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजमको सनुवाइ तथा नणय गदा प ह को रोहवरमा गनपुनछ। 

(३) उप नयम (१) बमोिजम बवादको सनुवाइ गदा इजलास कायम गर  सनुवाइ गन मना सव देिखएमा 

सोह  अनसुार गन स नेछ । 

तर दबैु प को भनाइ तथा िज कर सु लाइ उप नयम ३ अनसुारको इजलास कायम गन बाधा हनु े

छैन। 

 

३७ ब द इजलासको गठन गनस न े(१) स म तले म हला तथा बालबा लका समावशे रहेको तथा आव यक 

देखेको अ य बवादको सनुवाइको ला ग ब द इजलास कायम गर  सनुवाइ गन स नेछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजमको ब द इजलासमा बवादका प  तथा अ य सरोकारवाला बाहेक 

अ य यि लाइ इजलासमा वेश गन नपाउने गर  ब द इजलासको गठन गनपुनछ । 
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  (३) ब द इजलासबाट हे रने बवादको काम कारवाह , पडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका 

वषय गो य रा पुनछ । 

३८ ब द इजलास स ब धी अ य यव थाः (१) ब द इजलासबाट हे रएका बवादह को कागजातको 

त ल प बाद , तवा द र नजको हतमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अ  कसैलाइ 

उपल ध गराउनहुुँदैन । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजमको बवादको त य खलुाइ कुनै समाचार कुनै प प कामा सं षेण हनु 

दन ुहुदैँन । 

  (३) उप नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न स म तले प को गोप नयता तथा हतमा 

तकुल भाव नपन गर  समाचार सं षेण गन भने कुनै बाधा पनछैन । 

३९ थप माण बु नःे बवादको सनुवाइको ममा बवादको कुनै प को अनरुोधमा वा बवाद सनुवाइको 

ममा स म त आफैले थप माण बु नपुन देखेमा उजरु का प ह लाइ थप माण पेश गन पेश गन 

तारेख तो क आदेश गन स नेछ । 

४० वाथ बािझएको बवाद हेन नहनुःे स म तको सद यले देहायका बवादको कारवाह  र कनारामा संल न 

हनुहुुँदैनः- 

(क) आ नो वा निजकको नातेदारको हक हत वा सरोकार रहेको बवाद; 

 प ीकरणः यस उप नयमको योजनको ला ग "निजकको नातेदार" भ ाले अपतुाल  पदा 

कानून बमोिजम अपतुाल  ा  गन स न े ाथ मकता ममा रहेको यि , मामा, माइज,ु 

सानीआमा, ठूल आमा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, प त वा प ी तफका सासू, ससरुा, फूप,ु 

फूपाज,ु साला, जेठान, साल , दद , ब हनी, भनाज,ु ब हनी वाइ, भा ा, भा ी, भा ी 

वाइ, भा ी बहुार  तथा य तो नाताका यि को एकासगोलमा रहेको प रवारको सद य 

स झनपुछ । 

(ख) नजले अ य कुनै है सयतमा गरेको कुनै काय वा नज संल न रहेको कुनै वषय समावेश 

रहेको कुनै बवाद; 

(ग) कुनै वषयमा नजले बवाद च ने वा नच ने वषयको छलफलमा सहभा ग भइ कुनैराय 

दएको भए सो वषय समावशे रहेको बवाद; वा 

(घ) अ य कुनै कारणले आधारभतू पमा नज र नजको एकाघरसंगोलका प रवारका सद यको 

कुनै वाथ बािझएको बवाद । 

(२) उप नयम (१) बमोिजमको कुनै अव था देिखएमा जनु सद यको य तो अव था पछ उ  सद यले 

बवाद हेन नहनेु कारण खलुाइ आदेश गनपुनछ । 

(३) उप नयम (१) को तकुल हनु ेगर  कुनै सद यले कुनै बवादको कारवा ह र कनारामा सहभा ग हनु 

लागेमा बवादको कुनै प ले आव यक माण स हत बवादको कारवा ह कनारा नगन नवेदन दन 

स नेछ  र सो स ब धमा  काम कारबाह  थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४८(५) अनसुार 

हनेुछ । 
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(४) उप नयम (३) अनसुार बवाद न पण हनु नस न ेअव थामा थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा  

४८(६) र (७) को यब था अनसुारको सभाले तोकेको स म तले काम कारवा ह र कनारामा 

गनछ। 

(५) उप नयम (४) बमोिजम गदा सभाले बवादका प ह लाइ सो ह उप नयम बमोिजम ग ठत स म तबाट 

बवादको कारवाह  कनारा हनुे कुराको जानकार  गराइ उ  स म त सम  उपि थत हनु 

पठाउनपुनछ । 

प र छेद-६ 

नणय र अ य आदेश 

४१ नणय गनपुनः (१) स म तले सनुवाइको ला ग पेश भएको बवाद हेदा कुनै माण बु नपुन बाकँ  नर ह 

बवाद कनारा गन अव था रहेको देिखएमा सो ह पेशीमा बवादमा नणय गनपुनछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजम नणय गरेप छ नणयको यहोरा नणय कताबमा लेिख स म तमा 

उपि थत सद यह  सबैले द तखत गनपुनछ । 

  (३) उप नयम (१) बमोिजम गर एको नणयको नयम ४२ र अ य च लत कानून बमोिजम 

खलुाउनपुन ववरण खलेुको पूण पाठ नणय भएको म तले ब ढमा सात दन भ  तयार गर  म सल 

सामेल रा पुछ ।   

(४) उप नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न समयाभाव अथवा अ य कुनै मना सब 

कारणले गदा सो ह दन बवाद नणय गन नस न ेभएमा आगा म ह ाको कुनै दनको ला ग अक  पेशी 

तारेख तो नपुनछ । 

४२ नणयमा खलुाउनपुनः (१) स म तले नयम ४१ बमोिजम गरेको नणयको पूणपाठमा यस नयम 

बमोिजमका कुराह  खलुाइ अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा तयार गनपुनछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम पूणपाठ तयार गदा बाद  तथा तबाद को िज कर, नणय गनपुन देिखएको 

वषय, दवैु प बाट पेश भएको माणका कुराह  समेतको वषय खलुाउनपुनछ। 

(३) उप नयम (२) मा उ लेख भए देिख बाहेक पूणपाठमा देहायका कुराह  समेत खलुाउनपुनछः- 

(क) त यको यहोरा; 

(ख) बवादको कुनै प ले कानून यवसायी राखेको भएमा नजले पशे गरेको बहस नोट तथा 

बहसमा उठाइएका मलु वषयह ; 

(ग) नणय गनको ला ग आधार लइएको माणका साथै दवैु प बाट पेश भएको माण तथा 

यसको व षेण; 

(घ) नणय काया वयन गनको ला ग गनपुन वषयह को सल सलेवार उ लेखन स हतको 

तप सल ख ड; तथा 

(ङ) नणय उपर पनुरावदेन ला ने भएमा पनुरावेदन ला ने िज ला अदालतको नाम र के क त 

दन भ  पनुरावेदन गनपुन हो सो समेत ।  
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(४) उप नयम २ तथा ३ मा उ लेख भएदेिख बाहेक देहायका कुराह  समेत नणयमा खलुाउन स नेछः- 

(क) सा ी वा सज मनको बकप को साराशं; 

(ख) कुनै नजीरको या या वा अवल बन गरेको भए सो नजीरको ववरण र बवादमा उ  

नजीरको स दा त के कुन आधारमा लाग ुभएको हो अथवा लाग ुनभएको हो भ  ेकारण 

स हतको व षेण; 

(ग) नणयबाट कसैलाइ कुनै कुरा दन ुभराउन ुपन भएको भए कसलाइ के क त भराइ दनपुन 

हो सोको ववरण; तथा 

(घ) बवादको ममा कुनै मालसामान वा माणको पमा के ह व त ु स म त सम  पेश 

भएको भए सो मालसामान वा व तकुो हकमा के गन हो भ े वषय । 

४३ ारि भक सनुवाइमा नणय हनुस नःे (१) स म तले प हलो सनुवुाइको ला ग पशे भएको अव थामा नै 

बवादमा थप माण बिुझरहनपुन अव था नरहेको देखेमा अथवा हद याद वा हकदैया वा स म तको 

े ा धकार नरहेको कारणले बवाद नणय गन न म ने देखेमा प हलो सनुवाइमा नै नणय गन 

स नेछ। 

  (२) उप नयम (१) बमोिजमको नणय े ा धकारको अभाव रहेको कारणले भएको अव थामा 

े ा धकार हण गन अदालत वा थानीय तह वा अ य नकायमा उजरु  गन जान ु भ न स बि धत 

प लाइ  जानकार  दन ुपनछ । 

४४ नणय संशोधनः (१) स म त सम  बवादको प  वा कुनै सरोकारवालाले बवादको नणयमा भएको कुनै 

लेखाइको टु  संशोधन गर  पाउन िज कर लइ नणयको जानकार  भएको प तस दन भ  नवदेन 

दन स नेछ ।  

  (२) उप नयम (१) बमोिजमको नवदेन पर  स म तले हेदा सामा य टु  भएको र संशोधनबाट 

नणयको मलू आशयमा कुनै हेरफेर नहनुे देखेमा छु ै पचा खडा गर  नवेदन बमोिजम नणय संशोधन गन 

आदेश दनस नेछ । 

  (३) उप नयम (२) बमोिजमको आदेश मूल नणयको अ भ  अ को पमा लइनेछ । 

४५ नणयमा हेरफेर गन नहनुःे (१) स म तका सद य अथवा अ  कसैले प न स म तका सद यह को 

द तखत भैसकेप छ नणयमा कुनै कारको थपघट वा केरमेट गन हुँदैन । 

  (२) कसैले उप नयम (१) बमोिजम को कसरु गन कमचार लाइ आव यक कारवाह को ला ग 

स बि धत नकायमा लेिख पठाउनपुनछ ।  

४६ नणय भएप छ गनपुन कारवा हः (१) उजरु  शासकले स म तबाट नणय भएप ात नणय कताबमा 

स म तका सद यह  सबैको द तखत भएको य कन गर  नणय कताब र म सल िज मा लनपुछ । 
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  (२) यस काय व ध बमोिजम नणयको पूणपाठ तयार भएप छ सबै सद यको द तखत भैसकेप छ 

उजरु  शासकले नणयको काया यवय गनका ला ग त काल गनपुन के ह काय भए सो स प  गर  म सल 

अ भलेखको लागी पठानपुछ । 

४७ नणय गनपन अव धः (१) स म तले तवाद दािखल भएको वा बयान गनपुनमा तबाद को बयान 

भएको म तले तथा तवाद दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुन याद भ ु ान भएको 

म तले न बे दन भ  बवादको अि तम नणय गनपुनछ ।  

  (२) उप नयम (१) बमोिजमको समयाव ध गणना गदा मेल मलापको ला ग पठाइएको बवादको 

हकमा मेल मलापको यामा लागेको समय कटाइ अव ध गणना गनपुनछ । 

  (३) उप नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न बवादमा बु नपुन माण तथा परुा 

गनपुन या बाँ क नरह  बवाद नणय गन अ  पु गसकेको भए सो पगुेको प  दन भ  अि तम नणय 

गनपुनछ । 

  

४८ अ त रम संर णा मक आदेश जार  गन सकनेः  

थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४९ को उप नयम ८ को ख डमा उ लेिखत वषयमा (क) 

देिख (ङ) का वषयमा त काल अ त रम संर णा मक आदेश जार  गन स कनेछ । य तो आदेश 

जार  गदा नवेदकले पेश गरेको कागजात, नजको अव था र व तगुत प रि थ तको ारि भक 

छान वन गर  त काल आदेश नगरे नवेदकलाई पन स ने नकरा मक भावको मू यांकन गन ु

पदछ । या यक स म तले जार  गन अ त रम संर णा मक आदेश अनसूुची ८ मा उ लेख गरे 

बमोिजम हनुेछ । 

प र छेद-७ 

स म तको सिचवालय 

४९ स म तको सिचवालयः  (१) स म तको कायस पादनलाइ सहिजकरणा गन एक सिचवालय रहनछे।  

  (२) उप नयम (१) वमोिजमको सिचवालयमा कायपा लकाले आव यता अनसुार उजरु  शासक, 

अ भलेख शासक तथा अ य कमचार ह को यव था गन स नेछ । सिचवालयको कायस पादनलाइ 

यवि थत गन सिचवालय अ तगत उजरु  शाखा / फाँट तथा अ भलेख शाखा / फाँट रहन स नेछ । 

 

५० उजरु  शासकको काम, कत य र अ धकारः यस काय व धमा अ य  उ लेख भए देिख बाहेक उजरु  

शासकको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनुछेः 

(क) पेश भएका उजरु , तवाद र अ य लखतह  जाचँ गर  र त पगेुको भए कानून बमोिजम 

ला ने द तरु लइ दता गन र दता गन न म ने भए कारण जनाइ दरपीठ गन; 
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(ख) ववादमा माणको ला ग पेश भएका न ल कागजलाइ स लसँग भडाइ ठक देिखएमा 

मािणत गन र म सल सामेल रा  े तथा स लमा के ह कै फयत देिखएमा सो जनाइ 

स बि धत प को स हछाप गराइ रा ;े 

(ग) पेश भएका लखत साथ संल न हनुपुन माण तथा अ य कागजात छ वा छैन भए ठ क 

छ वा छैन जाँ न;े 

(घ) स म तको आदेशले िझकाउनपुन तबाद , सा ी वा अ य यि को नाममा याद जार  

गन; 

(ङ) ववादका प लाइ तारेख वा पेशी तारेख तो न;े 

(च) स म त सम  पेश हनुपुन नवेदन दता गर  आदेशको ला ग स म त सम  पेश गन; 

(छ) कानून बमोिजम वारेस लन ेतथा गु केो तारेख था न े नवेदन लइ आव यक कारवाह  

गन; 

(ज) स म तबाट भएको आदेश काया वयन गन गराउन;े 

(झ) स म तमा पेश वा ा  भएका कागजप  बु न,े भपाइ गन लगायतका कायह  गन; 

(ञ) आव यकतानसुार स म तको तफबाट प ाचार गन; 

(ट) स म तको आदेशले तामेल गनपुन याद तामले गनगराउने, तामेल भएको यादको तामेल  

जाँची र तपवूकको नभए पनुः जार  गन तथा अ य अदालत वा नकायबाट ा  भएको 

नगरपा लकाले तामेल ग र दनपुन याद तामेल गन गराउन;े 

(ठ) नणय कताब र उजरु को म सल िज मा लन;े 

(ड) स म तमा दता भएका ववाद तथा नवेदन लगायतका कागजातको अ भलेख तयार गन र 

मा सक वा वा षक तवेदन पेश गनपुन नकाय सम  तवदेन तयार गर  संयोजकबाट 

मािणत गराइ स बि धत नकायमा पठाउन;े 

(ढ) आ नो िज मा रहेका उजरु का म सलमा रहेका कागजातको र तपूवक न ल दने; 

(ण) िज ला अदालतमा पनुरावदेन ला ने गर  नणय भएका ववादमा पनुरावेदन याद जार  गर  

तामेल गनगराउन;े 

(त) अदालत वा अ य कुनै नकायमा ववादको म सल वा कुनै कागजात पठाउनपुन भएमा 

स म तलाइ जानकार  गराइ म सल वा कागजात पठाउने तथा फता ा  भएप छ कानून 

बमोिजम सरुि त रा  े यव था मलाउन;े 

(त) नणय कताब िज मा लने तथा 

(थ) पेश भएका नवेदन लगायतका कागजातमा स म तबाट आदेश हनुपुन वा नकासा 

लनपुनमा स म त सम  पेश गन । 

 

५१ अ भलेख शासकको काम, कत य र अ धकारः यस काय व धमा अ य  उ लेख भए बाहेक अ भलेख 

शासकको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनुछेः 

 (क) नणय काया वयन स ब धीः 



19 
 

(२) नणय बमोिजम चलन चलाउनपुन, कुनै कुरा दलाइभराइ दनपुन लगायतका 

नणय काया वयनका ला ग गनपुन कायह  गन तथा नणय काया वयनको 

अ भलेख राखी कानून बमोिजम ववरण पठाउनपुन नकायह मा ववरण पठाउने; 

(३) नणय काया वयनको ममा नवेदन दएका प ह को वारेस लन,े सकार 

गराउन,े गु केो तारेख थमाउने लगायतका कायह  गन; 

(४) स म तको आदेशले रो ा भएको वा अ  कुनै अदालत वा नकायबाट रो ा भै 

आएको जायजेथा अ य अ ा अदालतमा दािखल चलान गनपुन भए सो गन; 

(५) नणय बमोिजम ललाम गन लगायतका अ य कुनै काम गनपुन भए सो समेत 

गन; तथा 

(६) लेिखए देिख बाहेकको कुनै काय नणय काया वयनको ममा गनपुन भएमा 

स म त सम  पेश गर  आदेश बमोिजम गन । 

 (ख) अ भलेख संर ण स ब धीः 

(१) अ भलेख शाखाको रेखदेख गर  नणय भएका म सल सरुि त रा  े र कानून 

बमोिजम सडाउनेपन कागजह  सडाउने; 

(२) नणय भएका म सलह मा कागजात जाचँ गर  दु त रहेनरहेको हेन र म सल 

कानून बमोिजम गर  दु त अव थामा रा ;े 

(३) कानून बमोिजम सडाउने कागजको ववरण तयार गर  सो ववरण सरुि त रहने 

यव था गन; 

(४) अ भलेख शाखामा ा  भएको म सलह को सालबसाल  अ भलेख रा  े र 

आव यकतानसुार ववरण तयार गन; तथा 

(५) कुनै अदालत वा नकायबाट अ भलेखमा रहेको म सल वा कुनै कागजात माग भै 

आएमा र तपूवक पठाउने र फता ा  भएप छ र तपवूक गर  सरुि त रा  े। 

५२ उजरु  शासक वा अ भलेख शासकको आदेश उपरको नवेदनः (१) यस काय व ध बमोिजम उजरु  

शासक वा अ भलेख शासकले गरेको आदेश वा कारवाह  उपर िच  नबु न ेप ले सो आदेश वा 

कारवाह  भएको पाचँ दन भ  स म त सम  नवदेन दन स नेछ । 

  (२) स म तले उप नयम (१) बमोिजम पेश भएको नवेदन उपर सनुवुाइ गर  नवदेन पशे भएको 

ब ढमा सात दन भ  नवेदन उपरको कारवा ह टु याउनपुनछ । 

  (३) उप नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न उप नयम (१) बमोिजमको नवदेन उपर 

आदेश वा नणय गनपूुव के ह बु नपुन भए सो बझेुर मा  नणय वा आदेश गनपुनछ । 

प र छेद-८ 

मेल मलाप स ब धी यव था 
५३ मलाप  गराउनःे (१) स म तले च लत कानून बमोिजम मलाप  हनु स न े जनुसकैु उजरु मा 

मलाप  गराउन स नेछ । 
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  (२) ववादका प ह ले मलाप को ला ग अनसूुची-९ बमोिजमको ढाँचामा नवदेन दएमा स म तले 

उजरु मा मलाप  गराउन उपयु  देखेमा मलाप  गराइ दनेछ । 

  (३) उप नयम (२) बमोिजम प ह ले दएको नवेदनको यहोरा स म तले दवैु प लाइ सनुाइ 

यसको प रणाम स झाइ प ह को मलाप  गन स ब धमा सहम त रहेनरहेको सो नपुनछ । 

  (४) उप नयम (३) बमोिजम सनुाउँदा प ह ले मलाप  गन म ुर गरेमा स म तले प ह को 

नवदेनमा उ लेख भएको यहोरा बमोिजमको मलाप  तीन त तयार गराउनपुनछ। 

  (५) उप नयम (४) बमोिजमको मलाप को यहोरा प ह लाइ पढ बाचँी सनुाइ मलाप  गन 

म ुर भएमा प ह को स हछाप गराइ स म तका सद यह ले मलाप  कागज अनसूुची-१० बमोिजमको 

ढाँचामा मािणत गर  एक त स म तले अ भलेखको ला ग म सलमा रा पुनछ तथा एक-एक त बाद  

तथा तबाद लाइ दनपुनछ । 

   

५४ मेल मलाप गराउन स नःे (१) स म तले च लत कानून बमोिजम मलाप  गन म ने उजरु मा 

प ह बीच मेल मलाप गराउन स नेछ । 

  (२) प ह ले जनुसकैु तहमा वचाराधीन रहेको च लत कानूनले मेल मलापको मा यमबाट 

समाधान गन स कने ववादमा ववादका प ले संयु  पमा स म त सम  नवेदन दन स नेछन ्। 

  (३) उप नयम (२) बमोिजम नवेदन दएकोमा मेल मलापबाट उजरु को नरोपण हनु उपयु  

देिखएमा स म तले य तो उजरु  मेल मलापको मा यमबाट नरोपण गन लेिख पठाउन ुपनछ । 

  (४) उप नयम (३) बमोिजमको आदेशप छ मेल मलाप स ब धी कारवाह  ार भ गर  प ह बीच 

मेल मलाप गराइ दनपुनछ । 

  (५) मेल मलाप स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुेछ । 

५५ उजरु  नणय गनः (१) स म तले यस काय व ध बमोिजम मेल मलापको मा यमबाट उजरु को नरोपण 

गन या बढाएकोमा मेल मलापको मा यमबाट उजरु को नरोपण हनु नसकेमा प ह लाइ उजरु को 

पेशी तारेख तो क कानून बमोिजम कारवाह  गर  सनुवाइ तथा नणय गन या बढाउनपुनछ । 

  (२) उप नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा 

४७ को उपदफा(२) बमोिजमको उजरु मा मेल मलाप वा मलाप  हनु नसकेमा स म तले अ धकार े  

रहेको अदालतमा जाने भ न सनुाइ दनपुनछ । 

५६ मेल मलाप वा मलाप  हनु नस नःे यस काय व धमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कुनै 

उजरु मा मलाप  गराउँदा उजरु को कृ त वा मलाप को यहोराबाट नेपाल सरकार बाद  भइ 

चलेको कुनै ववाद वा सावज नक तथा सरकार  स पि  वा हतमा असर पन देिखएमा स म तले य तो 

ववादमा मलाप  गराउनछैेन । 

  तर य तो असर पन यहोरा हटाइ अ य यहोराबाट मा  मलाप  गन चाहेमा भने मलाप  

गराइ दनपुनछ । 
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५७ मेल मलापको ला ग ो साहन गनः (१) स म तले स म त सम  सनुवाइको ला ग पशे भएको उजरु मा 

मेल मलाप हनुस ने स भावना रहेको देखेमा प ह लाइ मेल मलापको ला ग तारेख तो न स नेछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजमको तारेखको दन स म तले ववादका प  तथा वप , उपि थत 

भएस म प ले प याइ साथै लइआएका अ य यि  समेत उपि थत गराइ मेल मलापको ला ग छलफल 

गराइ प ह को बीचमा सहम त भएमा सहम त भए बमोिजम मलाप  कागज तयार गन लगाइ मलाप  

गराइ दनपुनछ । 

  (३) उजरु मा तो कएको यादमा स म त सम  उपि थत नभएको वा उपि थत भएर प न तारेख 

गजुार  ववादमा तारेखमा नरहेको प  अथवा ववादमा प  कायम नभएको भए ताप न ववादको 

पेटबोल बाट उजरु को प  कायम हनुे देिखएको यि  समेत मेल मलापको ला ग उपि थत भएमा स म तले 

मेल मलाप गराइ मलाप को कागज गराइ दनपुनछ । 

५८ ारि भक सनुवाइ पूव मेल मलापः (१) उजरु  शासकले ारि भक सनुवाइको ला ग स म त सम  

उजरु  पेश हनुपूुव उजरु मा मेल मलाप हनुस ने अव था देिखएमा वा प ह ले सो यहोराको नवदेन 

लइ आएमा मलाप को यहोरा खलेुको कागज तयार गर  स म त सम  पेश गनस नेछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजम गदा मलाप मा अि तम सहम त नजटेुको भए ताप न प ह  

मेल मलापको ला ग यामा जान सहमत भएमा उजरु  शासकले प ह को नवदेन लइ उजरु मा 

मेल मलापको ला ग मेल मलापकता सम  पठाउने आदेशको ला ग स म त सम  पेश गनस नेछ । 

५९ मेल मलापकताको सूची तयार गनः (१) स म तले मले मलापको काय गराउनको ला ग देहाय 

बमोिजमको यो यता पगेुको यि ह को ववरण खलुाइ स भा वत मेल मलापकताको सूची तयार 

गनछः 

 (क)  क तीमा नातक उि ण गरेको;  

(ख) कुनै राजनी तक दल त आ था राखी राजनी तमा स य नरहेको; तथा 

(ग) थानीय तरमा समाजसेवीको पमा प हचान बनाएको । 

(घ)  मेल मलापकताको ४८ घ टा ता लम लइ मेल मलापकताको काय गद आएको  

(ङ)  २५ बष उमेर परुा भएको । 

(च)  माथी यो यतामा जनु सकैु कुरा लेिखएको भए ताप न ता लम लइ हाल काम ग ररहेकाको 

हकमा नजलाइ नर तरता दन स कने । 

 (२) मेल मलापकताको सूची तयार गरेप छ स म तले सूची सभा सम  पेश गर  अनमुोदन गराउनपुनछ । 

 (३) उप नयम (२) बमोिजम सूची अनमुोदन भएप छ स म तले सावज नक जानकार को ला ग सूचना 

काशन गनपुनछ तथा मेल मलापको ला ग पठाउँदा येक प लाइ सो सूची उपल ध गराउनपुनछ । 

६० मेल मलापकताको सूची अ ाव धक गनः (१) स म तले नयम ५९ बमोिजम तयार भएको सूची येक 

वष अ ाव धक गनपुनछ । 
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 (२) येक वष अ ाव धक गरेको मेल मलापकताको सूची स म तले सभाबाट अनमुोदन गराउनपुनछ । 

 (३) यस काय व ध तथा च लत कानून बमोिजम मेल मलापकताको सूचीमा सूचीकृत हनु यो यता पगेुको 

यि ले स म त सम  सूचीकृत ग रपाउनको ला ग अनसूुची-११ बमोिजमको ढाचँामा नवदेन दनस नेछ । 

६१ मेल मलापकताको सूचीबाट हटाउनःे (१) स म तले नयम ६० बमोिजम मेल मलापकताको सूची 

अ ाव धक गदा देहायको अव थाका मेल मलापकताको नाम सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) नजको मृ य ुभएमा; 

(ख) नजले आ नो नाम सूचीबाट हटाइपाउँ भ े नवदेन दएमा; 

(ग) नजले नै तक पतन देिखने फौजदार  अ भयोगमा सजाय पाएमा; 

(घ) नज कुनै सं थासँग स ब द रहेकोमा सो सं था खारेज वा वघटन भएमा; र 

(ङ) स म तले नयम ६७ को उप नयम (२) बमोिजम नजलाइ सूचीबाट हटाउने नणय गरेमा । 

(च)  बसाई सराइ गरेमा । 

 (२) उप नयम (१) बमोिजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेल मलापकताह को नामावल  स म तले सावज नक 

सूचनाको ला ग काशन गनपुनछ । 

६२ मेल मलापको ला ग समयाव ध तो नःे (१) स म तले यस काय व ध बमोिजम मेल मलाको ला ग 

मेल मलापकता पठाउँदा बढ मा तन म हना स मको समय तो क पठाउनेछ । 

 (२) मेल मलापको ला ग पठाउँदा सामा यतयाः बढ मा तीनजना बाट मेल मलाप गराउने गर  तो नपुनछ ।
   

६३ मेल मलापकताको छनौटः (१) स म तले मेल मलाप गराउने कायको ला ग ववादका प ह लाइ एक 

जना मेल मलापकताको छनौट गनछ । 

 (२) उप नयम (१) बमोिजम गदा प ह बीचमा एकजना मेल मलापकताको ला ग सहम त नभएमा 

स म तले प ह को सहम तमा तन जना मेल मलापकताको छनौट गनपुनछ । 

 (३) प ह को बीचमा मले मलापकताको नाममा सहम त हनु नसकेमा स म तले मेल मलापकताको सूचीमा 

रहेका मेल मलापकताह  म येबाट दवैु प बाट एक-एक जना मेल मलापकता छनौट गन लगाइ ते ो 

मेल मलापकता छनौट ग र दनपुनछ । 

 (४) उजरु का सबै प को सहम तमा मेल मलापकताको सूचीमा नरहेको यस काय व ध बमोिजम 

मेल मलापकता हनु अयो य नभएको कुनै यि  वा सं थाबाट मेल मलाप या अगा ड बढाउन सहमत 

भै लिखत नवेदन दएमा स म तले य तो यि  वा सं थालाइ मेल मलापकता तो क दनपुनछ। 

६४ मेल मलापकताको प रवतनः (१) स म तले देहायको अव था प र प ह ले नवदेन दएको अव थामा 

मेल मलापकता प रवतन ग र दनपुनछः- 

(क) नयम ६१ बमोिजम मेल मलापकताको सूचीबाट हटाउने अव था भएमा; 

(ख) प ह ले पार प रक सहम तमा मेल मलापकता हेरफेर गन म ुर भएमा;  

(ग) ववादको कुनै प ले मेल मलापकता त अ व ास रहेको लिखत जानकार  गराएमा; 
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(घ) कुनै कारणले मले मलापकताले मेल मलापमा सहभागी भैरहन नस ने जनाएमा; 

(ङ) ववादको वषयव तमुा मेल मलापकताको कुनै वाथ रहेको मेल मलापकताले जानकार  

गराएमा वा कुनै ोतबाट स म त सम  जानकार  भएमा; तथा 

(च) मेल मलापकताले मेल मलापकताको है सयतले कायगदा नयम ६६ तथा अ य च लत 

कानून बमोिजम पालन गनपुन आचरण पालन नगरेमा । 

 (२) मेल मलापकता प रवतनको कारणले तो कएको समयमा मेल मलापको काय स प  हनु नस ने भएमा 

स म तले बढ मा एक म हना स मको समय थप गन स नेछ । 

६५ मेल मलापको ला ग पठाउँदा गन याः (१) स म तले कुनै उजरु  मेल मलापको ला ग मेल मलापकता 

सम  पठाउँदा प ह लाइ मेल मलापकताको स पक उपल ध गराइ मेल मलापकता सम  उपि थत 

हनेु तारेख तो क देहाय बमोिजमको कागज साथै रािख लेिखपठाउनपुनछः 

(क) उजरु को सारसं ेप वा मु य मु य कागजातको त ल प; 

(ख) उजरु को प  वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपल ध भएस म टे लफोन 

न बर, इमेल, या स तथा अ य स पक ववरण; तथा 

(ग) मेल मलाप स ब धी या स प  गनपुन थान र समय । 

 (२) मेल मलापकताले स म त सम  माग गरेमा उजरु का कागजातह को न ल उपल ध गराउनपुनछ । 

 (३) मेल मलापको ला ग तो कएको समय स प  भएको सात दन भ  उजरु को प ह  स म त सम  

उपि थत हनेु गर  तारेख तो नपुनछ । 

 (४) उप नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न मेल मलापकताले तो कएको समय अगावै उजरु  

स म त सम  फता पठाउन े नणय गरेमा सो नणयको जानकार  भएको सात दन भ  प ह लाइ स म त 

सम  उपि थत हनेुगर  पठाउनपुनछ । 

६६ मेल मलापमा अवल बन गनपुन याः (१) स म तले प ह को सहम तमा मेल मलापको ला ग 

छलफल गन तथा अ य काय गन थानको छनौट गर  प  तथा मेल मलापकतालाइ सोको जानकार  

उपल ध गराउनपुनछ । 

  तर प ह को सहम तमा मले मलापकताले अ य कुनै थानको छनौट गन बाधा पनछैन। 

 (२) प ह लाइ उप नयम (१) बमोिजम मेल मलापकताले तोकेको थानमा तो कएको समयमा उपि थत 

हनेु दा य व रहनेछ । 

 (३) उप नयम (२) बमोिजमको दा य व प ह ले परुा नगरेमा मेल मलापकताले मेल मलापको या 

ब द गर  स म तलाइ सोको लिखत जानकार  गराइ उजरु को कागजात फता पठाउनस नेछ । 

 (४) मेल मलापको ममा मेल मलापकताले प ह बीचमा सहजकताको भू मका गनछ र उ  भू मका 

नवाह गन ममा नजले प ह  बाहेक देहायका यि ह सँग समेत एकल वा सामू हक वाता 

गनस नेछः 

(क) ववादको वषयमा जानकार  रहेको उजरु का प ले रोजेको यि ; तथा 
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(ख) ववादको वषयव तकुो बारेमा जानकार  रहेको थानीय भ भलादमी । 

(५) मेल मलापकताले प ह को सहम तमा प ह सँग देहाय बमोिजम वाता गनस नेछः 

(क) प ह सँग एकल एका तवाता; तथा 

(ख) टे लफोन वाता, भडीयो क े स वा स ारको अ य मा यमबाट वातालाप । 

 (६) च लत कानून तथा यस काय व धको मा यता वपर त नहनुेगर  प ह को सहम तमा 

मेल मलापकताले मेल मलापको काय व ध नधारण गनस नेछ । 

६७ मेल मलापकताको आचरणः (१) मेल मलापकताले देहाय बमोिजमको आचरण पालन गनपुनछः- 

(क) मेल मलाप स ब धी कारवाह  न प  ढ ले स पादन गनपुन; 

(ख) कुनै प त झकुाव, आ ह, पूवा ह नरा  ेवा राखेको देिखने कुनै आचरण वा यवहार नगन; 

(ग) कुनै प लाइ डर, ास, झु यान वा लोभनमा पार  मेल मलाप गराउन नहनु;े 

(घ) ववाद कायम रहेको अव थामा ववादको कुनै प सँग आ थक कारोबारमा सलँ न नहनेु; 

(ङ) मेल मलाप स ब धमा बनेको च लत कानून तथा अ य था पत मा यता वपर त आचरण गन 

नहनेु; 

(च) मेल मलापको ममा प ह सँग स मानजनक, सदभावपूण र सबै प त समान यवहार 

कायम गन; 

(छ) मेल मलापको ममा प ह ले य  गरेको वषयव तकुो गोपनीयता कायम रा ;े तथा 

(ज) मेल मलापको ममा प बाट ा  भएको कुनै कागजात वा व त ु या स प  भएप छ वा 

नज याबाट अलग भएप छ स बि धत प लाइ सरुि त फतागन। 

  (२) स म तले कुनै मेल मलापकताले उप नयम (१) बमोिजमको आचरण पालना नगरेको उजरु  पर  

वा सो वषयमा वयं जानकार  ा  गर  छान वन गदा यहोरा ठक देिखए य तो मेल मलापकतालाइ 

मेल मलापकताको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८ लखत तयार  र मलाप ः (१) मेल मलापकताले प ह सँगको छलफल प ात मले मलापको ला ग दवैु 

प  सहमत भएकोमा मलाप  गराइ सहम त भएको वषयव त ुबमोिजमको मलाप को लखत तयार 

ग र स म त सम  पठाउनपुनछ । 

   

६९ मेल मलाप नभएको उजरु मा गनपुन कारवाह ः (१) मेल मलापकताले प ह  बीचमा मेल मलाप हनु 

नसकेमा सो यहोरा खलुाइ तवदेन तयार गर  ववादका सबै कागजात स हत स म तमा फता 

पठाउनपुनछ । 

 (२) उप नयम (१) बमोिजम गदा मेल मलापकताले प ह लाइ स म त सम  हािजर हनु जाने बढ मा 
सात दनको याद तो क पठाउन ुपनछ । 

७० मेल मलाप नभएको उजरु मा नणय गनपुनः (१) थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४७ (१) को 

वबादमा स म तले मेल मलापको ला ग पठाएको उजरु मा प ह बीच मेल मलाप हनु नस क 

मेल मलापकताको तवेदन स हत ा  हनु आएमा कानून बमोिजम कारवाह  गर  नणय गनपुछ।  
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 (२) उप नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न देहाय बमोिजमको उजरु मा अ धकार े  हण 
गन स बि धत अदालत वा नकायमा उजरु  गन जान ुभ न सनुाइ पठाइ दनपुछः- 

(क) थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको ववादमा; तथा 
 (ख) कुनै अदालत वा नकायबाट मेल मलापको ला ग े षत भएको ववादमा । 

 (३) उप नयम (२) को देहाय (ख) बमोिजमको ववादमा स बि धत अदालत वा नकायमा पठाउँदा हािजर 
हनु जाने तारेख तोक  पठाउने तथा म सल समेत न ल खडा गर  अ भलेख रािख स ल म सल स बि धत 
अदालत वा नकायमा पठाउनपुनछ । 

७१  मेल मलाप द तरुः मेल मलापमा जाने ववादको हकमा मेल मलापकताले प ह ले सहम तमा दन म ुर 

भएदेिख बाहेक कुनै कारको द तरु ला नछैेन । तर प ह को सहम तमा मेल मलापकताले 

प ह बाट बढ मा  ५००।-/५००।- लन पाउनेछन ।  

७२  समदुाय तरमा हनु े सामदुा यक मेल मलाप वधन गन कमचार  तो न स नःे (१) स म तले थानीय 

तरमा मेल मलाप व दन गनको ला ग कायपा लकामा अनरुोध गरेमा कमचार  खटाइ समदुाय तरमा 

मेल मलापको व दना मक काय म गन स कनेछ । 

(२) समदुाय तरमा हनुे सामदुा यक मेल मलापको हकमा नयम ५९ (१) अनसुारको यो यता तथा अनभुव 

नभएका मेल मलापकतावाट मेल मलाप गराउन वाधा पन छैन । 

(३) स म तले समदुाय तरमा हनुे सामदुा यक मेल मलापको काय व ध तोके वमोिजम हनुेछ । 

प र छेद-९ 

नणय काया वयन स ब धी यव था  

७३ सिचवालयको िज मेवार ः कायपा लकाको य  नय ण र नदशनमा र ह स म तको नणय 

काया वयन गन गराउने स ब धी स पूण कायको रेखदेख गन िज मेवार  वहन गनपुनछ । 

७४ सहयोग गनपुनः (१) नगरपा लका कायालय तथा सो अ तगतका सबै वडा कायालय तथा अ य 

कायालयले यस काय व ध तथा च लत कानून बमोिजम स म तले गरेको नणय बमोिजम यि  वा 

सं था वा अ य कसैसँग असलु गनपुन ज रवाना वा अ य रकम असलुउपर गन सहयोग गनपुनछ ।  

 (२)  यस काय व ध तथा च लत कानून बमोिजम स म तले असूल गनपन जर वाना, बगो वा अ य कुनै 
कारको रकम असलुउपर नभइ उप नयम (१) मा उ लेख भए बमोिजमका कायालयह ले कुनै सफा रश 

वा कुनै काय ग र दनेछैनन । 

७५ असलु उपर गनः (१) अ भलेख शासकले स म तको नणय बमोिजम कुनै प सँग जर वाना वा बगो वा 

अ य कुनै कारको असलु उपर गनपुन भएमा सो प ले जर वाना तन बझुाउन याएमा बिुझ 

सदर याहा गर  जर वानाको लगत क ा गनपुनछ । 

 (२) उप नयम (१) बमोिजम असलुउपर नभएमा लगत राखी स बि धत प को नाम नामेसी तथा जर वाना 
रकम समेतको ववरण नगरपा लकाको कायालयका साथै सबै वडा कायालयमा समेत अ भलेखको ला ग 
पठाउनपुनछ । 
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 (३) स बि धत कायालयह ले उप नयम (२) बमोिजम लेिख आएमा य तो प सँग जर वाना रकम 
असलुउपर गर  अ भलेख शाखामा सदर याहा गन पठाउनपुनछ । 

   

७६ भ रभराउ गनः (१) स म तले यस काय व ध बमोिजम गरेको कुनै नणय बमोिजम कुनै प ले राखेको 

द तरु, वा अ य कुनै कारको रकम कुनै प बाट भराइ पाउने भएमा भराइ पाउन ेप ले भर  दनपुन 

प को य तो रकम भराइ दनपुन ोत खलुाइ अनसूुची-१२ बमोिजमको ढाँचामा नवेदन दनपुनछ । 

 (२) उप नयम (१) बमोिजम नवदेन दँदा यथास भव नगद रहेको बक खाता वा कुनै सहकार  वा बचत 
सं थामा रहेको रकम र सो नभएमा ललाम ब  गर  असलु उपर गनपुन अव था भएमा कुनै अचल 
स पि को यहोरा खलुाइ नवेदन दनपुनछ । 

 (३) उप नयम (२) बमोिजमको नवदेनमा नयम ७८ बमोिजमको ववरण खलुाइ नवेदन दनपुनछ  

७७ चलन चलाइ दनेः (१) स म तले यस काय व ध बमोिजम गरेको कुनै नणय बमोिजम कुनै स पि  वा 

अ धकार वा कुनै वषयव त ुवा सेवा वा अ य कुनै वषयको चलन पाउने ठहरेको प ले य तो चलन 

पाउने वषयको ववरण खलुाइ अ भलेख शासक सम  अनसूुची-१३ को ढाँचामा नवेदन दनपुनछ । 

 (२) उप नयम (१) बमोिजम नवेदन परेमा अ भलेख शासकले नणय बमोिजमको वषयको चलन 
चलाइ दनपुनछ । 

 (३) उप नयम (१) बमोिजमको नवदेन दँदा चलन चलाउन ुपन स पि को नयम ७८ बमोिजमको ववरण 
खलुाउनपुनछ । 

७८ स पि को ववरण खलुाउनपुनः भ रभराउ गन वा चलन चलाइ पाउनको ला ग नवेदन दने ववादको 

प ले नवेदनमा स पि को ववरण उ लेख गदा देहाय बमोिजमको ववरण खलुाउन ुपनछः- 

 (क) अचल स पि को ववरण 

(१) घरज गा भए रहेको थानको ठेगाना तथा चार क ला; 
(२) घर ज गाको क ा न बर तथा े फल;    

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र स भव भएस म वगफट; 

(४) घर ज गाको अवि थती आवास वा  औ ो गक वा यापा रक े मा रहेको यहोरा; 
(५) क ची वा प  सडकसँग जो डएको यहोरा; 
(६) घरज गाको वा म व रहेको यि को नाम थर साथै वा म व भ दा फरक यि को भोगचलन 

रहेको भए भोगचलन गनको नाम थरका साथै अ य ववरण; तथा 
(७) घरमा भएको लगापात तथा ख रद ब  हनु स ने यूनतम मू य । 

(ख) चल स पि को ववरणः 
(१) चल स पि  रहेको ठाउँ तथा भोग वा नय ण रा केो नाम थर; 

(२) बक खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथै बक तथा शाखाको नाम; 

(३) चल स पि को कार तथा नगद बाहेकको भए स भा वत ब  मू य; तथा 
(४) नगद बाहेकको चल स पि  भए अव था, कृ त तथा बनोटका साथै येकको साइज र 

सँ या। 
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७९ स पि  रो ा रा ःे (१) अ भलेख शासकले नयम ७५ वा ७६ बमोिजम नणय काया वयनको ला ग 

नवदेन परेप छ देखाइएको स पि को हकमा आव यक पन ज त जेथा रो ा रा  ेस ब धमा नणयको 

ला ग कायापा लका सम  पशे गन र कायपा लकाबाट रो ा रा  े नणय गरेपछ  नणय बमोिजम जेथा 

रो ा रा को ला ग सो जेथा दता रहेको कायालय वा रिज ेशन गन कायालयमा लेिख पठाउनपुनछ । 

  (२) बाल , याज, बहाल लगायतको स पि को हकमा नवदेन परेको ब ढमा दइु दन भ  स पि  
तायदात गन लगाइ तायदात गदाको समयमा नै आव यक पन ज त स पि  वा सोबाट ा  हनेु बाल , 
बहाल, याज, मनुाफा आ द आय नय ण गन ुवा रो ा रा पुछ र यसको भपाइ स बि धत प लाइ 
दनपुछ । 

  (३) नयम ७८ को देहाय (ख) बमोिजमको स पि को हकमा भ रभराउको ला ग आव यक पन 
ज त स पि  रो ा राखी रो ाको सूचना आव यकताअनसुार लेखा शाखा वा स बि धत बक वा स बि धत 
नकायमा तु त लेिख पठाउनपुनछ । 

  (४) स प त रो ा स वि ध  आदेश अनसूुची १४ बमोिजम हनुेछ । 

 
८० स पि  ललाम गदा अपनाउनपुन काय व धः (१) कायपा लकाले यस काय व ध बमोिजम भर भराउ 

गनपुन बगो वा कोट फ  वा य तै कुनै रकम असलुउपर गन नयम ७८ को देहाय (क) बमोिजम 

स पि को ववरण खलुाइ दखा त परेमा य तो रकम भर  दनपुन यि लाइ बझुाउनपुन रकम 

बझुाउन सात दनको याद दइ सूचना जार  गनपुछ । 

  (२) उप नयम (२) बमोिजमको यादमा रकम बझुाउन न याएमा य तो भर दनपुन यि को 
भर पाउने यि ले देखाएको नयम ७८ को देहाय (क) बमोिजमको स पि  तायदात गर याउनपुछ ।   

  (३) द ड, जर वाना, सरकार  बगो वा कुनै अदालत वा नकाय वा गाउँपा लका/नगरपा लका वा 
स म तको नणयले असलु उपर गनपुन कुनै रकमको हकमा य तो असलुउपर हनुपुन यि ले बझुाउन 
न याएमा नजको जनुसकैु अचल स पि  फेला परेमा तायदात गर  रो ा रा पुछ । 

  (४) उप नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न जेथा जमानत वा कुनै कारको नगद 
धरौट दािखल गरेको हकमा सो स पि बाट खा न े ज त रकमको ला ग उप नयम (३) बमोिजम 
ग ररहनपुदन ।   

  (५) उप नयम (४) बमोिजम मोल कायम भएप छ उ  अचल स पि को ललामको सूचना 
स बि धत प लाइ दइ सवसाधारणको जानकार को ला ग ललाम हनुे म त र स पि को ववरण स हतको 
सावज नक सूचना नगरपा लका, िज ला शासन कायालय, िज ला अदालत, िज ला सम वय स म तको 
कायालय तथा कोष तथा लेखा नय कको कायालयमा टाँ न लगाउनपुनछ । 

  (६) उप नयम (५) बमोिजमको सूचनामा तो कएको दनमा उ  सूचनामा तो कएको स पि  
प कत मोलबाट मा थ बढाबढ या बमोिजम ललाम गनपुनछ । 

  (७) ललाम यामा स भव भएस म िज ला अदालत, िज ला शासन कायालय वा थानीय 
शासन कायालय, थानीय हर  कायालय तथा नगरपा लका े  भ  रहेका अ य सरकार  कायालयका 
त न धलाइ रोहवरमा रा पुनछ ।   

  (८) उप नयम (६) बमोिजम गदा उ  स पि  कसैले प न ललाम सकार नगरेमा सो ह याबाट 
पनुः दो ोपटक ललाम गनपुनछ तथा दो ोपटक गदा प न कसैले ललाम सकार नगरेमा भराइपाउने प  
नवदेकलाइ नै उ  स पि  प कत मोलमा सकार गन लगाउनपुनछ। 
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  (९) उप नयम (८) बमोिजम गदा नवेदकले स पि  सकार गन नचाहेमा प छ अक  जेथा खु न 
आएका बखत कानून बमोिजम गनगर  नजको नवेदन तामेल मा राखी ललाममा चढाइएको स पि  
फुकुवा गर दनपुछ ।      

  (१०) यस नयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नगरपा लकाको कुनै रकम असलु 
उपर गन ममा ललाम गदा कसैले सकार नगरेमा ज तमा सकार हु छ य तमा नै सो स पि  ललाम 
गर  ा  रकम सदर याहा गर  नपगु रकमको हकमा कानून बमोिजम अ य स पि  वा याबाट 
असलुउपर गनपुनछ ।  

८१ तायदात गन याः (१) अ भलेख शासकले नयम ७९ बमोिजम स पि  तायदात गनपुदा कि तमा 

वडा सिचव तरको कमचार  खटाइ य तो अचल स पि को चलनच तीको मू य प  खु ने गर  

तायदात गनलगाउनपुनछ ।   

 (२) उप नयम (१) बमोिजम तायदात गन कमचार ले तायदात गनपुन स पि को चलनच तीको मू य कायम 
गन योजनले प कत मोल कायम गर  मचु ु का खडा गर  अ भलेख शासक सम  तवदेन स हत पेश 
गनपुनछ । 

 (३) उप नयम (२) बमोिजम प कत मोल कायम गदा देहाय बमोिजमक कुरालाइ आधार लइ कायम 
गनपुनछः 

(क)  नवदेकले नवेदनमा खलुाएको मू य; 

(ख) नणयमा उ लेख भएको भए सो मू य;    

(ग) प ले जमानत वा कुनै अ य योजनको ला ग कायपा लका सम  नवदेन दँदा खलुाएको 
मू य; 

(घ) तायदात गदा भै आएको थानीय मू याँकन अनसुारको मू य; 

(ङ) मालपोत कायालयले कायम गरेको यूनतम मू य; 

(च)  अ य कुनै योजनले कुनै सरकार  नकायले कुनै मू य कायम गरेको भए सो मू य; 

(छ) प कत मोल कायम गनभु दा त काल अगावै कुनै ख रद ब  भएको भए सो मू य । 
 

 (४) उप नयम (३) बमोिजम गदा देहाय बमोिजमको कुरालाइ समेत यानमा रा पुनछः 
(क)  औ ो गक वा यापा रक वा आवास े  लगायत सडक स ालसँग  जो डएको छ वा छैन; 

तथा 
(ख) नगर े भ  पन घरको हकमा घरको वतमान अव था स ब धमा ा व धक मू याँकन 

तवेदन । 

८२ खा नजे त मा  ललाम गनपुनः (१) कायपा लकाले नयम ८० बमोिजम ललाम गदा असलुगनपुन 

बाकँ  खा ने ज त स पि मा  ललाम गनपुनछ ।       

  (२) स पि  ललाम गदा सकार भएको रकम असलुउपर गनपुन भ दा ब ढ भएमा सो ब ढ भएको 
ज त रकम स पि वाल प लाइ फता गर दनपुछ । 

  (३) उप नयम (२) बमोिजम रकम फता पाउने प  ललाम गदाको बखत उपि थत नभएको भए 
रकम फता लन आउनभुनी नजको नाममा सात दनको सूचना जार  गर िझकाइ रकम फता गनपुछ । 

  (४) उप नयम (३) बमोिजम गदा स बि धत प  रकम फता लन नआएमा उ  रकम 
सि तकोषमा दािखल गर  आ दानीबाँ ध सदर याहा गनपुछ । 
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  (५) अ भलेख शासकले नयम ८० बमोिजम ललाम गरेको स पि  सकार गन प को नाममा 
स पि  दता नामसार को ला ग स बि धत कायालय वा नकायमा प ाचार गर  नजलाइ स पि को 
चलनपूज  उपल ध गराइ आव यक परे सो स पि को चलन चलाइ दनपुछ ।  

  (६) यस काय व धमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नयम ८० बमोिजमको ललाम 
या अगाडी ब ढसकेप छ भराउनपुन रकम बझुाउन याए प न सो रकम नबिुझ स पि  ललाम 

गनपुनछ । 

८३ ललाम उपरको उजरु ः यस काय व धमा बमोिजम भएको ललामको यामा िच  नबु ने प ले जनु 

या उपर िच  नबझेुको हो सो भएको प  दन भ  स म त सम  उजरु  पेश गर  भएको आदेश 

बमोिजम गनपुनछ । 

८४ बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचः यस काय व धमा बमोिजम बगो भराउँदा वा 

चलनचलाउँदा लागेको खच बगो भर दनपुन वा चलन दनपुन स बि धत प ले यहोनपुनछ ।    

८५ यथाि थ तमा रा ःे कायपा लकाले यस काय व ध बमोिजम चलनचलाइ मा न वा बगो भराइपाउन कुनै 

स पि  देखाइ नवदेन परेप छ बगो भराउने वा चलनचलाउने काय स प  नभएस मको ला ग उ  

स पि  हकह ता तरण गन, भ काउन, बगान तथा कुनै कारको नमाण काय गर  उ  स पि को 

व प प रवतन गन नपाउने गर  रो ा रा  स बि धत प को नाममा आदेश जार  गर  उ  स पि  

यथाि थ तमा रा पुनछ ।     

८६ नवेदनबाट कारवाह  गनः (१) अ भलेख शासकले कुनै प ले नयम ८५ बमोिजम भएको आदेश 

वप रत कुनै स पि को हक ह ता तरण वा व प प रवतन आ द गरेको नवदेन परेमा उ  नवदेन 

दता गर  य तो गन प को नाममा तन दनको याद  जार  गर  नजलाइ हािजर गराइ सो नवदेन 

स म त सम  पेश गनपुनछ ।     

  (२) स म तले उप नयम (१) बमोिजमको नवेदन पेश हनु आएमा प लाइ नयाँ उजरु  दता गन 
नलगाइ उ  नवेदनबाट नै आव यक कारवाह  गर  नणय गनपुनछ । 

  (३) उप नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न उप नयम (१) बमोिजमको नवदेनको 
यहोराबाट नवेदन स म तको े ा धकार भ  नपन वषयमा परेको देिखएमा स म तले उ  वषयमा 
े ा धकार हण गन अदालत वा नकाय सम  जान सनुाइ दनपुनछ । 

८७ चलनचलाउन ेसूचनाः (१) अ भलेख शासकले स म तको नणय बमोिजम चलन चलाइ पाउन नवेदन 

परेमा चलन चलाउने म त खलुाइ फलानो म तमा फलानो घर ज गाको चलन चलाउन कमचार  

ख टइ आउने हुदँा सो म त अगावै घर ज गा खा ल गर दन ुभ न चलन दनपुन प को नाममा सूचना 

जार  गनपुनछ ।    

  (२) चलन दनपुन स पि  उजरु को प बाहेक अ य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अ भलेख 
शासकले सो ह प को नाममा उप नयम (१) बमोिजमको सूचना जार गनपुनछ । 

  (३) उप नयम (१) बमोिजम तो कएको म तमा ख टइजाँदा घरज गा खाल  गरेको भए स बि धत 
कमचार ले चलन चलाइ दएको मचु ु का खडागर  तथा घरज गा खाल  नगरेको भए खाल  गराइ चलन 
चलाइ चलन चलाएको मचु ु का खडा गर  तवदेन साथ अ भलेख शाखामा पेश गनपुनछ ।       
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प र छेद-१० 

व वध 

८८ न ल िनवदेनः (१) स म त सम  दता रहेको उजरु को कुनै सरोकारवाला प ले ववादको म सलमा 

रहेको कुनै कागजप को न ल लनको ला ग नवेदन दएमा स म तले उ  प लाइ सो कागजको 

न ल उपल ध गराउनपुनछ । 

  (२) उप नयम (१) बमोिजमको नवदेन दँदा स बि धत प ले उजरु  शाखामा रहेको म सलको 

न ल लनपुदा उजरु  शासक तथा अ भलेख शाखामा रहेको म सलको न ल लनपुन भएमा अ भलेख 

शासक सम  नवदेन पेश गनपुनछ । 

  (३) उप नयम (१) बमोिजमको नवदेन दनको एघार बजे अगावै पेश भएमा स बि धत कमचार ले 

सो ह दन र सो भ दा पछ  पेश भएमा स भव भएस म सो ह दन नभए सोको भो लप ट न ल उपल ध 

गराउनेछ । 

  (४) उप नयम (१) बमोिजम नवेदन दँदा फरक फरक उजरु को ला ग फरक फरक नवदेन 

दनपुनछ । 

  (५) ववादको कुनै प ले उप नयम (१) बमोिजमको नवदेन दँदा न लको स ामा कागजप को 

फोटो िख ने अनमु त मागमेा सो दनपुनछ । 

  (६) न ल नवेदन दँदा अनसूुची-१५ बमोिजमको ढाँचामा दनपुनछ । 

८९ न ल द तरुः (१) स बि धत शासकले नयम ८८ बमोिजम न ल वा फोटो िख नको ला ग नवेदन 

दनेप सँग देहाय बमोिजमको द तरु लइ न ल उपल ध गराउनपुनछः 

(क) न लको हकमा स ल पानाको त पृ को  ५।– पैयाँको दरले; 

(ख) स म तको नणय कागजको हकमा त स ल पानाको त पृ को  ५।– पैयाँको 

दरले; तथा 

(ग) लखत कागजप को न ल न लइ फोटो िख न चाहेमा त पानाको  ५।–         

पैयाँको दरले । 

  (२) उप नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न च लत कानून बमोिजम न ल द तरु 

नला ने प लाइ यस नयम बमोिजमको द तरु ला नेछैन । 

  (३) यस नयम बमोिजम न ल उतार गर  लैजाने प ले न ल उतार गदा लागेको खचको 

यव था आफै गनपुनछ । 

९० द तरु उ लेख गनः (१) न ल मािणत गन स बि धत शासकले न ल मािणत गदा न ल लैजाने 

प को नाम थर तथा उजरु मा है सयतका साथै न ल उतार गरेवापत दािखल गरेको द तरु र न ल 

पाना समेत उ लेख गर  न ल दएको यहोरा जनाइ न ल मािणत गनपुनछ । 
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९१ द तरु च ु ा नभइ न ल न दइनःे स बि धत शासकले यस काय व ध बमोिजम न ल मा ने प ले 

न ल उतार गदा नयम ८९ बमोिजम ला न ेद तरु दािखल नगदास म न ल दनेछैन र सो न लको 

आ धका रकता मािणत गन पाउनेछैन ।  

 

९२ कायिविधको या अबल बन गन स े :  यस बटुवल उप महानगरपा लकाको या यक स म तको 

अ धकार े  बाहेकका यसै उप महानगरपा लकाका मखु, मखु शासक य अ धकृत लगाएत अ य 

पदा धकार ले कानून बमोिजम कुनै उजरु को या यक नणय गनपुन अब थामा यसै काय व धको या 

अबल बन गन स नेछन ्। 

 

९३ चिलत कानून बमोिजम नेः यस काय व धमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न उजरु सँग 

स बि धत च लत कानूनमा कुनै कुरा लेिखएको भए सोमा लेिखए ज तको हकमा सो ह बमोिजम 

हनेुछ। यस काय व धमा उ लेख नभएका या यक काम कारबाह का याका स ब धमा संि  

काय व ध ऐन,२०२८ बमोिजमका या अबल बन गन स कनेछ । 
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अनसूुची-१ 

( नयम ८ को उप नयम (२) सँग स बि धत) 

उजरु को ढाचँा 

या यक स म त सम  पेश गरेको 

नवेदन-प  

 

..........  िज ला  ............. .गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं ............... ......... .

व ने .................................................................................................को छोरा /छोर / ीम त 

वष  ..................को .................................. ........................... .............नवेदक )थम प(  

व  

.............. िज ला  ............. .गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं . ......... . ..............

व ने वष  ..................को ..................................................................................वप ी )दो ो प(  

वषयः स व ध व छेद । 

म न न वुदँाह मा लेिखए वमोिजम नवेदन गदछु : 

१. म नवेदक र यस ववादको दो ो प वच संवत .......... सालमा सामािजक पर परा अनसुार ववाह 

ग रएको हो । ववाह भएप ात २ वषस म अथात ........... सालस म हामीवीच समुधरु दा प य जीवन 

रहेको थयो । हामीबाट ........... साल ...........मा .... छोराको समेत जायज म भएको छ । एक 

आपसमा लो ने वा नी वचको सहम त र सहकायमा छोरा ज मेपछ  मशः सम या देिखँदै जान 

था यो । ............ सालको तहारमा माइत गएप छ  उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन 

फोनबाट अनरुोध गर  ।......... पटकस म लन गए ँ। तर नजले तमीसँग मेरो जीवन च न स दैन, 

म घर जान सि न, तमी जे गनपुछ गर भ न ठाडो जवाफ दन था लन । के कारणले य तो हनु 

गयो भ न सो दा अव त ो र मेरो स व ध छैन आफुखसुी गर र  मलाई स पक नगर, गरेमा रा ो 

हुँदैन भ न धाक ध क  र ास मसेत दइन। लामो समयस म मन फकला र घर आउ लन भ न 

पख  वस तर आईनन । क रव ........ वषप छ अथात ....... साल .......... म हनामा पनुः लन गए ँतर 

वप ी मसँग वो दै नवोल  घर भ  छ रन र साला जेठान पठाईशार रक आ मण गन स मको 

काय गर  मलाई तथानाम गा ल गलौच गरे । मिु कलले यान जोगाई नराश भएर घर फ कए ँर 
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अव दो ो प  ीम त मसँग पनुः फ क आउने र दा प य जीवन समुधरु हनुे स भावना नभएकोले 

पा रवा रक ववाद न पणका ला ग यो नवेदन दन आएको छु ।  

२. यस स म तबाट दो ो प  िझकाई जे जो वु नपुछ वझुी ववाद न पण गराईपाउँ ।  

३. यस गाउँपा लका/नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लकाबाट जार  भएको थानीय या यक 

काय व धको नयम ....वमोिजम नवेदन द तरु  ...... , दो ो प  १ जनालाई याद सूचना द तरु  

........., पाना २ को नवेदनको त ल प द तरु   .............समेत गर  ज मा  ......यसै नवेदनसाथ 

दािखल गरेको छु ।  

४. यो नवेदन थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२ (अनसुार यसै स म तको 

अ धकार े भ  पदछ ।  

५. यो नवेदन हद याद भ ै छ र म नवेदकलाई यस वषयमा नवेदन दने हकदैया ा  छ।  

६. यस वषयमा अ य  कह  कतै कुनै नकायमा कुनै कारको नवेदन दएको छैन ।  

७. यसमा दो ो प को माइती तफका र मेरो घर तफका प रवारका सद यह  िझकाई थप यहोरा 

वु न स कनेछ ।  

८. यसमा लेिखएका यहोरा ठक साँचो स य हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम संजाय भो न तयार छु ।  

 

नवेदक 

नामः  ............................. 

इ त संवत ्............. साल...................म हना....................गते....................रोज शभुम।्  
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अनसूुची-२ 

( नयम ९ को उप नयम (१) सँग स बि धत) 

बटुवल उपमहानगरपा लका 
या यक स म त 

उजरु  दता गरेको न साको ढाँचा 
ी .................... 

........................ । 

 

वषय:  उजरु  दताको न साप  स ब धमा । 

 

.................... ब ने तपाइ  ........................ले  ....................ब ने  .......................व मा 

 .......................................भनी उजरु  दता गन याएकोमा आजको म तमा दता गर  दता नं .

 ................कायम भएकोले यो न सा जार  ग र दएको छ ।  

 

अ धकृत कमचार  

द तखत:   ........  

म त:   ...........  
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अनसूुची-३ 

( नयम ९ को उप नयम (२) सँग स बि धत) 

ता रख भपाइ 

बटुवल उप महानगरपा लका या यक स म तबाट खडा ग रएको तारेख भरपाई 

 

वाद            तवाद  

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

मु ा  .................... 

म त ........... मा ......................................... काम भएकोले सोह  दन ........... बज ेयस 

या यक स म त/कायालयमा उपि थत हनुेछु भनी सह  गन ...... 
 

वाद  ................         तवाद  ................ 

 

इ त संवत ्............. साल...................म हना......................गते.....................रोज शभुम ्।  

 

 

 

अनसूुची-४ 

( नयम ९ को उप नयम (३) सँग स बि धत) 

ता रख पचा 

बटुवल उप महानगरपा लका 
या यक स म त 

बाट जार  भएको तारेखको पचा 
 

वाद         तवाद  

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

मु ाः ...................... 
 

म त ............... मा .................... काम गन ........ बज ेहािजर हनु आउनहुोला ।  

 

फाँटवालाको द तखत  

म त ................. 
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अनसूुची-५ 

( नयम १५ को उप नयम (३) सँग स बि धत) 

तवादको ढाचँा 

लिखत जवाफको नमूना 

बटुवल उपमहानगरपा लका 

या यक स म त सम  पेश गरेको 

लिखत जवाफ 

थम प  

................................िज ला  ......................गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा 

नं  ...........................व ने   ..................को ....................... (नाता स ब ध उ लेख गन ( वष 

 .............को.....................................................................लिखत जवाफ ततुकता  

दो ो प  

.............. िज ला  ............. .गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं .

 ...............व ने ...................................................................को छोरा वष  .........को 

....................................................................................................वप ी )नवेदक(  

वषय स व ध व छेद । 

म न न वुदँाह मा लेिखए वमोिजम नवेदन गदछु : 

१. म लिखत जवाफ ततुकता र वप ी नवेदकवीच संवत.......... सालमा सामािजक पर परा अनसुार 

ववाह भएको यहोरा ठक हो । हामीबाट ........ साल जेठमा ...... छोराको समेत जायज म भएको 

ठक हो । ................ सालको तहारमा माइत गएप छ म घर नफकको, पटक पटक घर आउन 

फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकस म लन आएको तर म घर नगएको,मैले वप ी नवेदकलाई 

दा प य जीवन च न नस ने भनेको र मेरा दाईभाईले शार रक आ मण गन स मको काय 

गरेकोभ न कपोलकि पत झठुा र हुँदै नभएका नराधार यहोरा उ लेख गर  ववाद गरेको कुरा 

उ लेख गन चाहा छु ।  

२. मलाई वप ी नवेदक समेत मल  गा ल गलौच, डर, धाक, ध क  देखाई हातपात गर  घरबाट 

नकाला गरेपछ  म माइतीमा आई वसेक  हुँ । ववाह भएको केह  वषप छ वना कारण ममा थ  

व भ  क समका आरोप लगाई अपमान गन, गाल  गलौच गन लगायतका कामह  हुँदैगए । 

प रवारका अ य सद यह ले म मा थ घृणा गन, वोलचाल नगन ज ता काय गरेप न वप ीबाट केह  
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समय मलाई नै समथन र सहयोग गद आएका थए तर प छ वप ी नवेदक समेत उ नह सँगै मले 

र मलाई जवरज ती घरबाट नका ने कायमा सहभागी भए । के कुन कारणले वा मेरो के ग तीले 

यसो गरेका हनु भ न वु दा वलेावेला दाइजो न याएको भ न माइती प समेतको आलोचना गन गरेका 

थए । सायद उ नह ले दाइजोकै लोभका कारण मलाई घरबाट नकाल दएका हनुपुदछ । मैले 

कुनै ग ती नगरेको र वप ी लो नेसँग पूववत माया, स ाव र स मान यथावत रहेकोले लो न े

वा नीको स व ध यथावत कायम ग र पाउँ ।  

३. घरबाट जवरज त नकालेपछ  ४ म हनाको नावालक छोरा काखी यापेर माइती आएको झ डै ३ 

वषस म वखेवर, स पक व हन वसी अ हले ए ासी स व ध व छेदको माग गर  नवेदन दन ुआफमा 

आ यजनक लागकेो छ, स य त य विुझ कानून वमोिजम ग रपाउँ ।  

४. बटुवल उप महानगरपा लकाबाट जार  भएको या यक काय व धको ..... नयम बमोिजम लिखत .... 

यसै नबेदनसाथ दािखला गरेको छु । ......जवाफ वापत द तरु . ..      

५. यो लिखत जवाफ याद भ ै लई म आफ उपि थत भएको छु ।  

६. यस वषयमा अ य  कह  कतै कुनै नकायमा कुनै कारको नवेदन दएको छैन ।  

७. यसमा लेिखएका यहोरा ठक साँचो स य हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम संजाय भो न तयार छु ।  

नवेदक 

नामः ................................... 

इ त संवत ........... म हना ............. साल .................गते ............. रोज शभुम ् 
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अनसूुची-६ 

( नयम २० को उप नयम (६) सँग स बि धत) 

  या यक स म तबाट जार  भएको 

याद सूचना 

.............................................................व ने .....................................................को नाउँमा 

 ........................................बटुवल उपमहानगरपा लका कायालयबाट जार  भएको १५ )प (दने सूचना  

 

...............................................व न े ....................................................................ले तपा को व 

...................................ववाद परेको भ न नवेदन दता गरेको हुँदा सो को लपी त यसै साथ पठाईएको छ । 

अतः तपाईले यो याद वझेुको वा रत पूवक तामेल भएको म तले  १५ (प )  दन भ मा आ नो भनाइ स हत 

आफ वा कानून वमोिजमको वारेश माफत यस कायालयमा हािजर हनु आउनहुोला । अ यथा कानून वमोिजम हनुे 

यहोरा जानकार  गराई छ ।  

 

इ त संवत ........... म हना ............. साल .................गते ............. रोज शभुम ् 

  



39 
 

अनसूुची-७ 

( नयम ४२ को उप नयम (१) सगँ स बि धत) 

नणयको ढाचँा  
बटुवल उप महानगरपा लका  या यक स म त 

संयोजक ी......................................................................................... 

सद य ी........................................................................................... 

सद य ी........................................................................................... 

नणय 

संवत ............... सालको नवेदन नं........ 

वषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 

................. िज ला ................ गाउँपा लका/नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा 

नं............ ...............................व ने .......................................................... थम प  

व  

................. िज ला ................ गाउँपा लका/नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा 

नं............ ...............................व ने 

..................................................................................दो ो प  

थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोिजम नवेदन दता भई सोह  ऐनको दफा 

४६ वमोिजम गठन भएको या यक स म त सम  ततु हनु आएको मु ाको संि  त य र नणय यस 

कार छः  

(१) .............. गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपा लका वडा नं. ....................... न सा सट 

नं.... क.नं........ े.फ...........को घरज गामा पि म तफका क.नं..........का सं धयार वप ी 

...................ले घर वनाउँदा आ नो घरज गामा समानास म आई जो ड वनाएको तर छत तथा 

वलेसीको पानी आ नो घर क पाउ ड भ  झानगर  वनाएको हुँदा सो वलेसी व द गराइपाउँ भ े 

नवेदकको नवेदन यहोरा ।  

(२) बटुवल उप महानगरपा लकाबाट च लत भवन नमाण स व धी मापद ड वमोिजम इजाजत ा  

गर  भवनको न सा समेत वीकृत गराई सो न सा वमोिजम भवन नमाण गरेको हुँ । वप ी नवेदकले 

भने वमोिजम आ नो घरको छत तथा वलेसीको पानी नजको घर क पाउ ड भ  झान नगरेको आ नै 

घरज गामा झान गरेको हुँदा झठुा नवेदन खारेज ग रपाउँ भ े यथ को लिखत जवाफ ।  

(३) बटुवल उप महानगरपा लकाबाट थलगत नर ण तथा सव ण गन गएका ा व धक टो लले 

थलगत नर ण गर  म त.........मा पेश गरेको केच स हतको तवेदनबाट यथ को घरतफबाट छत 
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तथा वलेसीको पानी ख दा नवेदकको घर क पाउ ड भ  पन गरेको देिख छ भ े यहोरा उ लेिखत 

भएको  ।  

(४) ववादका दवैु प लाई मेल मलाप गराउने योजनका ला ग.......................... 

गाउँपा लका/नगरपा लका/उपमहानगर/महानगरपा लक वडा नं........,................. मा रहेको मेल मलाप 

के मा पठाउँदा मेल मलाप हनु नसक  फक आएको ।  

नणय 

दवैु प लाई सनुवुाईको ला ग आज पेशी तो कएकोमा ववादका स वि धत प ह  वयमं तथा 

नजह बाट नयु  गरेका कानून यवसायीह  समेतको भनाई सनुी पनुः मलाप  गनहुोस भ न स झाउँदा 

वझुाउँदा प न मलाप  गन म ुर नगन ुभएकोले फाइलमा संल न माण कागजह को समेत मू या न 

गर  थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोिजम नणय दनपुन हनु आई नणयतफ 

वचार गदा नवेदकको क. नं....को पि मतफ यथ को क.नं....को घरज गा जो डएर रहेकोमा ववाद 

देिखएन । नवेदकको भनाई अनसुार आ नो घर क पाउ ड भ  यथ को छत तथा वलेसीको पानी 

झारेको हो होइन भ न थलगत पमै जाँचवझु गर  ा व धक तवेदन पेश गन कायालयबाट ख ट गएका 

ा व धक कमचार ले म त.............मा पेश गरेको केच स हतको ा व धक तवेदन समेतबाट 

नवेदकको माग दावी वमोिजम आ नो घर क पाउ ड भ  यथ को छत तथा वलेसीबाट पानी झन 

गरेको भ े प ु  हनुे देिख छ । यथ ले यस कायालयबाट पा रत गरेको न सामा समेत छत तथा 

वलेसीको पानी आ नै घरज गामा झान भ न देखाईएको र नवेदकको घर क पाउ ड भ  पानी झान 

पाउनपुछ भ न यथ ले दावी वरोध गन समेत नसकेको र च लत कानून र चलनबाट समेत अकाको 

घर क पाउ ड भ  आ नो छत तथा वलेसीको पानी झान पाउने नदेिखएको हुँदा नवेदकको माग वमोिजम 

यथ ले आ नो छत तथा वलेसीबाट आ नै घर ज गामा पानी झान व ध गनपुन देिख छ । 

नवेदकको घर क पाउ डमा पानी झान नपाउने ठहछ  । सो ठहनाले तपिशल बमोिजम गन ु।  

तपिशल 

१. सरोकारवालाले न ल माग गन आएमा नयमानसुार द तरु लई न ल दन ु।  

२. यो नणयमा िच  नवझेु ३५ दन भ  ..............िज ला अदालतमा पनुरावेदन गन जान ुभ न 

 यथ लाई सनुाई दन ु।  

३. याद भ  पनुरावदेन नपरेमा कानून वमोिजम नणय काया वयन गन/ुगराउन ु।  
 

इ त संवत ........... म हना ............. साल .................गते ............. रोज शभुम ् 

 



41 
 

अनसूुची-८ 

( नयम ४८ को सगँ स बि धत) 

अ त रम संर णा मक आदेशको नमूना 
 

बटुवल उप महानगरपा लका   

या यक स म त 

संयोजक ी......................................................................................... 

सद य ी........................................................................................... 

सद य ी........................................................................................... 

आदेश 

संवत ............................ सालको नवदेन नं........ 

वषयः  प डतलाई उपचार गराउन ेस व धमा । 

................. िज ला ................ गाउँपा लका/नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा नं............ 

...............................व ने .................................................................................. थम प  

व  

................. िज ला ................ गाउँपा लका/नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा नं............ 

...............................व ने ..................................................................................दो ो प  

यसमा नवदेकको माग वमोिजम ..........................िज ला वडा नं................................ व ने ...............को 

ना त ..........................को छोरा/छोर  वष ................ को ................ले आफुलाई असा य रोग ला ग नय मत 

पमा ह ाको २ पटक मगृौला डायलो सस गन िच क सकले िशफा रस गरेकोमा एकाघरका छोरा वष 

.................. को ...........................ले नय मत पमा डायलो सस गन अटेर गरेको, घ र घ र पया नभएको 

वहाना गन गरेको, क हले क हले कायालयको कामको य तताले फुसद न मलेको आ द कारण जनाई आफुले 

नय मत ा  गनपुन वा य सेवा ा  गन नसकेको हुँदा आ नो जीवन झनझन खतरायु  व दै गएको भ न 

अ पतालको िच क सकको पजुा र सफा रस स हत पशे हनु आएको नवेदन उपर ारि भक पमा जाचँवझु गदा 

यहोरा मना सव देिखएको हुँदा हाललाई नवदेकको ला ग िच क सकले िशफा रस गरे वमोिजम हरेक ह ा २ पटक 

डायलो सस गन ुगराउन ुतथा नजको वा य लाभका ला ग आव यक अ य व ध समेत मलाउन ुभ न थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोिजम वप ी ........................को नाममा यो अ त रम 

संर णा मक आदेश जार  ग र दएका छ  । यो आदेश म सल सामेल राखी वप ीलाई लेखी  पठाई दन ु। यो 

आदेश अनसुार उपचार भएको जानकार  ा  गर  म सल सामेल रा  ुर नयमानसुार पेश गन ु।  

 

ई त संवत ................... साल ..........म हना....गते रोज..शभुम ्। 
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अनसूुची-९ 

( नयम ५३ को उप नयम (२) सँग स बि धत) 

मलाप को ला ग नवेदनको ढाँचा 
बटुवल उपमहानगरपा लका या यक स म तसम  पेश गरेको मलाप को संयु  नवेदनप  

.............. िज ला  ............. .गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं ......... .
 ...............व ने .................................................................................................को 

छोरा/छोर / ीम त  

वष  ..................को ...............................................................................नवदेक )थम प(  

व  

.............. िज ला  ............. .गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं ......... .
 ...............व ने वष  ..................को ............................................लिखत  

दो ो प  (जवाफ कता) 
वषयः स व ध व छेद । 

हामी नवदेक  न न लिखत नवदेन गदछौः  

१. हामी वच संवत ...... सालमा सामािजक पर परा अनसुार ववाह भएकोमा क रव  २ वषस म  समुधरु दा प य 
जीवन रहेको थयो । हामीबाट .............. साल जेठमा .............. छोराको समते जायज म भएको,   सो ह वष 
.................. सालको तहारमा माइत गएप छ घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, 
लन गएको तर उ टै कुट पट गर  पठाएको भ न नवेदकको नवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो न याएको नउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गर  जवरज त घरबाट नकाला गरेको हो । 
आफु खशुीले माइत गई वसेको होइन अझप न लो ने त आ नो यथावत माया, स ाव र स मान रहेकोले 
लो ने वा नीको स व ध यथावत कायम गराईपाउँ भ  े यथ को लिखत जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गर  आय , केह वष लो ने वा नी छु टएर व य , हामीबाट एक स तानको जायज म समेतभैसकेको 
छ । घरमा सामा य घरायसी वषयले मनमटुाव भई लो ने वा नी अलग अलग वसेकोमा  .....................

गाउँपा लका नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लकाको या यक स म त माफत वडा नं .
 .................अ तगतको  ............................मेल मलाप के मा मेल मलापकता .................को 

पहलमा एक आपसमा छलफल गर  मल  आएको यहोरा यो छ क  वगतमा जे ज ता वषयमा असमझदार  
तथा वेमेल भएको भए ताप न हामी वच एक अका त व ास, सदभाव र मे कायमै रहेकोले लो न े वा नीको 
स व ध व छेद गर  पाउँ भ े नवदेन दावी छो ड पनुः समुधरु स व धका साथ दा प य जीवनलाई यवि थत 
ढंगले अगा ड वढाउने छ  । नवेदकको घरमा त काल लो ने वा नी म ल व ने वातावरण नहनुे भएकोले 
छु ै ठाउमा डेरा लई व न हामी दवैु प  सहमत भएकाले थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा 
४७ बमोिजम यो मलाप को संयु  नबदेन पेश गरेका छ , लेिखए बमोिजम मलाप  गर  पाउँ ।   

४. ..................गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका थानीय या यक काय वधी 
वमोिजम यो मलाप को संयु  नवेदन द तरु बापत  ...........यसैसाथ संल न छ ।  

५. यसमा लेिखएका यहोरा ठक साचँो  हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला वझुाउँला ।  

नवदेकह  

...................................... थम प  

.................................... दो ो प  
 

इ त संवत ्............. साल...................म हना......................गते.....................रोज शभुम ् 
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अनसूुची-१० 

( नयम ५३ को उप नयम (५) सँग स बि धत) 

मलाप को ढाचँा 

  

बुटवल उपमहानगरपा लका या यक स म तसम  पेश गरेको मलाप को संयु  नवेदनप  

.............. िज ला  ............. .गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं ............... ......... .

व ने .................................................................................................को छोरा /छोर / ीम त  

वष  ..................को ...............................................................................नवेदक )थम प(  

व  

.............. िज ला  ............. .गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं 

लिखत जवाफकता........................को .......................व ने वष........................ (दो ो प ) 

वषयः स व ध व छेद । 

हामी नवेदक  न न लिखत नवेदन गदछ  : 

१. हामी वच संवत ......... सालमा सामािजक पर परा अनसुार ववाह भएकोमा क रव  २ वषस म  

समुधरु दा प य जीवन रहेको थयो । हामीबाट ..... साल जेठमा १ छोराको समेत जायज म भएको,   सो ह 

वष ........ सालको तहारमा माइत गएप छ  घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, 

लन गएको तर उ टै कुट पट गर  पठाएको भ न नवेदकको नवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो न याएको नउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गर  जवरज त घरबाट नकाला 

गरेको हो । आफु खशुीले माइत गई वसेको होइन अझप न लो ने त आ नो यथावत माया, स ाव र 

स मान रहेकोले लो ने वा नीको स व ध यथावत कायम गराईपाउँ भ े यथ को लिखत जवाफ रहेको  

।  

३. हामी झगडा गर  आय , केह वष लो ने वा नी छु टएर व य , हामीबाट एक स तानको जायज म 

समेतभैसकेको छ । घरमा सामा य घरायसी वषयले मनमटुाव भई लो न े वा नी अलग अलग वसेकोमा 

.. ...................गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लकाको या यक स म त माफत वडा नं .

 .................अ तगतको  ............................मेल मलाप के मा मेल मलापकता .................को पहलमा एक आपसमा 

छलफल गर  मल  आएको यहोरा यो छ क  वगतमा जे ज ता वषयमा असमझदा र  तथा वमेेल भएको 



44 
 

भए ताप न हामी वच एक अका त व ास, सदभाव र मे कायमै रहेकोले लो ने वा नीको स व ध 

व छेद गर  पाउँ भ े नवेदन दावी छो ड पनुः समुधरु स व धका साथ दा प य जीवनलाई यवि थत 

ढंगले अगा ड वढाउने छ  । नवेदकको घरमा त काल लो ने वा नी म ल व न े वातावरण नहनुे 

भएकोले छु ै ठाउमा डेरा लई व न हामी दवैु प  सहमत भएकाले थानीय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को दफा ४७ )२ (वमोिजम यो मलाप को संयु  नवेदन पेश गरेका छ , लेिखए वमोिजम 

मलाप  गर  पाउँ ।  

४. ..................गाउँपा लका /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लक थानीय या यक काय वधी 

वमोिजम यो मलाप को संयु  नवेदन द तरु बापत  ...........यसैसाथ संल न छ ।  

५. यसमा लेिखएका यहोरा ठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला वझुाउँला ।  

नवेदकह  

...................................... थम प  

.................................... दो ो प  

 

इ त संवत ्............. साल...................म हना......................गते.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-११ 

( नयम ६० को उप नयम (३) सँग स बि धत) 

मेल मलापकतामा सूचीकृत हनु े नवेदन ढाचँा 
या यक स म त 

बटुवल उप महानगरपा लका  
या यक स म त सम  पेश गरेको नवेदन 

 

वषयः मेल मलापकतामा सूचीकृत हनु पाउँ ।  

 

ततु वषयमा तप सलमा उ लेिखत कागजातह को त ल प  साथै राखी ............  

गाउँपा लका/नगरपा लकाको या यक स म त अ तगतका ............ मेल मलाप के मा सूचीकृत भई 

मेल मलाप गराउन अनमु त पाउँ भनी नवेदन गदछु ।  

तप सल  

१) नाग रकता माणप को छायँाकपी,  

२) नातक तहस म उ तण गरेको शैि क माणप को छायँाकपी, 

३) मेल मलापकताको ता लम ा  गरेको माणप को छायाँकपी, 

४) मेल मलाप स ब धी अनभुव र 

५) यि गत ववरण (Bio- data) 

                                                         नवेदक 

नाम थरः .......... 

द तखतः ........... 

म तः ............. 

  

 

फोटो 
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अनसूुची-१२ 

( नयम ७६ को उप नयम (१) सगँ स बि धत) 

बटुवल उप महानगरपा लकाको या यक स म त सम  पेश गरेको  

भ रभराउको नवेदन प  

वषयः भ रभराई पाउँ भ े वारे । 

......व ने................................नवेदक ÷वाद ÷ तवाद  

व  

.......व ने.............वप ी ÷वाद ÷ तवाद  

मु ा 

म नवेदक नवेदन वापत  १०।– द तरु साथै राखी न न यहोरा नवेदन गदछु । 

१. उपरो  वप ी सँगके उ लेिखत मु ा यस उपमहानगरपा लकाको या यम स म तको म तको नणय 

बमोिजम मैले यस कायालयमा राखेको द तरु . ............. रकम म तको .....................िज ला 

अदालतको फैसला बमोिजम मैले भर  भराई पाउने ठहर भएको हुँदा ी ......................उ  रकम 

भराई पाउन यो नवेदन पेश गरेको छु ।  

२. मैले यस कायालयमा ज मा गरेको द तरु रकमको भपाइ र सद भौचरको स लै त र स मा नत ी 

िज ला अदालतको अि तम फैसलाको छायाँकपी यसै साथ संल न छ ।  

३. यसमा लेिखएको यहोरा ठक हो, झु ा ठहरे सहुँला बझुाउला ।  

            नवेदक 

           नज.............. 

ई त स वत ......... साल ......................म हना ...........गते ...........रोज शभुम । 
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अनसूुची -१३ 

( नयम ७७ को उप नयम (१) सँग स बि धत) 

चलन चलाउने नवेदन 

बटुवल उप महानगरपा लकामा पेश गरेको 

नवेदन प  

वषयः चलन चलाई पाउँ भ े वारे । 

.......व ने.....................नवेदक ÷वाद ÷ तवाद  

व  

.......व ने..................वप ी ÷वाद ÷ तवाद  

मु ा 

म नवेदक नवेदन वापत  १०।– द तरु साथै राखी न न यहोरा नवेदन गदछु । 

१. उपरो  बप ी संगको उ लेिखत मु ा यस उप महानगरपा लकाको या यक स म तबाट म त ...मा 

नणय भइ उ  घर ज गा वा जनु स पि  भोग गन पाउने गर  नणय भएको छ ।  

 
 

१. उपरो  वप ी सँगको उ लेिखत मु ा यस उपमहानगरपा लकाको या यक स म तबाट म त 

.................. मा नणय भई उ  घर ज गा वा जन ुस पि  भोग गन पाउने गर  नणय भएको 

छ (सो स पि  वा व त ु उ लेख गन)। िज ला अदालतमा वप ीले पनुरावलोकन गरेकोमा 

स मा नत अदालतबाट समेत म त ................ मा  नणय हुँदा या यक स म तकै नणयलाई 

सदर गर  मेरै हक भोग कायम गरेको हुँदा सो मेरो हक भोगको कायम भएको स पि  रहेको 

हदुा िश ा तिश  मलाई उ  स पि  चलन चलाई पाउन यो नवेदन पेश गरेको छु । 

२. यसै नबेदन साथ देहायका कागजातह  संल न गरेको छु । 

क . या यक स म तले म त ..... मा गरेको नणयको त ल प  

ख. ी ... िज ला अदालतले गरेको म त ...को सदर फैसलाको त ल प  

ग. यस ववाद स व  म सल यसै कायालयमा रहेको छ  

घ.लेिखएको यहोरा ठक साँचो छ, कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

           नवेदक 

          नज............... 
 
 

ई त संवत ..................साल...................म हना.............गते........रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-१४ 

( नयम ७९ को उप नयम (४) सँग स बि धत) 

स प त रो ाको अदेश 

बटुवल उप महानगरपा लका  

या यक स म त 

संयोजक ी......................................................................................... 

सद य ी........................................................................................... 

सद य ी ...........................................................................................  

आदेश 

संवत  .................सालको नवेदन नं........  

वषयः स प त ह ता तरण रो ा 
.............. िज ला  ............. .गाउँपा लक /नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं ......... .

 ...............व ने .................................................................................................को 

छोरा/छोर / ीम तवष  ..................को .........................................................नवदेक )थम प(  

व  

......िज ला...........गाउँपा लका/नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं.... वप ी (दो ो 

प )..........व न.े...वष.....को यसमा नवदेकको माग बमोिजम......िज ला........ 

......गाउँपा लका/नगरपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं.... े.फ......... क.नं........ ज गामा 

बनेको.........को नाममा रहेको अव डाको..................वग फटको चार त ले घर र लग लगापात समेत 

वप ी....स पि  नज वप ीबाट अ य अंिशयारह को म जरु  वना हक ह ता तरण हनु स न े आशंका गर  

नवदेकले दएको नवेदन उपर ारि भक पमा जाचँवझु गदा यहोरा मना सव देिखएको हुदँा हाललाई य  को 

नाममा रहेको उि लिखत घरज गाको हक ह ता तरण गन सफा रस न दन वडालाई र अक  आदेश नभएस मका 

ला ग उ  घरज गाको हक ह ता तरण नगन/ुगन न दन ुभनी मालपोत कायालयको नाममा समेत थानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ को नयम ४९ (६) बमोिजम यो रो ाको आदेश जार  ग र दएका छ  । यो आदेश म सल 

सामेल राखी स वि धत कायालयह मा पठाई दन ु। यो आदेश अनसुार रो ा भएको जानकार  ा  गर  म सल 

सामेल रा  ुर नयमानसुार पेश गन ु। 

ई त संवत................साल.............मा हना...........गते‘..........रोज शभुम ् 
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अनसूुची-१५ 

( नयम ८८ को उप नयम (६) सँग स बि धत) 

न लको ला ग नवेदन 

बटुवल उप महानगरपा लकामा 
या यक स म त  पेश गरेको 

नवदेन प  

वषयः न ल पाउँ भ े बारे । 

................... ब ने ........................................................ नवेदक/वाद / तवाद  

व  

............... ब ने ................................................................... वप ी/वाद / तवाद  

मु ाः .................................. 

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

म नवेदक नवेदन द तरु वापत . १०।– साथै रािख न न यहोरा नवदेन गदछुः 

(१) उपरो  वप ीसँगको उ लेिखत मु ामा अ ययनको ला ग देहायका कागजातह  आव यक परेको हुँदा 

मािणत त ल प  पाउँ भनी यो नवेदन साथ उपि थत भएको छु । अतः न लको मािणत त ल प  पाउँ ।  

देहाय  

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

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

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

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

२) लेिखएको यहोरा ठक साँचो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुलँा बझुाउँला ।  

           नवदेक 

          नज .......................... 

 इ त स वत ् ......... साल .... म हना .... गते रोज ्... शभुम ्................ 

 
 
k|:tfj g+= @)=@ 
s/f/df k|fljlws sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL sfo{ljlw , @)&$ ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=@ 
 a'6jn pk–dxfgu/kflnsf gu/sfo{kflnsfaf6 cfhsf] a}7sdf k|:t't x'g cfPsf] s/f/df k|fljlws sd{rf/L 
Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ dfly bkmfjf/ 5nkmn ul/of] . k|:t't sfo{ljlwdf kl/dfh{g ug{ cfjZos 
b]lvPsf]n] b]xfo adf]lhdsf] kl/dfh{g ;lxtsf] s/f/df k|fljlws sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 
kfl/t ug]{ lg0f{o ul/of] . 
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a'6jn pkdxfgu/kflnsfdf s/f/df k|fljlws sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL 
sfo{ljlw, @)&$ 

 
a'6jn pkdxfgu/kflnsfn] pknAw u/fpg] ;]jf k|jfx / ljsf; lgdf{0fsf] sfo{nfO{ Jojl:yt / k|efjsf/L agfpg 
o; a'6jn pkdxfgu/kflnsfsf] nflu gu/ ;ef jf g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] sd{rf/L b/aGbLsf] cwLgdf /lx 
l/Qm k|fljlws kbdf  s/f/ ;Demf}tfsf cfwf/df ;]jf s/f/df lng] sfo{nfO{ Jojl:yt ug{sf nflu s]lx k|zf;sLo 
sfo{ljlw / lgoldt ug]{ P]gsf] bkmf # n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L a'6jn pkdxfgu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfn] of] 
sfo{ljlw :jLs[t u/L hf/L u/]sf]5 .  
!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM 

s= o; sfo{ljlwsf] gfd æa'6jn pkdxfgu/kflnsfæ gu/ sfo{kflnsfdf s/f/df k|fljlws sd{rf/L Joj:yfkg 
;DaGwL sfo{ljlw, @)&$æ /x]sf] 5 .  

v= of] sfo{ljlw sfo{kflnsfn] lg0f{o u/]sf] ldltaf6 k|f/De x'g]5 .  
 
@= kl/efiffM  ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf– 

s=  æk|d'væ eGgfn] qmdzM a'6jn pkdxfgu/kflnsfsf] k|d'v ;Demg' kb{5 . 

v=  æP]gæ eGgfn] “:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$” ;Demg' kb{5 .  

u=  æsfo{ljlwæ eGgfn] “a'6jn pkdxfgu/kflnsfdf s/f/df k|fljlws sd{rf/L Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, 

@)&$” ;Demg' kb{5 .  

3=  æsfof{noæ eGgfn] a'6jn pkdxfgu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 . 
ª= æk|fljlws sd{rf/Læ eGgfn] lgod #-@_ adf]lhd k|fljlws ;]jf pknAw u/fpg] u/L Joj:yf ePsf 

sd{rf/L ;Demg' kb{5 . 
r= æ;ldltæ eGgfn] lgod % adf]lhd ul7t cGtjftf{ tyf ;"lrs/0f ;ldlt ;Demg' kb{5 . 
5= ægu/kflnsf eGgfn] a'6jn pkdxfgu/kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

#= sfo{ljlw nfu" x'g] If]q / ;]jfM -!_ :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf *# sf] pkbkmf -&_ tyf 
:yfgLo txdf ;]jf k|jfx ;DaGwL Joj:yfsf] bkmf !%-$_ adf]lhd k|fljlws sd{rf/L s/f/df /fVg] k|of]hgsf] 
nflu of] sfo{ljlw :jLs[t u/L nfu" ul/Psf] 5 .  
-@_ sfof{non] b]xfosf] ;]jf;Fu ;DalGwt k|fljlws sd{rf/L o; sfo{ljlw adf]lhd cjlw tf]sL s/f/df /fVg 

;Sg]5M  
-s_ OlGhlgol/Ë ;]jf;Fu ;DalGwt 

-v_ s[lif ;]jf;Fu ;DalGwt, 
-u_ kz' ;]jf;Fu ;DalGwt, 
-3_ jg ;]jf;Fu ;DalGwt, 
-ª_ :jf:Yo ;]jf;Fu ;DalGwt, 
-r_ jftfj/0f / ;/;kmfO ;Fu ;DalGwt, 
-5_ cGo s'g} k|fljlws ;]jf;Fu ;DalGwt . 

 
$= 5gf}6 ;DaGwL Joj:yfM lgod # adf]lhdsf k|fljlws sd{rf/L sfof{non] s/f/df /fVg] k|of]hgsf] nflu 

;"lrs/0f tyf 5gf}6 ;DaGwL Joj:yf b]xfo adf]lhd x'g]5M  
-!_  k|fljlws sd{rf/Lsf] cg';"lr - ! adf]lhd :jLs[t sfo{ ljj/0f adf]lhd kb jf ;]jf If]q tyf ;DalGwt 

;]jf ;d"xsf] of]Uotf, kfl/>lds, ;]jf zt{ ;d]t tf]sL ;DalGwt sfof{nosf] ;"rgfkf6L, j]e;fO{6 tyf 
cGo s'g} ;fj{hlgs :yndf cg';"rL - @ adf]lhdsf] 9fFrfdf sDtLdf !% -kG„_ lbgsf] ;"rgf k|sfzg 
ug{'kg]{5 . 

-@_  cfj]bg kmf/fdsf] gd"gf cg';"rL - # adf]lhd x'g]5 . cfj]bg b:t'/ a'6jn pkdxfgu/kflnsfaf6 
lgwf{/0f eP adf]lhd x'g]5 .  
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-#_  pklgod -@_ adf]lhd kg{ cfPsf cfj]bgx? b]xfosf] cfwf/df bkmf % sf] ;ldltn] d"NofÍg u/L ;'lrs[t 
ug{'kg]{5M 
s=  z}lIfs of]Uotf jfkt– ^) -;f7L_ c+s, -ljlzi6 >]0fL jfkt ^), k|yd >]0fL jfkt %%, l4tLo >]0fL 

jfkt %), t[tLo >]0fL jfkt $%, -lqe'jg ljZjljBfno jf dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfsf] c+s 
u0fgfsf cfwf/df_ . 

v=  sfo{ cg'ej jfkt– !) -bz_ c+s -k|lt jif{ @ c+ssf] b/n], k|dfl0ft ljj/0f ;+nUg ePsf] x'g'kg]{_ . 
u=  :yfgLo afl;GbfnfO{ b]xfo adf]lhd – !) -bz_ c+s  

!= ;DalGwt gu/kflnsfsf] afl;Gbf ePdf –  !) c+s 
@= ;DalGwt lhNnfsf] afl;Gbf ePdf – * c+s  
#= ;DalGwt k|b]z cGt{utsf] afl;Gbf ePsf –  & c+s 

3=  cGtjftf{df clwstd @) c+s . o; cg';f/ cs+ k|bfg ubf{ Go'gtd * -cf7_ / clwstd !$ -
rf}w_ sf] ;Ldfleq /xL k|bfg ug{'kg]{5 .  

-$_  pklgod -!_ adf]lhd cfj]bg dfu ubf{ k|fljlws sfo{ -OlGhlgol/+u, :jf:Yo tyf kz' lrlsT;f 
nufotsf cGo If]q_ sf nflu cfjZos kg]{ Joj;flos k|df0fkq -nfO{;]G;_ k|fKt u/]sf JolQmn] dfq 
cfj]bg lbg ;Sg]5g\ . 

 
%= cGtjf{tf{ / ;"lrs/0f ;ldltM dfu kb ;+Vofsf cfwf/df sfo{ljlwsf] lgod -$_ sf] lgod -#_ adf]lhd pRrtd 

c+s k|fKt u/]sf pDd]bjf/nfO{ k|f/lDes 5gf}6 ug{ / cGtjf{tf{ ;d]t lnO{ ;"lrs/0fsf] l;kmfl/; ug{ b]xfosf] 
cGt/jftf{ tyf ;"lrs/0f ;ldlt /xg]5M 

-s_ k|d'v k|zf;sLo clws[t        –;+of]hs 
-v_ k|d'vn] tf]s]sf] ljifo lj1sf] ?kdf ;/sf/L ;]jfsf] clws[t :t/sf] sd{rf/L   – ;b:o 
-u_ k|zf;g dxfzfvf k|d'v        – ;b:o  
-3_ lhNnf k|zf;g ÷ Onfsf k|zf;g sfof{nosf] clws[t k|ltlglw   – ;b:o 
-ª_  gu/kflnsfsf] ljifout zfvf k|d'v            –;b:o–;lrj 
-r_  ;ldltn] cfjZos 7fg]df yk lj1 ;b:onfO{ cfdlGqt ug{ ;lsg]5 . 

^= ;"lrs/0fsf] ljj/0f k|sfzg ug]{M -!_ lgod $ adf]lhd ;a}eGbf a9L c+s k|fKt ug]{ pDd]bjf/x? lgod % 
adf]lhdsf] ;ldltsf] l;kmfl/;sf] cfwf/df sfof{non] pDd]bjf/x?sf] /f]n gDa/, gfd y/, 7]ufgf, sfd ug{ 
tf]lsPsf] zfvf cflb ;d]t pNn]v u/L of]Uotfqmd cg';f/ ;"lrs/0fsf] ljj/0f k|sfzg ug]{5 .  
-@_ pklgod -!_ adf]lhd ;"lrs/0f k|sfzg ubf{ kb ;+Vof eGbf bf]Ja/ ;+Vofdf j}slNks pDd]bjf/sf] ;"rL 

;d]t k|sfzg ug{'kg]{5 / l;kmfl/z ePsf pDd]bjf/x?sf] ;"rL ;"rgf kf6Ldf ;d]t 6fF; ug{'kg]{5 .  
t/ cfj]bg g} sd k/]sf] cj:yfdf sd pDd]bjf/ ;'lrs/0f ug{ ;lsg]5 .  

-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf of]Uotfqmddf /x]sf pDd]bjf/nfO{ l56f] ;~rf/ dfWodaf6 hfgsf/L u/fO{ ;f]sf] 
clen]v ;d]t /fVg'kg]{5 .  

&= s/f/ ug]{M -!_ sfof{non] ;"lrs[t u/]sf d'Vo pDd]bjf/nfO{ & -;ft_ lbgsf] Dofb lbO{ s/f/ ug{ ;"rgf lbg'kg]{5 .  
-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] cjwL leq s/f/ ;Demf}tf ug{ cfpg] ;"lrs[t pDd]bjf/;Fu sfof{non] cg';"rL - 

! adf]lhdsf] sfo{-ljj/0f ;lxt cg';"rL - $ adf]lhdsf] 9fFrfdf s/f/ ug{'kg]{5 . pQm cjlw leq ;Dks{ 
/fVg gcfPdf qmdzM j}slNks pDd]bjf/nfO{ ;"rgf lbO{ s/f/ ug{ ;lsg]5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhd s/f/ u/] kZrft cg';"rL - % adf]lhdsf] kq sfof{non] k|fljlws sd{rf/LnfO{ 
lbg'kg]{5 .  

-$_ pklgod -@_ adf]lhd sfof{non] sfol{\jj/0f lbFbf ljifout zfvf ;d]t tf]sL sfddf nufpg' kg]{5 .  
-%_ o; sfo{ljlw adf]lhd s/f/ ubf{ ;fdfGot cfly{s jif{sf] >fj0f ! -Ps_ b]lv csf]{ jif{sf] c;f/;Ddsf 

nflu dfq s/f/ ug{' kg]{5 . t/ pQm kbn] ug{'kg]{ sfd ;dfKt ePdf jf kof{Kt gePdf jf sfo{k|f/De g} 
gePsf] cj:yfdf :yfgLo txn] sfdsf] af]em / cjlw x]/L s/f/sf] cjlw 36fpg ;Sg]5 .  
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-^_ pklgod -%_ adf]lhd Ps cfly{s jif{sf] lglDt ;]jf s/f/df lnPsf] JolQmnfO{ k'gM csf]{ jif{sf] nflu ;]jf 
s/f/df lng' k/]df k'gM k/LIf0f, 5gf}6 / z'¿ s/f/ ;/x dflg ;Demf}tf ul/g]5 .  

-&_ k|fljlws sd{rf/Ln] :j]R5fn] s/f/ lg/Gt/tf ug{ grfx]df sDtLdf ! -Ps_ dlxgf cufl8 sfof{nodf 
lnlvt ?kdf hfgsf/L u/fpg' kg]{5 . o;/L hfgsf/L gu/fO{ s/f/ cGt u/L sfd 5f]8]df To:tf] 
JolQmnfO{ k'gM s/f/df sfd ug]{ cj;/ lbO{g] 5}g . 

-*_ o; lgod ljk/Ltsf] cjlw pNn]v u/L jf s/f/df pNn]v eP eGbf a9L /sd e'QmfgL lbPdf To;/L 
cjlw pNn]v ug]{ jf /sd e'QmfgL ug]{ sd{rf/Lsf] tnj eQfaf6 s§f u/L c;"n pk/ ul/g]5 / 
ljefuLo sf/jfxL ;d]t ul/g]5 .  

*= sfo{ zt{, kfl/>lds / cjlwM  -!_ o; sfo{ljlw adf]lhd ;]jf s/f/ ;Demf}tf ul/Psf k|fljlws sd{rf/Lsf] 
dfl;s kfl/>lds ;DalGwt tx jf kbsf] z'? tna :s]ndf ga9\g] u/L s/f/ ;Demf}tfdf pNn]v eP adf]lhd 
x'g]5 . :yfgLo eQf kfpg] :yfgdf g]kfn ;/sf/sf] b//]6 adf]lhd s/f/df pNn]v eP cg';f/ :yfgLo eQf 
pknAw u/fpg ;lsg]5 .  
-@_ sfof{non] sfo{-ljj/0fdf pNn]v eP adf]lhd k|ultsf] :ynut jf j:t'ut k|ltj]bgsf cfwf/df sfo{ 

;Dkfbg cg';f/ s/f/df pNn]v u/L e|d0f eQf jf lkmN8 eQf pknAw u/fpg ;Sg]5 .  
   t/ s/f/ ;Demf}tfdf pNn]v gul/Psf] e|d0f eQf, lkmN8 eQf jf cGo eQf pknAw u/fpg ;lsg] 5}g\ . 

-#_ sfof{non] s/f/sf k|fljlws sd{rf/Lsf] kfl/>lds e'QmfgL ubf{ lghn] dlxgfe/L u/]sf] sfdsf] ljj/0f 
(Time Sheet) ;lxtsf] k|ltj]bg tof/ ug{ nufO{ ;DalGwt ljifout zfvfsf] l;kmfl/zsf] cfwf/df dfq 
e'QmfgL ug{' kg]{5 . 

-$_ o; sfo{ljlw adf]lhd k|fljlws sd{rf/Ln] s/f/df sfd u/]s} cfwf/df kl5 s'g} klg kbdf c:yfoL jf 
:yfoL lgo'lQm x'gsf nflu s'g} klg bfaL ug{ kfpFg] 5}g . 

-%_ pklgod -!_ adf]lhd s/f/ ubf{ sfd z'? ug]{ ldlt / cGTo ug]{ ldlt ;d]t pNn]v ug{'kg]{5. t/ To:tf] 
s/f/sf] cjlw Ps k6sdf ! -Ps_ jif{ eGbf a9L x'g] 5}g . 

(= s/f/ ;dfKtLM -!_ o; sfo{ljlw adf]lhd s/f/ ul/Psf] kb jf b/aGbLdf g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd sd{rf/L 
;dfof]hg eO{ vl6O{ cfPdf To:tf] JolQmsf] s/f/ :jtM cGTo x'g]5 . 
-@_ s/f/ ;Demf}tf ul/Psf] k|fljlws sd{rf/Lsf] sfo{ ;Gtf]ifhgs gePsf] elg sfo{/t ljifout zfvf jf 

sfof{non] l;kmfl/z u/]df k|d'vn] cfjZos 5fgljg ug{ nufO{ ;kmfOsf] df}sf lbO{ sfof{non] h'g;'s} 
cj:yfdf s/f/af6 x6fpg ;lsg]5 .  

!)= ljljwM o; sfo{ljlwsf] sfof{Gjogsf] qmddf yk Joj:yf ug{' k/]df o; sfo{ljlw tyf k|rlnt sfg"g;Fu 
gaflemg] u/L pkdxfgu/kflnsfn] cfjZos lg0f{o ug{ ;Sg]5 .  

  
  



53 
 

cg';"rL - ! 
-a'Fbf $=!;Fu ;DalGwt sfol{\jj/0fsf] 9fFrf_ 

a'6jn pkdxfgu/kflnsf 
gu/sfo{kflnssf] sfof{no 

a'6jn 
k|b]z g+= % g]kfn 

 
sfo{ ljj/0fsf] gd'gfM 

k|fljlws sd{rf/Lsf] kb gfdM     sfd ug{'kg]{ :yfgM 
 
k|fljlws sd{rf/Lsf] gfdM 
 
;'kl/j]IfsM       k|ltj]bg k]z ug{'kg]{ clwsf/LM  

 
 
sfo{ ljj/0fM 
!=  
@=  
#= 
$= 
%= 
^= 
&= 
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cg';"rL - @ 
-a'Fbf $=!;Fu ;DalGwt cfj]bgsf] 9fFrf_ 

a'6jn pkdxfgu/kflnsf 
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

a'6jn 
k|b]z g+= % g]kfn 

 
s/f/df ;]jf lng] ;DaGwL ;"rgf 

-;"rgf k|sflzt ldlt M @)&  ÷      ÷   _ 
 
a'6jn pkdxfgu/kflnsfsf] nflu=======================-ljifout zfvf_ df /xg] u/L ====================================-kb_ sf] 
?kdf b]xfosf] ;+Vof / of]Uotf ePsf] k|fljlws sd{rf/L s/f/df /fVg' kg]{ ePsfn] of]Uotf k'u]sf g]kfnL gful/sx?n] 
of] ;"rgf k|sflzt ePsf] ldltn] !% -kG3|_ lbg leq lbgsf] @M)) ah];Dd /fh:j lt/]sf] /l;b ;lxt b/vf:t lbg 
x'g ;DjlGwt ;j}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sfzg ul/Psf] 5 . o;sf] kmf/fd, b/vf:t b:t'/, ;lxtsf] lj:t[t 
ljj/0f sfof{noaf6 pknAw x'g]5 .  

kb gfd   ;+Vof 
  
  

  
  
@= z}lIfs of]Uotf / cg'ej -gd'gf_ M 

!=  g]kfnL gful/s . 
@=  Go"gtd of]Uotf  
#=  cg'ejsf] xsdf ;Da4 sfo{df sDtLdf ====== jif{sf] sfo{ cg'ej ePsf]  .  
$=  ==== jif{ pd]/ k'/f eO{ ==== jif{ ggf3]sf] x'g'kg]{ . 
%=  ========sfplG;ndf btf{ ePsf] -k|df0fkq_ . 
^=  cGo k|rlnt sfg"gåf/f cof]Uo gePsf] . 
 

#= b/vf:tdf ;+nUg ug{'kg]{M pDd]bjf/sf] JolQmut ljj/0f, z}lIfs of]Uotfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk, g]kfnL gful/stfsf] 
k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk, cg'ejsf] k|dfl0ft k|ltlnlk tyf k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd ljleGg sfplG;n 
jf kl/ifb\ jf cGodf btf{ ePsf] k|dfl0ft k|ltlnlk ;+nUg x'g'kg]{5 . k]z ul/g] ;a} k|ltlnlksf] k5fl8 pDd]bjf/ 
:jo+n] x:tfIf/ u/L k|dfl0ft ug]{ .  
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अनसूुची - ३  
(बुदँा ४.२ सँग स बि धत दरखा त फारामको ढाँचा) 

बटुवल उपमहानगरपा लका, नगरकायपा लक◌ाको कायालय 
बटुवल 

देश नं .५ नेपाल 
 

करारको ला ग दरखा त फाराम 
)क (वयैि क ववरण  

 नाम थर
  

)देवनागर मा(   

)अं जेी ठूलो अ रमा(   ल : 

नाग रकता नं: जार  गन िज ला : म त : 

थायी ठेगाना क  (िज ला  ख (न .पा/.गा.व.स.  ग  (वडा नं  

 घ  (टोल :  ङ  (माग/घर नं: .  च  (फो नं.  

प ाचार गन ठेगाना : ईमेल 

बाबकुो नाम, थर : ज म म त )             :व.सं.मा)              (ईि व संवतमा(  

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर              :वष            म हना  

)ख (शैि क यो यता /ता लम )दरखा त फाराम भरेको पदको ला ग चा हने आव यक यूनतम शैि क यो यता/ता लम मा  उ लेख गन(  

आव यक यूनतम यो यता व व ालय /बोड/ता लम दने सं था  शैि क उपा ध /ता लम  संकाय ेणी /तशत  मूल वषय 

शैि क यो यता      

     

ता लम      

)ग (अनभुव स ब धी ववरण  

कायालय पद सेवा /समूह/उपसमूह  ेणी /तह  थायी /अ थायी/करार  
अव ध 

देिख स म 
       
       

मैले यस दरखा तमा खलुाएका स पूण ववरणह  स य छन ्। दरखा त बझुाएको पदको सूचनाको ला ग अयो य ठह रने गर  कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै 
कुरा ढाँटे वा लकुाएको ठह रएमा च लत कानून बमोिजम सहनछुे /बझुाउनेछु । उ मदेवारले पालना गन भनी च लत कानून तथा यस दरख ◌ा त फारामका 
पृ ह मा उ लेिखत सबै शत तथा नयमह  पालना गन म जरु गदछु । साथै करारमा उ लेिखत शतह  पूण पमा पालना गनछु र करारको समयभ दा अगाव ै
करारको अ य गदा क तीमा ३ म हनाको पूव सूचना दई कायालयमा नवदेन दनछुे । 

उ मेदवारको या चे सह छाप उ मेदवारको द तखत 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

म त: 

कायालयले भनः 
र सद /भौचर नं: .  रोल नं: . 
दरखा त अ वीकृत भए सो को कारण : 
दरखा त ज ुगनको नाम र द तखतः 
म त : 

दरखा त वीकृत /अ वीकृत गनको 
द तखत 
म त : 

 

य  :दरखा त साथ सूचनामा उ लेिखत लगायत न न लिखत कागजातह  अ नवाय पमा उ मदेवार आफैले मािणत गर  पेश गन ुपनछ । 
)१ (नेपाल  नाग रकताको माणप को त ल प ,   (२  (समक ता र स ब  आव यक पनमा सो को त ल प , (३  (यूनतम शैि क यो यताको माणप  र  

चा र क माणप को त ल प, ा व धक काय )इि ज नय र , वा य तथा पश ुिच क सा लगायतका अ य े  (का ला ग आव यक पन यवसा यक माणप 
)लाईसे स(को त ल प , ता लम र अनभुव आव यक पनमा सो समेतको त ल प, आ द ।  

हालसालै िखचेको 

पासपोट साईजको परैु 

मखुाकृ त देिखने फोटो 

यहाँ टा ने र फोटो र 

फाराममा पन गर  

उ मेदवारले द तखत 
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cg';"rL - $ 
-a'Fbf &=! ;Fu ;DalGwt s/f/ ;Demf}tfsf] 9fFrf_ 

s/f/ ;Demf}tf 
 
a'6jn pkdxfgu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, -o;kl5 klxnf] kIf elgPsf]_ / ====================lhNnf, 
===================gu/kflnsf/ufpFkflnsf, j8f g+= ===== a:g] >L ============================================================ -o;kl5 
bf]>f] kIf elgPsf]_ sf aLr a'6jn pkdxfgu/kflnsfsf] =================================================-    _ sf] sfdsfh 
ug{ u/fpg ldlt @)&  ÷======÷====== sf] lg0f{o cg';f/ b]xfosf sfo{/zt{sf] cwLgdf /lx bf]>f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ 
;]jf pknAw u/fpg dGh'/ ePsfn] of] s/f/sf] ;+emf}tf u/L Ps/Ps k|lt cfk;df a'lem lnof}+ lbof}+ : 

!= sfdsfh ;DaGwdfM bf];|f] kIfn] cfkm'nfO{ tf]lsPsf] ;+nUg sfo{ ljj/0f cg';f/sf] sfo{ klxnf] kIfn] tf]s]sf] 
;do / :yfgdf pkl:yt eO{ ug{' kg]{5 / cfjZostfg';f/ yk sfd ug{' kg]{5 . 

@= sfd ug{' kg]{ :yfg M =====================================================================.  
#= s/f/df sfd u/] afkt kfFpg] kfl/>ldsM k|To]s dlxgf Joltt ePkl5, klxnf] kIfn] bf]>f] kIfnfO{ dfl;s 

?kdf ?= ===================-cIf/]kL ?= ========================================================kfl/>lds pknAw u/fpg]5 .  
$= cfr/0fsf] kfngfM bf]>f] kIfn] a'6jn pkdxfgu/kflnsfsf] k|rlnt sfg"gdf Aoj:yf ePsf cfr/0f tyf 

cg'zf;g ;DaGwL Joj:yfx? kfngf ug{' kg]{5 .  
%= ljbfM bf];|f] kIfnfO{ ;fa{hlgs labf afx]s dfl;s ===== lbg labf pknAw u/fO{g]5 . cGo s'g} klg lsl;dsf] 

labf pknAw u/fpg] ;DaGwdf lg0f{o cg';f/ x'g]5 . ;fy} sfof{nosf] nflu cfjZos k/]sf] v08df labfsf] 
lbgdf klg ;]jf pknAw u/fpg' kg]{5 . o;/L ;fj{hlgs labfsf] lbgdf sfof{nodf sfd nufP afkt 
dfl;s s/f/ /sdsf] bfdf;fxLn] /sd bf]>f] kIfnfO{ lbO{g]5 .  

^= sfof{no ;DklQsf] ;'/IffM bf];|f] kIfn] sfof{nosf] rn crn ;DklQsf] gf]S;fgL jf lxgfldgf u/]df ;f] sf] 
Ifltk"lt{ jf xfgL gf]S;fgLsf] lauf] bf]>f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ lbg' kg]{5 . 

&= uf]KotfM bf];|f] kIfn] sfof{nosf] sfuhkq,lhG;L ;fdfg Pj+ uf]Ko s'/f jf sfuhft s'g} cglws[t JolQm jf 
b]znfO{ pknAw u/fPsf] k|dfl0ft ePdf bf];|f] kIfnfO{ s/f/af6 x6fO{ ;f]af6 ePsf] xfgL gf]S;fgLsf] If]ltk"lt{ 
bf]>f] kIfaf6 e/fO{g]5 / sfnf] ;"rLdf ;d]t /flvg]5 .   

*= s/f/ cjlwM of] s/f/ @)&===  .========.==========b]lv nfu' eO{ @)&=====c;f/ !% ;Ddsf] nflu x'g]5 .  
(= sfo{;Dkfbg d"Nof+sgM klxnf] kIfn] bf];|f] kIfsf] sfo{ ;Dkfbg d"Nof+sg ug]{ / ;f] d"Nof+sg ubf{ ;fnj;fnL 

lg/Gt/tf lbg pko'Qm b]lvPdf sfo{ljlwsf] lgod ( adf]lhd s/f/ lglZrt cjlwsf] nflu yk x'g ;Sg]5 . 
!)= kfl/>lds s§L / s/f/ ;]jfsf] zt{sf] cGToM bf]>f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ nuftf/ & -;ft_ lbg eGbf a9L 

pQm ;]jf pknAw gu/fPdf, ;Gtf]ifhgs ;]jf lbg g;s]df cg'kl:yt /x]sf] cjlwsf] kfl/>lds bfdf;flxn] 
s§f ul/g]5 / ;f] eGbf a9L ;]jf gu/]df :jtM of] ;+emf}tf klxnf] kIfn] /4 u/L csf]{ Aoj:yf ug{ jfwf kg]{ 
5}g . bf]>f] kIfn] zfl//Ls ?kdf c:j:y eO{ jf cGo s'g} sf/0fn] ;]jf lbg c;dy{ ePdf jf sfd 
;Gtf]ifhgs gePdf jf cfr/0f ;DaGwL s'/fx? a/fa/ pNn3+g u/]df bf]>f] kIf;+usf] ;+emf}tf /4 ug{ 
;Sg]5 / lghsf] ;§f csf]{ JolQm s/f/df /flv sfd nufpg afwf kg]{ 5}g .  

!!= bfjL gk'Ug]M bf]>f] kIfn] o; s/f/ adf]lhd sfd u/]s} cfwf/df kl5 s'g} klg kbdf c:yfoL jf :yfoL 
lgo'lQm x'gsf nflu bfaL ug{ kfFpg] 5}g/ug]{ 5}g . 

!@= k|rlnt sfg"g nfu" x'g]M o; ;+emf}tfdf pNn]v gePsf] s'/f k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd x'g]5 .  
 

bf];|f] kIf -s/f/ ug]{ JolQm_M       a'6jn pkdxfgu/kflnsf 
         gu/ sfo{kflnsfsf] tkm{af6M 
gfd M          gfd M 
x:tfIf/ M       x:tfIf/ M  
kb M         kb M 
7]ufgf M        sfof{nosf] 5fkM  
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cg';"rL - % 
-a'Fbf &=@ ;Fu ;DalGwt s/f/ ;"rgf kqsf] 9fFrf_ 

a'6jn pkdxfgu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnssf] sfof{no 

a'6jn - ¿kGb]xL 
k|b]z g+ %, g]kfn 

 
r=g+=           ldltM    
k=;+=  
 
>L ========================================, 
7]ufgf ========================= 
 
ljifoM s/f/ ;DaGwdf . 
tkfO{nfO{ ldlt @)&===.====.=== lg0f{ofg';f/ ;"lrs/0f ul/P adf]lhd ============================ -kbsf] gfd jf sfd_ sf 
nflu o;};fy ;+nUg s/f/ -;Demf}tf_ adf]lhd ldlt @)&====.====.===  b]lv @)&====.=====.==== ;Dd s/f/df /flvPsf] x'Fbf 
;+nUg sfo{zt{ cg'?k cfkmgf] sfd OdfGbf/Lk"j{s / Joj;flos d"No dfGotf cg'?k ug{'x'g hfgsf/L u/fOG5 .  
 ;fy} cfˆgf] sfd st{Jo kfngf ubf{ o; gu/sfo{kflnsfsf] sd{rf/Ln] kfngf ug{'kg]{ cfrf/ ;+lxtf / 
cfr/0fsf] ;d]t kl/kfngf x'g hfgsf/L u/fOG5 .  
              
          ===================== 
             k|d'v k|zf;sLo clws[t 
 
af]wfy{M 

>L  cfly{s k|zf;g zfvfM k|dfl0ft xflh/ /Time Sheet ;lxtsf] k|ltj]bgsf cfwf/df ;Demf}tf adf]lhdsf] /sd 
dfl;s ¿kdf pknAw u/fpg'x'g .  

>L  k|zf;g zfvfM xflh/Lsf] Joj:yf x'g .  
>L  j8f sfof{no, ====================================  

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no . 
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k|:tfj g+= @)=# 
lgdf{0f Joj;foL sfo{ljlw , @)&$ ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=# 
 a'6jn pk–dxfgu/kflnsf gu/sfo{kflnsfaf6 cfhsf] a}7sdf k|:t't x'g cfPsf] …3Ú ju{sf] lgdf{0f 
Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw , @)&$ dfly bkmfjf/ 5nkmn ul/of] . pQm bkmfjf/ 5nkmndf p7]sf 
ljifonfO{ ;d]t ;dfj]z u/L tof/ ePsf] lgDgfg';f/sf] 3Ú ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw, 
@)&$ kfl/t ug]{ lg0f{o ul/of] . 

 

æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw,@)&$  

:yfgLo :t/sf] ljsf; lgdf{0fdf lghLIf]qsf] 1fg / ljz]if1tfnfO{ pkof]u ug{ tyf ;fj{hlgs vl/bsf] d"ne"t 
ljz]iftfx?nfO{ cIf'0f /fvL ;fj{hlgs lgdf{0fsf] If]qdf kf/blz{tf, :jR5tf, O{dfGbf/Ltf, hjfkmb]lxtf, ljZj;lgotf 
tyf e]befj /lxt k|lt:kwf{ tyf ;|f]t ;fwgsf] pRrtd pkof]u h:tf p4]Zox? xfl;n ug{ ;fj{hlgs lgdf{0fdf 
lghLIf]]qsf] ;xh kx'Frsf] nflu :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] 5 -!)_ n] lbPsf] 
clwsf/ k|of]u u/L a'6jn pkdxfgu/kflnsfn] of] sfo{ljlw hf/L u/]sf] 5 . 

 
-!_ Ohfhtkq k|fKt gu/L ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ gx'g] M  
Kf|rlnt sfg"gdf cGoyf Joj:yf ePsf] jfx]s o; sfo{ljlw adf]lhd Ohfhtkq k|fKt gu/L æ3Æ ju{sf] lgdf{0f 
Joj;foLsf] gfdaf6 s;}n] klg ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ u/fpg x'Fb}g . 

 
-@_ gofF Ohfhtkq ;DjGwL Joj:yf M 

-!_  ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ rfxg] lgdf{0f Joj;foLn] cg';"rL–! adf]lhdsf] 9fFrfdf ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ 
ug{ Ohfhtkqsf] nflu o; a'6jn pkdxfgu/kflnsfsf] sfof{nodf k|d"v k|zf;sLo clws[t ;dIf 
b/vf:t lbg' kg]{5 .  

-@_  pklgod -!_ adf]lhd kg{ cfPsf b/vf:tx? k|d"v k|zf;sLo clws[tn] cg';"rL–% jdf]lhdsf]  of]Uotf 
eP÷gePsf] ;DjGwdf l;len O{lGhgLo/÷;j O{lGhgLo/ ;lxt ;b:o ePsf] ;ldltjf6 hfFrj'em u/fpg' 
kg{]5 . 

-#_  pklgod -@_ cg';f/sf] ;ldltn] u/]sf] l;kmfl/; ;lxt k|d"v k|zf;sLo clws[tn] Ohfhtkq k|bfg ug{] 
lg0f{osfnflu sfo{kflnsfsf] j}7sdf k]z ug'{kg{] 5 . 

 
-$_  pklgod -@_ adf]lhd ;ldltsf] l;kmfl/; ;lxt Go'gtd of]Uotf k'u]sf lgdf{0f Joj;foL kmd{ 

÷sDkgLx?sf] Ohfhtkq sfo{kflnsfsf]] lg0f{o jdf]lhd  a'6jn pkdxfgu/kflnsfsf] k|d"v k|zf;sLo 
clws[tn] Ohfhtkq afkt cg';"rL–@ adf]lhdsf] b:t'/ lnO{ lghnfO{ cg';"rL–# adf]lhdsf] 9fFrfdf 
Ohfhtkq k|bfg ug{]5 .  

-#_ Ohfhtkqsf] cjlw / gjLs/0f M 
-!_  lgod @ adf]lhd k|bfg ul/Psf] Ohfhtkq lgod $ adf]lhd vf/]h ePsf] jf k|rlnt sfg"gdf cGoyf 

Joj:yf ePsf] ca:yfdf afx]s rfn' cfly{s jif{sf] cGo;Dd dfq dfGo /xg]5 .  
-@_  pklgod -!_ adf]lhd Ohfhtkqsf] cjlw ;dfKt ePsf k||To]s lgdf{0f Joj;foLn] Ohfhtkqsf] cjlw 

;dfKt ePsf]] # dlxgf leq k|rlnt sfg"g adf]lhd ;+3, k|b]z / :yfgLo txnfO{ ltg'{kg]{ s/ lt/L ;s]sf] 
k|df0f :j?k ;DalGwt ;+3Lo÷k|b]z÷:yfgLo s/ sfof{noaf6 k|fKt s/r'Qmf k|df0fkq tyf kmd{ jf 
sDkgLsf] btf{ gjLs/0f ;lxt  a'6jn pkdxfgu/kflnsfjf6 cg';"rL–@ jdf]lhdsf] b:t'/ lt/L gljs/0f 
u/fpg' kg{]5 . Ohfht kq gjLs/0f ug{ pkdxfgu/kflnsfdf sfuhft k]z ubf{ cg';"rL–$ jdf]lhdsf] 
kf; j's e/L cl3Nnf] cfly{s jif{sf]] ;f] kmd{ jf sDkgLn] cfkm'n] u/]sf] sfo{x?sf] cBfjlws ljj/0f ;d]t 
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k]z ug{' kg{] 5 . o;/L cg';"rL–$ jdf]lhdsf] kf; j's ljj/0f cBfjlws gug{] kmd{ jf sDkgLsf] Ohfht 
kq gjLs/0f ug{ pkdxfgu/kflnsf jfWo x'g]5}g .   

-#_  pklgod -@_ adf]lhdsf] Dofb gf3]sf] 5 dlxgfleq ;a} k|lqmof k'/f u/L Ohfhtkq gjLs/0f u/fpg 
rfxg] lgdf{0f Joj;foLn] gjLs/0f ug]{ dfu u/]df cg';"rL–@ adf]lhdsf] yk b:t'/ lnO{ k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] Ohfhtkq gjLs/0f ul/lbg]5 .  

 
$_  Ohfhtkqsf] vf/]hL M 

-!_  b]xfosf] cj:yfdf pkdxfgu/kflnsfn] lgdf{0f Joj;foLsf] Ohfhtkq vf/]h ug{ ;Sg]5 M 
-s_  em'¶f ljj/0f k]z u/L Ohfhtkq k|fKt u/]sf] k|dfl0ft ePdf, 
-v_  ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug]{ jf ug{ kfpg] p2]Zon] g]kfn ;/sf/ tyf ;+ul7t ;+:yfdf em'¶fljj/0f 

k]z u/sf] ;DjlGwt lgsfojf6 n]lv cfPdf,  
-u_  ;fj{hlgs lgsfo;+u ePsf] ;Demf}tf jdf]lhd sfo{ ;DkGg gu/]sf] jf ;Demf}tfsf] ulDe/ pNn+3g 

ePsf] ;DjlGwt lgsfojf6 n]lv cfPdf, 
@_  pklgod -!_ adf]lhd Ohfhtkq vf/]h ug'{ cl3 ;DalGwt lgdf{0f Joj;foLnfO{ :ki6Ls/0f k]z ug{ 

dgfl;a dflkmssf] df}sf lbOg] 5 , 
-#_  lgod # sf] pklgod -#_ adf]lhdsf] Dofbleq gjLs/0f gePsf] Ohfhtkq :jtM vf/]h x'g]5 ,  
-$_  pklgod -!_ jf -#_ adf]lhd Ohfhtkq vf/]h ePsf]df pkdxfgu/kflnsfn] To;sf] hfgsf/L ;DalGwt 

kmd{ jf JolQm jf s|DkgL btf{ ug]{ sfof{nonfO{ lbg]5 .  
 
%_  Ohfhtkqsf] k|ltlnlk lbg] Joj:yf M 

s'g} lgdf{0f Joj;foLn] Ohfhtkq x/fP jf gfl;Psf] sf/0faf6 Ohfhtkqsf] k|ltlnlk kfpg lgj]bg u/]df 
cg';"rL–@ adf]lhdsf] b:t'/ lnO{ Ohfhtkqsf] k|ltlnlk lbg' kg]{5 . 

 

^_  k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g] M  
o; sfo{ljlwdf n]lvP hlt o;} adf]lhd / cGosf] xsdf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 . 

&_  arfpM  
o; cl3 k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ ePsf 7]Ssf jGbf]j:tL ;DaGwL kmd{ tyf sDkgLx?nfO{ lbOPsf] 
Ohfhtkqx? o;} sfo{ljlw adf]lhd lbOPsf] dflgg]5 . 
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cg';"rL –! 
sfo{ljlwsf] lgod @ sf] pklgod -!_ ;+u ;DalGwt 

O{hfhtkqsf] nflu lbO{g] b/vf:t 
        
 

ljifo M O{hfhtkq kfp+ eGg] af/] . 
         
>L a6jn p=d=g=kf=sf] sfof{no         
a'6jn, ?kGb]xL         
         
o; a'6jn pk–dxfgu/kflnsf,gu/sfo{kflnsfsf] sfof{nosf] sfo{ljlw ========== adf]lhd lgdf{0f sfo{ ug{sf 
nflu O{hfhtkq kfpg lgDg ljj/0f e/L of] b/vf:t k]z ul/Psf] 5 .     
    
!= b/vf:t k]z ug]{ kmd{ jf sDkgLsf], 

gfd M– 
7]ufgf M– 
kf]i6 aS;M– 
6]lnkmf]g g+= M–  km\ofS; g+=    O{{d]nM 
    

@= kmd{ jf sDkgLsf] k|s[lt          
 k|fO{e]6 lnld6]8 sDkgL      klAns lnld6]8 sDkgL  
 Psnf}6L        ;fem]bf/L  

-sf]i7df /]hf nufpg' kg]{5_ 
 
#= ;Dks{sf] nflu kmd{ jf sDkgLsf] cflwsfl/s JolQmsf] M      

gfd y/ M         
7]ufgf M–     kf]i6 aS;M–   
6]lnkmf]g g+= M–     km\ofS; g+=   O{{d]nM 

         
$= kmd{ jf sDkgLsf] ljj/0fM         

btf{ g+=      btf{ ldlt M   
clws[t k"+hL M     hf/L k"+hL M  

         
btf{ ug]{ sfof{nosf] gfd / 7]ufgf M        

%= Ohfht kq lng rfx]sf] ju{ M– -3_ ju{        
%= ;fd"lxss/0f x'g rfx]sf] ;d"x M–         
         
&= cfly{s >f]tsf] ljj/0f M  

 /sd ljQLo ;+:yf . a}s sf] gfd 
:yfoL cf]e/8«fkm\6   
d'4tL vftf    
rNtL vftf    
art vftf   
   

pNn]lvt ljj/0f afx]s cGo ljj/0f eP 5'6\6} k]z ug{ ;lsg]5 . 
*= sfdbf/sf] ljj/0f M–         

s= k|fljlws 
v=ck|fljlws   
u= cGo         
k|fljlws sd{rf/Lsf] Certificate sf] k|ltlnlk tyf lghsf] d+h'/Lgfdf k]z ug'{ kg]{5 . 

(= cfkm\gf] :jfldTjdf /x]sf] lgdf{0f ;DalGw ;jf/L ;fwg d]lzg/L cf}hf/sf] ljj/0f M–  

 

b/vf:t jfnfsf] 
kmf]6f] 
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l;=g+=
  

gfd tyf 
ljj/0f  

btf{ g+= Ifdtf ;+Vof d"No  vl/b ldlt cGo Joxf]/f 

       
       
       

 
b\|i6Jo Mo; ljj/0fdf pNn]lvt ;jf/L ;fwg tyf d]lzg/L cf}hf/x?sf] :jfldTjsf sfuhft -btf{ k|df0fkq_ / 
pQm d]lzg]/L cf}hf/x? rfn' xfntdf /x]sf] 5 eg] d]sflgsn O{lGhlgo/ åf/f k|dfl0ft ePsf] x'g' kg]{5 . 
        
         
!)= o; cl3 ;DkGg u/]sf] sfdsf] ljj/0f M– 

l;=g=+
  

lgdf{0f ;DalGw 
sfdsf] k|s[lt 

sfd u/]sf] 
;fn  

/sd
  

7]Ssfbftf 
sfof{nosf gfd 

sfdsf] cj:yf -
k|ult k|ltztdf_ 

      
      
      

        
!!=s/ r'Qmf u/]sf] k|df0f sfuhft M–         

s=         
v=         
u=         
o; b/vf:t kmf/fddf pNn]lvt ;Dk"0f{ Joxf]/f 7Ls ;fFrf] 5 . em'6\6f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'+nf a'emfpnf .
         

lgdf{0f Jo;foLsf] 5fk         
          b/vf:tjfnfsf] M– 
 
          b:tvt M– 
 
          ldlt M– 
         
b\|i6Jo Mo; bvf{:t kmf/fd;fy b/vf:t kmf/fddf pNn]v ePsf] Joxf]/f k'i6L ug{ ;DalGwt sfuhftsf] k|dfl0ft 
k|ltlnlk ;+nUg ug'{ kg]{ 5 / sfof{non] dfu u/]sf] avt ;Ssn sfuhft k]z ug'{ kg]{ 5 .  
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cg';'rL –@ 
sfo{ljlwsf] lgod @ sf] pk lgod -!_ / lgod # sf] pklgod -#_ ;+u ;DalGwt 

 
s|=;+=  lgdf{0f 

Joj;foLsf] ju{ 
O{hfht kq 
b:t"/  

O{hfht kq 
gjLs/0f b:t"/ 

O{hfht kq 
gjLs/0f yk 
b:t"/  

O{hfht kq 
k|ltlnlk b:t"/ 

! 3 ?=!))).)) ?=!))).)) ?=@))).)) ?=%)).)) 
 
 

    
b\|i6Jo M3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL O{hfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw @)&$ adf]lhdsf lgod # sf] pklgod -@_ 
adf]lhd Dofbleq O{hfhtkq gjLs/0f u/fpbf O{hfhtkq gljs/0f yk b:t"/sf] dxndf pNn]lvt b:t"/ dfq 
ltg'{ kg]{5 .          
         

 
cg';'rL –# 

sfo{ljlwsf] lgod @ sf] pklgod -!_ / lgod # sf] pklgod -#_ ;+u ;DalGwt O{hfhtkq 
         
         
O{hfhtkq g+= ======       ldlt M–  ===============   
         

a'6jn pk–dxfgu/kflnsf 
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

a'6jn, ?kGb]xL . 
         
3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DalGw sfo{ljlw @)&$ sf] lgod @ sf] pkblgod -$_ adf]lhd Joj;fo 
ug{ =========================== l:yt sfof{no ePsf] ============================ kmd{ jf sDkgLnfO{ O{hfhtkq k|bfg 
ul/Psf] 5 .         
         
           O{hfhtkq lbg]sf]  
         b:tvt M– 
           gfd M– 
          kb M– 
          ldlt M– 
          sfof{no M– 
o; j[tleq s'g ju{ n]Vg' kg]{ xf] ;f]xL ju{ n]Vg .       
  
         
gljs/0f M–  

gjLs/0f  ug]{ 
clwsf/L 

gjLs/0f  u/]sf] 
ldlt 

gjLs/0f  axfn 
/xg] cjlw 

gjLs/0f  b:t"/ 
ef}r/ g+= / ldlt 

gjLs/0f  ug]{ 
clwsf/Lsf] b:tvt 
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s|=;+ cfof]hgfsf] gfd
;f{j{hlgs 

lgsfosf] ljj/0f

;+o'Qm 

pks|dsf] 

gfd -olb 

ePdf_

z]o/ 

-%_
7]Ssf ljj/0f

;fj{hlgs 

lgsfosf] 

tkm{jf6 x:tfIf/ 

ug{] 

kbflwsf/Lsf] 

ljj/0f

;dofjlw yk 

ljj/0f-olb 

ePdf_

Variation sf] 

ljj/0f -olb 

ePdf_

k|ult ljj/0f
7]Ssf ;DkGg 

ljj/0f
s}lkmot 

s_ 7]Ssf /sd s_ gfd M s_ yk ;doM

s_ Variation 
kl5sf] 

ContractAmo
unt

s_;DkGg /sd 

M

s_ clGtd 7]Ssf 

/sd M

=========================
========================

=

========================

=
=========================

v_;Demf}tf ldlt M v_kb M s_ gfd M

s_ Variation 
sf] lg0f{o ug{] 

kbflwsf/L sf] gfd 

M

v_;DkGg ldlt 

M
v_;DkGg ldlt M

================== ==================
=======================

==
=========================

========================

=
=========================

u_7]Ssf cjlw u_x:tfIf/ v_kb M v_kb M u_ ;DkGg %
==================== ==================== ================== ================== ==================

3_5fk u_x:tfIf/ u_x:tfIf/ 3_gfd M 3_gfd M

==================== ==================== ==================== ================ ================

3_lg0f{o ldltM 3_5fk kb M kb M

================== ==================

5fk ==================== x:tfIf/ x:tfIf/

==================== ==================== ====================

5fk 5fk

==================== ====================

cg';'"rL –$

lgdf{0f Joj;foLjf6 ePsf ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] clen]v ljj/0f - kf;j's_
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cg';'rL–% 
æ3Æ ju{{sf] lgdf{0f Joj;foLsf] nflu cfjZos of]Uotf 

!=  cfly{s Ifdtf M k|fO{e]6 jf klAns lnld6]8 sDkgL jf ;fem]bf/L kmd{sf] ?kdf 36Ldf kfFr nfv ?k}ofFsf] rfn' 
k"FhL b]vfO{ pBf]u ljefudf btf{ ePsf] x'g' kg]{5 . 

@=  d'Vo hgzlQm ljj/0f M dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 l;len OlGhlgo/Lª ljifodf slDtdf k|df0fkq tx pQL0f{ 
Ps hgf k|fljlws, s'g} klg ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf k|zf;lgs / jfl0fHo zf:q÷cy{zf:qdf 
k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf hgzlQmsf] ;]jf k"/f ;do k|fKt x'g] Joj:yf x'g' kg]{5 . 

#= d]zLg / pks/0f M 
-s_ l6«k/ ÷6ofS6/ -Ps÷Ps yfg_ 
-v_ ldS;/ -Ps yfg_ 
-u_ Theodolite/Level Machine -Ps ;]6_ 
-3_ jf6/ kDk -tLg yfg_ 
-ª_ efOa]|6/ -tLg yfg_ 

b|i6Jo M 
!=  pks/0fsf] gfdfjnL k]z ubf{ pks/0fsf] :jfldTjsf] k|df0fkqsf ;fy} aLdf u/]sf] sfuhftx? k]z ug'{ kg]{5 . 
@=  dfly plNnlvt oflGqs pks/0fx? l7s cj:yfdf ePsf] s'/f d]sflgsn O{lGhlgol/ª ljifodf sDtLdf :gfts 

txsf] z}lIfs of]Uotf ePsf] g]kfn O{lGhlgo;{ Pzf]l;Pzgsf] ;b:otf k|fKt d]sflgsn O{lGhlgo/n] k|dfl0ft 
u/]sf] x'g' kg]{5 . 

#=  dfly plNnlvt oGq pks/0fx? btf{ ePsf] ldltn] 36Ldf b'O{ jif{;Dd a]rlavg ug{kfOg] 5}g . 
$=  kGw| jif{ eGbf a9L k'/fgf] oGq pks/0fx? lgdf{0f Joj;foLsf] :t/ a[l4 tyf gofF btf{ x'g] k|of]hgsf] nflu 

dfGo x'g] 5}g . 
 
k|:tfj g+= @)=$ 
vfg]kfgL pk cfof]hgfsf] Dofb yk  ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=$ 
demf}nf zx/ PsLs[t zx/L jftfj/0fLo ;'wf/ cfof]hgf cGtu{tsf] vfg]kfgL pk–cfof]hgfsf] lgdf{0f Joj;foLaf6 
s"n %*& lbg Dofb yk dfu ePsf] ljifodf cfhsf] a}7sdf k|:t't x'g cfPsf] k|:tfj dfly 5nkmn ul/of] . pQm 
demf}nf zx/ PsLs[t zx/L jftfj/0fLo ;'wf/ cfof]hgfsf] Dofb cg';f/ ldlt Sep. 4, 2017 b]lv Dec. 31 , 2018 
;Dd hDdf $*$ lbg vfg]kfgL pk–cfof]hgfsf] Dofb yk ug{sf nflu ADB af6 Concurrence lng] u/L Dofb 
yk ug]{ lg0f{o ul/of] . 
 
k|:tfj g+= @)=% 
;fdflhs kl/rfns ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=% 
 ;fljsdf :yfgLo zf;g tyf ;fd'bflos ljsf; sfo{s|d cGtu{t /x]/ ;d'bfo :t/df ;fdflhs kl/rfng 
tyf gful/s z;QmLs/0fsf nflu sfd u/]sf ;fdflhs kl/rfnsx?nfO{ rfn' cfly{s jif{sf] jf+sL cjlwsf nflu 
:yfgLo txn] j8f sfof{nodf /xL sfof{no ;xfos tyf ;fdflhs kl/rfngsf] ?kdf ;]jf s/f/df kl/rfng ug]{ 
;DaGwL g]kfn ;/sf/, ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno, ;fdflhs kl/rfng tyf u};; ;dGjo zfvf, 
l;+xb/jf/, sf7df8f}sf] r=g+= $) ldlt @)&$÷!@÷!# sf] k|fKt kq / ;DalGwt lgj]bs kIfx?sf] lgj]bg cfhsf] 
a}7sdf k|:t't eO{ 5nkmn ul/of] . pQm kqn] lglb{:6 u/] adf]lhd rfn' cf=j=sf] jf+sL cjlwsf nflu lgDgfg';/sf] 
zt{df ;fdflhs kl/rfnsx?nfO{ @)&%÷)!÷)! ut] b]lv ;fdflhs kl/rfng / 8f6f lng] sfo{ ;d]tsf nflu 
kl/rfng ug]{ lg0f{o ul/of] . 

 @)&% c;f/ d;fGt;Ddsf nflu dfq sfdsfh ug]{ k|ltj4tf ;lxtsf] lgj]bg lng] . 

 dfl;s lgjf{x vr{ ?= !@))). -afx xhf/ _ dfq pknAw u/fpg] . cGo s'g}klg ;'ljwf pknAw gu/fpg] . 

 sfdsfhsf] ;Gbe{df j8f x]/km]/ x'g ;Sg] / dfl;s sfdsf] ljj/0f ;DalGwt j8fWoIfaf6 k|dfl0ft u/fO{ 
;DalGwt j8fWoIfsf] k|ToIf lgb]{zgdf sfdsfh ug{ Joj:yf ldnfpg] . 
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k|:tfj g+= @)=^ 
lhtu9L ljho pT;j lbjz ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=^ 

s= o; pk –dxfgu/kflnsfn] ljut s]xL jif{ b]lv k|To]s jif{ kfNkfdf dgfO{g] eujtL hfqfsf cj;/df 
g]kfn – c+u|]h o'4df g]kfnL ;]gfn] ljho k|fKt u/]sf] ljho pT;j dgfpg] ul/Psf]df :yfgLo a'l4hLjL, 
Oltxf;sf/ tyf ;/f]sf/jfnfx? ;d]tn] a'6jndf dgfO{g] æljho pT;jÆ g]kfnn] Oi6 Ol08of sDkgL    
-c+u|]h ;]gf_ nfO{ k/flht u/]sf] lbgsf] ;Demgfdf dgfpg' pko'St x'g] egL lbPsf] ;'emfjsf cfwf/df >L 
ljdn axfb'/ zfSo, a'6jn ax'd'vL SofDk;sf Oltxf; ljefusf k|d'v / lgd{n >]i7 ;d]tsf lj4fgx?n] 
g]kfnsf] Oltxf;sf] cWoog u/L lgsfn]sf] lgZsif{sf cfwf/df g]kfn c+u|]h o'4df g]kfnn] ljho k|fKt 
u/]sf] lbg a}zfv dlxgfsf] & -;ft_ ut]nfO{ æljho lbj;Æ sf ?kdf dgfpg] lg0f{o ul/of] . 

v= a}zfv  & -;ft_ g} ljho u/]sf] lbg elg lgSof}n ug{ ;xof]u ug]{ lj4fg tyf ;dfh;]jL >L ljdn 
axfb'/ zfSo, >L lgd{n >]i7 -kfNkf tfg];]g_, a'=a=SofDk;sf Oltxf; ljefu k|d'v >L ;'o{ axfb'/ s]=zL= 
/ ;dfh;]jL /ljGb| uf]kfn nfsf}nnfO{ wGojfb 1fkg ug]{ . 

u  @)&% a}zfv & ut] P]ltxfl;s lhtu9L lsNnfdf lhtu9L lsNnfsf] P]ltxfl;s dxTj, /fi6« /fli6«otfsf] 
;Dj4{g k|rf/ k|;f/ ug]{ / ljho pT;jnfO{ ;a} g]kfnLsf] ;femf pT;jsf ?kdf a}zfv ! ut] b]lv & ut] 
;Dd ljho pT;j ;Ktfx dgfpg] lg0f{o ul/of] . pQm pT;jnfO{ ;Eo, eAo tyf ldtJooL ?kdf ;DkGg 
ug{ b]xfo adf]lhdsf] Ps d"n ;df/f]x ;ldlt / Joj:yfkg ;ldlt u7g ug]{ lg0f{o ul/of] . 

d"n ;df/f]x ;ldlt 
k|d'v, g=kf=     ;+of]hs 
pk–k|d'v     pk–;+of]hs 
k|d'v k|zf;sLo clws[t a'=p=d=g=kf=  ;b:o 
sfo{kflnsfsf ;b:ox? ;a}   ;b:o 
;+3;+:yfsf k|d'v x? ;a}    ;b:o 
sfof{no k|d'v Pj+ ;'/Iff lgsfosf k|d'vx? ;b:o 
;fd'bflos ;+3;+:yfsf k|d'vx? ;a}  ;b:o 
;fdflhs ljsf; dxfzfvf k|d'v   ;b:o ;lrj  
   

Joj:yfkg ;ldlt 
k|d'v k|zf;sLo clws[t    ;+of]hs 
ljifout ;ldltsf ;+of]hsx? ;a}  ;b:o 
dxfzfvf k|d'vx? ;a}     ;b:o 
;fdflhs ljsf; zfvf k|d'v   ;b:o ;lrj  
 

;Nnfxsf/ Ho"x?  
 dfggLo d'Vo dGqL Ho", k|b]z g+= % 
 dfggLo ;ef;b Ho"x?, k|ltlglw ;ef tyf k|b]z ;ef k|b]z g+= % 
 dfggLo ;dfd'v Ho", k|b]z ;ef, k|b]z g+= %   
 dfggLo dGqL Ho"x? k|b]z g+= % 
 /fhgLlts bnsf k|d'v Pj+ k|ltlglw Ho"x? k|b]z g++= % 
pNn]lvt ljho pT;j ;DkGg ug{] k|of]hgsf nflu cfjZostf cg';f/ pk;ldltx? ;d]t u7g ug{] . 
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k|:tfj g+= @)=& ljljw . 
k|:tfj g+= @)=&=! 
;6/ef8f lgwf{/0f tof/L sfo{bn u7g ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=&=! 

a'6jn pk–dxfgu/kflnsf jf8 g+= % xf6ahf/ l:yt zlkË sDKn]S; ejgdff /x]sf ;6/x?sf] ef8f 
lgwf{/0f u/L l;kmfl/; ug]{ k|of]hgsf nflu lgDgfg';f/sf] ef8f lgwf{/0f sfo{bn u7g ug]{ lg0f{o ul/of] . 

j8fWoIf j8f g+= %    ;+of]hs 
;+of]hs cfl{ys ;ldlt   ;b:o 
sfg"gL ;Nnfxsf/,   ;b:o 
jl/i7 O{lGhlgo/, uf}td OlGhlgo/  ;b:o 
zfvf k|d'v, /fh:j zfvf   ;b:o ;lrj   

 
k|:tfj g+= @)=&=@ 
Joj;fosf] b//]6 tf]Sg] ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=&=@ 
 o; a'6jn pk –dxfgu/kflnsfsf] rfn' cf=j= @)&$÷)&% sf] :jLs[t Joj;fos/ tkm{ s/ b/jGbLdf 
:Gf's/ tyf k'nxfp;sf] b//]6 lgwf{/0f x'g 5'6 ePsf] b]lvPsf] / xfn To:tf Joj;fo btf{sf nflu cfPsf] x'+bf 
cfufdL gu/ ;efa6 ;dy{g u/fpg] u/L b]xfo adf]lhdsf] s/sf b//]6 sfod u/L c;'nL ug]{ lg0f{o ul/of] . 
s= :g's/ tyf k'n xfp;   ?= @)))÷– 
v :g's/ jf k'n xfp;   ?= !%))÷– 
 

k|:tfj g+= @)=&=# 
gu/ k|x/L kl/rfng ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=&=# 
 o; pk –dxfgu/kflnsf If]qleq clgoldt lgdf{0f, km'6kfy clts|d0f, cJojl:yt ?kdf lgdf{0f ;fdu|L  
/fVg] h:tf k|j[ltnfO{ lg?T;xfg ug'{ kg]{ / gu/ k|x/LnfO{ r':t ?kdf yk k|efjsf/L ?kdf kl/rfng ug'{ kg]{ ePsf] 
x'+bf sfo{kflnsfsf ;b:o >L /+lht z]/rgnfO{ gu/ k|x/L kl/rfng u/L pNn]lvt ljifox?df cg'udg ug]{ lhDd]jf/L 
k|bfg ug]{ lg0f{o ul/of] . 
 

k|:tfj g+= @)=&=$ 
Sister City ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=&=$ 

o; pk–dxfgu/kflnsfn] ldq /fi6« rLgsf] Xian l;6L;+u elugL ;DaGw (Sister City Relation) sfod 
ug{ cfjZos tof/L ug]{ lg0f{o ul/of] . 

 

k|:tfj g+= @)=&=% 
hUuf vfnL ug]{ ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=&=% 
o; a'6jn pk–dxfgu/kflnsf j8f g+= ! l:yt ;fljsdf >L # j8fdxf/fgLsf] gfddf sfod eO{ xfn ;f] hUufsf] 
xsbf/ ;d]t sfod gePsf] x'+bf o; a'6jn pk–dxfgu/kflnsfsf] gfddf btf{ ug{ k|ls|of cufl8 a9fO{Psf]df 
xfn;Dd ;f] hUuf btf{ eO{ g;s]sf] / ;f] hUufdf lgld{t Hofb} k'/fgf] / s'g} klg cj:yfdf eTsg ;Sg] cj:yfsf] 
;+/rgfdf xfn s]xL JolQmx? al;/x]sf]  b]lvPsfn] To;/L c;'/lIft tj/n] a:bf 7"nf] dfgjLo Iflt x'g] b]lvPsf] x'+bf 
xfn ;f] ;+/rgfdf a;]sf JolQmx?nfO{ lglZrt ;do lbO{ vfnL ug]{ / /fhgLlts ;xdlt ;d]t sfod u/L pQm 
hUufdf cjl:yt ;+/rgf x6fO{ vfnL u/L ;f] hUuf ;fj{hlgs pkof]udf Nofpgsf nflu ;DalGwt j8f ;ldltnfO{ 
lhDdf lbg] lg0f{o ul/of] . 



67 
 

 
k|:tfj g+= @)=&=^ 
dgf]gog ;DaGwdf . 
lg0f{o g+= @)=&=^ 
cy{ dGqfno, cGt/fli6«o cfly{s ;xfotf ;dGjo dxfzfvf l;+xb/af/, sf7df8f}+ sf] r=g+= !(&% ldlt 
@)&$÷!@÷@! sf] k|fKt kqfg';f/ rLg ;/sf/n] cfufdL ( d], @)!* b]lv @( d], @)!* ;Dd rLgsf] Kunming 
City df cfof]hgf ug{] Seminar on Emergency Response for Nepal 2018 laifos sfo{qmddf efu lng o; 
gu/ sfo{kflnsfsf k|d'v k|zf;sLo clws[t >L /fhgs'df/ la=;L= -/f=k=låtLo_ / j}slNks ;xefuLdf jl/i7 
O{lGhlgo/ >L uf}td /f}lgof/nfO{ dgf]gog ug{] lg0f{o ul/of] .  

 
cGTodf pkl:yt ;a}nfO{ wGoafb lbb} k|d'vHo"af6 a}7s ;dfkg ePsf] hfgsf/L eof] . 


