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न्याययक समिमिले उजरुीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायवमिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बनकेो P]g 

प्रस्िावनााः न्याययक समिमिले प्रचमलि कानून बिोजजि उजरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायवमि िय गरी 
स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारर्जशािा कायि गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रमिको जनयवश्वास कायि राखीरहनको लामग 
प्रचलनिा रहेको संघीय कानूनिा भए रे्जख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 
 नेपालको संयविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजजि /fKtL गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ljw]osको नाि “/fKtL गाउँपामलका न्याययक समिमि (कायायवमि सम्बन्िी) P]g, 
२०७%” रहेको छ । 

  (२) यो P]g िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा; 
(क)  “उजरुी” भन्नाले समिमि सिि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचमलि कानून बिोजजि 

 समिमिले कारवाही र यकनारा गने उजरुी सम्झनपुछा । 

(ख) “खाम्ने”भन्नाले िोयकएको सम्पजिको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झनपुर्ाछ । 

  (ग) “चलन चलाईदर्न”े भन्नाले मनर्ाय पश्चाि हक अमिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै वस्ि ु 
  वा सम्पजि भोग गना दर्ने कायालाई सम्झनपुर्ाछ । 

(घ) “जिानि”भन्नाले कुनै व्यजि वा सम्पजिलाई न्याययक समिमिले चाहेको वखििा उपजस्थि वा 
हाजजर गराउन मलएको जजम्िा वा उिरर्ाययत्वलाई सम्झनपुर्ाछ । 

  (ङ) “िािेली” भन्नाले न्याययक समिमिको िेत्रामिकार मभत्रका यववार्हरुिा सम्वजन्िि पिलाई  
   वझुाईने म्यार्, सचुना, आरे्श, पूजी वा जानकारी पत्र ररिपूवाक वझुाउने कायालाई  
   सम्झनपुछा ।  

(च) “िायर्ाि” भन्नाले सम्पजिको यववरर् वा गन्िी गरेको संख्या जमनने व्यहोरा वा सम्पजिको 
फाँटवारी वा लगिलाई सम्झनपुर्ाछ ।  

(छ) “िोयकएको” वा “िोयकए बिोजजि” भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको मनयििा िोयकए बिोजजि 
सम्झनपुछा । 

(ज) “र्रपीठ”भन्नाले न्याययक समिमि सिि पेश हनु आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्ििा ररि नपगुे 
वा कानूनले र्िाा नहनुे वा नलाग्ने भएिा त्यसको पछामिपयि सोको कारर् र अवस्था जनाइ 
अमिकारप्राप्त अमिकारीले लेजखदर्ने मनरे्शन वा व्यहोरालाई सम्झनपुर्ाछ । 

(झ) “नािेसी”भन्नाले कुनै व्यजिको नाि, थर र विन सिेिको यवस्ििृ यववरर् खलुाइएको व्यहोरालाई 
सम्झनपुर्ाछ । 



(ञ) “नामलश”  भन्नाले कुनै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोजजि दर्एको उजरुी, मनवेर्न वा यफरार् 
सम्झनपुछा  

(ट) “मनर्ाय यकिाब”  भन्नाले समिमिले उजरुीिा गरेको मनर्ायको अमभलेख राख्नको लामग खिा गरेको 
उजरुीिा मनर्ाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को संजिप्त उललेख भएको यकिाब 
सम्झनपुछा । 

(ठ) “पन्चकृमि िोल”भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगि िथा स्थानीय अवलोकन िूलयांकन गरी 
यवक्री यविरर् हनुसक्ने उजचि ठहराएर मनजश्चि गरेको िलुयलाई सम्झनपुर्ाछ ।    

(ि) “पेशी” भन्नाले न्याययक समिमि सिि मनर्ायाथा पेश हनुे यववार्हरुिा पिहरुलाई उपजस्थि गराइ 
सनुवुाइ गने कािलाई सम्झनपुर्ाछ । 

(ढ) “प्रमिबार्ी” भन्नाले बार्ीले जसका उपर उजरुी र्िाा गर्ाछ सो व्यजि वा संस्था सम्झनपुछा । 

(र्) “वकपत्र”भन्नाले यववार् सम्बन्ििा जानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा  लेजखने वा 
लेजखएको कागजलाई सम्झनपुछा । 

(ि) “बन्र् ईजलास”भन्नाले न्याययक समिमि अन्िगाि मनरुपर् हनुे यववार्हरु िध्ये गोप्य प्रकुमिको 
यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपमनयिा कायि गना आवश्यक रे्जखएिा सम्वद्ध पिहरु 
िात्र सहभागी हनुेगरी प्रवन्ि गरीएको सनुवुाई किलाई सम्झनपुछा ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर समिमि सिि उजरुी र्िाा गने व्यजि वा संस्था सम्झनपुछा । 

(र्) “िूलिवी”भन्नाले न्याययक समिमि अन्िगाि यवचारािीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ालििा सिेि   

यवचारामिन भईरहेको अवस्थािा न्याययक समिमिले मनर्ाय गर्ाा अन्य यवचारामिन िदु्धािा प्रभायवि          

हनुे रे्जखएिा प्रभाव पाने िदु्धाको फैसला नभएसम्ि प्रभायवि हनुे िदु्दा स्थमगिगने कायालाई 
सम्झनपुछा ।  

(ि) “लगापाि”भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग अन्िरमनयहि टहरा,बोट यवरुवा,खलुला जमिन र त्यसिा 
रहेका सबैखाले संरचना वा चचेको जग्गा,छेउछाउ,सेरोफेरो र  सम्पूर्ा अवयवलाई सम्झनपुर्ाछ 
।  

  (न) “सर्रस्याहा”भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगि किा गरी आम्र्ानीिा वाध्ने   
   कायालाई सम्झनपुछा ।   

  (प) “सभा” भन्नाले गाउँसभा सम्झनपुछा । 

  (फ) “समिमि” भन्नाले न्याययक समिमि सम्झनपुछा र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८  

   को उपर्फा (६) बिोजजिको समिमिलाइा सिेि जनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाली”भन्नाले हरेक वषाको लामग छुिाछुिै हनुे गरी प्रमिवषाको मनमिि स्थायी रुपिा िय 
गररएको शिा सम्झनपुछा । 



  (भ) “स्थानीय ऐन”भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनपुछा । 

  (ि) "संयविान" भन्नाले नेपालको संयविान सम्झनपुछा । 

 

पररच्छेर्-२ 

समिमिको अमिकार  

३. उजरुीिा मनर्ाय सम्बन्िी कािाः समिमििा र्िाा भएका उजरुी वा उजरुीको मनर्ाय गने वा र्िाा भएको नामलश वा 
उजरुीको कुनै व्यहोराले लगि किा गने अमिकार समिमिलाइा िात्र हनुेछ । 

४. मनर्ाय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उललेख भएको वा प्रचमलि कानूनले समिमि वा समिमिको 
सर्स्यले नै गने भन्ने व्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृमिले समिमि वा समिमिको सर्स्यले नै गनुापने स्पष्ट भैरहेको 
रे्जख बाहेकको अन्य कायाहरू यस ऐनिा िोयकएको किाचारी र त्यसरी निोयकएकोिा समिमिले मनर्ाय गरी िोकेको 
वा अमिकार प्रर्ान गरेको किाचारीले गनुापनेछ । 

  (२) िोयकएको शाखा प्रिखु वा िोयकएका अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचमलि कानून बिोजजि 
िोयकएको काि गर्ाा समिमिको संयोजक वा समिमिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि मनरे्शन, रे्खरे्ख र मनयन्त्रर्िा 
रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बिोजजि कायायवमि अवलम्बन गनुापनेाः समिमिले उजरुी वा उजरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाा प्रचमलि र 
सम्बजन्िि संघीय कानूनिा स्पष्ट उललेख भए रे्जख बाहेक यस ऐन बिोजजिको कायायवमि अवलम्बन गनुापनेछ । 

६. समिमिले हेनेाः समिमिलाइा रे्हाय बिोजजिको उजरुीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अमिकार रहनेछाः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उजरुी, 
(ख) िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलमिलापको लामग गाउँपामलकािा प्रयेषि उजरुी, 
(ग) संयविानको अनसूुची-८ अन्िगािको एकल अमिकार अन्िगाि सभाले बनाएको कानून बिोजजि 

मनरूपर् हनुे गरी मसजजाि उजरुी, िथा 
(घ) प्रचमलि कानूनले गाउँपामलकाले हेने भमन िोकेका उजरुीहरू । 

७. समिमिको िते्रामिकाराः समिमिले र्फा ६ अन्िगािका िध्ये रे्हाय बिोजजिका उजरुीहरूिा िात्र िेत्रामिकार ग्रहर् 
गने िथा कारवाही यकनारा गनेछाः 

(क) व्यजिको हकिा उजरुीका सबै पि गाउँपामलकाको भैगोमलक िेत्रामिकार मभत्र बसोबास 
गरीरहेको, 

(ख) प्रचमलि कानून र संयविानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ालि वा न्यायािीकरर् वा 
मनकायको िेत्रामिकार मभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपामलकाको िेत्रामिकार मभत्र परेका कुनै अर्ालि वा मनकायबाट िेलमिलाप वा मिलापत्रको 
लामग प्रयेषि गरीएको, 



(घ) अचल सम्पजि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सम्पजि गाउँपामलकाको भैगोमलक िेत्रामिकार 
मभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्िि यवषयवस्ि ु रहेकोिा सो घटना गाउँपामलकाको भैगोमलक िेत्र मभत्र 
घटेको । 
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पररच्छेर्-३ 

उजरुी िथा प्रमिवार् र्िाा 

८. मबवार् र्िाा गनेाः (१) कसै उपर मबवार् र्िाा गर्ाा वा उजरुी चलाउँर्ा प्रचमलि कानून बिोजजि हकरै्या पगुेको 
व्यजिले समिमिको िोयकएको शाखासिि उजरुी र्िाा गनासक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि उजरुी दरं्र्ा यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि खलुाउनपुने कुरा सबै 
खलुाइा िथा पयुााउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसूुची -१ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा लेजखए रे्जख बाहेकउजरुीिा रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा सिेि खलुाउनपुनेछाः 
(क) बार्ीको नाि, थर, विन र मनजको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को नाि; 

(ख) प्रमिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि मनजको बाब ु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा 
लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको विन; 

(ग) गाउँपामलकाको नाि सयहि समिमिको नाि; 

(घ) उजरुी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूर्ा यववरर्; 
(ङ) गाउँपामलकाले िोके अनसुारकोर्स्िरु बझुाएको रमसर् वा मनस्सा; 
(च) समिमिको िेत्रामिकार मभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून; 

(छ) बार्ीले र्ावी गरेको यवषय र सोसँग सम्बन्िीि प्रिार्हरू; 

(ज) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या पगुेको  सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्िि यवषय भएकोिा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान, अवस्था िथा 

अचल भए चारयकलला सयहिको सबै यववरर् । 

  (४) प्रचमलि कानूनिा कुनै यवशेष प्रयक्रया वा ढाँचा वा अन्य केयह उललेख भएको रहेछ भने सो सन्र्भािा 
आवश्यक यववरर् सिेि खलेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकमसिको िमिपूमिा भराउनपुने अथवा बण्िा लगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको हकिा त्यस्िो 
िमिपूमिा वा बण्िा वा चलनको लामग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको यववरर् खलेुको हनुपुनेछ । 

९. मबवार् र्िाा गरी मनस्सा दर्नाेः(१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि प्राप्त उजरुी र्िाा गरी बार्ीलाइा िारेख िोयक 
अनसूुची -२ बिोजजिको ढाँचािा मबवार् र्िााको मनस्सा दर्नपुनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजजि िारेख दर्न ु पने अवस्थािा िारेख िोक्र्ा अनसूुची -३ बिोजजिको ढाँचािा 
िारेख भपााइा खिा गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गराइा मिमसल सािेल राख्नपुछा । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि िारेख भपााइािा िोयकएको िारेख िथा उि मिमििा हनुे काया सिेि उललेख 
गरी सम्बजन्िि पिलाइा अनसूुची -४ बिोजजिको ढाँचािा िारेख पचाा दर्नपुनेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ गनेाः (१)उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा प्रयक्रया नपगुेको रे्जखएपरुा गनुापने 
रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथवा खलुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खलुाइ लयाउन ु भन्ने व्यहोरा लेजख पाच दर्नको 
सिय िोयक िथा मबवार् र्िाा गना नमिलने भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा जनाइा र्रपीठ गरेिाबार्ीलाइा उजरुी 
यफिाा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयक्रया नपगुेको भमन र्रपीठ गरी यफिाा गरेको उजरुीिा र्रपीठिा उललेख 
भए बिोजजिको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्नमभत्र लयाएिा र्िाागररदर्नपुछा । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श भएको मिमिले मिन 
दर्न मभत्र उि आरे्शको यवरूध्र्िा समिमि सिि मनवेर्न दर्नसक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको मनवेर्न व्यहोरा िनामसब रे्जखए समिमिले उपर्फा (१) बिोजजिको 
र्रपीठ बर्र गरी मबवार् र्िाा गना आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि आरे्श भएिा उजरुी प्रशासकले त्यस्िो मबवार् र्िाा गरी अरू प्रयक्रया परुा 
गनुापनेछ । 

११. र्िाा गना नहनुाेः उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा दठक 
भएनभएको जाँच गरी र्िाा गना नमिलने रे्जखएिा र्फा १० बिोजजिको प्रयक्रया परुा गरी र्रपीठ गनुापनेछाः 

(क) प्रचमलि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् मभत्र उजरुी परेनपरेको; 
(ख) प्रचमलि कानून बिोजजि समिमिको िेत्रामिकार मभत्रको उजरुी रहेनरहेको; 
(ग) काननु बिोजजि लाग्ने र्स्िरु र्ाजखल भएनभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि वा अमिकारसँग सम्बजन्िि यवषयिा यववार् मनरूपर् गनुापने यवषय उजरुीिा सिावेश 

रहेकोिा त्यस्िो सम्पजि वा अमिकार यवषयिा उजरुी गना बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रिार् 
आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहेनरहेको; 

(ङ) उि यवषयिा उजरुी गने हकरै्या बार्ीलाइा रहेनरहेको; 
(च) मलखििा परुागनुापने अन्य ररि पगुेनपगुेको; िथा 

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहनुाेः (१)यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बिोजजि समिमि वा अन्य 
कुनै अर्ालि वा मनकायिा कुनै पिले उजरुीगरी समिमि वा उि अर्ालि वा मनकायबाटउजरुीिा उललेख भएको 
यवषयिा प्रिार् बजुझ वा नबजुझ यववार् मनरोपर् भैसकेको यवषय रहेको छ भने सो उजरुीिा रहेका पि यवपिको 
बीचिा सोयह यवषयिा समिमिले उजरुी र्िाा गना र कारवाही गना हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि र्िाा गना नमिलने उजरुी भलुवश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी भएपमछ 
उजरुी जनुसकैु अवस्थािा रहेको भए पमन समिमिले उजरुी खारेज गनुापनेछ ।  



१३. उजरुीसाथ मलखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुापनेाःउजरुीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक मलखि प्रिार्को सक्कल र कजम्ििा 
एक प्रमि नक्कल उजरुीसाथै पेश गनुापनेछ र उजरुी प्रशासकले त्यस्िो मलखििा कुनै कैयफयि जनाउनपुने भए सो 
जनाइ सो प्रिार् सम्बजन्िि मिमसलिा राख्नछे । 

१४. उजरुीिथा प्रमिवार् र्िाा र्स्िरुाः(१) प्रचमलि कानूनिा मबवार् र्िाा र्स्िरु िोयकएकोिा सोयह बिोजजि िथा र्स्िरु 
निोयकएकोिा एक सय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचमलि कानूनिा प्रमिवार् र्िाा र्स्िरु नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रमिवार् र्िाा र्स्िरु 
लाग्नेछ । 

१५. प्रमिवार् पेश गनुापनेाः (१) प्रमिबार्ीले र्फा २० बिोजजि म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपमछ म्यार् वा सूचनािा 
िोयकएको सियावमि मभत्र उजरुी प्रशासक सिि आफै वा वारेस िाफा ि मलजखि प्रमिवार् र्िाा गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रमिवार् पेश गर्ाा प्रमिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागजािका प्रमिमलयप साथै 
संलग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

  (३) प्रमिवार्ीलेमलजखि ब्यहोरादरँ्र्ा अनसूुची -५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रमिवार्  जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोजजि पेश भएको प्रमिवार् जाँच गरी कानून बिोजजिको 
ररि पगुेको िथा म्यार् मभत्र पेश भएको रे्जखए र्िाा गरी समिमि सिि पेश हनुे गरी मिमसल सािेल गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रमिवार् र्िाा हनुे भएिा उजरुी प्रशासकले प्रमिबार्ीलाइा बार्ी मिलानको 
िारेख िोक्नपुनेछ । 

१७. मलखििा परुागनुापने सािान्य ररिाः (१) प्रचमलि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेजखए रे्जख बाहेक समिमि सिि 
र्िाा गना लयाएका उजरुी िथा प्रमिवार्िा रे्हाय बिोजजिको ररि सिेि परुा गनुापनेछाः 

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजिा बायाँ िफा  पाँच सेजन्टमिटर, पयहलो पषृ्ठिा शीरिफा  र्श 
सेजन्टमिटर र त्यसपमछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टमिटर छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बजिस हरफिा 
नबढाइा कागजको एकािफा  िात्र लेजखएको; 

(ख) मलखि र्िाा गना लयाउने प्रत्येक व्यजिले मलखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा छोटकरी 
र्स्िखि गरी अजन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले मलखि ियार गरेको भए मनजले पयहलो पषृ्ठको बायाँ िफा  मनजको कानून 
व्यवसायी र्िाा प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यवसायीको यकमसि खलुाइा र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) मलखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस मलखििा लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे कानून 
बिोजजि सहुँला बझुाउँला भन्ने उललेख गरी सो िमुन मलखि र्िाा गना लयाएको वषा, ियहना र 
गिे िथा वार खलुाइा मलखि र्िाा गना लयाउने व्यजिले र्स्िखि गरेको, । 

 िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको मलखि मलनलाइ यो उपर्फाले बािा पारेको िामनने छैन ।  

 

  (२) मलखििा यवषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संयमिि र ियाादर्ि भाषािा लेजखएको 
हनुपुनेछ ।  



  (३) मलखििा पेटबोमलिा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यववरर् र व्यजिको नाि, थर , ठेगाना िथा 
अन्य यववरर् स्पष्ट खलेुको हनुपुनेछ । 

  (४) मलखि र्िाा गना लयाउन ेवा समिमििा कुनै कागज गना आउनेले मनजको नाि, थर र विन खलेुको 
नागररकिा वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुापछा । 

१८. नक्कल पेश गनुापनेाःउजरुी वा प्रमिवार् र्िाा गना लयाउनेले यवपिीको लामग उजरुी िथा प्रमिवार्को नक्कल िथा संलग्न 
मलखि प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुापछा । 

१९. उजरुी वा प्रमिवार् संशोिनाः(१) मलखि र्िाा गना लयाउने पिले समिमििा र्िाा भइसकेको मलखििा लेखाइ वा 
टाइप वा िदु्रर्कोसािान्य त्रटुी सच्याउन मनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्निा िाग बिोजजि सच्याउँर्ा र्ावी िथा प्रमिवार्िा गरीएको िाग वा 
र्ावीिा िलुभिु पििा फरक नपने र मनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको रे्खेिा उजरुी प्रशासकले सो 
बिोजजि सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि संशोिन भएिा  सो को जानकारी उजरुीको अको पिलाइा दर्नपुनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेली िथा िारेख  

२०. म्यार् सूचना िािेल गनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि मबवार् र्िाा भएपमछ बयढिा र्इुा दर्न मभत्र 
प्रमिबार्ीका नाििा प्रचमलि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोजजि र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् 
दर्इा सम्बजन्िि विा कायाालय िाफा ि उि म्यार् वा सूचना िािेल गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् वा सूचना िािेल गर्ाा र्फा ९ बिोजजिको उजरुी िथा उि उजरुी 
साथ पेश भएको प्रिार् कागजको प्रमिमलपी सिेि संलग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन एक भन्र्ा बयढ प्रमिबार्ीलाइा म्यार् दर्नपुर्ाा 
प्रिार्कागजको नक्कल कुनै एकजना िलु प्रमिबार्ीलाइा पठाइा बाँयकको म्यार्िा प्रिार्कागजको नक्कल फलानाको 
म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेजख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्त भएको म्यार् विा कायाालयले बयढिा मिन दर्न मभत्र िािेल गरी 
िािेलीको व्यहोरा खलुाइा समिमििा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् िािेल हनु नसकेिा रे्हाय बिोजजिको यवद्यिुीय िाध्यि वा पमत्रकािा 
सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िािेल गनुापनेछाः 

(क) म्यार् िािेल गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्स वा इािेल वा अन्य कुनै अमभलेख हनु सक्ने 
यवद्यिुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रमिबार्ीले म्यार् िािेली भएको जानकारी पाउन सक्ने िनामसब आिार छ भन्ने रे्जखएिा 
समिमिको मनर्ायबाट कुनै स्थानीय रै्मनक पमत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय एफ.एि. 
रेमियो वा स्थानीय टेमलमभजनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; वा 



(ग) अन्य कुनै सरकारी मनकायबाट म्यार् िािेल गराउँर्ा म्यार् िािेल हनु सक्ने िनामसब कारर् 
रे्जखएिा समिमिको आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी मनकाय िाफा ि । 

  (६) यस ऐन बिोजजि म्यार् जारी गनुापर्ाा अनसूुची -६ बिोजजिको ढाँचािा जारी गनुापनेछ । 
२१. रोहवरिा राख्नपुनेाः यस ऐन बिोजजि विा कायाालय िाफा ि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि विाको अध्यि वा 

सर्स्य िथा कजम्ििा र्इुाजना स्थानीय भलार्मि रोहवरिा राख्नपुनेछ । 

२२. रीि बेरीि जाचँ गनेाः(१)उजरुी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रमिवेर्न प्राप्त भएपमछ रीिपूवाकको िािेल भएको छ वा 
छैन जाँच गरी आवश्यक भए सम्बजन्िि विा सजचवको प्रमिवेर्न सिेि मलइा रीिपूवाकको रे्जखए मिमसल सािेल 
राजख िथा बेरीिको रे्जखए बर्र गरी पनुाः म्यार् िािेल गना लगाइा िािेली प्रमि मिमसल सािेल राख्नपुनेछ । 

  (२)उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा सम्बजन्िि किाचारीले बर्मनयि राजख कायागरेको रे्जखए उजरुी 
प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइा समिमि सिि प्रमिवेर्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रमिवेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्जखए समिमिले सम्बजन्िि किाचारी उपर  
कारवाहीको लामग कायापामलका सिि लेजख पठाउनसक्नेछ । 

२३. िारेखिा राखू्नपनेाः(१)उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि मबवार् र्िाा गरेपमछ उजरुीकिाालाइा र र्फा १६ बिोजजि 
प्रमिवार् र्िाा गरेपमछ प्रमिबार्ीलाइा िारेख िोयक िारेखिा राख्नपुछा । 

  (२)उजरुीका पिहरूलाइा िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको दर्न गररन ेकािको व्यहोरा िारेख भपााइा िथा 
िारेख पचाािा खलुाइा उजरुीका सबै पिलाइा एकै मिलानको मिमि िथा सिय उललेख गरी एकै मिलानको िारेख 
िोक्नपुछा । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि िारेख िोयकएको सियिा कुनै पि हाजजर नभए पमन िोयकएको काया सम्पन्न 
गरी अको िारेख िोक्नपुने भएिा हाजजर भएको पिलाइा िारेख िोयक सियिा हाजजर नभइा पमछ हाजजर हनुे 
पिलाइा अजघ हाजजर भइा िारेख लाने पिसँग एकै मिलान हनुेगरी िारेख िोक्नपुछा । 

  (४) यस र्फा बिोजजि िोयकएको िारेखिा उपजस्थि भएका पिहरूलाइा साथै राजख समिमिले उजरुीको 
कारवायह गनुापछा । 

  (५) उपर्फा (४) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन िोयकएको िारेखिा कुनै पि उपजस्थि नभए 
पमन समिमिले मबवार्को यवषयिा कारवाही गना बािा पनेछैन । 

२४. समिमिको मनर्ाय बिोजजि हनुाेः समिमिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचमलि कानून िथा यस ऐनिा लेजखए रे्जख 
बाहेकको यवषयिा आवश्यक प्रयक्रया मनिाारर् गना सक्नेछ । 

पररच्छेर्-५ 

सनुवाइा िथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्ििा 

२५. प्रारजम्भक सनुवाइााः (१) िेलमिलापबाट मबवार् मनरुपर् हनु नसकी समिमििा आएका मबवार् प्रमिवार् र्िाा वा बयान 
वा सो सरहको कुनै काया भएपमछ सनुवाइाको लामग पेश भएको मबवार्िा उपलब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काल 
मनर्ाय गना सयकने भएिा समिमिले मबवार् पेश भएको पयहलो सनुवाइािा नै मनर्ाय गना सक्नेछ । 



  (२) समिमि सिि पेश भएको मबवार्िा उपर्फा (१) बिोजजि ित्काल मनर्ाय गना सयकने नरे्जखएिा 
समिमिले रे्हाय बिोजजिको आरे्श गना सक्नेछाः- 

(क) मबवार्िा िखु नमिलेको कुरािा यकीन गना प्रिार् बझु्ने वा अन्य कुनै काया गने; 

(ख) मबवार्िा बझु्नपुने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा सम्बजन्िि मनकायबाट िाग 
गने आरे्श गने; 

(ग) िेलमिलापका सम्बन्ििा मबवार्का पिहरूसँग छलफल गने; िथा 
(घ) मबवार्का पि उपजस्थि भएिा सनुवुाइको लामग िारेख िथा पेजशको सिय िामलका मनिाारर् गने 

। 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन समिमिले स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलमिलापको लामग पठाउने आरे्श गनुापनेछ । 

२६. प्रिार् र्ाजखल गनेाःबार्ी वा प्रमिबार्ीले कुनै नयाँ प्रिार् पेश गना अनिुमि िाग गरी मनवेर्न पेश गरेिा उजरुी 
प्रशासकले सोयह दर्न मलन सक्नेछ । 

२७. मलखि जाचँ गनेाः (१) समिमिले उजरुीिा पेश भएको कुनै मलखिको सत्यिा परीिर् गना रेखा वा हस्िािर 
यवशेषज्ञलाइा जाँच गराउन जरूरी रे्खेिा सो मलखिलाइा असत्य भन्ने पिबाट परीिर् र्स्िरु र्ाजखल गना लगाइा 
रेखा वा हस्िािर यवशेषज्ञबाट मलखि जाँच गराउन सक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा िनामसब िायफकको सिय िोयक आरे्श गनुापनेछ र सिय मभत्र 
जाँच सम्पन्न हनुको लामग यथासम्भव व्यवस्था गनुापनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा मलखि असत्य ठहरीएिा मलखि सत्य रहेको भन्ने पिबाट लागेको 
र्स्िरु असलु गरी उपर्फा (१) बिोजजि र्स्िरु र्ाजखल गने पिलाइा भराइादर्नपुछा । 

२८. सािी बझु्नाेः (१) समिमिबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाा सािी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श गनुापनेछ । साछी राख्र्ा 
बढीिा ५ जना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि आरे्श भएपमछ उजरुी प्रशासकले उजरुीको पिलाइा आरे्शिा उललेख भएको 
मिमििा सािी बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने िारेख िोयकएको दर्निा आफ्नो सािी समिमि सिि उपजस्थि गराउन ुसम्बजन्िि पिको 
र्ाययत्व हनुेछ । 

२९. समिमिको िफा बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन नाबालक वा 
अशि वा वधृ्र्वृध्र्ा पि रहेको उजरुीिा साजि बकपत्रको लामग िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि नभएको वा 
उपजस्थि नगराइएको सािीलाइा समिमिले म्यार् िोयक समिमिको िफा बाट जझकाइा बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनुे िारेख िोयक म्यार् जारी गनुापनेछ र उजरुीका 
पिहरूलाइा सिेि सोयह मिलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनाेः (१) उजरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लामग िोयकएको दर्न पिहरूसँग मनजहरूले 
उपजस्थि गराउन लयाएका साजिको नािावली मलइा समिमि सिि पेश गनुापनेछ । 



  (२) सािी बकपत्रको लामग िोयकएको िारेखको दर्न उजरुीका सबै पिले सािी उपजस्थि गराउन 
लयाएको भए कायाालय खलुनासाथ िथा कुनै पिले सािी उपजस्थि गराउन नलयाएको भए दर्नको बाह्र बजेपमछ 
समिमिले उपलब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ज गना सक्नाेः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको यवषयवस्ि ु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा सािी वा 
उजरुीको पिलाइा अपिामनि गने वा जझझ्याउने वा अनजुचि प्रकारको प्रश्न सोमिएिा समिमिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट 
पिलाइा बन्रे्ज गना सक्नेछ । 

  (२) नाबालक वा वधृ्र् वा असि वामबरािीले सािी बक्नपुने भइा त्यस्िो उजरुीिा कुनै पिको उपजस्थमि 
वा अन्य कुनै िनामसब कारर्ले सािीलाइा बकपत्र गना अनजुचि र्बाव परेको वा पने प्रबल सम्भावना रहेको छ 
भन्ने समिमिलाइा लागेिा समिमिले त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थमिलाइा बन्रे्ज गरी मनजले सािीले नरे्ख्न ेगरी िात्र 
उपजस्थि हनु आरे्श गना सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि आरे्श गरेिा सािीले नरे्ख्न े गरी पि उपजस्थि हनुे व्यवस्था मिलाउने 
र्ाययत्व समिमिको हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजजि गर्ाा समिमिले उजरुीसँग सम्बजन्िि आवश्यक प्रश्न ियार गरी 
समिमिको िफा बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेाः(१) उजरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रवार अगािी हप्ताको लामग पेशी िोयकएको 
मबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको लामग पेशी िोयकएका मबवार्हरूको पेशी सूची 
प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूची संयोजकले र मनजको अनपुजस्थमििा मनजले जजम्िेवारी िोकेको 
समिमिको सर्स्यले प्रिाजर्ि गनुापनेछ । 

३३. रै्मनक पेशी सूचीाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजजिको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका मबवार् हरूको  
िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रमि सूचना पाटीिा टाँस्न लगाउनपुनेछ िथा एक प्रमि समिमिका 
सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूचीिा मबवार्हरू उललेख गर्ाा मबवार् र्िााको आिारिा रे्हायको क्रििा 
ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबालक पि भएको मबवार्; 

  (ख) शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको मबवार्; 

  (ग) सिरी वषा उिेर परुा भएको वधृ्र् वा वधृ्र्ा पि भएको मबवार्; िथा 
  (घ) मबवार् र्िााको क्रिानसुार पयहले र्िाा भएको मबवार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सूची ियार गर्ाा िलुिवीबाट जागेका िथा सवोच्च अर्ालि, उच्च 
अर्ालि िथा जजलला अर्ालिबाट पनुाः इन्साफको लामग प्राप्त भइा र्िाा भएको मबवार्को हकिा शरुूिा समिमििा 
र्िाा भएको मिमिलाइा नै र्िाा मिमि िामन क्रि मनिाारर् गनुापनेछ । 



  (४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै समिमिले मबवार्को सनुवाइा र कारवाही िथा यकनारा 
गनुापनेछ । 

३४. उजरुी प्रशासकको जजम्िेवारी हनुाेः पेशी सूचीिा चढेका मबवार्हरू कायाालय खलेुको एक घण्टा मभत्र समिमि सिि 
सनुवाइाको लामग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको काया सयकए पमछ समिमिबाट यफिाा बजुझमलइा सरुजिि राख्न े
जजम्िेवारी उजरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३५. प्रिार् सनुाउन सक्नाेः समिमिले र्फा २५ बिोजजि िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि सबै पिलाइा अको पिले 
पेश गरेको प्रिार् एवि ्कागजाि रे्खाइा पयढबाँची सनुाइा सो बारेिा अको पिको कुनै कथन रहेको भए मलजखि 
बयान गराइा मिमसल सािेल गराउन सक्नेछ । 

३६. मबवार्कोसनुवाइा गनेाः (१) समिमिले र्वैु पिको कुरा सनुी मनजहरूको मबवार्को सनुवाइा िथा मनर्ाय गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सनुवाइा िथा मनर्ाय गर्ाा पिहरूको रोहवरिा गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि मबवार्को सनुवाइा गर्ाा इजलास कायि गरी सनुवाइा गना िनामसव रे्जखएिा 
सोही अनसुार गना सक्नेछ । 

िर र्बैु पिको भनाइ िथा जजयकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ अनसुारको इजलास कायि गना बािा हनुे छैन । 

३७. बन्र् इजलासको गठन गनासक्न े (१) समिमिले ियहला िथा बालबामलका सिावेश रहेको िथा आवश्यक रे्खेको 
अन्य मबवार्को सनुवाइाको लामग बन्र् इजलास कायि गरी सनुवाइा गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् इजलासिा मबवार्का पि िथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य 
व्यजिलाइा इजलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् इजलासको गठन गनुापनेछ । 

  (३) बन्र् इजलासबाट हेररने मबवार्को काि कारवाही, यपिीिको नाि थर ठेगाना लगायिका यवषय गोप्य 
राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इजलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् इजलासबाट हेररएका मबवार्हरूको कागजािको प्रमिमलयप बार्ी, 
प्रमिवादर् र मनजको यहििा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइा उपलब्ि गराउनहुुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको मबवार्को िथ्य खलुाइा कुनै सिाचार कुनै पत्रपमत्रकािा संप्रषेर् 
हनुदर्नहुुँरै्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन समिमिले पिको गोपमनयिा िथा यहििा 
प्रमिकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार संप्रषेर् गना भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रिार् बझु्नाेःमबवार्को सनुवाइाको क्रििा मबवार्को कुनै पिको अनरुोििा वा मबवार् सनुवाइाको क्रििा समिमि 
आफैले थप प्रिार् बझु्नपुने रे्खेिा उजरुीका पिहरूलाइा थप प्रिार् पेश गना पेश गने िारेख िोयक आरे्श 
गनासक्नेछ । 

४०. स्वाथा बाजझएको मबवार् हेना नहनुाेः समिमिको सर्स्यले रे्हायका मबवार्को कारवाही र यकनारािा संलग्न हनुहुुँरै्नाः- 

(क) आफ्नो वा नजजकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहेको मबवार्; 

 स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोजनको लामग "नजजकको नािेर्ार" भन्नाले अपिुाली पर्ाा कानून 
बिोजजि अपिुाली प्राप्त गना सक्ने प्राथमिकिा क्रििा रहेको व्यजि, िािा, िाइज,ु सानीआिा, 
ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पमि वा पत्नी िफा का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, 



साली, दर्र्ी, बयहनी, मभनाज,ु बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो 
नािाका व्यजिको एकासगोलिा रहेको पररवारको सर्स्य सम्झनपुछा । 

(ख) मनजले अन्य कुनै हैमसयििा गरेको कुनै काया वा मनज संलग्न रहेको कुनै यवषय सिावेश रहेको 
कुनै मबवार्; 

(ग) कुनै यवषयिा मनजले मबवार् चलने वा नचलने यवषयको छलफलिा सहभामग भइा कुनैराय दर्एको 
भए सो यवषय सिावेश रहेको मबवार्; वा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभिू रूपिा मनज र मनजको एकाघरसंगोलका पररवारका सर्स्यको कुनै 
स्वाथा बाजझएको मबवार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुनै अवस्था रे्जखएिा जनु सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पछा उि सर्स्यले 
मबवार् हेना नहनुे कारर् खलुाइा आरे्श गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रमिकुल हनुे गरी कुनै सर्स्यले कुनै मबवार्को कारवायह र यकनारािा सहभामग हनु 
लागेिा मबवार्को कुनै पिले आवश्यक प्रिार् सयहि मबवार्को कारवायह यकनारा नगना मनवेर्न दर्न सक्नेछ  र सो 
सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार मबवार् मनरुपर् हनु नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) 
को ब्यबस्था अनसुारको सभाले िोकेको समिमिले काि कारवायह र यकनारािा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाा सभाले मबवार्का पिहरूलाइा सोयह उपर्फा बिोजजि गदठि समिमिबाट 
मबवार्को कारवायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइा उि समिमि सिि उपजस्थि हनु पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

मनर्ाय र अन्य आरे्श 

४१. मनर्ाय गनुापनेाः (१) समिमिले सनुवाइाको लामग पेश भएको मबवार् हेर्ाा कुनै प्रिार् बझु्नपुने बाँयक नरयह मबवार् 
यकनारा गने अवस्था रहेको रे्जखएिा सोयह पेशीिा मबवार्िा मनर्ाय गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि मनर्ाय गरेपमछ मनर्ायको व्यहोरा मनर्ाय यकिाबिा लेजख समिमििा उपजस्थि 
सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि गरीएको मनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचमलि कानून बिोजजि खलुाउनपुने 
यववरर् खलेुको पूर्ा पाठ मनर्ाय भएको मिमिले बयढिा साि दर्न मभत्र ियार गरी मिमसल सािेल राख्नपुछा । 
  

(४) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनामसब कारर्ले 
गर्ाा सोयह दर्न मबवार् मनर्ाय गना नसक्ने भएिा आगामि हप्ताको कुनै दर्नको लामग अको पेशी िारेख िोक्नपुनेछ 
। 

४२. मनर्ायिा खलुाउनपुनेाः(१) समिमिले र्फा ४१ बिोजजि गरेको मनर्ायको पूर्ापाठिा यस र्फा बिोजजिका कुराहरू 
खलुाइा अनसूुची -७ बिोजजिको ढाँचािा ियार गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि पूर्ापाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रमिबार्ीको जजयकर, मनर्ाय गनुापने रे्जखएको 
यवषय, र्वैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यवषय खलुाउनपुनेछ । 



  (३) उपर्फा (२) िा उललेख भए रे्जख बाहेक पूर्ापाठिा रे्हायका कुराहरू सिेि खलुाउनपुनेछाः- 
(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) मबवार्को कुनै पिले कानून व्यवसायी राखेको भएिा मनजले पेश गरेको बहस नोट िथा बहसिा 

उठाइएका िलु यवषयहरु; 

(ग) मनर्ाय गनाको लामग आिार मलइएको प्रिार्का साथै र्वैु पिबाट पेश भएको प्रिार् िथा 
त्यसको यवश्लषेर्; 

(घ) मनर्ाय कायाान्वयन गनाको लामग गनुापने यवषयहरूको मसलमसलेवार उललेखन सयहिको िपमसल 
खण्ि; िथा 

(ङ) मनर्ाय उपर पनुरावेर्न लाग्ने भएिा पनुरावेर्न लाग्ने जजलला अर्ालिको नाि र के कमि 
दर्नमभत्र पनुरावेर्न गनुापने हो सो सिेि ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ िा उललेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरु सिेि मनर्ायिा खलुाउन सक्नेछाः- 
(क) सािी वा सजामिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरर् र मबवार्िा उि नजीरको 
मसध्र्ान्ि के कुन आिारिा लाग ु भएको हो अथवा लाग ु नभएको हो भन्ने कारर् सयहिको 
यवश्लषेर्; 

(ग) मनर्ायबाट कसैलाइा कुनै कुरा दर्नभुराउनपुने भएको भए कसलाइा के कमि भराइादर्नपुने हो 
सोको यववरर्; िथा 

(घ) मबवार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्ि ुसमिमि सिि पेश भएको भए 
सो िालसािान वा वस्िकुो हकिा के गने हो भन्ने यवषय । 

४३. प्रारजम्भक सनुवाइािा मनर्ाय हनुसक्नाेः (१) समिमिले पयहलो सनुवाइाको लामग पेश भएको अवस्थािा नै मबवार्िा थप 
प्रिार् बजुझरहनपुने अवस्था नरहेको रे्खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकरै्या वा समिमिको िेत्रामिकार नरहेको कारर्ले 
मबवार् मनर्ाय गना नमिलने रे्खेिा पयहलो सनुवाइािा नै मनर्ाय गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनर्ाय िेत्रामिकारको अभाव रहेको कारर्ले भएको अवस्थािा िेत्रामिकार 
ग्रहर् गने अर्ालि वा स्थानीय िह वा अन्य मनकायिा उजरुी गना जान ुभमन सम्बजन्िि पिलाइा  जानकारी दर्न ु
पनेछ । 

४४. मनर्ाय संशोिनाः (१)समिमि सिि मबवार्को पि वा कुनै सरोकारवालाले मबवार्को मनर्ायिा भएको कुनै लेखाइाको 
त्रटुी संशोिन गरीपाउन जजयकर मलइा मनर्ायको जानकारी भएको पैंमिस दर्न मभत्र मनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न परी समिमिले हेर्ाा सािान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट मनर्ायको 
िूल आशयिा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाा खिा गरी मनवेर्न बिोजजि मनर्ाय संशोिन गने आरे्श 
दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको आरे्श िूल मनर्ायको अमभन्न अङ्गको रुपिा मलइनेछ । 

४५. मनर्ायिा हेरफेर गना नहनुाेः(१) समिमिका सर्स्य अथवा अरु कसैले पमन समिमिका सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसकेपमछ 
मनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुँरै्न । 



  (२) कसैले उपर्फा (१)बिोजजि को कसरु गने किाचारीलाइा आवश्यक कारवाहीको लामग सम्बजन्िि 
मनकायिा लेजख पठाउनपुनेछ ।  

४६. मनर्ाय भएपमछ गनुापने कारवायहाः(१)उजरुी प्रशासकले समिमिबाट मनर्ाय भएपश्चाि मनर्ाय यकिाबिा समिमिका 
सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी मनर्ाय यकिाब र मिमसल जजम्िा मलनपुछा । 

  (२)यस ऐन बिोजजि मनर्ायको पूर्ापाठ ियार भएपमछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपमछ उजरुी प्रशासकले 
मनर्ायको कायाान्यवय गनाका लामग ित्काल गनुापने केयह काया भए सो सम्पन्न गरी मिमसल अमभलेखको लागी 
पठानपुछा । 

४७. मनर्ाय गनापने अवमिाः(१) समिमिले प्रमिवार् र्ाजखल भएको वा बयान गनुापनेिा प्रमिबार्ीको बयान भएको मिमिले 
िथा प्रमिवार् र्ाजखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको मिमिले नब्बे दर्नमभत्र मबवार्को 
अजन्िि मनर्ाय गनुापनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सियावमि गर्ना गर्ाा िेलमिलापको लामग पठाइाएको मबवार्को हकिा 
िेलमिलापको प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइा अवमि गर्ना गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन मबवार्िा बझु्नपुने प्रिार् िथा परुा गनुापने 
प्रयक्रया बाँयक नरही मबवार् मनर्ाय गना अङ्ग पमुगसकेको भए सो पगुेको पन्र दर्नमभत्र अजन्िि मनर्ाय गनुापनेछ । 

  

४८. अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श जारी गना सयकनाेः 
स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि )क (रे्जख )ङ (सम्ि उजललजखि यवषयिा ित्काल अन्िररि 
संरिर्ात्िक आरे्श जारी गना सयकनेछ । यस्िो आरे्श जारी गर्ाा मनवेर्कले पेश गरेको कागजाि, मनजको 
अवस्था र वस्िगुि पररजस्थमिको प्रारजम्भक छानयवन गरी ित्काल आरे्श नगरे मनवेर्कलाई पना सक्ने नकारात्िक 
प्रभावको िलुयांकन गनुा पर्ाछ । न्याययक समिमिले जारी गने अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श अनसूुची ८ िा 
उललेख गरे बिोजजि हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेर्-७ 

समिमिको सजचवालय 

४९. समिमिको सजचवालयाः (१)समिमिको कायासम्पार्नलाइा सहजजकरर्ा गना एक सजचवालय रहने छ  

  (२) उपर्फा (१) विोजजिको सजचवालयिा कायापामलकाले आवश्यिाअनसुार उजरुी प्रशासक, अमभलेख 
प्रशासक िथा अन्य किाचारीहरुको व्यवस्था गना सक्नेछ । सजचवालयको कायासम्पार्नलाइा व्यवजस्थि गना 
सजचवालय अन्िगाि उजरुी शाखा/ फाँट िथा अमभलेख शाखा/फाँट रहन सक्नेछ । 

 



५०. उजरुी प्रशासकको काि, किाव्य र अमिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए रे्जख बाहेक उजरुी प्रशासकको काि, 
किाव्य र अमिकार रे्हाय बिोजजि हनुेछाः 

(क) पेश भएका उजरुी, प्रमिवार् र अन्य मलखिहरु जाँच गरी रीि पगुेको भए कानून बिोजजि लाग्न े
र्स्िरु मलइा र्िाा गने र र्िाा गना नमिलने भए कारर् जनाइा र्रपीठ गने; 

(ख) यववार्िा प्रिार्को लामग पेश भएका नक्कल कागजलाइा सक्कलसँग मभिाइा दठक रे्जखएिा प्रिाजर्ि 
गने र मिमसल सािेल राख्न ेिथा सक्कलिा केयह कैयफयि रे्जखएिा सो जनाइा सम्बजन्िि पिको 
सयहछाप गराइा राख्न;े 

(ग) पेश भएका मलखि साथ संलग्न हनुपुने प्रिार् िथा अन्य कागजाि छ वा छैन भए ठीक छ वा 
छैन जाँच्ने; 

(घ) समिमिको आरे्शले जझकाउनपुने प्रमिबार्ी, सािी वा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् जारी गने; 

(ङ) यववार्का पिलाइा िारेख वा पेशी िारेख िोक्ने; 
(च) समिमि सिि पेश हनुपुने मनवेर्न र्िाा गरी आरे्शको लामग समिमि सिि पेश गने; 

(छ) कानून बिोजजि वारेस मलने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्ने मनवेर्न मलइा आवश्यक कारवाही गने; 

(ज) समिमिबाट भएको आरे्श कायाान्वयन गने गराउन;े 

(झ) समिमििा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपााइा गने लगायिका कायाहरु गने; 

(ञ) आवश्यकिानसुार समिमिको िफा बाट पत्राचार गने; 

(ट) समिमिको आरे्शले िािेल गनुापने म्यार् िािेल गनेगराउन,े िािेल भएको म्यार्को िािेली जाँची 
रीिपूवाकको नभए पनुाः जारी गने िथा अन्य अर्ालि वा मनकायबाट प्राप्त भएको गाउँपामलकाले 
िािेल गररदर्नपुने म्यार् िािेल गने गराउन;े 

(ठ) मनर्ाय यकिाब र उजरुीको मिमसल जजम्िा मलने; 
(ि) समिमििा र्िाा भएका यववार् िथा मनवेर्न लगायिका कागजािको अमभलेख ियार गने र िामसक 

वा वायषाक प्रमिवेर्न पेश गनुापने मनकाय सिि प्रमिवेर्न ियार गरी संयोजकबाट प्रिाजर्ि गराइा 
सम्बजन्िि मनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्िा रहेका उजरुीका मिमसलिा रहेका कागजािको रीिपूवाक नक्कल दर्ने; 
(र्) जजलला अर्ालििा पनुरावेर्न लाग्ने गरी मनर्ाय भएका यववार्िा पनुरावेर्न म्यार् जारी गरी 

िािेल गनेगराउन;े 

(ि) अर्ालि वा अन्य कुनै मनकायिा यववार्को मिमसल वा कुनै कागजाि पठाउनपुने भएिा 
समिमिलाइा जानकारी गराइा मिमसल वा कागजाि पठाउने िथा यफिाा प्राप्त भएपमछ कानून 
बिोजजि सरुजिि राख्न ेव्यवस्था मिलाउन;े 

(ि) मनर्ाय यकिाब जजम्िा मलने; िथा 
(थ) पेश भएका मनवेर्न लगायिका कागजाििा समिमिबाट आरे्श हनुपुने वा मनकासा मलनपुनेिा 

समिमि सिि पेश गने । 

 

५१. अमभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अमिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अमभलेख प्रशासकको काि, 
किाव्य र अमिकार रे्हाय बिोजजि हनुेछाः 



 (क) मनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िीाः 
(२) मनर्ाय बिोजजि चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइाभराइा दर्नपुने लगायिका मनर्ाय 

कायाान्वयनका लामग गनुापने कायाहरु गने िथा मनर्ाय कायाान्वयनको अमभलेख राखी 
कानून बिोजजि यववरर् पठाउनपुने मनकायहरुिा यववरर् पठाउने; 

(३) मनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा मनवेर्न दर्एका पिहरुको वारेस मलने, सकार गराउने, 
गजु्रकेो िारेख थिाउने लगायिका कायाहरु गने; 

(४) समिमिको आरे्शले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा मनकायबाट रोक्का भै आएको 
जायजेथा अन्य अड्डा अर्ालििा र्ाजखल चलान गनुापने भए सो गने; 

(५) मनर्ाय बिोजजि मललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुापने भए सो सिेि गने; 
िथा 

(६) लेजखए रे्जख बाहेकको कुनै काया मनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा गनुापने भएिा समिमि 
सिि पेश गरी आरे्श बिोजजि गने । 

 (ख) अमभलेख संरिर् सम्बन्िीाः 
(१) अमभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी मनर्ाय भएका मिमसल सरुजिि राख्न ेर कानून बिोजजि 

सिाउनेपने कागजहरु सिाउने; 
(२) मनर्ाय भएका मिमसलहरुिा कागजाि जाँच गरी र्रुुस्ि रहेनरहेको हेने र मिमसल कानून 

बिोजजि गरी र्रुुस्ि अवस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोजजि सिाउने कागजको यववरर् ियार गरी सो यववरर् सरुजिि रहने 
व्यवस्था गने; 

(४) अमभलेख शाखािा प्राप्त भएको मिमसलहरुको सालबसाली अमभलेख राख्न े र 
आवश्यकिानसुार यववरर् ियार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ालि वा मनकायबाट अमभलेखिा रहेको मिमसल वा कुनै कागजाि िाग भै 
आएिा रीिपूवाक पठाउने र यफिाा प्राप्त भएपमछ रीिपूवाक गरी सरुजिि राख्न े। 

५२. उजरुी प्रशासक वा अमभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको मनवेर्नाः(१) यस ऐन बिोजजि उजरुी प्रशासक वा अमभलेख 
प्रशासकले गरेको आरे्श वा कारवाही उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श वा कारवाही भएको पाँच दर्नमभत्र 
समिमि सिि मनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको मनवेर्न उपर सनुवुाइा गरी मनवेर्न पेश भएको बयढिा 
साि दर्न मभत्र मनवेर्न उपरको कारवायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न उपर आरे्श 
वा मनर्ाय गनुापूवा केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र मनर्ाय वा आरे्श गनुापनेछ । 

 

 

 

 



 

 

 

पररच्छेर्-८ 

िेलमिलाप सम्बन्िी व्यवस्था 

५३. मिलापत्र गराउनाेः (१) समिमिले प्रचमलि कानून बिोजजि मिलापत्र हनु सक्न े जनुसकैु उजरुीिा मिलापत्र 
गराउनसक्नेछ । 

  (२) यववार्का पिहरूले मिलापत्रको लामग अनसूुची-९ बिोजजिको ढाँचािा मनवेर्न दर्एिा समिमिले 
उजरुीिा मिलापत्र गराउन उपयिु रे्खेिा मिलापत्र गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पिहरूले दर्एको मनवेर्नको व्यहोरा समिमिले र्वैु पिलाइा सनुाइा त्यसको 
पररर्ाि सम्झाइा पिहरूको मिलापत्र गने सम्बन्ििा सहिमि रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि सनुाउँर्ा पिहरूले मिलापत्र गना िञ्जुर गरेिा समिमिले पिहरूको मनवेर्निा 
उललेख भएको व्यहोरा बिोजजिको मिलापत्र िीन प्रमि ियार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजिको मिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइा पढीबाँची सनुाइा मिलापत्र गना िञ्जुर 
भएिा पिहरूको सयहछाप गराइा समिमिका सर्स्यहरूले मिलापत्र कागज अनसूुची-१० बिोजजिको ढाँचािा प्रिाजर्ि 
गरी एक प्रमि समिमिले अमभलेखको लामग मिमसलिा राख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रमि बार्ी िथा प्रमिबार्ीलाइा 
दर्नपुनेछ । 

   

५४. िेलमिलाप गराउन सक्नाेः (१) समिमिले प्रचमलि कानून बिोजजि मिलापत्र गना मिलने उजरुीिा पिहरूबीच 
िेलमिलाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूले जनुसकैु िहिा यवचारािीन रहेको प्रचमलि कानूनले िेलमिलापको िाध्यिबाट सिािान गना 
सयकने यववार्िा यववार्का पिले संयिु रूपिा समिमि सिि मनवेर्न दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि मनवेर्न दर्एकोिा िेलमिलापबाट उजरुीको मनरोपर् हनु उपयिु रे्जखएिा 
समिमिले त्यस्िो उजरुी िेलमिलापको िाध्यिबाट मनरोपर् गना लेजख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजिको आरे्शपमछ िेलमिलाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच 
िेलमिलाप गराइादर्नपुनेछ । 

  (५) िेलमिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोजजि हनुेछ । 

५५. उजरुी मनर्ाय गनेाः (१) समिमिले यस ऐन बिोजजि िेलमिलापको िाध्यिबाट उजरुीको मनरोपर् गना प्रयक्रया 
बढाएकोिा िेलमिलापको िाध्यिबाट उजरुीको मनरोपर् हनु नसकेिा पिहरूलाइा उजरुीको पेशी िारेख िोयक 
कानून बिोजजि कारवाही गरी सनुवाइा िथा मनर्ाय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 
बिोजजिको उजरुीिा िेलमिलाप वा मिलापत्र हनु नसकेिा समिमिले अमिकार िेत्र रहेको अर्ालििा जाने भमन 
सनुाइादर्नपुनेछ । 

५६. िेलमिलाप वा मिलापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन कुनै उजरुीिा मिलापत्र 
गराउँर्ा उजरुीको प्रकृमि वा मिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा चलेको कुनै यववार् वा सावाजमनक 
िथा सरकारी सम्पजि वा यहििा असर पने रे्जखएिा समिमिले त्यस्िो यववार्िा मिलापत्र गराउनेछैन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िात्र मिलापत्र गना चाहेिा भने मिलापत्र 
गराइादर्नपुनेछ । 

५७. िेलमिलापको लामग प्रोत्साहन गनेाः (१) समिमिले समिमि सिि सनुवाइाको लामग पेश भएको उजरुीिा िेलमिलाप 
हनुसक्ने सम्भावना रहेको रे्खेिा पिहरूलाइा िेलमिलापको लामग िारेख िोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको िारेखको दर्न समिमिले यववार्का पि िथा यवपि, उपजस्थि भएसम्ि 
पिले पत्याइा साथै मलइआएका अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गराइा िेलमिलापको लामग छलफल गराइा पिहरूको 
बीचिा सहिमि भएिा सहिमि भए बिोजजि मिलापत्र कागज ियार गना लगाइा मिलापत्र गराइादर्नपुनेछ । 

  (३) उजरुीिा िोयकएको म्यार्िा समिमि सिि उपजस्थि नभएको वा उपजस्थि भएर पमन िारेख गजुारी 
यववार्िा िारेखिा नरहेको पि अथवा यववार्िा पि कायि नभएको भए िापमन यववार्को पेटबोलीबाट उजरुीको 
पि कायि हनुे रे्जखएको व्यजि सिेि िेलमिलापको लामग उपजस्थि भएिा समिमिले िेलमिलाप गराइा मिलापत्रको 
कागज गराइादर्नपुनेछ । 

५८. प्रारजम्भक सनुवाइा पूवा िेलमिलापाः (१) उजरुी प्रशासकले प्रारजम्भक सनुवाइाको लामग समिमि सिि उजरुी पेश 
हनुपूुवा उजरुीिा िेलमिलाप हनुसक्ने अवस्था रे्जखएिा वा पिहरूले सो व्यहोराको मनवेर्न मलइा आएिा मिलापत्रको 
व्यहोरा खलेुको कागज ियार गरी समिमि सिि पेश गनासक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा मिलापत्रिा अजन्िि सहिमि नजटेुको भए िापमन पिहरू िेलमिलापको 
लामग प्रयक्रयािा जान सहिि भएिा उजरुी प्रशासकले पिहरूको मनवेर्न मलइा उजरुीिा िेलमिलापको लामग 
िेलमिलापकिाा सिि पठाउने आरे्शको लामग समिमि सिि पेश गनासक्नेछ । 

५९. िेलमिलापकिााको सूची ियार गनेाः(१) समिमिले िेलमिलापको काया गराउनको लामग रे्हाय बिोजजिको योग्यिा 
पगुेको व्यजिहरूको यववरर् खलुाइा सम्भायवि िेलमिलापकिााको सूची ियार गनेछाः 

 (क) कजम्ििा िाध्यमिक िह उजिर्ा गरेको; 
 (ख) कुनै राजनीमिक र्ल प्रमि आस्था राखी राजनीमििा सयक्रय नरहेको; िथा 
 (ग) स्थानीय स्िरिा सिाजसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  िेलमिलापकिााको ४८ घण्टा िामलि मलइ िेलमिलापकिााको काया गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषा उिेर परुा भएको । 



 (च)  िाथी योग्यिािा जनु सकैु कुरा लेजखएको भएिा पमन िामलि मलइ हाल काि 
 गरररहेकाको हकिा मनजलाइ मनरन्िरिा दर्न सयकने । 

  (२) िेलमिलापकिााको सूची ियार गरेपमछ समिमिले सूची सभा सिि पेश गरी अनिुोर्न गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि सूची अनिुोर्न भएपमछ समिमिले सावाजमनक जानकारीको लामग सूचना 
प्रकाशन गनुापनेछ िथा िेलमिलापको लामग पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइा सो सूची उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

६०. िेलमिलापकिााको सूची अद्यावमिक गनेाः (१) समिमिले र्फा ५९ बिोजजि ियार भएको सूची प्रत्येक वषा 
अद्यावमिक गनुापनेछ । 

  (२) प्रत्येक वषा अद्यावमिक गरेको िेलमिलापकिााको सूची समिमिले सभाबाट अनिुोर्न गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि िेलमिलापकिााको सूचीिा सूचीकृि हनु योग्यिा पगुेको 
व्यजिले समिमि सिि सूचीकृि गररपाउनको लामग अनसूुची-११ बिोजजिको ढाँचािा मनवेर्न दर्नसक्नेछ । 

६१. िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउनाेः (१) समिमिले र्फा ६० बिोजजि िेलमिलापकिााको सूची अद्यावमिक गर्ाा 
रे्हायको अवस्थाका िेलमिलापकिााको नाि सूचीबाट हटाउनछेाः- 

(क) मनजको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) मनजले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइापाउँ भन्ने मनवेर्न दर्एिा; 
(ग) मनजले नैमिक पिन रे्जखने फौजर्ारी अमभयोगिा सजाय पाएिा; 
(घ) मनज कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेज वा यवघटन भएिा; र 

(ङ) समिमिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजजि मनजलाइा सूचीबाट हटाउने मनर्ाय गरेिा 
। 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेलमिलापकिााहरूको नािावली समिमिले सावाजमनक 
सूचनाको लामग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२. िेलमिलापको लामग सियावमि िोक्नाेः (१) समिमिले यस ऐन बिोजजि िेलमिलाको लामग िेलमिलापकिाा पठाउँर्ा 
बयढिा मिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ । 

  (२) िेलमिलापको लामग पठाउँर्ा सािान्यियााः वयढिा िीनजना बाट िेलमिलाप गराउने गरी िोक्नपुनेछ 
।   

६३. िेलमिलापकिााको छनौटाः (१) समिमिले िेलमिलाप गराउने कायाको लामग यववार्का पिहरूलाइा एक जना 
िेलमिलापकिााको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा पिहरूबीचिा एकजना िेलमिलापकिााको लामग सहिमि नभएिा 
समिमिले पिहरूको सहिमििा मिन जना िेलमिलापकिााको छनौट गनुापनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेलमिलापकिााको नाििा सहिमि हनु नसकेिा समिमिले िेलमिलापकिााको 
सूचीिा रहेका िेलमिलापकिााहरू िध्येबाट र्वैु पिबाट एक-एक जना िेलमिलापकिाा छनौट गना लगाइा िेस्रो 
िेलमिलापकिाा छनौट गररदर्नपुनेछ । 



  (४) उजरुीका सबै पिको सहिमििा िेलमिलापकिााको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजजि िेलमिलापकिाा 
हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि वा संस्थाबाट िेलमिलाप प्रयक्रया अगािी बढाउन सहिि भै मलजखि मनवेर्न 
दर्एिा समिमिले त्यस्िो व्यजि वा संस्थालाइा िेलमिलापकिाा िोयकदर्नपुनेछ । 

६४. िेलमिलापकिााको पररविानाः (१) समिमिले रे्हायको अवस्था परर पिहरूले मनवेर्न दर्एको अवस्थािा 
िेलमिलापकिाा पररविान गररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बिोजजि िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिमििा िेलमिलापकिाा हेरफेर गना िञ्जुर भएिा; 
(ग) यववार्को कुनै पिले िेलमिलापकिाा प्रमि अयवश्वास रहेको मलजखि जानकारी गराएिा; 
(घ) कुनै कारर्ले िेलमिलापकिााले िेलमिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएिा; 
(ङ) यववार्को यवषयवस्ििुा िेलमिलापकिााको कुनै स्वाथा रहेको िेलमिलापकिााले जानकारी 

गराएिा वा कुनै स्रोिबाट समिमि सिि जानकारी भएिा; िथा 
(च) िेलमिलापकिााले िेलमिलापकिााको हैमसयिले कायागर्ाा र्फा ६६ िथा अन्य प्रचमलि 

कानून बिोजजि पालन गनुापने आचरर् पालन नगरेिा । 

  (२) िेलमिलापकिाा पररविानको कारर्ले िोयकएको सियिा िेलमिलापको काया सम्पन्न हनु नसक्न े
भएिा समिमिले बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गना सक्नेछ । 

६५. िेलमिलापको लामग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) समिमिले कुनै उजरुी िेलमिलापको लामग िेलमिलापकिाा सिि 
पठाउँर्ा पिहरूलाइा िेलमिलापकिााको सम्पका  उपलब्ि गराइा िेलमिलापकिाा सिि उपजस्थि हनुे िारेख िोयक 
रे्हाय बिोजजिको कागज साथै राजख लेजखपठाउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सारसंिेप वा िखु्य िखु्य कागजािको प्रमिमलपी; 
(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, विन र उपलब्ि भएसम्ि टेमलफोन 

नम्बर, इािेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पका  यववरर्; िथा 
(ग) िेलमिलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र सिय । 

  (२) िेलमिलापकिााले समिमि सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजािहरूको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (३) िेलमिलापको लामग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न मभत्र उजरुीको पिहरू समिमि सिि 
उपजस्थि हनुे गरी िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन िेलमिलापकिााले िोयकएको सिय अगावै उजरुी 
समिमि सिि यफिाा पठाउने मनर्ाय गरेिा सो मनर्ायको जानकारी भएको साि दर्न मभत्र पिहरूलाइा समिमि सिि 
उपजस्थि हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. िेलमिलापिा अवलम्बन गनुापने प्रयक्रयााः(१) समिमिले पिहरूको सहिमििा िेलमिलापको लामग छलफल गने िथा 
अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि िथा िेलमिलापकिाालाइा सोको जानकारी उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  िर पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन । 



  (२) पिहरूलाइा उपर्फा (१) बिोजजि िेलमिलापकिााले िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा उपजस्थि 
हनुे र्ाययत्व रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ाययत्व पिहरूले परुा नगरेिा िेलमिलापकिााले िेलमिलापको प्रयक्रया 
बन्र् गरी समिमिलाइा सोको मलजखि जानकारी गराइा उजरुीको कागजाि यफिाा पठाउनसक्नेछ । 

  (४) िेलमिलापको क्रििा िेलमिलापकिााले पिहरूबीचिा सहजकिााको भमूिका गनेछ र उि भमूिका 
मनवााह गने क्रििा मनजले पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूसँग सिेि एकल वा सािूयहक वािाा गनासक्नेछाः 

(क) यववार्को यवषयिा जानकारी रहेको उजरुीका पिले रोजेको व्यजि; िथा 
(ख) यववार्को यवषयवस्िकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्िी । 

  (५) िेलमिलापकिााले पिहरूको सहिमििा पिहरूसँग रे्हाय बिोजजि वािाा गनासक्नेछाः 
(क) पिहरूसँग एकल एकान्िवािाा; िथा 
(ख) टेमलफोन वािाा, मभिीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािाालाप । 

  (६) प्रचमलिकानून िथा यस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहनुेगरी पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिााले 
िेलमिलापको कायायवमि मनिाारर् गनासक्नेछ । 

६७. िेलमिलापकिााको आचरर्ाः(१)  िेलमिलापकिााले रे्हाय बिोजजिको आचरर् पालन गनुापनेछाः- 

(क) िेलमिलाप सम्बन्िी कारवाही मनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुापने; 

(ख) कुनै पिप्रमि झकुाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्न ेवा राखेको रे्जखने कुनै आचरर् वा व्यवहार 
नगने; 

(ग) कुनै पिलाइा िर, त्रास, झकु्यान वा प्रलोभनिा पारी िेलमिलाप गराउन नहनु;े 

(घ) यववार् कायि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पिसँग आमथाक कारोबारिा सँलग्न 
नहनुे; 

(ङ) िेलमिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचमलि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यवपरीि 
आचरर् गना नहनु;े 

(च) िेलमिलापको क्रििा पिहरुसँग सम्िानजनक, सर्भावपूर्ा र सबै पिप्रमि सिान 
व्यवहार कायि गने; 

(छ) िेलमिलापको क्रििा पिहरुले व्यि गरेको यवषयवस्िकुो गोपनीयिा कायि राख्न;े 
िथा 

(ज) िेलमिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि वा वस्ि ु प्रयक्रया सम्पन्न 
भएपमछ वा मनज प्रयक्रयाबाट अलग भएपमछ सम्बजन्िि पिलाइा सरुजिि यफिाा गने । 

  (२) समिमिले कुनै िेलमिलापकिााले उपर्फा (१) बिोजजिको आचरर् पालना नगरेको उजरुी परी वा सो 
यवषयिा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाा व्यहोरा दठक रे्जखए त्यस्िो िेलमिलापकिाालाइा िेलमिलापकिााको 
सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. मलखि ियारी र मिलापत्राः(१) िेलमिलापकिााले पिहरुसँगको छलफल पश्चाि िेलमिलापको लामग र्वैु पि सहिि 
भएकोिा मिलापत्र गराइा सहिमि भएको यवषयवस्ि ु बिोजजिको मिलापत्रको मलखि ियार गरर समिमि सिि 
पठाउनपुनेछ । 



   

६९. िेलमिलाप नभएको उजरुीिा गनुापने कारवाहीाः(१) िेलमिलापकिााले पिहरु बीचिा िेलमिलाप हनु नसकेिा सो 
व्यहोरा खलुाइा प्रमिवेर्न ियार गरी यववार्का सबै कागजाि सयहि समिमििा यफिाा पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा िेलमिलापकिााले पिहरुलाइा समिमि सिि हाजीर हनु जाने बयढिा साि 
दर्नको म्यार् िोयक पठाउनपुनेछ । 

७०. िेलमिलाप नभएको उजरुीिा मनर्ाय गनुापनेाः (१)स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िासमिमिले िेलमिलापको 
लामग पठाएको उजरुीिा पिहरुबीच िेलमिलाप हनु नसयक िेलमिलापकिााको प्रमिवेर्न सयहि प्राप्त हनु आएिा 
कानून बिोजजि कारवाही गरी मनर्ाय गनुापछा । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन रे्हाय बिोजजिको उजरुीिा अमिकारिेत्र ग्रहर् 
गने सम्बजन्िि अर्ालि वा मनकायिा उजरुी गना जान ुभमन सनुाइा पठाइादर्नपुछााः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको यववार्िा; िथा 
(ख) कुनै अर्ालि वा मनकायबाट िेलमिलापको लामग प्रयेषि भएको यववार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजजिको यववार्िा सम्बजन्िि अर्ालि वा मनकायिा पठाउँर्ा हाजजर 
हनु जाने िारेख िोकी पठाउने िथा मिमसल सिेि नक्कल खिा गरी अमभलेख राजख सक्कल मिमसल सम्बजन्िि 
अर्ालि वा मनकायिा पठाउनपुनेछ । 

७१.  िेलमिलाप र्स्िरुाःिेलमिलापिा जाने यववार्को हकिा िेलमिलापकिााले पिहरुले सहिमििा दर्न िञ्जुर 
भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िरु लाग्नेछैन ।िर पिहरूको सहिमििा िेलमिलापकिााले पिहरुबाट बढीिा रु 
५००।-/५००।- मलन पाउनछेन ।  

७२.  सिरु्ाय स्िरिा हनु ेसािरु्ाययक िेलमिलाप प्रविान गना किाचारी िोक्न सक्नाेः(१)समिमिले स्थानीय स्िरिा 
िेलमिलाप प्रवध्र्ान गनाको लामग कायापामलकािा अनरुोि गरेिा किाचारी खटाइा सिरु्ाय स्िरिा िेलमिलापको 
प्रवध्र्ानात्िक कायाक्रि गनासयकनेछ । 

(२) सिरु्ाय स्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेलमिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्यिा िथा अनभुव 
नभएका िेलमिलापकिाावाट िेलमिलाप गराउन वािा पने छैन । 

(२) समिमिले सिरु्ायस्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेलमिलापको कायायवमि िोके विोजजि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-९ 

मनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था 

७३. सजचवालयको जजम्िेवारीाः कायापामलकाको प्रत्यि मनयन्त्रर् र मनरे्शनिा रयह समिमिको मनर्ाय कायाान्वयन गने 
गराउने सम्बन्िी सम्पूर्ा कायाको रेखरे्ख गने जजम्िेवारी वहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोग गनुापनेाः(१) गाउँपामलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै विा कायाालय िथा अन्य कायाालयले यस ऐन 
िथा प्रचमलि कानून बिोजजि समिमिले गरेको मनर्ाय बिोजजि व्यजि वा संस्था वा अन्य कसैसँग असलु गनुापने 
जरीवाना वा अन्य रकि असलुउपर गना सहयोग गनुापनेछ । 



  (२) यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बिोजजि समिमिले असूल गनापने जरीवाना, मबगो वा अन्य कुनै प्रकारको 
रकि असलुउपर नभइा उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोजजिका कायाालयहरुले कुनै मसफाररश वा कुनै काया 
गररदर्नेछैनन । 

७५. असलुउपर गनेाः(१) अमभलेख प्रशासकले समिमिको मनर्ाय बिोजजि कुनै पिसँग जरीवाना वा मबगो वा अन्य कुनै 
प्रकारको असलु उपर गनुापने भएिा सो पिले जरीवाना मिना बझुाउन लयाएिा बजुझ सर्रस्याहा गरी जरीवानाको 
लगि किा गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि असलुउपर नभएिा लगि राखी सम्बजन्िि पिको नाि नािेसी िथा जरीवाना 
रकि सिेिको यववरर् गाउँपामलकाको कायाालयका साथै सबै विा कायाालयिा सिेि अमभलेखको लामग 
पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बजन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोजजि लेजख आएिा त्यस्िो पिसँग जरीवाना रकि 
असलुउपर गरी अमभलेख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनपुनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) समिमिले यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै मनर्ाय बिोजजि कुनै पिले राखेको र्स्िरु, वा अन्य 
कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइापाउने भएिा भराइापाउने पिले भरीदर्नपुने पिको त्यस्िो रकि 
भराइादर्नपुने स्रोि खलुाइा अनसूुची-१२ बिोजजिको ढाँचािा मनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न दरँ्र्ा यथासम्भव नगर् रहेको बैँक खािा वा कुनै सहकारी वा बचि 
संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा मललाि मबक्री गरी असलुउपर गनुापने अवस्था भएिा कुनै अचल सम्पजिको 
व्यहोरा खलुाइा मनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको मनवेर्निा र्फा ७८ बिोजजिको यववरर् खलुाइा मनवेर्न दर्नपुनेछ  

७७. चलनचलाइादर्नाेः(१) समिमिले यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै मनर्ाय बिोजजि कुनै सम्पजि वा अमिकार वा कुनै 
यवषयवस्ि ु वा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्िो चलन पाउने यवषयको यववरर् 
खलुाइा अमभलेख प्रशासक सिि अनसूुची-१३ को ढाँचािा मनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न परेिा अमभलेख प्रशासकले मनर्ाय बिोजजिको यवषयको चलन 
चलाइादर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दरँ्र्ा चलन चलाउनपुने सम्पजिको र्फा ७८बिोजजिको यववरर् 
खलुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पजिको यववरर् खलुाउनपुनेाः भररभराउ गना वा चलनचलाइ पाउनको लामग मनवेर्न दर्ने यववार्को पिले 
मनवेर्निा सम्पजिको यववरर् उललेख गर्ाा रे्हाय बिोजजिको यववरर् खलुाउनपुनेछाः- 

  (क) अचल सम्पजिको यववरर् 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार यकलला; 
(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगायफट; 

(४) घर जग्गाको अवजस्थिी आवास वा  औद्योमगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची वा पदक्क सिकसँग जोमिएको व्यहोरा; 



(६) घरजग्गाको स्वामित्व रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्वामित्व भन्र्ा फरक व्यजिको 
भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य यववरर्; िथा 

(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्मबयक्र हनु सक्ने न्यूनिि िूलय । 

  (ख) चल सम्पजिको यववरर्ाः 
(१) चलसम्पजि रहेको ठाउँ िथा भोग वा मनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खािािा रहेको नगर् भए खािावालको साथै बैँक िथा शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवि मबयक्र िूलय; िथा 
(४) नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अवस्था, प्रकृमि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज 

र सँख्या । 

७९. सम्पजि रोक्का राख्नाेः(१)अमभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोजजि मनर्ाय कायाान्वयनको लामग मनवेर्न परेपमछ 
रे्खाइएको सम्पजिको हकिाआवश्यक पने जमि जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्ििा मनर्ायको लामग कायाापामलका सिि 
पेश गने र कायापामलकाबाट रोक्का राख्न े मनर्ाय गरेपछी मनर्ाय बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको लामग सो जेथा र्िाा 
रहेको कायाालय वा रजजषे्ट्रशन गने कायाालयिा लेजख पठाउनपुनेछ । 

  (२)बाली, ब्याज,बहाल लगायिको सम्पजिको हकिा मनवेर्न परेको बयढिा र्इुा दर्न मभत्र सम्पजि िायर्ाि 
गना लगाइा िायर्ाि गर्ााको सियिा नै आवश्यक पने जमि सम्पजि वा सोबाट प्राप्त हनुे बाली, बहाल, ब्याज, 
िनुाफा आदर् आय मनयन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नपुछा र त्यसको भपााइा सम्बजन्िि पिलाइा दर्नपुछा । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिा भररभराउको लामग आवश्यक पने जमि 
सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यकिाअनसुार लेखा शाखा वा सम्बजन्िि बैँक वा सम्बजन्िि मनकायिा 
िरुुन्ि लेजख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पमि रोक्का सम्वजन्ि आरे्श अनसूुची १४ बिोजजि हनुेछ । 

 
८०. सम्पजि मललाि गर्ाा अपनाउनपुने कायायवमिाः(१) कायापामलकाले यस ऐन बिोजजि भरीभराउ गनुापने मबगो वा कोटा 

फी वा त्यस्िै कुनै रकि असलुउपर गना र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजि सम्पजिको यववरर् खलुाइा र्खाास्ि 
परेिा त्यस्िो रकि भरीदर्नपुने व्यजिलाइा बझुाउनपुने रकि बझुाउनसाि दर्नको म्यार् दर्इा सूचना जारी गनुापछा 
। 

  (२)उपर्फा (२)बिोजजिको म्यार्िा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नपुने व्यजिको भरीपाउने 
व्यजिले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजिको सम्पजि िायर्ाि गरीलयाउनपुछा ।  

  (३) र्ण्ि, जरीवाना, सरकारी मबगो वा कुनै अर्ालि वा मनकाय वा गाउँपामलका वा समिमिको मनर्ायले 
असलु उपर गनुापने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असलुउपर हनुपुने व्यजिले बझुाउन नलयाएिा मनजको जनुसकैु 
अचल सम्पजि फेला परेिा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नपुछा । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन जेथा जिानि वा कुनै प्रकारको नगर् िरौट 
र्ाजखल गरेको हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने जमि रकिको लामग उपर्फा (३)बिोजजि गरररहनपुरै्न । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि िोल कायि भएपमछ उि अचल सम्पजिको मललािको सूचना सम्बजन्िि 
पिलाइा दर्इा सवासािारर्को जानकारीको लामग मललाि हनुे मिमि र सम्पजिको यववरर् सयहिको सावाजमनक सूचना 
गाउँपामलका, जजलला प्रशासन कायाालय, जजलला अर्ालि, जजलला सिन्वय समिमिको कायाालय िथा कोष िथा लेखा 
मनयन्त्रकको कायाालयिा टाँस्न लगाउनपुनेछ । 



  (६) उपर्फा (५) बिोजजिको सूचनािा िोयकएको दर्निा उि सूचनािा िोयकएको सम्पजि पञ्चयकिे 
िोलबाट िामथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजजि मललाि गनुापनेछ । 

  (७) मललाि प्रयक्रयािा सम्भव भएसम्ि जजलला अर्ालि, जजलला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय प्रशासन 
कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय िथा गाउँपामलका िेत्र मभत्र रहेका अन्य सरकारी कायाालयका प्रमिमनमिलाइा 
रोहवरिा राख्नपुनेछ ।  

  (८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाा उि सम्पजि कसैले पमन मललाि सकार नगरेिा सोयह प्रयक्रयाबाट पनुाः 
र्ोस्रोपटक मललाि गनुापनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पमन कसैले मललाि सकार नगरेिा भराइापाउने पि मनवेर्कलाइा 
नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोलिा सकार गना लगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाा मनवेर्कले सम्पजि सकार गना नचाहेिा पमछ अको जेथा खलुन आएका 
बखि कानून बिोजजि गनेगरी मनजको मनवेर्न िािेलीिा राखी मललाििा चढाइाएको सम्पजि फुकुवा गरीदर्नपुछा ।  

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन गाउँपामलकाको कुनै रकि असलु उपर गने 
क्रििा मललाि गर्ाा कसैले सकार नगरेिा जमििा सकार हनु्छ त्यमििा नै सो सम्पजि मललाि गरी प्राप्त रकि 
सर्रस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोजजि अन्य सम्पजि वा प्रयक्रयाबाट असलुउपर गनुापनेछ । 

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः(१)अमभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजजि सम्पजि िायर्ाि गनुापर्ाा कजम्ििा विा सजचव 
स्िरको किाचारी खटाइा त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचलिीको िूलय स्पष्ट खलुने गरी िायर्ाि गनालगाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि िायर्ाि गने किाचारीले िायर्ाि गनुापने सम्पजिको चलनचलिीको िूलय कायि 
गने प्रयोजनले पञ्चयकिे िोल कायि गरी िचुलुका खिा गरी अमभलेख प्रशासक सिि प्रमिवेर्न सयहि पेश 
गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाा रे्हाय बिोजजिक कुरालाइा आिार मलइा कायि 
गनुापनेछाः 

(क) मनवेर्कले मनवेर्निा खलुाएको िूलय; 

(ख) मनर्ायिा उललेख भएको भए सो िूलय; 

(ग) पिले जिानि वा कुनै अन्य प्रयोजनको लामग कायापामलका सिि मनवेर्न दरँ्र्ा 
खलुाएको िूलय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय िूलयाँकन अनसुारको िूलय; 

(ङ) िालपोि कायाालयले कायि गरेको न्यूनिि िूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी मनकायले कुनै िूलय कायि गरेको भए सो िूलय; 

(छ) पञ्चयकिे िोल कायि गनुाभन्र्ा ित्काल अगावै कुनै खररर्मबयक्र भएको भए सो िूलय । 

स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पजि मबयक्र गनुापर्ाा मबयक्रहनुे न्यनुिि 
िूलयलाइा सम्झनपुछा । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा रे्हाय बिोजजिको कुरालाइा सिेि ध्यानिा राख्नपुनेछाः 
(क)  औद्योमगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायि सिक सञ्जालसँग  जोमिएको छ वा 

छैन; िथा 
(ख) नगरिेत्रमभत्र पने घरको हकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवमिक िलुयाँकन 

प्रमिवेर्न । 

८२. खाम्नजेमि िात्र मललाि गनुापनेाः(१)कायापामलकाले र्फा ८० बिोजजि मललाि गर्ाा असलुगनुापने बाँयक खाम्ने जमि 
सम्पजििात्र मललाि गनुापनेछ । 



  (२) सम्पजि मललाि गर्ाा सकार भएको रकि असलुउपर गनुापने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको जमि 
रकि सम्पजिवाल पिलाइा यफिाा गरीदर्नपुछा । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि यफिाा पाउने पि मललाि गर्ााको बखि उपजस्थि नभएको भए रकि 
यफिाा मलन आउनभुनी मनजको नाििा साि दर्नको सूचना जारी गरीजझकाइा रकि यफिाा गनुापछा । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा सम्बजन्िि पि रकि यफिाामलन नआएिा उि रकि सजञ्चिकोषिा 
र्ाजखल गरी आम्र्ानीबाँमि सर्रस्याहा गनुापछा । 

  (५) अमभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजजि मललाि गरेको सम्पजि सकार गने पिको नाििा सम्पजि 
र्िाा नािसारीको लामग सम्बजन्िि कायाालय वा मनकायिा पत्राचार गरी मनजलाइा सम्पजिको चलनपूजी उपलब्ि 
गराइा आवश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइादर्नपुछा । 

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन र्फा ८० बिोजजिको मललाि प्रयक्रया अगािी 
बयढसकेपमछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पमन सो रकि नबजुझ सम्पजि मललाि गनुापनेछ । 

८३. मललाि उपरको उजरुीाः यस ऐन बिोजजि भएको मललािको प्रयक्रयािा जचि नबझु्ने पिले जनु प्रयक्रया उपर जचि 
नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न मभत्र समिमि सिि उजरुी पेश गरी भएको आरे्श बिोजजि गनुापनेछ । 

८४. मबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागकेो खचााः यस ऐन बिोजजि मबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचा मबगो 
भरीदर्नपुने वा चलनदर्नपुने सम्बजन्िि पिले व्यहोनुापनेछ । 

८५. यथाजस्थमििा राख्नाेः कायापामलकाले यस ऐन बिोजजि चलनचलाइा िाग्न वा मबगो भराइापाउन कुनै सम्पजि रे्खाइा 
मनवेर्न परेपमछ मबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको लामग उि सम्पजि हकहस्िान्िरर् गना, 
भत्काउन, मबगाना िथा कुनै प्रकारको मनिाार् काया गरी उि सम्पजिको स्वरुप पररविान गना नपाउन ेगरी रोक्का 
राख्न सम्बजन्िि पिको नाििा आरे्श जारी गरी उि सम्पजि यथाजस्थमििा राख्नपुनेछ । 

८६. मनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) अमभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बिोजजि भएको आरे्श यवपररि कुनै 
सम्पजिको हक हस्िान्िरर् वा स्वरुप पररविान आदर् गरेको मनवेर्न परेिा उि मनवेर्न र्िाा गरी त्यस्िो गने 
पिको नाििा मिन दर्नको म्यार्  जारी गरी मनजलाइा हाजजर गराइा सो मनवेर्न समिमि सिि पेश गनुापनेछ । 

  (२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न पेश हनु आएिा पिलाइा नयाँ उजरुी र्िाा गना नलगाइा 
उि मनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी मनर्ाय गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्नको व्यहोराबाट 
मनवेर्न समिमिको िेत्रामिकार मभत्र नपने यवषयिा परेको रे्जखएिा समिमिले उि यवषयिा िेत्रामिकार ग्रहर् गने 
अर्ालि वा मनकाय सिि जान सनुाइादर्नपुनेछ । 

८७. चलनचलाउन े सूचनााः(१) अमभलेख प्रशासकले समिमिको मनर्ाय बिोजजि चलन चलाइा पाउन मनवेर्न परेिा चलन 
चलाउने मिमि खलुाइा फलानो मिमििा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन किाचारी खयटइा आउने हुँर्ा सो मिमि 
अगावै घर जग्गा खामल गरीदर्न ुभमन चलन दर्नपुने पिको नाििा सूचना जारी गनुापनेछ । 

  (२) चलनदर्नपुने सम्पजि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा अमभलेख प्रशासकले 
सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजजिको सूचना जारीगनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि िोयकएको मिमििा खयटइाजाँर्ा घरजग्गा खाली गरेको भए सम्बजन्िि 
किाचारीले चलन चलाइा दर्एको िचुलुका खिागरी िथा घरजग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइा चलन चलाइा 
चलन चलाएको िचुलुका खिा गरी प्रमिवेर्न साथ अमभलेख शाखािा पेश गनुापनेछ ।  



पररच्छेर्-१० 

यवयवि 

८८. नक्कल मनवेर्नाः(१) समिमि सिि र्िाा रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवाला पिले यववार्को मिमसलिा रहेको कुनै 
कागजपत्रको नक्कल मलनको लामग मनवेर्न दर्एिा समिमिले उि पिलाइा सो कागजको नक्कल उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्िि पिले उजरुी शाखािा रहेको मिमसलको नक्कल 
मलनपुर्ाा उजरुी प्रशासक िथा अमभलेख शाखािा रहेको मिमसलको नक्कल मलनपुने भएिा अमभलेख प्रशासक सिि 
मनवेर्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दर्नको एघार बजे अगावै पेश भएिा सम्बजन्िि किाचारीले सोयह 
दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोमलपलट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको लामग फरक फरक मनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (५)यववार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दरँ्र्ा नक्कलको सिािा कागजपत्रको फोटो 
जखच्ने अनिुमि िागेिा सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कल मनवेर्न दरँ्र्ा अनसूुची-१५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

८९. नक्कल र्स्िरुाः (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोजजि नक्कल वा फोटो जखच्नको लामग मनवेर्न दर्नेपिसँग 
रे्हाय बिोजजिको र्स्िरु मलइा नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछाः 

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रमि पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको र्रले; 
(ख) समिमिको मनर्ाय कागजको हकिा प्रमि सक्कल पानाको प्रमि पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको र्रले; िथा 
(ग) मलखि कागजपत्रको नक्कल नमलइा फोटो जखच्न चाहेिा प्रमि पानाको रू ५।–   रुपैयाँको र्रले 

। 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बिोजजि नक्कल र्स्िरु नलाग्ने 
पिलाइा यस र्फा बिोजजिको र्स्िरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बिोजजि नक्कल उिार गरी लैजाने पिले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको व्यवस्था आफै 
गनुापनेछ । 

९०. र्स्िरु उललेख गनेाः(१)नक्कल प्रिाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिाजर्ि गर्ाा नक्कल लैजाने पिको नाि थर 
िथा उजरुीिा हैमसयिका साथै नक्कल उिार गरेवापि र्ाजखल गरेको र्स्िरु र नक्कल पाना सिेि उललेख गरी नक्कल 
दर्एको व्यहोरा जनाइा नक्कल प्रिाजर्ि गनुापनेछ । 

   
९१. र्स्िरु चिुा नभइा नक्कल नदर्इनाेः सम्बजन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोजजि नक्कल िाग्ने पिले नक्कल उिार गर्ाा 

र्फा ८९ बिोजजि लाग्ने र्स्िरु र्ाजखल नगर्ाासम्ि नक्कल दर्नेछैन र सो नक्कलको आमिकाररकिा प्रिाजर्ि गना 
पाउनेछैन ।  



९२. प्रचमलि कानून बिोजजि हनुाेः यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन उजरुीसँग सम्बजन्िि प्रचमलि कानूनिा 
कुनै कुरा लेजखएको भए सोिा लेजखए जमिको हकिा सोयह बिोजजि हनुेछ । 

९३. मनयि बनाउन ेअमिकाराः समिमिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लामग आवश्यक मनयि बनाउन सक्नेछ । 
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bfª lhNnf /fKtL ufFpkflnsf j8f g+= ========= =============== j:g] ================================================ 

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

=========================================================                                                 

ljkIf                   

 

ljifoM ;DjGw ljR5]b 

 

d lgDg j'Fbfx?df n]lvP jdf]lhd lgj]bg ub{5' M 

!= d lgj]bs / o; ljjfbsf] bf];|f] kIfljr ;+jt @)^( ;fndf ;fdflhs k/Dk/f cg';f/ ljjfx 

ul/Psf] xf] . ljjfx ePkZrft @ jif{;Dd cyf{t @)&! ;fn;Dd xfdLljr ;'dw'/ bfDkTo hLjg 

/x]sf] lyof] . xfdLaf6 @)&! ;fn h]7df ! 5f]/fsf] ;d]t hfohGd ePsf] 5 . Ps cfk;df 

nf]Ug] :jf:gLljrsf] ;xdlt / ;xsfo{df 5f]/f hGd]k5L qmdzM ;d:of b]lvFb} hfg yfNof] . 



@)&! ;fnsf] ltxf/df dfOt uPk5L pgL 3/ cfOgg\ . k6s k6s 3/ cfpg kmf]gaf6 cg'/f]w 

u/]F  . @ k6s;Dd lng uPF . t/ lghn] ltdL;Fu d]/f] hLjg rNg ;Sb}g, d 3/ hfg ;lQmg, 

ltdL h] ug{'k5{ u/ elg 7f8f] hjfkm lbg yflng . s] sf/0fn] o:tf] x'g uof] elg ;f]Wbf cj 

ltd|f] / d]/f] ;DjGw 5}g cfkm'v';L u/ /  dnfO{ ;Dks{ gu/,u/]df /fd|f] x'Fb}g elg wfs wDsL / 

qf; d;]t lbOg . nfdf] ;do;Dd dg kms]{nf / 3/ cfplng elg kvL{ j;]F t/ cfO{gg . sl/j 

# jif{k5L cyf{t @)&$ ;fn ef› dlxgfdf k'gM lng uPF t/ ljkIfL d;Fu jf]Nb} gjf]nL 3/leq 

l5l/g / ;fnf h]7fg k7fO{zf/Ll/s cfqmd0f ug]{ ;Ddsf] sfo{ u/L dnfO{ tyfgfd ufln unf}r 

u/] . d'lZsnn] Hofg hf]ufO{ lg/fz eP/ 3/ kmls{PF / cj bf];|f] kIf>LdtL d;Fu k'gM kmls{ 

cfpg] / bfDkTo hLjg ;'dw'/ x'g] ;Defjgf gePsf]n] kfl/jfl/s ljjfb lg?k0fsf nflu of] 

lgj]bg lbg cfPsf] 5' .  

@= o; ;ldltaf6 bf];|f] kIf lemsfO{ h] hf] j'‰g'k5{ j'emL ljjfb lg?k0f u/fO{kfpF .  

#= o; /fKtL ufFpkflnsfaf6 hf/L ePsf] :yfgLo Goflos sfol{\jlwsf] bkmf ====jdf]lhd lgj]bg 

b:t'/ ? ======, bf];|f] kIf ! hgfnfO{ Dofb ;"rgf b:t'/ ? =========, kfgf @ sf] lgj]bgsf] k|ltlnkL 

b:t'/ ? ============= ;d]t u/L hDdf ? ======o;} lgj]bg;fy bflvn u/]sf] 5' .  

$= of] lgj]bg :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf $&-@_ cg';f/ o;} ;ldltsf] 

clwsf/If]qleq kb{5 .  

%= of] lgj]bg xbDofbleq} 5 / d lgj]bsnfO{ o; ljifodf lgj]bg lbg] xsb}of k|fKt 5 .  

^= o; ljifodf cGoq sxLF st} lgj]bg lbPsf] 5}g .  

&= o;df bf];|f] kIfsf] dfOtL tkm{sf / d]/f] 3/ tkm{sf kl/jf/sf ;b:ox? lemsfO{ yk Joxf]/f j'‰g 

;lsg]5 .  

*= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] ;To x'G, em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;+hfo ef]Ug tof/ 5' .  

 

lgj]bs 

gfdM =============================  

Olt ;+jt\ ============= ;fn===================dlxgf==============ut]===============/f]h z'ed\ .  

 

 

  



cg';"rL–@ 

-bkmf ( sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

ph'/L btf{ u/]sf] lg:;fsf] 9fFrf 

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

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

 

ljifoM  ph'/L btf{sf] lg:;fkq ;DaGwdf . 

 

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

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

================ sfod ePsf]n] of] lg:;f hf/L ul/lbPsf] 5 .  

 

clws[t sd{rf/L 

b:tvtM  ======== 

ldltM  =========== 

  

  



cg';"rL–# 

-bkmf ( sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

tfl/v ekf{O{ 

Goflos ;ldlt 

bfª lhNnf /fKtL ufFpkflnsfdf v8f ul/Psf] tf/]v e/kfO{ 

 

jfbL          k|ltjfbL 

=================             ===================  

d'2f  ==================== 

 

ldlt ================= df ========================================= sfd ePsf]n] ;f]xL lbg =========== ah] o; 

Goflos ;ldlt÷sfof{nodf pkl:yt x'g]5' egL ;xL ug]{ ====== 

 

 

jfbL ================         k|ltjfbL ================ 

 

 

Olt ;+jt\ ======== ;fn==========dlxgf============ut]=========/f]h z'ed\ .  

 

  

  



cg';"rL–$ 

-bkmf ( sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

tfl/v krf{ 

Goflos ;ldlt 

/fKtL ufFpkflnsfaf6 hf/L ePsf] tf/]vsf] krf{ 

 

 

jfbL           k|ltjfbL 

===============                          ================= 

 

d'2fM ====================== 

  

ldlt ========================= df =============================================== ================================sfddf 

====== ah] xflh/ x'g cfpg'xf]nf .  

 

 

kmfF6jfnfsf] b:tvt 

ldlt ================= 

 

  

  



cg';"rL–% 

-bkmf !% sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

k|ltjfbsf] 9fFrf 

lnlvt hjfkmsf] gd"gf 

Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf] 

 

lnlvt hjfkm 

 

k|yd kIf 

bfª lhNnf /fKtL ufFpkflnsf j8f g+= =========j:g] ============== sf] ====================== -gftf ;DjGw 

pNn]v ug]{ _ jif{ ===================                  

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

 

lj?4 

bf];|f] kIf 

bfª lhNnf /fKtL ufFpkflnsf j8f g+= =========j:g] ============== sf] ====================== -gftf ;DjGw 

pNn]v ug]{ _ jif{ ===================                  

 

ljifo– ;DjGw ljR5]b . 

d lgDg j'Fbfx?df n]lvP jdf]lhd lgj]bg ub{5' M 

!= d lnlvt hjfkm k|:t'tstf{ / ljkIfL lgj]bsljr ;+jt @)^( ;fndf ;fdflhs k/Dk/f 

cg';f/ ljjfx ePsf] Joxf]/f l7s xf] . xfdLaf6 @)&! ;fn h]7df ! 5f]/fsf] ;d]t hfohGd 

ePsf] l7s xf] . @)&! ;fnsf] ltxf/df dfOt uPk5L d 3/ gkms]{sf], k6s k6s 3/ cfpg 

kmf]gaf6 cg'/f]w u/]sf], @ k6s;Dd lng cfPsf] t/ d 3/ guPsf],d}n] ljkIfL lgj]bsnfO{ 

bfDkTo hLjg rNg g;Sg] eg]sf] / d]/f bfO{efO{n] zf/Ll/s cfqmd0f ug]{ ;Ddsf] sfo{ 



u/]sf]elg skf]nslNkt em'7f / x'Fb} gePsf lg/fwf/ Joxf]/f pNn]v u/L ljjfb u/]sf] s'/f 

pNn]v ug{ rfxfG5' .  

@= dnfO{ ljkIfL lgj]bs ;d]t ldnL ufln unf}r, 8/, wfs, wDsL b]vfO{ xftkft u/L 3/af6 

lgsfnf u/]k5L d dfOtLdf cfO{ j;]sL x'F . ljjfx ePsf] s]xL jif{k5L ljgf sf/0f ddfyL 

ljleGg lsl;dsf cf/f]k nufO{ ckdfg ug]{, ufnL unf}r ug]{ nufotsf sfdx? x'Fb}uP . 

kl/jf/sf cGo ;b:ox?n] d dfyL 3[0ff ug]{, jf]nrfn gug]{ h:tf sfo{ u/]klg ljkIfLaf6 s]xL 

;do dnfO{ g} ;dy{g / ;xof]u ub}{ cfPsf lyP t/ k5L ljkIfL lgj]bs ;d]t plgx?;Fu} 

ldn] / dnfO{ hj/h:t u/af6 lgsfNg] sfo{df ;xefuL eP  . s] s'g sf/0fn] jf d]/f] s] 

uNtLn] o;f] u/]sf x'g elg j'‰bf j]nfj]nf bfOhf] gNofPsf] elg dfOtL kIf;d]tsf]  

cfnf]rgf ug]{ u/]sf lyP . ;fob plgx?nfO{ bfOhf]s} nf]esf sf/0f dnfO{ 3/af6 

lgsfnLlbPsf x'g'kb{5 . d}n] s'g} uNtL gu/]sf] / ljkIfL nf]Ug];Fu k"j{jt dfof, ;b\efj / 

;Ddfg oyfjt /x]sf]n] nf]Ug] :jf:gLsf] ;DjGw oyfjt sfod u/LkfpF .  

#= 3/af6 hj/h:t lgsfn]k5L $ dlxgfsf] gfjfns 5f]/f sfvL Rofk]/ dfOtL cfPsf] em08} # 

jif{;Dd j]vj/, ;Dksl{\jlxg j;L clxn] PSsf;L ;DjGw ljR5]bsf] dfu u/L lgj]bg lbg' 

cfkm}Fdf cfZro{hgs nfu]sf] 5, ;To tYo j'lem sfg"g jdf]lhd ul/kfpF .  

$= =========================af6 hf/L ePsf] :yfgLo Goflos sfol{\jwLsf] bkmf ====jdf]lhd lnlvt 

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

%= of] lnlvt hjfkm Dofbleq} lnO{ d cfkm}+ pkl:yt ePsf] 5' .  

^= o; ljifodf cGoq sxLF st} s'g} lgsfodf s'g} k|sf/sf] lgj]bg lbPsf] 5}g .  

&= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] ;To x'G, em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;+hfo ef]Ug tof/ 5' .  

 

lgj]bs 

gfdM =================================== 

 

 

 

 

Olt ;+jt @)===== ;fn ====== dlxgf ======== ut]======= /f]h z'ed . 



cg';"rL–^ 

-bkmf @) sf] pkbkmf -^_ ;Fu ;DalGwt_ 

>L /fKtL ufFpkflnsf 

 

Goflos ;ldltaf6 hf/L ePsf] Dofb . 

 

============== sf] 5f]/f ÷ 5f]/L ===================== klt ÷ kTgL ================== j:g] aif{ ====== sf] 

======================= nfO{ ==================== j:g] ========================== sf] 5f]/f÷5f]/L =================== sf] 

klt / kTgL ========================= jif{ ========== sf] ================ n] o; Goflos ;ldlt ;dIf ldlt 

============== df ================= ljifosf] ljjfbdf gfln;÷ph'/L btf{ u/]sf] x'gfn] ;f] gfln; sf] gSsn 

o;} ;fy /fvL of] Dofb k7fO{Psf] 5 . of] Dofb k|fKt ePsf] jf tkfOsf] 3/df 6f; ePsf] ldltn] 

========= lbg leq o; Goflos ;ldlt ;dIf cfˆgf] ePsf] Joxf]/f v'nfO{ k|df0f ;fy k|ltpQ/ tof/ 

u/L xflh/ x'g cfpg'xf]nf jf jf/]; jf sfg'g Joj;foL dfkm{t k7fpg'xf]nf . ;f] adf]lhd gu/L 

Dofb u'hf/L j;]df gfln;÷ph'/Ldf sfg'g jdf]lhd sf/jfxL x'g] Joxf]/f ;d]t hfgsf/L u/fOG5 .   

 

Dofb hf/L ug]{sf] 

gfdM 

kbM 

b:tvtM 

ldltM 

  

  



cg';"rL–& 

-bkmf $@ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

lg0f{osf] 9fFrf 

/fKtL ufFpkflnsf 

Goflos ;ldltaf6 ePsf] 

lg0f{o 

lg0f{o ug]{ ;ldlt 

b:tvt M    b:tvt M    b:tvtM 

gfdM     gfd M     gfd M 

kbM ;+of]hs                      kb M ;b:o                  kbM ;b:o 

 

jfbLsf] gfd y/ 7]ufgfM k|ltjfbLsf] gfd y/ 7]ufgfM 

=========================                      ====================== 

ljjfbsf] ljifo ========== 

gfln; ÷ ph'/Lsf] btf{ g+= 

ljjfbsf] ljifoM ======= 

gfn]; btf{ gDa/M ========= 

 

jfbLsf bfaLsf ;ªlIfKt Joxf]/fM ================= 

k|ltjfbLsf k|ltjfbsf ;ªlIfKt Joxf]/fM ================= 

jfbLsf ;fIfLsf syg tyf k|df0fsf ljZn]if0fM =================== 

k|ltjfbLsf ;fIfLsf syg tyf k|df0fsf ljZn]if0fM ================== 

b'j} kIfaf6 pkl:yt ePsf sfgÚg Joj;foLsf ax;sf dVo a'FbfM -sfg'g Joj;foL g/fv]sfdf 



of a'Fbf rflx+b}g =_ ========================== 

b'j} kIfsf aLrdf km/s k/]sf ljifoM =========================== 

;ldltsf]  lg0f{oM  ========================  -lg0f{o  n]Vbf  sfg'gL  Joj:yf,  k|df0fsf  ljZnif0faf6 

b]lvPsf cj:yf, ul/Psf lg0f{odf k'Ug lnOPsf cfwf/ tyf To;sf ljZn]if0f;d]t u/L s] lg0f{o 

ul/of] ;f] pNn]v ug'{kg]{ =_ 

 

tkl;n 

-tkl;n v08df a'Fbfut ?kdf lg0f{o sfof{Gjog ug{sf nflu sf] s;n] s s] ug'{k5{ ;f] pNn]v ug 

tyf k'g/fj]bg nfUg] ePdf k'g/fj]bg ug{ kfpg] kIfnfO{ olt lbgleq kmnfgf lhNnf cbfntdf 

k'g/fj]bg ug hfg egL Dofb hf/L ug{ eGg ;d]t Joxf]/f pNn]v x'g'kg]{5 .  

 

 

 

=========                   ==========               ========= 

;+of]hs                        ;b:o                  ;b:o 

 

 

Olt ;+jt ====== ;fn========= dlxgf======= ut]======= /f]h z'ed .    

 

 

  

  



cg';"rL–* 

-bkmf $* sf] ;Fu ;DalGwt_ 

cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]zsf] gd"gf 

/fKtL ufFpkflnsf 

Goflos ;ldlt 

 

 

b:tvt M    b:tvt M    b:tvtM 

gfdM     gfd M     gfd M 

kbM;+of]hs                      kb M;b:o                  kb M ;b:o 

 

cfb]z 

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

 

ljifoM  lkl8tnfO{ pkrf/ u/fpg] ;DjGwdf . 

 

bfª  lhNnf  /fKtL ufFpkflnsf j8f g+============ ===============================j:g] 

==================================================================================================================== kIf 

lj?4 

bfª  lhNnf /fKtL ufFpkflnsf j8f g+============ ===============================j:g] ==================== 

=================================================================================================================== bf];|f] kIf 

 

o;df lgj]bssf] dfu jdf]lhd ==========================lhNnf j8f g+================================ j:g] 

===============sf] gflt ==========================sf] 5f]/f/5f]/L jif{ ================ sf] ================n] cfkm'nfO{ 



c;fWo /f]u nflu lgoldt ?kdf xKtfsf] @ k6s d[uf}nf 8fonf]l;; ug{ lrlsT;sn] lzkmfl/; 

u/]sf]df Psf3/sf 5f]/f jif{ ================== sf] ===========================n] lgoldt ?kdf 8fonf]l;; ug{ 

c6]/ u/]sf], 3l/ 3l/ ?k}Fof gePsf] jxfgf ug]{ u/]sf], slxn] slxn] sfof{nosf] sfdsf] Jo:ttfn] 

km';{b gldn]sf] cflb sf/0f hgfO{ cfkm'n] lgoldt k|fKt ug{'kg]{ :jfYo ;]jf k|fKt ug{ g;s]sf] x'Fbf 

cfˆgf] hLjg emgemg vt/fo'Qm jGb} uPsf] elg c:ktfnsf] lrlsT;ssf] k'hf{ / lzkmfl/; ;lxt 

k]z x'g cfPsf] lgj]bg pk/ k|f/lDes ?kdf hfFrj'em ubf{ Joxf]/f dgfl;j b]lvPsf] x'Fbf xfnnfO{ 

lgj]bssf] nflu lrlsT;sn] lzkmfl/; u/] jdf]lhd x/]s xKtf @ k6s 8fonf]l;; ug{' u/fpg' tyf 

lghsf] :jfYo nfesf nflu cfjZos cGo k|jGw ;d]t ldnfpg' elg :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g 

@)&$ sf] bkmf $(-*_ jdf]lhd ljkIfL ========================sf] gfddf of] cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z 

hf/L ul/lbPsf 5f}+ . of] cfb]z ldl;n ;fd]n /fvL ljkIfLnfO{ n]vL  k7fO{lbg' . of] cfb]z cg';f/ 

pkrf/ ePsf] hfgsf/L k|fKt u/L ldl;n ;fd]n /fVg' / lgodfg';f/ k]z ug{' .  

 

O{lt ;+jt =================== ;fn =========================dlxgf================ut]============ /f]h  z'ed\ . 

 

 

  



cg';"rL–( 

-bkmf %# sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

ldnfkqsf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf 

/fKtL ufFpkflnsf 

Goflos ;ldlt 

/fKtL ufFpkflnsf Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf] 

ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bgkq 

 

bfª lhNnf /fKtL ufFpkflnsf, j8f g+ =======j:g]=======================sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL  

========================================= j:g] ================================================================   lgj]bs  

ljifoM ;DjGw ljR5]b . 

xfdL lgj]bs  lgDg lnlvt lgj]bg ub{5f}M  

!= xfdLljr ;+jt @)^( ;fndf ;fdflhs k/Dk/f cg';f/ ljjfx ul/Psf]df sl/j  @ jif{;Dd  

;'dw'/ bfDkTo hLjg /x]sf] lyof] . xfdLaf6 @)&! ;fn h]7df ! 5f]/fsf] ;d]t hfohGd 

ePsf],   ;f]lx jif{ @)&! ;fnsf] ltxf/df dfOt uPk5L 3/ gcfPsf], k6s k6s 3/ cfpg 

kmf]gaf6 cg'/f]w u/]sf], lng uPsf] t/ pN6} s'6lk6 u/L k7fPsf] elg lgj]bssf] lgj]bg k/]sf] 

.  

@= cfkm'nfO{ bfOhf] gNofPsf] lgpFaf6 3/df x]nf u/]sf], ckdfg u/L hj/h:t 3/af6 lgsfnf 

u/]sf] xf] . cfkm' v'zLn] dfOt uO{ j;]sf] xf]Og cemklg nf]Ug]k|lt cfˆgf] oyfjt dfof, ;b \efj 

/ ;Ddfg /x]sf]n] nf]Ug] :jf:gLsf] ;DjGw oyfjt sfod u/fO{kfpF eGg] k|ToyL{sf] lnlvt 

hjfkm /x]sf]  .  

#= xfdL emu8f ul/ cfof}+, s]xLjif{ nf]Ug] :jf:gL 5'l6P/ j:of}+, xfdLaf6 Ps ;Gtfgsf] hfohGd 

;d]te};s]sf] 5 . 3/df ;fdfGo 3/fo;L ljifon] dgd'6fj eO{ nf]Ug] :jf:gL cnu cnu 

j;]sf]df /fKtL ufFpkflnsfsf] Goflos ;ldlt dfkm{t j8f g+= ================= cGtu{tsf] 

============================ d]nldnfk s]G›df d]nldnfkstf{ =================sf] kxndf Ps cfk;df 

5nkmn u/L ldnL cfPsf] Joxf]/f of] 5 sL ljutdf h] h:tf ljifodf c;dembf/L tyf j]d]n 

ePsf] ePtfkgL xfdLljr Ps csf{k|lt ljZjf;, ;befj / k|]d sfod} /x]sf]n] nf]Ug] :jf:gLsf] 

;DjGw ljR5]b u/L kfpF eGg] lgj]bg bfjL 5f]l8 k'gM ;'dw'/ ;DjGwsf ;fy bfDkTo hLjgnfO{ 



Jojl:yt 9+un] cufl8 j9fpg] 5f}+ . lgj]bssf] 3/df tTsfn nf]Ug] :jf:gL ldln j:g] 

jftfj/0f gx'g] ePsf]n] 5'§} 7fpdf 8]/f lnO{ j:g xfdL b'j} kIf ;xdt ePsfn] :yfgLo 

;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $& -@_ jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg k]z u/]sf 

5f}+ , n]lvP jdf]lhd ldnfkq u/L kfpF .  

$= /fKtL ufFpkflnsf :yfgLo Goflos sfol{\jwL jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg b:t'/ afkt 

? =============== o;} ;fy ;+nUg 5 . 

%= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf]  x'G, em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;x'Fnf j'emfpFnf .  

 

lgj]bsx? 

====================================== k|yd kIf 

==================================== bf];|f] kIf 

 

Olt ;+jt\ ====== ;fn======dlxgf===============ut]=====================/f]h z'ed\ .  

 

  

  



cg';"rL–!) 

-bkmf %# sf] pkbkmf -%_ ;Fu ;DalGwt_ 

ldnfkqsf] 9fFrf 

/fKtL ufFpkflnsf 

Goflos ;ldlt 

/fKtL ufFpkflnsf Goflos ;ldlt;dIf ePsf] ldnfkq 

 

jfbL =================================== tyf k|ltjfbL ====================================== ePsf 

============= ljifosf gfln; btf gDa/ ===== df gfln; btf{ e} k|lqmofdf /x]sf ePtfklg jfbLtyf 

k|ltjfbL b'j} y/Ln] ca ljjfb ufpFL ldn]/ a:g ljifodf ;xdt ePsf]n b]xfo adf]lhdug]{ u/L 

ldnL a:g u/L ldnfkqsf Joxf]/f v'nfO o; ;ldlt ;dIf ldnfkq u/]sf 5f} . 

 

! ========================= 

@= ======================= 

#= ======================= 

-s;n] s] ug]{ u/L ldnfkq x'g] ;xdlt ePsf] xf] Tof] Joxf]/f qmdzM a'Fbfut ?kdf v'nfO n]Vg]_ 

 

 

ldnfkq ug]{ kIfx?sf gfd, y/ tyf b:tvt 

 

jfbLM ======================       k|ltjfbLM ================= 

 

 

Olt ;Djt ============ ;fn ============ dlxnf ===== ut /f]h ============ z'ed =========== 



  

cg';"rL–!! 

-bkmf ^) sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

d]nldnfkstf{df ;"rLs[t x'g] lgj]bg 9fFrf 

/fKtL ufFpkflnsf 

Goflos ;ldlt 

bfª lhNnf /fKtL ufFpkflnsf ;dIf k]z u/]sf] lgj]bg 

 

ljifoM d]nldnfkstf{df ;"rLs[t x'g kfpF . 

 

k|:t't ljifodf tkl;ndf pNn]lvt sfuhftx?sf] k|ltlnkL ;fy} /fvL ============ /fKtL ufFpkflnsf] 

Goflos ;ldlt cGtu{tsf ============ d]nldnfk s]G›df ;"rLs[t eO{ d]nldnfk u/fpg cg'dtL kfpF 

egL lgj]bg ub{5' .  

tkl;n  

!_ gful/stf k|df0fkqsf] 5fFofskL,  

@_ :gfts tx;Dd plt0f{ u/]sf] z}lIfs k|df0fkqsf] 5fFofskL, 

#_ d]nldnfkstf{sf] tflnd k|fKt u/]sf] k|df0fkqsf] 5fofFskL, 

$_ d]nldnfk ;DaGwL cg'ej / 

%_ JolQut ljj/0f (Bio- data) 

lgj]bs 

gfd y/M ========== 

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

ldltM ============= 

 

 

kmf]6f] 



 

cg';"rL–!@ 

-bkmf &^ sf pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

 

>L /fKtL ufpFkflnsf, ufpF sfo{kflnsf ;dIf k]; u/]sf lgj]bg 

 

ljifoM el/e/fpm u/L kfFpm . 

 

 

 

======= sf 5f]/f÷5f]/L ====== j:g ====== jif ===== sf =============lgj]bs÷jfbL jf k|ltjfbL 

 

lj?4 

======= sf 5f]/f÷5f]/L ====== j:g ====== jif ===== sf =============ljkIfL÷ jfbL jf k|ltjfbL 

 

ljjfbsf] ljifoM ====================== 

gfn]; btf{ gDa/M ================== 

d lgj]bs lgj]bg b:t'/ jfkt nfUg /sd ?===== bflvn u/L b]xfo adf]lhdsf lgj]bg ub{5'M 

!=  d  lgj]bs  jfbL÷k|ltjfbL  tyf  ljkIfL  =======  ePsf  ============  ljifosf  d'2fdf  o; 

ufpFkflnsf Goflos ;ldltaf6 ldlt ============ df ============= x'g]u/L lg0f{o ePsf lyof] . pQm 

lg0f{o adf]lhd d lgj]bsn] ljkIfL ======== af6 ============ adf]lhdsf] /sd e/L kfpg lg0f{o 

ePsfn] ;f] adf]lhd ljkIfL ======= sf] b]xfo adf]lhdsf] h]yfaf6 d}n] e/fO kfpg] /sd 

el/e/fpm u/L kfpg of] lgj]bg k]; u/]sf 5' . 



-s_ ============== 

-v_ ============== 

-o; P]g adf]lhd v'nfpg' kg]{ ljj/0f hlt ;a} o; k|sf/sf] k|s/0fx?df v'nfpg]_ 

@=  -dfly pNn]lvt ;DklQ jf h]yf jf /sd lgh ljkIfLsf gfddf ===== sfof{nodf btf{ 5 jf 

a}+sdf /x]sf] 5 jf To:tf] /x]sf] :yfgsf] ljj/0f v'nfO Joxf]/f n]Vg tyf h;af6 e/fO kfpg]  

xf]  ;f]  JolQmsf]  :jfldTjdf  /x]sf  k|df0f  k];  ugÚ{kg]{  cj:yf  /x]sf]  eP  ;f]  ;d]t 

v'nfpg] ._ 

#=  Goflos ;ldltsf] ldlt ====== sf] lg0f{osf] k|ltlnlk o;};fy ;nUg 5 . 

$=  o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'¶f 7x/] sfg'g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf . 

 

 

lgj]bs   

================== 

 

 

 

 

Olt ;Djt ========== ;fn ====== dlxgf ===== ut]=============== /f]h ===== z'ed ========= 

 

  



cg';"rL–!# 

-bkmf && sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

rng rnfpg] lgj]bg 

/fKtL ufFpkflnsf ufpFsfof{kflnsf ;dIf k]z u/]sf] 

lgj]bg kq 

ljifoM ;Dklt rng rnfO{ kfpF . 

======= sf 5f]/f÷5f]/L ====== j:g ====== jif ===== sf =============lgj]bs÷jfbL jf k|ltjfbL 

lj?4 

======= sf 5f]/f÷5f]/L ====== j:g ====== jif ===== sf =============ljkIfL÷ jfbL jf k|ltjfbL 

ljjfbsf] ljifoM ======================  

gfn]; btf gDa/M ================== 

d lgj]bs lgj]bg b:t'/ jfkt nfUg] /sd ?===== bflvn u/L b]xfo adf]lhdsf lgj]bg ub{5' . 

!=   d  lgj]bs  jfbL÷k|ltjfbL  tyf  ljkIfL  =======  ePsf]  ============  ljifosf]  d'2fdf  o;  

ufpFkflnsf Goflos ;ldltaf6 ldlt ============ df ============= x'g]u/L lg0f{o ePsf] lyof] . pQm 

lg0f{o adf]lhd d lgj]bsn] ljkIfL ======== af6 ============ -sAhf ul/Psf jf lvrf]nf] ul/Psf] 

jf h] h:tf] ePsf] Joxf]/fn] lg0f{o ePs]f 5 ;f] pNn]v ug]{_ ======== b]xfo adf]lhdsf] ;DklQ 

===== k'/} jf cf+lzs jf cGo s'g} k|sf/n] rng rnfpg] lg0f{odf eP;f] Joxf]/f pNn]v ug]{_ 

===== rng rnfO kfpg] lg0f{o ePsf]n ;f] adflhd ljkIfLnfOpQm h]yfaf6 a]bvn u/L rng 

rnfO kfpg] of] lgj]bg k]; u/]sf 5' . 

-s_ ============== 

-v_ ============== 

-o; P]g adf]lhd v'nfpg' kg]{ ljj/0f hlt ;a} o; k|sf/n] k|s/0fx?df v'nfpg]_ 

@=  -dfly pNnlvt ;DklQ jf h]yf ljkIfLn] s] s'g k|sf/n] lgoGq0fdf lnPsf] 5 jf ;DklQ/x]sf]  

:yfgsf]  ljj/0f  v'nfO  Joxf]/f  n]Vg tyf  h;af6  rnfO  kfpg]  xf] ;f]  JolQmsf] 

sAhfdf /x]sf k|df0f k]; ug'{kg]{ cj:yf /x]sf] eP ;f] ;d]t v'nfpg] ._ 



#=  Goflos ;ldltsf] ldlt ====== sf] lg0f{osf] k|ltlnlk o;};fy ;nUg 5 . 

$=  o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'¶f 7x/] sfg'g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf . 

 

 

lgj]bs 

================== 

 

 

 

Olt ;Djt ========== ;fn ====== dlxgf ===== ut]================= /f]h ===== z'ed ========= . 

 

 

 

 

 

 

  



cg';"rL–!$ 

-bkmf &( sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

/fKtL ufFpkflnsf 

Goflos ;ldltsf]  ;Dklt /f]Ssfsf] cfb]z 

 

b:tvt M    b:tvt M    b:tvtM 

gfdM     gfd M     gfd M 

kbM;+of]hs                      kb M;b:o                  kb M ;b:o 

 

jfbLsf] gfd y/ 7]ufgfM     k|ltjfbLsf] gfd y/ 7]ufgfM 

=========================                       ====================== 

 

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

 

o;df lgj]bssf] dfu adf]lhd bfª lhNnf /fKtL ufFpkflnsfj8f g+==== If]=km=========ls=g+======== 

hUufdf ag]sf]=========sf] gfddf /x]sf] cj08fsf]==================jul{\km6sf] rf/ tNn] 3/ / lnu 

nufkft ;d]t ljkIfL====;DklQ lgh ljkIfLaf6 cGo c+lzof/x?sf] dGh'/L ljgf xs x:tfGt/0f x'g 

;Sg] cfz+sf u/L lgj]bsn] lbPsf] lgj]bg pk/ k|f/lDes ?kdf hfFrj'em ubf{ Joxf]/f dgfl;j 

b]lvPsf] x'Fbf xfnnfO{ k|ToIfL{ sf] gfddf /x]sf] plNnlvt 3/hUufsf] xs x:tfGt/0f ug{ l;kmfl/; 

glbg j8fnfO{ / csf]{ cfb]z geP;Ddsf nflu pQm 3/hUufsf] xs x:tfGt/0f gug{'/ug{ glbg' 

egL dfnkf]t sfof{nosf] gfddf ;d]t :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $( -^_ 

adf]lhd of] /f]Ssfsf] cfb]z hf/L ul/lbPsf 5f}+ . of] cfb]z ldl;n ;fd]n /fvL ;DjlGwt 

sfof{nox?df k7fO{lbg' . of] cfb]z cg';f/ /f]Ssf ePsf] hfgsf/L k|fKt u/L ldl;n ;fd]n /fVg' / 

lgodfg';f/ k]z ug{' . 

O{lt ;+jt================;fn=============dflxgf===========ut]…==========/f]h z'ed \ . 

  



cg';"rL–!% 

-bkmf ** sf] pkbkmf -^_ ;Fu ;DalGwt_ 

gSsnsf] nflu lgj]bg 

/fKtL ufFpkflnsf Goflos ;ldltdf k]z u/]sf] 

lgj]bg kq 

ljifoM gSsn kfpF eGg] af/] . 

=========================================================================== lgj]bs÷jfbL÷k|ltjfbL 

lj?4 

================================================================================ ljkIfL÷jfbL÷k|ltjfbL 

d'2fM ================================== 

d lgj]bs lgj]bg b:t'/ ;fy} /fvL lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5'M 

-!_ pk/f]Qm ljkIfL;Fusf] pNn]lvt d'2fdf cWoogsf] nflu b]xfosf sfuhftx? cfjZos k/]sf] 

x'Fbf k|dfl0ft k|ltlnkL kfpF egL of] lgj]bg ;fy pkl:yt ePsf] 5' . ctM gSsnsf] k|dfl0ft 

k|ltlnkL kfpF .  

b]xfo 

s_================================================================================= 

v_================================================================================= 

u_================================================================================= 

3_ ================================================================================ 

ª_ ================================================================================ 

@_ n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'§f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf .  

lgj]bs 

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

Olt ;Djt\ ========= ;fn ==== dlxgf ==== ut] /f]h\ === z'ed\ ================ 


