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गोरखा नगरपालिका  

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड २ सङ्ख ्या १ मिमि २०७५/२/१३ 

 

भाग-१ 
गोरखा नगरपालिका 

 
नेपालको संमिधानको धारा २२६को उपधारा १ बिोमजि नगर सभाले बनाएको िल लेमखए बिोमजिको ऐन 

सिवसाधारणको जानकारीको लामग प्रकाशन गररएको छ । 

 
सम्बिख २०७४ को ऐन नं. ३ 

गोरखा नगरपालिका न्यालयक सलिलि (काययलिलि) ऐन, २०७४ 
प्रस्िािनााः न्यामयक समिमिले प्रचमलि काननू बिोमजि उजरुीको कारिाही र मकनारा गर्ाव अपनाउनपुन े
कायवमिमध िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एि ंपारर्मशविा कायि गरी काननूको शासन िथा न्याय प्रमिको जनमिश्वास 
कायि रामख रहनको लामग प्रचलनिा रहकेो संघीय काननूिा भए र्मेख बाहके थप काननूी व्यिस्था गनव 
िाञ्छनीय भएकोले, 
 नेपालको संमिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बिोमजि गोरखा नगरपामलकाको प्रथि नगरसभाले यो 
ऐन बनाएको छ । 
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परिच्छेद -१ 

प्रािम्भिक 
१. समं्िप्त नाम ि प्रािभिः (१) यस ऐनको नाम “गोरखा नगरपालिका न्यालयक सलमलि 

(काययलिलि) ऐन, २०७४” रहकेो छ । 
(२)  यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. परििाषाः लिषय िा प्रसङ्गि ेअको अर्य निागमेा यस ऐनमा; 
(क)  “उजरुी” भन्नाि ेसलमलि समक्ष परेको लनिदेन िा लिरादबाट शुरु हुन ेप्रचलिि 

कानून बमोलजम सलमलिि ेकारिाही र लकनारा गने उजरुी सम्झनपुछय ।  
(ख) “खाम्ने” भन्नाि ेिोलकएको सम्पलिको मूलयाांकन गररदा भ्याउने हदिाई सम्झन ु

पदयछ ।  
(ग) “चिन चिाईलदने” भन्नाि ेलनर्यय पश्चाि हक अलिकार प्राप्त भएको व्यलििाई 

कुनै िस्ि ुिा सम्पलि भोग गनय लदने काययिाई सम्झनुपदयछ । 
(घ) “जमानि”  भन्नाि े कुनै व्यलि िा सम्पलििाई न्यालयक सलमलिि े चाहकेो 

िखिमा उपलस्र्ि िा हालजर गराउन लिएको लजम्मा िा उिरदालयत्ििाई 
सम्झनुपदयछ ।   

(ङ) “िामेिी” भन्नाि े न्यालयक सलमलिको क्षते्रालिकार लभत्रका लििादहरुमा 
सम्बन्िीि पक्षिाई बझुाईने म्याद,  सुचना,  आदशे,  पूजी िा जानकारी पत्र 
ररिपूियक िझुाउने काययिाई सम्झनुपछय ।  

(च) “िायदाि”  भन्नाि ेसम्पलिको लििरर् िा गन्िी गरेको सांख्या जलनने व्यहोरा िा 
सम्पलिको िााँटिारी िा िगििाई सम्झनुपदयछ ।  

(छ) “िोलकएको” िा “िोलकए बमोलजम” भन्नाि ेयस ऐन अन्िगयि बनेको लनयममा 
िोलकए बमोलजम सम्झनुपछय । 

(ज) “दरपीठ”  भन्नाि ेन्यालयक सलमलि समक्ष पेश हुन आएका कुनै कागजपत्रको 
सम्बन्िमा ररि नपुग ेिा कानूनि ेदिाय नहुने िा निाग्ने भएमा त्यसको पछालि 
परि सोको कारर् र अिस्र्ा जनाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीि ेिलेखलदने लनदशेन 
िा व्यहोरािाई सम्झनुपदयछ ।  

(झ) “नामेसी”  भन्नाि े कुनै व्यलिको नाम, र्र र ििन समेिको लिस्ििृ लििरर् 
खिुाइएको व्यहोरािाई सम्झनुपदयछ ।  

(ञ) “नालिश”  भन्नाि े कुनै लििादको लिषयमा दिा ८ बमोलजम लदएको उजरुी, 
लनिेदन िा लिराद सम्झनुपछय  
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(ट)   “लनर्यय लकिाब” भन्नाि ेसलमलिि ेउजरुीमा गरेको लनर्ययको अलभिखे राख्नको 
िालग खिा गरेको उजरुीमा लनर्यय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िर्ा 
कारर्को सांलक्षप्त उलिखे भएको लकिाब सम्झनुपछय । 

(ठ)  “पन्चकृलि मोि”  भन्नाि ेपञ्च भिाद्मीि ेसम्पल�को स्र्िगि िर्ा स्र्ानीय 
अििोकन मूलयाांकन गरी लिक्री लििरर् हुनसक्ने उलचि ठहराएर लनलश्चि गरेको 
मुलयिाई सम्झनुपदयछ ।    

(ड) “पेशी” भन्नाि े न्यालयक सलमलि समक्ष लनर्ययार्य पेश हुने लििादहरुमा 
पक्षहरुिाई उपलस्र्ि गराइ सुनुिाइ गने कामिाई सम्झनुपदयछ ।  

(ढ) “प्रलिबादी” भन्नाि ेबादीि ेजसका उपर उजरुी दिाय गदयछ सो व्यलि िा सांस्र्ा 
सम्झनुपछय । 

(ण) “िकपत्र” भन्नाि ेलििाद सम्बन्िमा जानकार भई साक्षीको रुपमा व्यि गरेका 
कुरा िलेखने िा िलेखएको कागजिाई सम्झनुपछय ।  

(त) “बन्द ईजिास” भन्नाि े न्यालयक सलमलि अन्िगयि लनरुपर् हुने लििादहरु मध्य े
गोप्य प्रकुलिको लििाद भएको र सम्िद्द पक्षहरुलिच गोपलनयिा कायम गनय 
आिश्यक दलेखएमा सम्िद्द पक्षहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रिन्ि गरीएको सुनुिाई 
कक्षिाई सम्झनुपछय ।  

(थ) “बादी” भन्नाि े कसै उपर सलमलि समक्ष उजरुी दिाय गने व्यलि िा सांस्र्ा 
सम्झनुपछय । 

(द) “मूलििी” भन्नाि े न्यालयक सलमलि अन्िगयि लिचारािीन मदु्दा अन्य अि्िा 
अदाििमा समेि लिचारालिन भईरहकेो अिस्र्ामा न्यालयक सलमलिि े लनर्यय 
गदाय अन्य लिचारालिन  मुद्दामा प्रभालिि हुने दलेखएमा प्रभाि पाने मुद्दाको 
िैसिा नभएसम्म प्रभालिि हुन ेमुद्दा स्र्लगि गने काययिाई सम्झनुपछय ।  

(ध) “िगापाि”  भन्नाि े घरजग्गा र त्यससाँग अन्िर लनलहि टहरा,  बोट लिरुिा,  
खलुिा जलमन र त्यसमा रहकेा सबखैाि ेसांरचना िा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  
सेरोिेरो र सम्पूर्य अियििाई सम्झनुपदयछ ।  

(न) “सदरस्याहा”  भन्नाि ेिरौटीमा रहकेो रकमको िगि किा गरी आम्दानीमा 
िाध्ने काययिाई सम्झनुपछय ।   

(प) “सभा” भन्नाि ेनगरसभा सम्झनुपछय । 
(फ) “सलमलि” भन्नाि े न्यालयक सलमलि सम्झनुपछय र सो शव्दि ेस्र्ानीय सरकार 

सञ्चािन ऐनको दिा ४८ को उपदिा (६) बमोलजमको सलमलििाइय समेि 
जनाउनेछ । 
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(ब) “साि िसािी”  भन्नाि ेहरेक िषयको िालग छुिा छुिै हुने गरी प्रलििषयको लनलमि 
स्र्ायी रुपमा िय गररएको शिय सम्झनुपछय । 

(ि) “स्र्ानीय ऐन” भन्नाि े“स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पछय । 
(म)  "सांलििान" भन्नाि ेनेपािको सांलििान सम्झनुपछय । 

 
परिच्छेद-२ 

सम्मम्तको अम्धकाि 
३. उजुिीमा म्नणणय सभबन्धी कामः सलमलिमा दिाय भएका उजरुी िा उजरुीको लनर्यय गन े

िा दिाय भएको नालिश िा उजरुीको कुनै व्यहोराि े िगि किा गने अलिकार 
सलमलििाइय मात्र हुनेछ । 

४. म्नणणय सभबन्धी बाहेक अन्य कामः  
(१)  दिा ३ मा उलिखे भएको िा प्रचलिि कानूनि ेसलमलि िा सलमलिको सदस्यि े
नै गन े भन्न े व्यिस्र्ा गरेको िा काययको प्रकृलिि े सलमलि िा सलमलिको सदस्यि े न ै
गनुयपने स्प� भैरहकेो दलेख बाहकेको अन्य काययहरू यस ऐनमा िोलकएको कमयचारी र 
त्यसरी निोलकएकोमा सलमलिि े लनर्यय गरी िोकेको िा अलिकार प्रदान गरेको 
कमयचारीि ेगनुयपनेछ । 
(२) िोलकएको शाखा प्रमुख िा िोलकएका अन्य कमयचारीि ेयस ऐन र प्रचलिि कानून 
बमोलजम िोलकएको काम गदाय सलमलिको सांयोजक िा सलमलिि े िोकेको सदस्यको 
प्रत्यक्ष लनदशेन, दखेदखे र लनयन्त्रर्मा रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बमोम्जम कायणम्िम्ध अिलभबन गनुणपननः सलमलिि े उजरुी िा उजरुीको 
कारिाही र लकनारा गदाय प्रचलिि र सम्बलन्िि सांघीय कानूनमा स्प� उलिखे भए दलेख 
बाहके यस ऐन बमोलजमको काययलिलि अििम्बन गनुयपनेछ । 

६. सम्मम्तले हेननः सलमलििाइय दहेाय बमोलजमको उजरुीहरूमा कारिाही र लकनारा गन े
अलिकार रहनेछः 
(क)  स्र्ानीय ऐनको दिा ४७ अन्िगयिको उजरुी, 
(ख) मेिलमिाप ऐन, २०६८ अनुसार मेिलमिापको िालग नगरपालिकामा पे्रलषि 

उजरुी, 
(ग) सांलििानको अनुसचूी-८ अन्िगयिको एकि अलिकार अन्िगयि सभाि ेबनाएको 

कानून बमोलजम लनरूपर् हुन ेगरी लसलजयि उजरुी, िर्ा 
(घ) प्रचलिि कानूनि ेनगरपालिकाि ेहनेे भलन िोकेका उजरुीहरू । 

७. सम्मम्तको िेत्राम्धकािः सलमलिि े दिा ६ अन्िगयिका मध्य े दहेाय बमोलजमका 
उजरुीहरूमा मात्र क्षते्रालिकार ग्रहर् गने िर्ा कारिाही लकनारा गनेछः 
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(क) व्यलिको हकमा उजरुीका सब ैपक्ष नगरपालिकाको भैगोलिक क्षते्रालिकार लभत्र 
बसोबास गरीरहकेो, 

(ख) प्रचलिि कानून र सांलििानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अदािि िा 
न्यायािीकरर् िा लनकायको क्षते्रालिकार लभत्र नरहकेो, 

(ग) नगरपालिकाको क्षते्रालिकार लभत्र परेका कुनै अदािि िा लनकायबाट 
मेिलमिाप िा लमिापत्रको िालग प्रेलषि गरीएको, 

(घ) अचि सम्पलि समािेश रहकेो लिषयमा सो अचि सम्पलि नगरपालिकाको 
भैगोलिक क्षते्रालिकार लभत्र रलहरहकेो, िर्ा 

(ङ) कुनै घटनासाँग सम्बलन्िि लिषयिस्ि ु रहकेोमा सो घटना नगरपालिकाको 
भैगोलिक क्षते्र लभत्र घटेको । 

 
परिच्छेद-३ 

उजुिी तथा प्रम्तिाद दताण 
७ म्बिाद दताण गननः (१) कस ैउपर लबिाद दिाय गदाय िा उजरुी चिाउाँदा प्रचलिि कानून 

बमोलजम हकदयैा पुगकेो व्यलिि े सलमलिको िोलकएको शाखा समक्ष उजरुी दिाय 
गनयसक्नेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम उजरुी लदांदा यस ऐन िर्ा प्रचलिि कानून बमोलजम 
खिुाउनुपने कुरा सब ै खिुाइय िर्ा पुर् याउनुपने प्रलक्रया सब ै पुरागरी अनुसूची-१ 
बमोलजमको ढााँचामा लदनपुनेछ । 
(३) उपदिा (२) मा िलेखए दलेख बाहके उजरुीमा दहेाय बमोलजमको व्यहोरा समेि 
खिुाउनुपनेछः 
(क) बादीको नाम, र्र, ििन र लनजको बाब ूर आमा, िर्ा र्ाहा भएसम्म बाज ेर 

बज्य ैको नाम; 
(ख) प्रलिबादीको नाम, र्र र र्ाहा भएसम्म लनजको बाब ुर आमाको नाम, र्र र स्र्ान 

पिा िाग्ने गरी स्प� खिुकेो ििन; 
(ग) नगरपालिकाको नाम सलहि सलमलिको नाम; 
(घ) उजरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूर्य लििरर्; 
(ङ) नगरपालिकाि ेिोके अनुसारको दस्िरु बझुाएको रलसद िा लनस्सा; 
(च) सलमलिको क्षते्रालिकार लभत्रको उजरुी रहकेो व्यहोरा र सम्बलन्िि कानून; 
(छ) बादीि ेदािी गरेको लिषय र सोसाँग सम्बन्िीि प्रमार्हरू; 
(ज) हदम्याद िाग्ने भएमा हदम्याद रहकेो िर्ा हकदयैा पुगकेो  सम्बन्िी व्यहोरा; 
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(झ) कुनै सम्पलिसाँग सम्बलन्िि लिषय भएकोमा सो सम्पलि चि भए रहकेो स्र्ान, 
अिस्र्ा िर्ा अचि भए चारलकलिा सलहिको सब ैलििरर् । 

(४) प्रचलिि कानूनमा कुन ैलिशेष प्रलक्रया िा ढााँचा िा अन्य केलह उलिखे भएको रहछे 
भने सो सन्दभयमा आिश्यक लििरर् समेि खिुकेो हुनुपनेछ ।  
(५) कुनै लकलसमको क्षलिपूलिय भराउनुपने अर्िा बण्िा िगाउनुपने अिस्र्ाको उजरुीको 
हकमा त्यस्िो क्षलिपूलिय िा बण्िा िा चिनको िालग सम्बलन्िि अचि सम्पलिको 
लििरर् खिुकेो हुनपुनेछ ।  

८ म्बिाद दताण गिी म्नस्सा म्दनेः (१) उजरुी प्रशासकि ेदिा ८ बमोलजम प्राप्त उजरुी 
दिाय गरी बादीिाइय िारेख िोलक अनुसूची-२ बमोलजमको ढााँचामा लबिाद दिायको लनस्सा 
लदनुपनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम िारेख लदन ु पन े अिस्र्ामा िारेख िोक्दा अनुसूची-३ 
बमोलजमको ढााँचामा िारेख भपायइय खिा गरी सम्बलन्िि पक्षको दस्िखि गराइय लमलसि 
सामेि राख्नुपछय । 
(३) उपदिा (२) बमोलजम िारेख भपायइयमा िोलकएको िारेख िर्ा उि लमलिमा हुन ेकायय 
समेि उलिखे गरी सम्बलन्िि पक्षिाइय अनुसूची-४ बमोलजमको ढााँचामा िारेख पचाय 
लदनुपनेछ । 

९. उजुिी दिपीठ गननः  (१) उजरुी प्रशासकि े दिा ८ बमोलजम पेश भएको उजरुीमा 
प्रलक्रया नपुगकेो दलेखए पुरा गनुयपने दहेायको प्रलक्रया पुरा गरी अर्िा खिुाउनुपने 
दहेायको व्यहोरा खिुाइ लयाउनु भन्न े व्यहोरा िलेख पाच लदनको समय िोलक िर्ा 
लबिाद दिाय गनय नलमलने भए सो को कारर् सलहिको व्यहोरा जनाइय दरपीठ गरेमा 
बादीिाइय उजरुी लििाय लदनुपनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम प्रलक्रया नपुगकेो भलन दरपीठ गरी लििाय गरेको उजरुीमा 
दरपीठमा उलिखे भए बमोलजमको प्रलक्रया पुरा गरी पाच लदनलभत्र लयाएमा दिाय 
गररलदनुपछय । 
(३) उपदिा (१) बमोलजमको दरपीठ आदशे उपर लचि नबझु्न ेपक्षि ेसो आदशे भएको 
लमलिि ेलिन लदन लभत्र उि आदशेको लिरूध्दमा सलमलि समक्ष लनिेदन लदन सक्नेछ । 
(४) उपदिा (३) बमोलजम लदएको लनिेदन व्यहोरा मनालसब दलेखए सलमलिि ेउपदिा 
(१) बमोलजमको दरपीठ बदर गरी लबिाद दिाय गनय आदशे लदनसक्नेछ । 
(५) उपदिा (४) बमोलजम आदशे भएमा उजरुी प्रशासकि ेत्यस्िो लबिाद दिाय गरी 
अरू प्रलक्रया पुरा गनुयपनेछ । 
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१०. दताण गनण नहुनेः उजरुी प्रशासकि े दिा ८ बमोलजम पेश भएको उजरुीमा दहेाय 
बमोलजमको व्यहोरा लठक भए नभएको जााँच गरी दिाय गनय नलमलने दलेखएमा दिा ९ 
बमोलजमको प्रलक्रया पुरा गरी दरपीठ गनुयपनेछः 
(क) प्रचलिि कानूनमा हदम्याद िोलकएकोमा हदम्याद िा म्याद लभत्र उजरुी परे 

नपरेको; 
(ख)  प्रचलिि कानून बमोलजम सलमलिको क्षते्रालिकार लभत्रको उजरुी रह ेनरहकेो; 
(ग) कानुन बमोलजम िाग्ने दस्िरु दालखि भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पलि िा अलिकारसाँग सम्बलन्िि लिषयमा लििाद लनरूपर् गनुयपने लिषय 

उजरुीमा समािेश रहकेोमा त्यस्िो सम्पलि िा अलिकार लिषयमा उजरुी गनय 
बादीको हक स्र्ालपि भएको प्रमार् आिश्यक पनमेा सो प्रमार् रह ेनरहकेो; 

(ङ)  उि लिषयमा उजरुी गने हकदयैा बादीिाइय रह ेनरहकेो; 
(च)  लिखिमा पुरागनुयपने अन्य ररि पुग ेनपुगकेो । 

११. दोहोिो दताण गनण नहुनेः (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िलेखएको भए िापलन प्रचलिि 
कानून बमोलजम सलमलि िा अन्य कुनै अदािि िा लनकायमा कुनै पक्षि ेउजरुी गरी 
सलमलि िा उि अदािि िा लनकायबाट उजरुीमा उलिखे भएको लिषयमा प्रमार् बलुझ 
िा नबलुझ लििाद लनरोपर् भैसकेको लिषय रहकेो छ भन े सो उजरुीमा रहकेा पक्ष 
लिपक्षको बीचमा सोलह लिषयमा सलमलिि ेउजरुी दिाय गनय र कारिाही गनय हुाँदनै । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम दिाय गनय नलमलने उजरुी भुििश दिाय भएकोमा सो व्यहोरा 
जानकारी भएपलछ उजरुी जनुसुकै अिस्र्ामा रहकेो भए पलन सलमलिि ेउजरुी खारेज 
गनुयपनेछ ।  

१२. उजुिीसाथ म्लखत प्रमाणको सक्कल पेश गनुणपननः उजरुीसार् पेश गनुय पने प्रत्यके 
लिखि प्रमार्को सक्कि र कलम्िमा एक प्रलि नक्कि उजरुीसारै् पेश गनुयपनेछ र उजरुी 
प्रशासकि े त्यस्िो लिखिमा कुनै कैलियि जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रमार् 
सम्बलन्िि लमलसिमा राख्नेछ । 

१३. उजुिी तथा प्रम्तिाद दताण दस्तिुः (१) प्रचलिि कानूनमा लबिाद दिाय दस्िरु 
िोलकएकोमा सोलह बमोलजम िर्ा दस्िुर निोलकएकोमा एक सय रूपैयााँ बुझाउन ुपनेछ । 
(२) प्रचलिि कानूनमा प्रलििाद दिाय दस्िरु निाग्ने भनेकोमा बाहके एक सय रूपैयााँ 
प्रलििाद दिाय दस्िरु िाग्नेछ । 

१४. प्रम्तिाद पेश गनुणपननः (१) प्रलिबादीि े दिा २० बमोलजम म्याद िा सूचना प्राप्त 
भएपलछ म्याद िा सूचनामा िोलकएको समयािलि लभत्र उजरुी प्रशासक समक्ष आिै िा 
िारेस मािय ि लिलखि प्रलििाद दिाय गनुयपनेछ । 
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(२) उपदिा (१) बमोलजम प्रलििाद पेश गदाय प्रलिबादीिे भएको प्रमार् िर्ा 
कागजािका प्रलिलिलप सारै् सांिग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 
(३)  प्रलििादीि ेलिलखि ब्यहोरा लदाँदा अनुसूची-५ बमोलजमको ढााँचामा लदन ुपनेछ  

१५. प्रम्तिाद जााँच गननः (१) उजरुी प्रशासकि ेदिा १५ बमोलजम पेश भएको प्रलििाद 
जााँच गरी कानून बमोलजमको ररि पुगकेो िर्ा म्याद लभत्र पेश भएको दलेखए दिाय गरी 
सलमलि समक्ष पेश हुने गरी लमलसि सामेि गनुयपनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम प्रलििाद दिाय हुने भएमा उजरुी प्रशासकि ेप्रलिबादीिाइय 
बादी लमिानको िालग िारेख िोक्नु पनेछ । 

१६. म्लखतमा पिुागनुणपनन सामान्य रितः (१) प्रचलिि कानून िर्ा यस ऐनमा अन्यत्र 
िलेखए दलेख बाहके सलमलि समक्ष दिाय गनय लयाएका उजरुी िर्ा प्रलििादमा दहेाय 
बमोलजमको ररि समेि पुरा गनुयपनेछः 
(क) एिोर साइजको नेपािी कागजमा बायााँ ििय  पााँच सेलन्टलमटर, पलहिो पषृ्टमा 

शीरििय  दश सेलन्टलमटर र त्यसपलछको पषृ्टमा पााँच सेलन्टलमटर छोिेको िर्ा 
प्रत्यके पषृ्टमा बलिस हरिमा नबढाइय कागजको एकाििय  मात्र िलेखएको;  

(ख) लिखि दिाय गनय लयाउने प्रत्यके व्यलिि ेलिखिको प्रत्यके पषृ्टको शीर पुछारमा 
छोटकरी दस्िखि गरी अलन्िम पषृ्टको अन्त्यमा िखेात्मक िर्ा लयाप्चे सलहछाप 
गरेको; 

(ग) कुनै काननू व्यिसायीि े लिखि ियार गरेको भए लनजि ेपलहिो पषृ्टको बायााँ 
ििय  लनजको कानून व्यिसायी दिाय प्रमार्पत्र नांबर, नाम र काननू व्यिसायीको 
लकलसम खिुाइय दस्िखि गरेको; 

(घ) लिखिको अलन्िम प्रकरर्मा यस लिखिमा िलेखएको व्यहोरा लठक सााँचो छ, 
झटु्ठा ठहरे कानून बमोलजम सहुाँिा बझुाउाँिा भन्ने उलिखे गरी सो मुलन लिखि 
दिाय गनय लयाएको िषय, मलहना र गि ेिर्ा िार खिुाइय लिखि दिाय गनय लयाउने 
व्यलिि ेदस्िखि गरेको । 

   िर ब्यहोरा पुर् याई पेश भएको लिखि लिनिाइ यो उपदिाि ेबािा पारेको 
मालनने छैन ।  

(२) लिखिमा लिषयहरू क्रमबद्दरूपमा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइय सांयलमि र मयायलदि 
भाषामा िलेखएको हुनुपनेछ । 
(३) लिखिमा पेटबोलिमा परेको स्र्ानको पलहचान हुन ेस्प� लििरर् र व्यलिको नाम, 
र्र , ठेगाना िर्ा अन्य लििरर् स्प� खिुकेो हुनपुनेछ । 
(४) लिखि दिाय गनय लयाउने िा सलमलिमा कुनै कागज गनय आउनेि ेलनजको नाम, र्र 
र ििन खिुकेो नागररकिा िा अन्य कुनै प्रमार् पेश गनुयपछय । 
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१७. नक्कल पेश गनुणपननः उजरुी िा प्रलििाद दिाय गनय लयाउनेि ेलिपक्षीको िालग उजरुी 
िर्ा प्रलििादको नक्कि िर्ा सांिग्न लिखि प्रमार्हरूको नक्कि सारै् पेश गनुयपछय । 

१८. उजुिी िा प्रम्तिाद सशंोधनः (१) लिखि दिाय गनय लयाउन े पक्षि ेसलमलिमा दिाय 
भइसकेको लिखिमा िखेाइ िा टाइप िा मदु्रर्को सामान्य त्रटुी सच्याउन लनिेदन लदन 
सक्नेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजमको लनिदेनमा माग बमोलजम सच्याउाँदा दािी िर्ा प्रलििादमा 
गरीएको माग िा दािीमा मुिभुि पक्षमा िरक नपन ेर सामान्य प्रकारको सांशोिन माग 
गरेको दखेमेा उजरुी प्रशासकि ेसो बमोलजम सच्याउन लदन सक्नेछ । 
(३) उपदिा (२) बमोलजम सांशोिन भएमा  सो को जानकारी उजरुीको अको पक्षिाइय 
लदनुपनेछ । 

परिच्छेद-४ 
भयाद तामेली तथा तािेख 

१९. भयाद सचूना तामेल गननः (१) उजरुी प्रशासकि ेदिा ९ बमोलजम लबिाद दिाय भएपलछ 
बलढमा दइुय लदन लभत्र प्रलिबादीका नाममा प्रचलिि कानूनमा म्याद िोलकएको भए सोलह 
बमोलजम र निोलकएको भए पन्र लदनको म्याद लदइय सम्बलन्िि ििा कायायिय मािय ि 
उि म्याद िा सूचना िामेि गनय सक्नेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम म्याद िा सचूना िामेि गदाय दिा ९ बमोलजमको उजरुी िर्ा 
उि उजरुी सार् पशे भएको प्रमार् कागजको प्रलिलिपी समेि सांिग्न गरी पठाउनपुनेछ । 
(३) उपदिा (२) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन एक भन्दा बलढ प्रलिबादीिाइय 
म्याद लदनुपदाय प्रमार् कागजको नक्कि कुनै एकजना मुि प्रलिबादीिाइय पठाइय बााँलकको 
म्यादमा प्रमार् कागजको नक्कि ििानाको म्याद सार् पठाइएको छ भन्न े व्यहोरा 
िलेख पठाउनुपनेछ । 
(४) उपदिा (१) बमोलजम प्राप्त भएको म्याद ििा कायायियिे बलढमा लिन लदन लभत्र 
िामेि गरी िामेिीको व्यहोरा खिुाइय सलमलिमा पठाउनु पनेछ । 
(५) उपदिा (१) बमोलजम म्याद िामेि हुन नसकेमा दहेाय बमोलजमको लिद्भिुीय 
माध्यम िा पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर म्याद िामेि गनुयपनछेः  
(क) म्याद िामेि गररनुपन ेव्यलिको कुन ैफ्याक्स िा इयमेि िा अन्य कुनै अलभिखे हुन 

सक्ने लिद्भिुीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 
(ख) प्रलिबादीि ेम्याद िामेिी भएको जानकारी पाउन सक्न ेमनालसब आिार छ भन्न े

दलेखएमा सलमलिको लनर्ययबाट कुन ैस्र्ानीय दलैनक पलत्रकामा सचूना प्रकाशन गरेर 
िा स्र्ानीय एि.एम. रेलियो िा स्र्ानीय टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; िा 
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(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्याद िामेि गराउाँदा म्याद िामेि हुन सक्न े
मनालसब कारर् दलेखएमा सलमलिको आदशेबाट त्यस्िो सरकारी लनकाय मािय ि । 

(६) यस ऐन बमोलजम म्याद जारी गनुयपदाय अनुसूची-६ बमोलजमको ढााँचामा जारी 
गनुयपनेछ । 

२०. िोहििमा िाख्नपुननः यस ऐन बमोलजम ििा कायायिय मािय ि िामेि गररएको म्यादमा 
सम्बलन्िि ििाको अध्यक्ष िा सदस्य िर्ा कलम्िमा दइुयजना स्र्ानीय भिादमी 
रोहिरमा राख्न ुपनेछ । 

२१. िीत बेिीत जााँच गननः (१) उजरुी प्रशासकि ेम्याद िामेिीको प्रलििेदन प्राप्त भए पलछ 
रीिपूियकको िामेि भएको छ िा छैन जााँच गरी आिश्यक भए सम्बलन्िि ििा 
सलचिको प्रलििेदन समेि लिइय रीिपूियकको दलेखए लमलसि सामिे रालख िर्ा बरेीिको 
दलेखए बदर गरी पुनः म्याद िामेि गनय िगाइय िामेिी प्रलि लमलसि सामेि राख्नुपनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम जााँच गदाय सम्बलन्िि कमयचारीि ेबदलनयि रालख कायय गरेको 
दलेखए उजरुी प्रशासकि ेसो व्यहोरा खिुाइय सलमलि समक्ष प्रलििेदन पेश गनुयपनेछ । 
(३) उपदिा (२) बमोलजमको प्रलििेदनको व्यहोरा उपयिु दलेखए सलमलिि ेसम्बलन्िि 
कमयचारी उपर कारिाहीको िालग काययपालिका समक्ष िलेख पठाउन सक्नेछ । 

२२. तािेखमा िाख्नपुननः (१) उजरुी प्रशासकि े दिा ९ बमोलजम लबिाद दिाय गरेपलछ 
उजरुीकिायिाइय र दिा १६ बमोलजम प्रलििाद दिाय गरेपलछ प्रलिबादीिाइय िारेख िोलक 
िारेखमा राख्नुपछय । 
(२) उजरुीका पक्षहरूिाइय िारेख िोक्दा िारेख िोलकएको लदन गररने कामको व्यहोरा 
िारेख भपायइय िर्ा िारेख पचायमा खिुाइय उजरुीका सब ैपक्षिाइय एकै लमिानको लमलि 
िर्ा समय उलिखे गरी एकै लमिानको िारेख िोक्नुपछय । 
(३) उपदिा (२) बमोलजम िारेख िोलकएको समयमा कुन ै पक्ष हालजर नभए पलन 
िोलकएको कायय सम्पन्न गरी अको िारेख िोक्नुपने भएमा हालजर भएको पक्षिाइय िारेख 
िोलक समयमा हालजर नभइय पलछ हालजर हुन े पक्षिाइय अलघ हालजर भइय िारेख िाने 
पक्षसाँग एकै लमिान हुनेगरी िारेख िोक्नुपछय । 
(४) यस दिा बमोलजम िोलकएको िारेखमा उपलस्र्ि भएका पक्षहरूिाइय सार्ै रालख 
सलमलिि ेउजरुीको कारिालह गनुयपछय । 
(५) उपदिा (४) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन िोलकएको िारेखमा कुन ैपक्ष 
उपलस्र्ि नभए पलन सलमलिि ेलबिादको लिषयमा कारिाही गनय बािा पनेछैन । 

२३. सम्मम्तको म्नणणय बमोम्जम हुनेः सलमलिि ेम्याद िामेिी सम्बन्िमा प्रचलिि कानून 
िर्ा यस ऐनमा िेलखए देलख बाहकेको लिषयमा आिश्यक प्रलक्रया लनिायरर् गनय सक्नेछ । 
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परिच्छेद-५ 
सनुिार्ण तथा प्रमाण बुझ्ने सभबन्धमा 

२४. प्रािम्भिक सनुिार्णः (१) मेिलमिापबाट लबिाद लनरुपर् हुन नसकी सलमलिमा 
आएका लबिाद प्रलििाद दिाय िा बयान िा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सुनिाइयको 
िालग पेश भएको लबिादमा उपिब्ि प्रमार्का आिारमा ित्काि लनर्यय गनय सलकन े
भएमा सलमलिि ेलबिाद पेश भएको पलहिो सुनिाइयमा न ैलनर्यय गनय सक्नेछ । 
(२) सलमलि समक्ष पेश भएको लबिादमा उपदिा (१) बमोलजम ित्काि लनर्यय गनय 
सलकने नदलेखएमा सलमलिि ेदहेाय बमोलजमको आदशे गनय सक्नेछः- 
(क) लबिादमा मुख नलमिकेो कुरामा यकीन गनय प्रमार् बझु्न ेिा अन्य कुन ैकायय गने; 
(ख) लबिादमा बझु्नुपन ेप्रमार् यलकन गरी पक्षबाट पेश गनय िगाउने िा सम्बलन्िि 

लनकायबाट माग गने आदशे गन;े  
(ग) मेिलमिापका सम्बन्िमा लबिादका पक्षहरूसाँग छििि गने; िर्ा 
(घ) लबिादका पक्ष उपलस्र्ि भएमा सुनुिाइको िालग िारेख िर्ा पेलशको समय 

िालिका लनिायरर् गने । 
(३) उपदिा (१) र (२) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन सलमलिि े स्र्ानीय 
ऐनको दिा ४७ को उपदिा (२) बमोलजमको उजरुीमा मेिलमिापको िालग पठाउने 
आदशे गनुयपनेछ । 

२५. प्रमाण दाम्खल गननः बादी िा प्रलिबादीि ेकुनै नयााँ प्रमार् पेश गनय अनुमलि माग गरी 
लनिेदन पेश गरेमा उजरुी प्रशासकि ेसोलह लदन लिन सक्नेछ । 

२६. म्लखत जााँच गननः (१) सलमलिि ेउजरुीमा पेश भएको कुनै लिखिको सत्यिा परीक्षर् 
गनय रेखा िा हस्िाक्षर लिशेष्ञलिाइय जााँच गराउन जरूरी दखेमेा सो लिखििाइय असत्य 
भन्ने पक्षबाट परीक्षर् दस्िरु दालखि गनय िगाइय रेखा िा हस्िाक्षर लिशेष्ञलबाट लिखि 
जााँच गराउन सक्नेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम जााँच गदाय मनालसब मालिकको समय िोलक आदशे गनुयपनेछ 
र समय लभत्र जााँच सम्पन्न हुनको िालग यर्ासम्भि व्यिस्र्ा गनुयपनेछ ।  
(३) उपदिा (१) बमोलजम जााँच गदाय लिखि असत्य ठहरीएमा लिखि सत्य रहकेो 
भन्ने पक्षबाट िागकेो दस्िरु असुि गरी उपदिा (१) बमोलजम दस्िरु दालखि गन े
पक्षिाइय भराइयलदनुपछय । 

२७. सािी बुझ्नेः (१) सलमलिबाट साक्षी बझु्न ेआदशे गदाय साक्षी बझु्ने लदन िोलक आदशे 
गनुयपनेछ । साक्षी राख्दा बढीमा ५ जना राख्नु पन े।  
(२) उपदिा (१) बमोलजम आदशे भएपलछ उजरुी प्रशासकि े उजरुीको पक्षिाइय 
आदशेमा उलिखे भएको लमलिमा साक्षी बझु्न ेिारेख िोक्नुपनेछ । 



12
 

(३) साक्षी बझु्ने िारेख िोलकएको लदनमा आफ्नो साक्षी सलमलि समक्ष उपलस्र्ि गराउन ु
सम्बलन्िि पक्षको दालयत्ि हुनेछ । 

२८. सम्मम्तको तफण बाट बकपत्र गिाउनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िलेखएको 
भए िापलन नाबािक िा अशि िा बदृ्दबदृ्दा पक्ष रहकेो उजुरीमा साक्षी बकपत्रको 
िालग िोलकएको िारेखको लदन उपलस्र्ि नभएको िा उपलस्र्ि नगराइएको साक्षीिाइय 
सलमलिि ेम्याद िोलक सलमलिको ििय बाट लझकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम साक्षी लझकाउाँदा बकपत्र हुने िारेख िोलक म्याद जारी 
गनुयपनेछ र उजरुीका पक्षहरूिाइय समेि सोलह लमिानको िारेख िोक्नुपनेछ । 

२९. सािी बकपत्र गिाउनेः (१) उजरुी प्रशासकि ेसाक्षी बकपत्रको िालग िोलकएको लदन 
पक्षहरूसाँग लनजहरूि े उपलस्र्ि गराउन लयाएका साक्षीको नामाििी लिइय सलमलि 
समक्ष पेश गनुयपनेछ । 
(२) साक्षी बकपत्रको िालग िोलकएको िारेखको लदन उजरुीका सब ै पक्षि े साक्षी 
उपलस्र्ि गराउन लयाएको भए कायायिय खलुनासार् िर्ा कुनै पक्षि ेसाक्षी उपलस्र्ि 
गराउन नलयाएको भए लदनको बाह्र बजपेलछ सलमलिि ेउपिब्ि भए सम्मका साक्षीको 
बकपत्र गराउनुपनेछ । 

३०. बन्देज गनण सक्नेः (१) साक्षीको बकपत्र गराउाँदा उजरुीको लिषयिस्ि ु भन्दा िरक 
प्रकारको िर्ा साक्षी िा उजरुीको पक्षिाइय अपमालनि गन ेिा लझझ्याउने िा अनुलचि 
प्रकारको प्रश्न सोलिएमा सलमलिि ेत्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पक्षिाइय बन्दजे गनय सक्नेछ । 
(२) नाबािक िा िधृ्द िा असि िा लबरामीि ेसाक्षी बक्नुपने भइय त्यस्िो उजरुीमा कुनै 
पक्षको उपलस्र्लि िा अन्य कुन ै मनालसब कारर्ि े साक्षीिाइय बकपत्र गनय अनुलचि 
दबाि परेको िा पने प्रबि सम्भािना रहकेो छ भन्न े सलमलििाइय िागमेा सलमलिि े
त्यस्िो पक्षको प्रत्यक्ष उपलस्र्लििाइय बन्दजे गरी नीजि े साक्षीि े नदखे्ने गरी मात्र 
उपलस्र्ि हुन आदशे गनय सक्नेछ । 
(३) उपदिा (२) बमोलजम आदशे गरेमा साक्षीि ेनदखे्ने गरी पक्ष उपलस्र्ि हुने व्यिस्र्ा 
लमिाउने दालयत्ि सलमलिको हुनेछ । 
(४) उपदिा (१) िा (२) बमोलजम गदाय सलमलिि ेउजरुीसाँग सम्बलन्िि आिश्यक प्रश्न 
ियार गरी सलमलिको ििय बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३१. पेशी सचूी प्रकाशन गनुणपननः (१) उजरुी प्रशासकि ेप्रत्यके हप्ता शुक्रिार अगामी 
हप्ताको िालग पेशी िोलकएको लबिादहरूको साप्तालहक पेशी सचूी िर्ा िोलकएको लदन 
उि लदनको िालग पेशी िोलकएका लबिादहरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजमको सचूी सांयोजकि े र लनजको अनुपलस्र्लिमा लनजि े
लजम्मेिारी िोकेको सलमलिको सदस्यि ेप्रमालर्ि गनुयपनेछ । 
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३२. दैम्नक पेशी सचूीः (१) उजरुी प्रशासकि े दिा ३२ बमोलजमको साप्तालहक पेशी 
सूचीमा चढेका लबिाद हरूको  िोलकएको लदनको पेशी सचूी ियार गरी एक प्रलि सूचना 
पाटीमा टााँस्न िगाउनुपनेछ िर्ा एक प्रलि सलमलिका सदस्यहरूिाइय उपिब्ि 
गराउनुपनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजमको सचूीमा लबिादहरू उलिखे गदाय लबिाद दिायको 
आिारमा दहेायको क्रममा ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 
 (क) नाबािक पक्ष भएको लबिाद; 
 (ख) शारररीक असििा िा अपाङ्गिा भएको व्यलि पक्ष भएको लबिाद; 
 (ग) सिरी िषय उमेर पुरा भएको िधृ्द िा िधृ्दा पक्ष भएको लबिाद; िर्ा 
 (घ) लबिाद दिायको क्रमानुसार पलहि ेदिाय भएको लबिाद । 
(३) उपदिा (२) बमोलजम पेशी सूची ियार गदाय मुलििीबाट जागकेा िर्ा सिोच्च 
अदािि, उच्च अदािि िर्ा लजलिा अदाििबाट पुनः इन्सािको िालग प्राप्त भइय दिाय 
भएको लबिादको हकमा शरुूमा सलमलिमा दिाय भएको लमलििाइय नै दिाय लमलि मालन 
क्रम लनिायरर् गनुयपनेछ । 
(४) उपदिा (१) िा (२) मा रहकेो क्रमानुसार नै सलमलिि े लबिादको सुनिाइय र 
कारिाही िर्ा लकनारा गनुयपनेछ । 

३३. उजुिी प्रशासकको म्जभमेिािी हुनेः पेशी सूचीमा चढेका लबिादहरू कायायिय 
खिुकेो एक घण्टा लभत्र सलमलि समक्ष सुनिाइयको िालग पेश गने िर्ा उि लदनको 
िोलकएको कायय सलकए पलछ सलमलिबाट लििाय बलुझलिइय सुरलक्षि राख्ने लजम्मेिारी 
उजरुी प्रशासकको हुनेछ । 

३४. प्रमाण सनुाउन सक्नेः सलमलिि े दिा २५ बमोलजम िोलकएको िारेखको लदन 
उपलस्र्ि सब ैपक्षिाइय अको पक्षि ेपेश गरेको प्रमार् एिम् कागजाि दखेाइय पलढ बााँची 
सुनाइय सो बारेमा अको पक्षको कुनै कर्न रहकेो भए लिलखि बयान गराइय लमलसि 
सामेि गराउन सक्नेछ । 

३५. म्बिादको सुनिार्ण गननः (१) सलमलिि ेदिुै पक्षको कुरा सुनी लनजहरूको लबिादको 
सुनिाइय िर्ा लनर्यय गनुयपनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजमको सुनिाइय िर्ा लनर्यय गदाय पक्षहरूको रोहिरमा गनुयपनेछ । 
(३) उपदिा (१) बमोलजम लबिादको सुनिाइय गदाय इजिास कायम गरी सुनिाइय गनय 
मनालसि दलेखएमा सोही अनुसार गनय सक्नेछ ।  

िर दबु ैपक्षको भनाइ िर्ा लजलकर सनु्निाइ उपदिा ३ अनसुारको इजिास कायम 
गनय बािा हुने छैन । 
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३६. बन्द र्जलासको गठन गनणसक्ने (१) सलमलिि ेमलहिा िर्ा बािबालिका समािेश 
रहकेो िर्ा आिश्यक दखेकेो अन्य लबिादको सुनिाइयको िालग बन्द इजिास कायम 
गरी सुनिाइय गनय सक्नेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजमको बन्द इजिासमा लबिादका पक्ष िर्ा अन्य सरोकारिािा 
बाहके अन्य व्यलििाइय इजिासमा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्द इजिासको गठन 
गनुयपनेछ । 
(३) बन्द इजिासबाट हरेरन े लबिादको काम कारिाही, लपिीिको नाम र्र ठेगाना 
िगायिका लिषय गोप्य राख्नुपनेछ । 

३७. बन्द र्जलास सभबन्धी अन्य व्यिस्थाः (१) बन्द इजिासबाट हरेरएका 
लबिादहरूको कागजािको प्रलिलिलप बादी, प्रलििालद र लनजको लहिमा असर परेको 
कुनै सरोकारिािा बाहके अरू कसैिाइय उपिब्ि गराउनुहुाँदनै । 
(२) उपदिा (१) बमोलजमको लबिादको िथ्य खिुाइय कुन ैसमाचार कुन ैपत्रपलत्रकामा 
सांपे्रषर् हुन लदनु हुाँदनै । 
(३) उपदिा (२) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन सलमलिि ेपक्षको गोपलनयिा 
िर्ा लहिमा प्रलिकुि प्रभाि नपने गरी समाचार सांपे्रषर् गनय भन ेकुनै बािा पनेछैन । 

३८. थप प्रमाण बझु्नेः लबिादको सुनिाइयको क्रममा लबिादको कुन ैपक्षको अनुरोिमा िा 
लबिाद सुनिाइयको क्रममा सलमलि आिैि े र्प प्रमार् बझु्नुपने दखेमेा उजरुीका 
पक्षहरूिाइय र्प प्रमार् पेश गनय पेश गने िारेख िोलक आदशे गनय सक्नेछ । 

३९. स्िाथण बाम्झएको म्बिाद हेनण नहुनेः सलमलिको सदस्यि े दहेायका लबिादको 
कारिाही र लकनारामा सांिग्न हुनुहुाँदनैः- 
(क) आफ्नो िा नलजकको नािदेारको हक लहि िा सरोकार रहकेो लबिाद; 
 स्प�ीकरर्ः यस उपदिाको प्रयोजनको िालग "नलजकको नािदेार" भन्नाि ेअपुिािी 
पदाय कानून बमोलजम अपुिािी प्राप्त गनय सक्न ेप्रार्लमकिा क्रममा रहकेो व्यलि, मामा, 
माइज,ु सानीआमा, ठूिीआमा, सानोबाब,ु ठूिोबाब,ू पलि िा पत्नी ििय का सास,ू 
ससुरा, िूपु, िूपाज,ु सािा, जठेान, सािी, लददी, बलहनी, लभनाज,ु बलहनी ज्िाइय ाँ, 
भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइय ाँ, भाञ्जी बहुारी िर्ा त्यस्िो नािाका व्यलिको 
एकासगोिमा रहकेो पररिारको सदस्य सम्झनुपछय । 
(ख) लनजि ेअन्य कुनै हलैसयिमा गरेको कुनै कायय िा लनज सांिग्न रहकेो कुनै लिषय 

समािेश रहकेो कुनै लबिाद; 
(ग) कुनै लिषयमा लनजि ेलबिाद चलने िा नचलन ेलिषयको छिििमा सहभालग भइय 

कुनैराय लदएको भए सो लिषय समािेश रहकेो लबिाद; िा 
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(घ) अन्य कुनै कारर्ि े आिारभूि रूपमा लनज र लनजको एकाघरसांगोिका 
पररिारका सदस्यको कुनै स्िार्य बालझएको लबिाद । 

(२) उपदिा (१) बमोलजमको कुन ैअिस्र्ा दलेखएमा जनु सदस्यको त्यस्िो अिस्र्ा 
पछय उि सदस्यि ेलबिाद हनेय नहुन ेकारर् खिुाइय आदशे गनुयपनछे । 
(३) उपदिा (१) को प्रलिकुि हुन े गरी कुन ै सदस्यि े कुनै लबिादको कारिालह र 
लकनारामा सहभालग हुन िागमेा लबिादको कुनै पक्षि े आिश्यक प्रमार् सलहि 
लबिादको कारिालह लकनारा नगनय लनिेदन लदन सक्नेछ  र सो सम्बन्िमा  काम 
कारबाही स्र्ानीय ऐनको दिा ४८(५) अनुसार हुनेछ । 
(४)  उपदिा (३) अनुसार लबिाद लनरुपर् हुन नसक्ने अिस्र्ामा स्र्ानीय ऐनको 
दिा ४८(६) र (७) को ब्यबस्र्ा अनुसारको सभाि े िोकेको सलमलिि े काम 
कारिालह र लकनारामा गनेछ । 
(५)  उपदिा (४) बमोलजम गदाय सभाि े लबिादका पक्षहरूिाइय सोलह उपदिा 
बमोलजम गलठि सलमलिबाट लबिादको कारिालह लकनारा हुन ेकुराको जानकारी गराइय 
उि सलमलि समक्ष उपलस्र्ि हुन पठाउनुपनेछ । 

 
परिच्छेद-६ 

म्नणणय ि अन्य आदेश 
४०. म्नणणय गनुणपननः (१) सलमलिि ेसुनिाइयको िालग पेश भएको लबिाद हदेाय कुनै प्रमार् 

बझु्नुपने बााँलक नरलह लबिाद लकनारा गन े अिस्र्ा रहकेो दलेखएमा सोलह पेशीमा 
लबिादमा लनर्यय गनुयपनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम लनर्यय गरेपलछ लनर्ययको व्यहोरा लनर्यय लकिाबमा िलेख 
सलमलिमा उपलस्र्ि सदस्यहरू सबिै ेदस्िखि गनुयपनेछ । 
(३) उपदिा (१) बमोलजम गरीएको लनर्ययको दिा ४२ र अन्य प्रचलिि कानून 
बमोलजम खिुाउनुपने लििरर् खिुकेो पूर्य पाठ लनर्यय भएको लमलिि ेबलढमा साि लदन 
लभत्र ियार गरी लमलसि सामेि राख्नुपछय ।   
(४) उपदिा (१) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन समयाभाि अर्िा अन्य कुनै 
मनालसब कारर्ि ेगदाय सोलह लदन लबिाद लनर्यय गनय नसक्ने भएमा आगालम हप्ताको कुन ै
लदनको िालग अको पेशी िारेख िोक्नुपनेछ । 

४१. म्नणणयमा खुलाउनपुननः (१) सलमलिि ेदिा ४१ बमोलजम गरेको लनर्ययको पूर्यपाठमा 
यस दिा बमोलजमका कुराहरू खिुाइय अनसुचूी-७ बमोलजमको ढााँचामा ियार गनुयपनेछ । 
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(२) उपदिा (१) बमोलजम पूर्यपाठ ियार गदाय बादी िर्ा प्रलिबादीको लजलकर, लनर्यय 
गनुयपने दलेखएको लिषय, दिुै पक्षबाट पशे भएको प्रमार्का कुराहरू समेिको लिषय 
खिुाउनुपनेछ । 
(३) उपदिा (२) मा उलिखे भए दलेख बाहके पूर्यपाठमा दहेायका कुराहरू समेि 
खिुाउनुपनेछः- 
(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) लबिादको कुनै पक्षि ेकानून व्यिसायी राखकेो भएमा लनजि ेपेश गरेको बहस 

नोट िर्ा बहसमा उठाइएका मुि लिषयहरु; 
(ग) लनर्यय गनयको िालग आिार लिइएको प्रमार्का सारै् दिु ैपक्षबाट पेश भएको 

प्रमार् िर्ा त्यसको लिशे्लषर्; 
(घ) लनर्यय कायायन्ियन गनयको िालग गनुयपन े लिषयहरूको लसिलसििेार उलिखेन 

सलहिको िपलसि खण्ि; िर्ा 
(ङ) लनर्यय उपर पुनरािेदन िाग्ने भएमा पुनरािदेन िाग्ने लजलिा अदाििको नाम र 

के कलि लदनलभत्र पुनरािेदन गनुयपन ेहो सो समेि ।  
(४) उपदिा २ िर्ा ३ मा उलिखे भएदलेख बाहके दहेायका कुराहरु समेि लनर्ययमा 
खिुाउन सक्नेछः- 
(क) साक्षी िा सजयलमनको बकपत्रको साराांश; 
(ख) कुनै नजीरको व्याख्या िा अििम्बन गरेको भए सो नजीरको लििरर् र लबिादमा 

उि नजीरको लसध्दान्ि के कुन आिारमा िाग ुभएको हो अर्िा िाग ुनभएको 
हो भन्ने कारर् सलहिको लिशे्लषर्; 

(ग) लनर्ययबाट कसैिाइय कुनै कुरा लदन ुभराउनु पने भएको भए कसिाइय के कलि भराइय 
लदनुपने हो सोको लििरर्; िर्ा 

(घ) लबिादको क्रममा कुनै मािसामान िा प्रमार्को रुपमा केलह िस्ि ुसलमलि समक्ष 
पेश भएको भए सो मािसामान िा िस्िकुो हकमा के गने हो भन्ने लिषय । 

४२. प्रािम्भिक सनुिार्णमा म्नणणय हुनसक्नेः (१) सलमलिि ेपलहिो सुनिाइयको िालग पेश 
भएको अिस्र्ामा नै लबिादमा र्प प्रमार् बलुझरहनुपने अिस्र्ा नरहकेो दखेमेा अर्िा 
हदम्याद िा हकदयैा िा सलमलिको क्षते्रालिकार नरहकेो कारर्ि े लबिाद लनर्यय गनय 
नलमलने दखेमेा पलहिो सुनिाइयमा नै लनर्यय गनय सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोलजमको लनर्यय क्षते्रालिकारको अभाि रहकेो कारर्ि े भएको 
अिस्र्ामा क्षते्रालिकार ग्रहर् गन ेअदािि िा स्र्ानीय िह िा अन्य लनकायमा उजरुी 
गनय जानु भलन सम्बलन्िि पक्षिाइय  जानकारी लदनु पनेछ । 
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४३. म्नणणय सशंोधनः (१) सलमलि समक्ष लबिादको पक्ष िा कुन ैसरोकारिािाि ेलबिादको 
लनर्ययमा भएको कुन ै िखेाइयको त्रटुी सांशोिन गरी पाउन लजलकर लिइय लनर्ययको 
जानकारी भएको पैंलिस लदन लभत्र लनिेदन लदन सक्नेछ ।  
(२) उपदिा (१) बमोलजमको लनिेदन परी सलमलिि े हदेाय सामान्य त्रटुी भएको र 
सांशोिनबाट लनर्ययको मूि आशयमा कुन ै हरेिेर नहुन े दखेमेा छुिै पचाय खिा गरी 
लनिेदन बमोलजम लनर्यय सांशोिन गने आदशे लदनसक्नेछ । 
(३) उपदिा (२) बमोलजमको आदेश मूि लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपमा लिइने छ । 

४४. म्नणणयमा हेिफेि गनण नहुनेः (१) सलमलिका सदस्य अर्िा अरु कसैि ेपलन सलमलिका 
सदस्यहरुको दस्िखि भैसकेपलछ लनर्ययमा कुनै प्रकारको र्पघट िा केरमटे गनय हुाँदनै । 
(२) कसैि ेउपदिा (१) बमोलजम को कसुर गने कमयचारीिाइय आिश्यक कारिाहीको 
िालग सम्बलन्िि लनकायमा िलेख पठाउनुपनेछ ।  

४५. म्नणणय िएपम्छ गनुणपनन काििाम्हः (१) उजरुी प्रशासकि े सलमलिबाट लनर्यय 
भएपश्चाि लनर्यय लकिाबमा सलमलिका सदस्यहरु सबकैो दस्िखि भएको यलकन गरी 
लनर्यय लकिाब र लमलसि लजम्मा लिनुपछय । 
(२) यस ऐन बमोलजम लनर्ययको पूर्यपाठ ियार भएपलछ सब ै सदस्यको दस्िखि 
भैसकेपलछ उजरुी प्रशासकि ेलनर्ययको कायायन्यिय गनयका िालग ित्काि गनुयपन ेकेलह 
कायय भए सो सम्पन्न गरी लमलसि अलभिखेको िागी पठाउनुपछय । 

४६. म्नणणय गनणपनन अिम्धः (१) सलमलिि ेप्रलििाद दालखि भएको िा बयान गनुयपनेमा 
प्रलिबादीको बयान भएको लमलिि ेिर्ा प्रलििाद दालखि नभएको िा बयान नभएकोमा 
सो हुनपुने म्याद भिुान भएको लमलििे नब्बे लदनलभत्र लबिादको अलन्िम लनर्यय गनुयपनेछ ।  
(२) उपदिा (१) बमोलजमको समयािलि गर्ना गदाय मेिलमिापको िालग पठाइयएको 
लबिादको हकमा मेिलमिापको प्रलक्रयामा िागेको समय कटाइय अिलि गर्ना गनुयपनेछ । 
(३) उपदिा (१) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन लबिादमा बझु्नुपन ेप्रमार् िर्ा 
पुरा गनुयपन ेप्रलक्रया बााँलक नरही लबिाद लनर्यय गनय अङ्ग पुलगसकेको भए सो पुगकेो 
पन्र लदनलभत्र अलन्िम लनर्यय गनुयपनेछ ।  

४७. अन्तरिम सििणात्मक आदशे जािी गनण सम्कने  
स्र्ानीय ऐनको दिा ४९ को उपदिा ८ को खण्ि क दलेख ङ सम्म उललिलखि लिषयमा 
ित्काि अन्िररम  सरक्षर्ात्मक आदशे जारी गनय सलकन ेछ । यस्िो आदशे जारी गदाय 
लनिेदकि ेपेश गरेको कागजाि लनजको अिस्र्ा र बस्िुगि पररलस्र्लिको प्रारलम्भक 
छानलिन गरी ित्काि आदशे नगरे लनिेदकिाई पनय सक्ने नकारात्मक प्रभािको 
मुलयाङ्कन गनुय पदयछ । न्यालयक सलमलिि ेजारी गने अन्िररम सरक्षर्ात्मक आदशे 
अनुसूची-८ मा उलिखे भए बमोलजम हुनेछ । 
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परिच्छेद-७ 

सम्मम्तको सम्चिालय 
४८.सम्मम्तको सम्चिालयः  (१) सलमलिको काययसम्पादनिाइय सहलजकरर् गनय एक 

सलचिािय रहने छ । 
(२) उपदिा (१) िमोलजमको सलचिाियमा काययपालिकाि े आिश्यिा अनुसार उजरुी 

प्रशासक, अलभिखे प्रशासक िर्ा अन्य कमयचारीहरुको व्यिस्र्ा गनय सक्नेछ । 
सलचिाियको काययसम्पादनिाइय व्यिलस्र्ि गनय सलचिािय अन्िगयि उजरुी िााँट िर्ा 
अलभिखे िााँट रहन सक्नेछ । 

४९.उजुिी प्रशासकको काम, कतणव्य ि अम्धकािः यस ऐनमा अन्यत्र उलिखे भए दलेख 
बाहके उजरुी प्रशासकको काम, कियव्य र अलिकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 
(क) पेश भएका उजरुी, प्रलििाद र अन्य लिखिहरु जााँच गरी रीि पगुकेो भए कानून 

बमोलजम िाग्ने दस्िरु लिइय दिाय गने र दिाय गनय नलमलने भए कारर् जनाइय दरपीठ 
गने । 

(ख) लििादमा प्रमार्को िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसाँग लभिाइय 
लठक दलेखएमा प्रमालर्ि गने र लमलसि सामेि राख्न े िर्ा सक्किमा केलह 
कैलियि दलेखएमा सो जनाइय सम्बलन्िि पक्षको सलहछाप गराइय राख्ने । 

(ग) पेश भएका लिखि सार् सांिग्न हुनुपन ेप्रमार् िर्ा अन्य कागजाि छ िा छैन 
भए ठीक छ िा छैन जााँच्न;े 

(घ) सलमलिको आदशेि े लझकाउनुपने प्रलिबादी, साक्षी िा अन्य व्यलिको नाममा 
म्याद जारी गने; 

(ङ) लििादका पक्षिाइय िारेख िा पेशी िारेख िोक्ने; 
(च) सलमलि समक्ष पशे हुनपुने लनिेदन दिाय गरी आदशेको िालग सलमलि समक्ष पशे 

गने; 
(छ) कानून बमोलजम िारेस लिन ेिर्ा गजु्रकेो िारेख र्ाम्ने लनिदेन लिइय आिश्यक 

कारिाही गन;े 
(ज) सलमलिबाट भएको आदशे कायायन्ियन गने गराउने; 
(झ) सलमलिमा पेश िा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्न,े भपायइय गने िगायिका काययहरु 

गने; 
(ञ) आिश्यकिानुसार सलमलिको ििय बाट पत्राचार गन;े 
(ट) सलमलिको आदशेि े िामेि गनुयपन े म्याद िामेि गनेगराउन,े िामेि भएको 

म्यादको िामेिी जााँची रीिपूियकको नभए पुनः जारी गने िर्ा अन्य अदािि िा 
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लनकायबाट प्राप्त भएको नगरपालिकाि े िामेि गररलदनुपन े म्याद िामेि गन े
गराउने; 

(ठ) लनर्यय लकिाब र उजरुीको लमलसि लजम्मा लिन;े 
(ि) सलमलिमा दिाय भएका लििाद िर्ा लनिेदन िगायिका कागजािको अलभिखे 

ियार गने र मालसक िा िालषयक प्रलििेदन पेश गनुयपन े लनकाय समक्ष प्रलििेदन 
ियार गरी सांयोजकबाट प्रमालर्ि गराइय सम्बलन्िि लनकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो लजम्मा रहकेा उजरुीका लमलसिमा रहकेा कागजािको रीिपूियक नक्कि 
लदने; 

(र्) लजलिा अदाििमा पुनरािेदन िाग्ने गरी लनर्यय भएका लििादमा पुनरािेदन 
म्याद जारी गरी िामेि गनेगराउने; 

(ि) अदािि िा अन्य कुन ैलनकायमा लििादको लमलसि िा कुन ैकागजाि पठाउनुपन े
भएमा सलमलििाइय जानकारी गराइय लमलसि िा कागजाि पठाउने िर्ा लििाय प्राप्त 
भएपलछ कानून बमोलजम सुरलक्षि राख्न ेव्यिस्र्ा लमिाउने; 

(ि) लनर्यय लकिाब लजम्मा लिने;  
(र्) पेश भएका लनिेदन िगायिका कागजािमा सलमलिबाट आदशे हुनुपन े िा 

लनकासा लिनुपनेमा सलमलि समक्ष पेश गने । 
५०. अम्िलेख प्रशासकको काम, कतणव्य ि अम्धकािःयस ऐनमा अन्यत्र उलिखे भए 

बाहके अलभिखे प्रशासकको काम, कियव्य र अलिकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 
(क)  लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िीः 
(१) लनर्यय बमोलजम चिन चिाउनुपने, कुनै कुरा लदिाइयभराइय लदनपुने िगायिका 

लनर्यय कायायन्ियनका िालग गनुयपने काययहरु गने िर्ा लनर्यय कायायन्ियनको 
अलभिखे राखी कानून बमोलजम लििरर् पठाउनुपने लनकायहरुमा लििरर् 
पठाउने; 

(२) लनर्यय कायायन्ियनको क्रममा लनिेदन लदएका पक्षहरुको िारेस लिने, सकार 
गराउने, गजु्रकेो िारेख र्माउने िगायिका काययहरु गने; 

(३) सलमलिको आदशेि ेरोक्का भएको िा अरु कुन ैअदािि िा लनकायबाट रोक्का 
भै आएको जायजरे्ा अन्य अि्िा अदाििमा दालखि चिान गनुयपने भए सो 
गने; 

(४) लनर्यय बमोलजम लििाम गने िगायिका अन्य कुनै काम गनुयपने भए सो समेि 
गने; 

(५) िलेखए दलेख बाहकेको कुनै कायय लनर्यय कायायन्ियनको क्रममा गनुयपने भएमा 
सलमलि समक्ष पेश गरी आदशे बमोलजम गने । 
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(ख) अलभिखे सांरक्षर् सम्बन्िीः 
(१) अलभिखे शाखाको रेखदखे गरी लनर्यय भएका लमलसि सरुलक्षि राख्न ेर कानून 

बमोलजम सिाउनु पने कागजहरु सिाउन;े 
(२) लनर्यय भएका लमलसिहरुमा कागजाि जााँच गरी दरुुस्ि रहनेरहकेो हने ेर लमलसि 

कानून बमोलजम गरी दरुुस्ि अिस्र्ामा राख्न;े 
(३) कानून बमोलजम सिाउने कागजको लििरर् ियार गरी सो लििरर् सुरलक्षि रहन े

व्यिस्र्ा गने; 
(४) अलभिखे शाखामा प्राप्त भएको लमलसिहरुको सािबसािी अलभिखे राख्ने र 

आिश्यकिानुसार लििरर् ियार गने; िर्ा 
(५) कुनै अदािि िा लनकायबाट अलभिखेमा रहकेो लमलसि िा कुनै कागजाि माग 

भै आएमा रीिपिूयक पठाउने र लििाय प्राप्त भएपलछ रीिपिूयक गरी सुरलक्षि राख्ने । 
५१ उजुिी प्रशासक िा अम्िलेख प्रशासकको आदेश उपिको म्निेदनः (१) यस ऐन 

बमोलजम उजरुी प्रशासक िा अलभिखे प्रशासकि ेगरेको आदशे िा कारिाही उपर 
लचि नबझु्ने पक्षि ेसो आदशे िा कारिाही भएको पााँच लदनलभत्र सलमलि समक्ष लनिेदन 
लदन सक्नेछ । 
(२) सलमलिि ेउपदिा (१) बमोलजम पेश भएको लनिेदन उपर सनुुिाइय गरी लनिदेन पशे 
भएको बलढमा साि लदन लभत्र लनिेदन उपरको कारिालह टुङ्ग्याउनुपनेछ । 
(३) उपदिा (२) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन उपदिा (१) बमोलजमको 
लनिेदन उपर आदशे िा लनर्यय गनुयपूिय केलह बझु्नुपन ेभए सो बझुरे मात्र लनर्यय िा आदशे 
गनुयपनेछ । 

परिच्छेद-८ 
मेलम्मलाप सभबन्धी व्यिस्था 

५२ म्मलापत्र गिाउनेः (१) सलमलिि ेप्रचलिि कानून बमोलजम लमिापत्र हुन सक्न ेजनुसुकै 
उजरुीमा लमिापत्र गराउन सक्नेछ । 
(२) लििादका पक्षहरूि ेलमिापत्रको िालग अनुसूची-९ बमोलजमको ढााँचामा लनिेदन 

लदएमा सलमलिि ेउजरुीमा लमिापत्र गराउन उपयिु दखेमेा लमिापत्र गराइलदनेछ । 
(३) उपदिा (२) बमोलजम पक्षहरूि ेलदएको लनिेदनको व्यहोरा सलमलिि ेदिुै पक्षिाइय 

सुनाइय त्यसको पररर्ाम सम्झाइय पक्षहरूको लमिापत्र गने सम्बन्िमा सहमलि 
रहनेरहकेो सोध्नुपनेछ । 

(४) उपदिा (३) बमोलजम सुनाउाँदा पक्षहरूि े लमिापत्र गनय मञ्जरु गरेमा सलमलिि े
पक्षहरूको लनिेदनमा उलिखे भएको व्यहोरा बमोलजमको लमिापत्र िीन प्रलि ियार 
गराउनुपनेछ । 
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(५) उपदिा (४) बमोलजमको लमिापत्रको व्यहोरा पक्षहरूिाइय पढीबााँची सुनाइय 
लमिापत्र गनय मञ्जरु भएमा पक्षहरूको सलहछाप गराइय सलमलिका सदस्यहरूि े
लमिापत्र कागज अनुसचूी-१० बमोलजमको ढााँचामा प्रमालर्ि गरी एक प्रलि 
सलमलिि ेअलभिखेको िालग लमलसिमा राख्नुपनेछ िर्ा एक-एक प्रलि बादी िर्ा 
प्रलिबादीिाइय लदनुपनेछ । 

५३ मेलम्मलाप गिाउन सक्नेः (१) सलमलिि े प्रचलिि कानून बमोलजम लमिापत्र गनय 
लमलने उजरुीमा पक्षहरूबीच मेिलमिाप गराउन सक्नेछ । 

(२) पक्षहरूि े जनुसुकै िहमा लिचारािीन रहकेो प्रचलिि कानूनि े मेिलमिापको 
माध्यमबाट समािान गनय सलकने लििादमा लििादका पक्षि ेसांयिु रूपमा सलमलि समक्ष 
लनिेदन लदन सक्नेछन् । 

(३) उपदिा (२) बमोलजम लनिेदन लदएकोमा मेिलमिापबाट उजरुीको लनरोपर् हुन उपयिु 
दलेखएमा सलमलिि ेत्यस्िो उजरुी मेिलमिापको माध्यमबाट लनरोपर् गनय िलेख पठाउनु 
पनेछ । 

(४) उपदिा (३) बमोलजमको आदशेपलछ मेिलमिाप सम्बन्िी कारिालह प्रारम्भ गरी 
पक्षहरूबीच मेिलमिाप गराइयलदनुपनेछ । 

(५) मेिलमिाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्र्ा िोलकए बमोलजम हुनेछ । 
५४ उजुिी म्नणणय गननः (१) सलमलिि े यस ऐन बमोलजम मेिलमिापको माध्यमबाट 

उजरुीको लनरोपर् गनय प्रलक्रया बढाएकोमा मेिलमिापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपर् 
हुन नसकेमा पक्षहरूिाइय उजरुीको पेशी िारेख िोलक काननू बमोलजम कारिाही गरी 
सुनिाइय िर्ा लनर्यय गने प्रलक्रया बढाउनुपनेछ । 

(२)  उपदिा (१) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन स्र्ानीय ऐनको दिा ४७ को 
उपदिा (२) बमोलजमको उजरुीमा मेिलमिाप िा लमिापत्र हुन नसकेमा सलमलिि े
अलिकार क्षते्र रहकेो अदाििमा जाने भलन सुनाइयलदनुपनेछ । 

५५ मेलम्मलाप िा म्मलापत्र हुन नसक्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िलेखएको 
भए िापलन कुनै उजरुीमा लमिापत्र गराउाँदा उजरुीको प्रकृलि िा लमिापत्रको व्यहोराबाट 
नेपाि सरकार बादी भइय चिकेो कुन ैलििाद िा साियजलनक िर्ा सरकारी सम्पलि िा 
लहिमा असर पने दलेखएमा सलमलिि ेत्यस्िो लििादमा लमिापत्र गराउने छैन । िर त्यस्िो 
असर पन े व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट मात्र लमिापत्र गनय चाहमेा भन े लमिापत्र 
गराइयलदनुपनेछ । 

५६ मेलम्मलापको लाम्ग प्रोत्साहन गननः (१) सलमलिि ेसलमलि समक्ष सुनिाइयको िालग 
पेश भएको उजरुीमा मेिलमिाप हुनसक्न े सम्भािना रहकेो दखेमेा पक्षहरूिाइय 
मेिलमिापको िालग िारेख िोक्न सक्नेछ । 
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(२)  उपदिा (१) बमोलजमको िारेखको लदन सलमलिि े लििादका पक्ष िर्ा लिपक्ष, 
उपलस्र्ि भएसम्म पक्षि ेपत्याइय सार्ै लिइआएका अन्य व्यलि समेि उपलस्र्ि गराइय 
मेिलमिापको िालग छििि गराइय पक्षहरूको बीचमा सहमलि भएमा सहमलि भए 
बमोलजम लमिापत्र कागज ियार गनय िगाइय लमिापत्र गराइयलदनुपनेछ । 

(३)  उजरुीमा िोलकएको म्यादमा सलमलि समक्ष उपलस्र्ि नभएको िा उपलस्र्ि भएर पलन 
िारेख गजुारी लििादमा िारेखमा नरहकेो पक्ष अर्िा लििादमा पक्ष कायम नभएको 
भए िापलन लििादको पेटबोिीबाट उजरुीको पक्ष कायम हुन ेदलेखएको व्यलि समेि 
मेिलमिापको िालग उपलस्र्ि भएमा सलमलिि ेमेिलमिाप गराइय लमिापत्रको कागज 
गराइयलदनुपनेछ । 

५७ प्रािम्भिक सनुिार्ण पिूण मेलम्मलापः (१) उजरुी प्रशासकि ेप्रारलम्भक सुनिाइयको 
िालग सलमलि समक्ष उजरुी पशे हुनपुूिय उजरुीमा मेिलमिाप हुनसक्ने अिस्र्ा दलेखएमा 
िा पक्षहरूि ेसो व्यहोराको लनिदेन लिइय आएमा लमिापत्रको व्यहोरा खिुकेो कागज 
ियार गरी सलमलि समक्ष पशे गनयसक्नेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम गदाय लमिापत्रमा अलन्िम सहमलि नजटेुको भए िापलन 
पक्षहरू मेिलमिापको िालग प्रलक्रयामा जान सहमि भएमा उजरुी प्रशासकि े
पक्षहरूको लनिेदन लिइय उजरुीमा मेिलमिापको िालग मेिलमिापकिाय समक्ष पठाउन े
आदशेको िालग सलमलि समक्ष पेश गनयसक्नेछ । 

५८ मेलम्मलापकताणको सचूी तयाि गननः (१) सलमलिि ेमेिलमिापको कायय गराउनको 
िालग दहेाय बमोलजमको योग्यिा पुगकेो व्यलिहरूको लििरर् खिुाइय सम्भालिि 
मेिलमिापकिायको सूची ियार गनेछः 
(क) कलम्िमा माध्यलमक िह उलिर्य गरेको;  
(ख) कुनै राजनीलिक दि प्रलि आस्र्ा राखी राजनीलिमा सलक्रय नरहकेो; िर्ा 
(ग) स्र्ानीय स्िरमा समाजसेिीको रुपमा पलहचान बनाएको । 
(घ)  मेिलमिापकिायको ४८ घण्टा िालिम लिइ मेिलमिापकिायको कायय गद ैआएको  
(ङ)  २५ बषय उमरे परुा भएको । 
(च)  मार्ी योग्यिामा जनु सकैु कुरा िलेखएको भएिा पलन िालिम लिइ हाि काम 

गरररहकेाको हकमा लनजिाइ लनरन्िरिा लदन सलकन े। 
(२) मेिलमिापकिायको सूची ियार गरेपलछ सलमलिि े सूची सभा समक्ष पेश गरी  
अनुमोदन गराउनुपनेछ । 
(३) उपदिा (२) बमोलजम सचूी अनुमोदन भएपलछ सलमलिि ेसाियजलनक जानकारीको 
िालग सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ िर्ा मेिलमिापको िालग पठाउाँदा प्रत्यके पक्षिाइय सो 
सूची उपिब्ि गराउनुपनेछ । 
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५९ मेलम्मलापकताणको सचूी अद्यािम्धक गननः (१) सलमलिि ेदिा ५९ बमोलजम ियार 
भएको सूची प्रत्यके िषय अद्भािलिक गनुयपनेछ । 

(२) प्रत्यके िषय अद्भािलिक गरेको मेिलमिापकिायको सूची सलमलिि ेसभाबाट अनुमोदन 
गराउनुपनेछ । 

(३) यस ऐन िर्ा प्रचलिि कानून बमोलजम मेिलमिापकिायको सचूीमा सूचीकृि हुन योग्यिा 
पुगकेो व्यलिि ेसलमलि समक्ष सूचीकृि गररपाउनको िालग अनुसूची-११ बमोलजमको 
ढााँचामा लनिेदन लदनसक्नेछ । 

६० मेलम्मलापकताणको सचूीबाट हटाउनेः (१) सलमलिि े दिा ६० बमोलजम 
मेिलमिापकिायको सचूी अद्भािलिक गदाय दहेायको अिस्र्ाका मेिलमिापकिायको 
नाम सचूीबाट हटाउनेछः- 
(क) लनजको मतृ्य ुभएमा; 
(ख) लनजि ेआफ्नो नाम सचूीबाट हटाइयपाउाँ भन्न ेलनिेदन लदएमा; 
(ग) लनजि ेनैलिक पिन दलेखने िौजदारी अलभयोगमा सजाय पाएमा; 
(घ) लनज कुनै सांस्र्ासाँग सम्बद्द रहकेोमा सो सांस्र्ा खारेज िा लिघटन भएमा; र 
(ङ) सलमलिि ेदिा ६७ को उपदिा (२) बमोलजम लनजिाइय सूचीबाट हटाउने लनर्यय 

गरेमा । 
(च)   बसाइ सराइ गरेमा ।  
(२) उपदिा (१) बमोलजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेिलमिापकिायहरूको नामाििी 
सलमलिि ेसाियजलनक सूचनाको िालग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६१ मेलम्मलापको लाम्ग समयािम्ध तोक्नेः (१) सलमलिि े यस ऐन बमोलजम 
मेिलमिाको िालग मेिलमिाप किाय पठाउाँदा बलढमा लिन मलहनासम्मको समय िोलक 
पठाउनेछ । 
(२) मेिलमिापको िालग पठाउाँदा सामान्यियाः बलढमा िीनजना बाट मेिलमिाप 
गराउने गरी िोक्नुपनेछ ।  

६२ मेलम्मलापकताणको छनौटः (१) सलमलिि े मेिलमिाप गराउने काययको िालग 
लििादका पक्षहरूिाइय एक जना मेिलमिापकिायको छनौट गनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम गदाय पक्षहरूबीचमा एकजना मिेलमिापकिायको िालग 
सहमलि नभएमा सलमलिि ेपक्षहरूको सहमलिमा लिन जना मिेलमिापकिायको छनौट 
गनुयपनेछ । 
(३) पक्षहरूको बीचमा मेिलमिापकिायको नाममा सहमलि हुन नसकेमा सलमलिि े
मेिलमिापकिायको सूचीमा रहकेा मेिलमिापकिायहरू मध्यबेाट दिुै पक्षबाट एक-
एकजना मेिलमिापकिाय छनौट गनय िगाइय िसे्रो मेिलमिापकिाय छनौट गररलदनुपनेछ । 
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(४) उजरुीका सब ै पक्षको सहमलिमा मेिलमिापकिायको सचूीमा नरहकेो यस ऐन 
बमोलजम मेिलमिापकिाय हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यलि िा सांस्र्ाबाट मेिलमिाप 
प्रलक्रया अगािी बढाउन सहमि भै लिलखि लनिेदन लदएमा सलमलिि ेत्यस्िो व्यलि िा 
सांस्र्ािाइय मेिलमिापकिाय िोलकलदनुपनेछ । 

६३ मेलम्मलापकताणको परिितणनः (१) सलमलिि े दहेायको अिस्र्ा परर पक्षहरूि े
लनिेदन लदएको अिस्र्ामा मेिलमिापकिाय पररिियन गररलदनुपनछेः- 

(क) दिा ६१ बमोलजम मेिलमिापकिायको सूचीबाट हटाउन ेअिस्र्ा भएमा; 
(ख) पक्षहरूि ेपारस्पररक सहमलिमा मेिलमिापकिाय हरेिेर गनय मञ्जरु भएमा;  
(ग)  लििादको कुन ै पक्षि े मेिलमिापकिाय प्रलि अलिश्वास रहकेो लिलखि जानकारी 

गराएमा; 
(घ)  कुनै कारर्ि ेमेिलमिापकिायि ेमेिलमिापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा; 
(ङ) लििादको लिषयिस्िमुा मेिलमिापकिायको कुन ै स्िार्य रहकेो मेिलमिापकिायि े

जानकारी गराएमा िा कुन ैस्रोिबाट सलमलि समक्ष जानकारी भएमा; िर्ा 
(च)  मेिलमिापकिायि े मेिलमिापकिायको हलैसयिि े काययगदाय दिा ६६ िर्ा अन्य 

प्रचलिि कानून बमोलजम पािन गनुयपन ेआचरर् पािन नगरेमा । 
(२) मेिलमिापकिाय पररिियनको कारर्ि ेिोलकएको समयमा मेिलमिापको कायय सम्पन्न 

हुन नसक्न ेभएमा सलमलिि ेबलढमा एक मलहना सम्मको समय र्प गनय सक्नेछ । 
६४ मेलम्मलापको लाम्ग पठाउाँदा गनन प्रम्ियाः (१) सलमलिि े कुनै उजरुी 

मेिलमिापको िालग मेिलमिापकिाय समक्ष पठाउाँदा पक्षहरूिाइय मेिलमिापकिायको 
सम्पकय  उपिब्ि गराइय मेिलमिापकिाय समक्ष उपलस्र्ि हुन े िारेख िोलक दहेाय 
बमोलजमको कागज सारै् रालख िलेखपठाउनुपनेछः 

(क) उजरुीको सारसांक्षपे िा मुख्य मुख्य कागजािको प्रलिलिपी; 
(ख) उजरुीको पक्ष िा िारेस भए िारेसको नाम, र्र, ििन र उपिब्ि भएसम्म 
टेलििोन नम्बर, इयमेि, फ्याक्स िर्ा अन्य सम्पकय  लििरर्; िर्ा 
(ग) मेिलमिाप सम्बन्िी प्रलक्रया सम्पन्न गनुयपन ेस्र्ान र समय । 

(२) मेिलमिापकिायि े सलमलि समक्ष माग गरेमा उजरुीका कागजािहरूको नक्कि 
उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

(३) मेिलमिापको िालग िोलकएको समय सम्पन्न भएको साि लदन लभत्र उजरुीको 
पक्षहरू सलमलि समक्ष उपलस्र्ि हुने गरी िारेख िोक्नुपनेछ । 

(४) उपदिा (३) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन मेिलमिापकिायि ेिोलकएको 
समय अगािै उजरुी सलमलि समक्ष लििाय पठाउन े लनर्यय गरेमा सो लनर्ययको 
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जानकारी भएको साि लदन लभत्र पक्षहरूिाइय सलमलि समक्ष उपलस्र्ि हुनेगरी 
पठाउनुपनेछ । 

६५ मेलम्मलापमा अिलभबन गनुणपनन प्रम्ियाः (१) सलमलिि े पक्षहरूको सहमलिमा 
मेिलमिापको िालग छििि गने िर्ा अन्य कायय गने स्र्ानको छनौट गरी पक्ष िर्ा 
मेिलमिापकिायिाइय सोको जानकारी उपिब्ि गराउनपुनेछ ।िर पक्षहरूको सहमलिमा 
मेिलमिापकिायि ेअन्य कुनै स्र्ानको छनौट गनय बािा पनेछैन । 
(२) पक्षहरूिाइय उपदिा (१) बमोलजम मेिलमिापकिायि ेिोकेको स्र्ानमा िोलकएको 
समयमा उपलस्र्ि हुन ेदालयत्ि रहनेछ । 
(३) उपदिा (२) बमोलजमको दालयत्ि पक्षहरूि े परुा नगरेमा मेिलमिापकिायि े
मेिलमिापको प्रलक्रया बन्द गरी सलमलििाइय सोको लिलखि जानकारी गराइय उजरुीको 
कागजाि लििाय पठाउनसक्नेछ । 
(४) मेिलमिापको क्रममा मेिलमिापकिायि े पक्षहरूबीचमा सहजकिायको भूलमका 
गनेछ र उि भूलमका लनिायह गने क्रममा लनजि ेपक्षहरू बाहके दहेायका व्यलिहरूसाँग 
समेि एकि िा सामूलहक िािाय गनयसक्नेछः 

(क) लििादको लिषयमा जानकारी रहकेो उजरुीका पक्षि ेरोजकेो व्यलि; िर्ा 
(ख) लििादको लिषयिस्िकुो बारेमा जानकारी रहकेो स्र्ानीय भद्र भिाद्मी । 

(५) मेिलमिापकिायि े पक्षहरूको सहमलिमा पक्षहरूसाँग दहेाय बमोलजम िािाय 
गनयसक्नेछः 

(क) पक्षहरूसाँग एकि एकान्ििािाय; िर्ा 
(ख) टेलििोन िािाय, लभलियो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट िािायिाप । 

(६) प्रचलिि कानून िर्ा यस ऐनको मान्यिा लिपरीि नहुनगेरी पक्षहरूको सहमलिमा 
मेिलमिापकिायि ेमेिलमिापको काययलिलि लनिायरर् गनयसक्नेछ । 

६६ मेलम्मलापकताणको आचिणः (१) मेिलमिापकिायि ेदहेाय बमोलजमको आचरर् 
पािन गनुयपनेछः- 
(क) मेिलमिाप सम्बन्िी कारिाही लनष्पक्ष ढङ्गि ेसम्पादन गनुयपन;े 
(ख) कुनै पक्षप्रलि झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्ने िा राखकेो दलेखने कुनै आचरर् िा 

व्यिहार नगने; 
(ग) कुनै पक्षिाइय िर, त्रास, झकु्यान िा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन नहुन;े 
(घ) लििाद कायम रहकेो अिस्र्ामा लििादको कुन ै पक्षसाँग आलर्यक कारोबारमा 

साँिग्न नहुन;े 
(ङ) मेिलमिाप सम्बन्िमा बनेको प्रचलिि कानून िर्ा अन्य स्र्ालपि मान्यिा लिपरीि 

आचरर् गनय नहुन;े 
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(च) मेिलमिापको क्रममा पक्षहरुसाँग सम्मानजनक, सदभािपूर्य र सब ैपक्षप्रलि समान 
व्यिहार कायम गन;े 

(छ) मेिलमिापको क्रममा पक्षहरुि े व्यि गरेको लिषयिस्िकुो गोपनीयिा कायम 
राख्ने;  

(ज) मेिलमिापको क्रममा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि िा िस्ि ुप्रलक्रया सम्पन्न 
भएपलछ िा लनज प्रलक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बलन्िि पक्षिाइय सुरलक्षि लििाय 
गने । 

(२) सलमलिि े कुनै मेिलमिापकिायि े उपदिा (१) बमोलजमको आचरर् पािना 
नगरेको उजरुी परी िा सो लिषयमा स्ियां जानकारी प्राप्त गरी छानलिन गदाय व्यहोरा लठक 
दलेखए त्यस्िो मेिलमिापकिायिाइय मेिलमिापकिायको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६७ म्लखत तयािी ि म्मलापत्रः (१) मेिलमिापकिायि ेपक्षहरुसाँगको छििि पश्चाि 
मेिलमिापको िालग दिुै पक्ष सहमि भएकोमा लमिापत्र गराइय सहमलि भएको 
लिषयिस्ि ुबमोलजमको लमिापत्रको लिखि ियार गरर सलमलि समक्ष पठाउनुपनेछ । 

६८ मेलम्मलाप निएको उजुिीमा गनुणपनन काििाहीः (१) मेिलमिापकिायि े पक्षहरु 
बीचमा मेिलमिाप हुन नसकेमा सो व्यहोरा खिुाइय प्रलििेदन ियार गरी लििादका सब ै
कागजाि सलहि सलमलिमा लििाय पठाउनुपनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम गदाय मेिलमिापकिायि ेपक्षहरुिाइय सलमलि समक्ष हालजर हुन 
जाने बलढमा साि लदनको म्याद िोलक पठाउनु पनेछ । 

६९ मेलम्मलाप निएको उजुिीमा म्नणणय गनुणपननः (१) स्र्ानीय ऐनको दिा ४७ (१) 
को लिबादमा सलमलिि ेमेिलमिापको िालग पठाएको उजरुीमा पक्षहरुबीच मेिलमिाप 
हुन नसलक मेिलमिापकिायको प्रलििेदन सलहि प्राप्त हुन आएमा कानून बमोलजम 
कारिाही गरी लनर्यय गनुयपछय ।  
(२) उपदिा (१) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन दहेाय बमोलजमको उजरुीमा 
अलिकारक्षते्र ग्रहर् गने सम्बलन्िि अदािि िा लनकायमा उजरुी गनय जानु भलन सुनाइय 
पठाइयलदनुपछयः- 

(क)  स्र्ानीय ऐनको दिा ४७ को उपदिा (२) बमोलजमको लििादमा; िर्ा 
(ख) कुनै अदािि िा लनकायबाट मेिलमिापको िालग पे्रलषि भएको लििादमा । 
(३) उपदिा (२) को दहेाय (ख) बमोलजमको लििादमा सम्बलन्िि अदािि िा 

लनकायमा पठाउाँदा हालजर हुन जाने िारेख िोकी पठाउने िर्ा लमलसि समेि नक्कि 
खिा गरी अलभिखे रालख सक्कि लमलसि सम्बलन्िि अदािि िा लनकायमा 
पठाउनुपनेछ । 
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७० मेलम्मलाप दस्तुिः मेिलमिापमा जाने लििादको हकमा मेिलमिापकिायि ेपक्षहरुि े
सहमलिमा लदन मञ्जरु भएदलेख बाहके कुनै प्रकारको दस्िरु िाग्नेछैन । िर पक्षहरूको 
सहमलिमा मेिलमिापकिायि ेपक्षहरुबाट बढीमा रु िोलकए िमोलजमको रकम  लिन 
पाउनेछन ।  

७१ समुदाय स्तिमा हुने सामुदाम्यक मेलम्मलाप प्रिधणन गनण कमणचािी तोक्न सक्नेः 
(१) सलमलिि े स्र्ानीय स्िरमा मेिलमिाप प्रिध्दयन गनयको िालग काययपालिकामा 
अनुरोि गरेमा कमयचारी खटाइय समुदाय स्िरमा मेिलमिापको प्रिध्दयनात्मक काययक्रम 
गनय सलकनेछ । 
(२) समुदाय स्िरमा हुने सामुदालयक मेिलमिापको हकमा दिा ५९ (१) अनुसारको 
योग्यिा िर्ा अनुभि नभएका मेिलमिापकिायिाट मेिलमिाप गराउन िािा पन ेछैन  
(३) सलमलिि ेसमुदायस्िरमा हुन ेसामुदालयक मेिलमिापको काययलिलि िोके िमोलजम 
हुनेछ । 

परिच्छेद-९ 
म्नणणय कायाणन्ियन सभबन्धी व्यिस्था 

७२ सम्चिालयको म्जभमेिािीः काययपालिकाको प्रत्यक्ष लनयन्त्रर् र लनदशेनमा रही 
सलमलिको लनर्यय कायायन्ियन गन े गराउने सम्बन्िी सम्पूर्य काययको रेखदखे गन े
लजम्मेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७३ सहयोग गनुणपननः (१) नगरपालिका कायायिय िर्ा सो अन्िगयिका सब ै ििा 
कायायिय िर्ा अन्य कायायियि ेयस ऐन िर्ा प्रचलिि कानून बमोलजम सलमलिि े
गरेको लनर्यय बमोलजम व्यलि िा सांस्र्ा िा अन्य कसैसाँग असुि गनुयपने जरीिाना िा 
अन्य रकम असुिउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ ।  
(२)  यस ऐन िर्ा प्रचलिि कानून बमोलजम सलमलिि ेअसूि गनयपने जरीिाना, लबगो 
िा अन्य कुन ै प्रकारको रकम असुिउपर नभइय उपदिा (१) मा उलिखे भए 
बमोलजमका कायायियहरुि ेकुनै लसिाररश िा कुनै कायय गररलदने छैनन । 

७४ असलु उपि गननः (१) अलभिखे प्रशासकि ेसलमलिको लनर्यय बमोलजम कुन ैपक्षसाँग 
जरीिाना िा लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको असुि उपर गनुयपने भएमा सो पक्षि े
जरीिाना लिनय बझुाउन लयाएमा बलुझ सदरस्याहा गरी जरीिानाको िगि किा 
गनुयपनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम असुिउपर नभएमा िगि राखी सम्बलन्िि पक्षको नाम 
नामेसी िर्ा जरीिाना रकम समेिको लििरर् नगरपालिकाको कायायियका सार्ै सब ै
ििा कायायियमा समेि अलभिखेको िालग पठाउनुपनेछ । 
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(३) सम्बलन्िि कायायियहरुि ेउपदिा (२) बमोलजम िलेख आएमा त्यस्िो पक्षसाँग 
जरीिाना रकम असुिउपर गरी अलभिखे शाखामा सदरस्याहा गनय पठाउनुपनेछ । 

७५ ििीििाउ गननः (१) सलमलिि ेयस ऐन बमोलजम गरेको कुन ै लनर्यय बमोलजम कुन ै
पक्षि ेराखकेो दस्िरु, िा अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पक्षबाट भराइय पाउने भएमा 
भराइय पाउने पक्षि े भरी लदनुपने पक्षको त्यस्िो रकम भराइय लदनुपने स्रोि खिुाइय 
अनुसूची-१२ बमोलजमको ढााँचामा लनिदेन लदनुपनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम लनिेदन लदाँदा यर्ासम्भि नगद रहेको बै ाँक खािा िा कुनै 
सहकारी िा बचि सांस्र्ामा रहेको रकम र सो नभएमा लििाम लबक्री गरी असुि उपर 
गनुयपने अिस्र्ा भएमा कुनै अचि सम्पलिको व्यहोरा खिुाइय लनिेदन लदनपुनेछ । 
(३) उपदिा (२) बमोलजमको लनिेदनमा दिा ७८ बमोलजमको लििरर् खिुाइय 
लनिेदन लदनुपनेछ । 

७६ चलन चलार्णम्दनेः (१) सलमलिि ेयस ऐन बमोलजम गरेको कुन ैलनर्यय बमोलजम कुन ै
सम्पलि िा अलिकार िा कुन ैलिषयिस्ि ुिा सेिा िा अन्य कुनै लिषयको चिन पाउन े
ठहरेको पक्षि े त्यस्िो चिन पाउने लिषयको लििरर् खिुाइय अलभिखे प्रशासक 
समक्ष अनुसूची-१३ को ढााँचामा लनिदेन लदनुपनेछ । 
(२)  उपदिा (१) बमोलजम लनिेदन परेमा अलभिखे प्रशासकि ेलनर्यय बमोलजमको 
लिषयको चिन चिाइयलदनुपनेछ । 
(३)  उपदिा (१) बमोलजमको लनिदेन लदाँदा चिन चिाउनु पन ेसम्पलिको दिा 
७८ बमोलजमको लििरर् खिुाउनुपनेछ । 

७७ सभपम्िको म्िििण खुलाउनपुननः भररभराउ गनय िा चिन चिाइ पाउनको िालग 
लनिेदन लदने लििादको पक्षि े लनिेदनमा सम्पलिको लििरर् उलिखे गदाय दहेाय 
बमोलजमको लििरर् खिुाउनु पनेछः- 

(क)  अचि सम्पलिको लििरर् 
(१) घरजग्गा भए रहकेो स्र्ानको ठेगाना िर्ा चार लकलिा; 
(२) घर जग्गाको लकिा नम्बर िर्ा क्षते्रिि;    
(३) घर रहकेो भए घरको ििा िर्ा किि र सम्भि भएसम्म िगयलिट; 
(४) घर जग्गाको अिलस्र्लि आिास िा औद्भोलगक िा व्यापाररक क्षते्रमा रहकेो 
व्यहोरा; 
(५) कच्ची िा पलक्क सिकसाँग जोलिएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्िालमत्ि रहकेो व्यलिको नाम र्र सार्ै स्िालमत्ि भन्दा िरक 
व्यलिको भोगचिन रहकेो भए भोग चिन गनेको नाम र्रका सार्ै अन्य लििरर् 
िर्ा 
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(७) घरमा भएको िगापाि िर्ा खररदलबलक्र हुन सक्ने न्यनूिम मूलय । 
(ख) चि सम्पलिको लििरर्ः 

(१) चि सम्पलि रहकेो ठाउाँ िर्ा भोग िा लनयन्त्रर् राख्नेको नाम र्र; 
(२) बै ाँक खािामा रहकेो नगद भए खािािािको सार्ै बै ाँक िर्ा शाखाको नाम; 
(३) चि सम्पलिको प्रकार िर्ा नगद बाहकेको भए सम्भालिि लबलक्र मूलय िर्ा 
(४) नगद बाहकेको चि सम्पलि भए अिस्र्ा, प्रकृलि िर्ा बनोटका सार् ै
प्रत्यकेको साइज र सङ्ख्या । 

७८ सभपम्ि िोक्का िाख्नेः (१) अलभिखे प्रशासकि ेदिा ७५ िा ७६ बमोलजम लनर्यय 
कायायन्ियनको िालग लनिेदन परेपलछ दखेाइएको सम्पलिको हकमा आिश्यक पन े
जलि जरे्ा रोक्का राख्ने सम्बन्िमा लनर्ययको िालग न्यालयक सलमलिसमक्ष पेश गने र 
न्यालयक सलमलिबाट रोक्का राख्न े लनर्यय गरेपलछ लनर्यय बमोलजम जरे्ा रोक्का 
राख्नको िालग सो जरे्ा दिाय रहकेो कायायिय िा रलजष्रेशन गने कायायियमा िलेख 
पठाउनु पनेछ । 
(२)  बािी, ब्याज, बहाि िगायिको सम्पलिको हकमा लनिदेन परेको बलढमा दइुय 
लदन लभत्र सम्पलि िायदाि गनय िगाइय िायदाि गदायको समयमा नै आिश्यक पने जलि 
सम्पलि िा सोबाट प्राप्त हुने बािी, बहाि, ब्याज, मुनािा आलद आय लनयन्त्रर् गनुय 
िा रोक्का राख्नुपछय र त्यसको भपायइय सम्बलन्िि पक्षिाइय लदनुपछय । 
(३)  दिा ७८ को दहेाय (ख) बमोलजमको सम्पलिको हकमा भररभराउको िालग 
आिश्यक पने जलि सम्पलि रोक्का राखी रोक्काको सचूना आिश्यकिाअनुसार 
िखेा शाखा िा सम्बलन्िि बै ाँक िा सम्बलन्िि लनकायमा िरुुन्ि िलेख पठाउनु पनेछ  
 (४) सम्पलि रोक्का सम्बन्िी  आदशे अनुसूची १४ बमोलजम हुनेछ । 

७९ सभपम्ि म्ललाम गदाण अपनाउनपुनन कायणम्िम्धः (१) काययपालिकाि े यस ऐन 
बमोलजम भरीभराउ गनुयपने लबगो िा कोटय िी िा त्यस्ि ैकुन ैरकम असुिउपर गनय दिा 
७८ को दहेाय (क) बमोलजम सम्पलिको लििरर् खिुाइय दखायस्ि परेमा त्यस्िो रकम 
भरी लदनुपने व्यलििाइय बझुाउनुपने रकम बझुाउन साि लदनको म्याद लदइय सूचना जारी 
गनुयपछय । 
(२) उपदिा (२) बमोलजमको म्यादमा रकम बझुाउन नलयाएमा त्यस्िो भरीलदनुपन े
व्यलिको भरीपाउने व्यलिि ेदखेाएको दिा ७८ को दहेाय (क) बमोलजमको सम्पलि 
िायदाि गरीलयाउनुपछय ।   
(३) दण्ि, जरीिाना, सरकारी लबगो िा कुन ैअदािि िा लनकाय िा नगरपालिका िा 
सलमलिको लनर्ययि ेअसुि उपर गनुयपने कुनै रकमको हकमा त्यस्िो असुिउपर हुनपुन े
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व्यलिि ेबझुाउन नलयाएमा लनजको जनुसुकै अचि सम्पलि िेिा परेमा िायदाि गरी 
रोक्का राख्नुपछय । 
(४) उपदिा (३) मा जनुसकैु कुरा िलेखएको भए िापलन जरे्ा जमानि िा कुन ै
प्रकारको नगद िरौट दालखि गरेको हकमा सो सम्पलिबाट खाम्ने जलि रकमको िालग 
उपदिा (३) बमोलजम गरररहनुपदनै ।   
(५) उपदिा (४) बमोलजम मोि कायम भएपलछ उि अचि सम्पलिको लििामको 
सूचना सम्बलन्िि पक्षिाइय लदइय सियसािारर्को जानकारीको िालग लििाम हुन ेलमलि 
र सम्पलिको लििरर् सलहिको साियजलनक सचूना नगरपालिका, लजलिा प्रशासन 
कायायिय, लजलिा अदािि, लजलिा समन्िय सलमलिको कायायिय िर्ा कोष िर्ा 
िखेा लनयन्त्रकको कायायियमा टााँस्न िगाउनुपनेछ । 
(६) उपदिा (५) बमोलजमको सूचनामा िोलकएको लदनमा उि सूचनामा िोलकएको 
सम्पलि पञ्चलकिे मोिबाट मालर् बढाबढ प्रलक्रया बमोलजम लििाम गनुयपनेछ । 
(७) लििाम प्रलक्रयामा सम्भि भएसम्म लजलिा अदािि, लजलिा प्रशासन 
कायायिय िा स्र्ानीय प्रशासन कायायिय, स्र्ानीय प्रहरी कायायिय िर्ा 
नगरपालिका क्षते्र लभत्र रहकेा अन्य सरकारी कायायियका प्रलिलनलििाइय रोहिरमा 
राख्नुपनेछ ।   
(८) उपदिा (६) बमोलजम गदाय उि सम्पलि कसैि ेपलन लििाम सकार नगरेमा सोलह 
प्रलक्रयाबाट पुनः दोस्रोपटक लििाम गनुयपनेछ िर्ा दोस्रोपटक गदाय पलन कसिै े
लििाम सकार नगरेमा भराइयपाउन ेपक्ष लनिदेकिाइय न ैउि सम्पलि पञ्चलकि ेमोिमा 
सकार गनय िगाउनुपनेछ । 
(९)  उपदिा (८) बमोलजम गदाय लनिेदकि ेसम्पलि सकार गनय नचाहमेा पलछ अको 
जरे्ा खलुन आएका बखि कानून बमोलजम गनेगरी लनजको लनिदेन िामेिीमा राखी 
लििाममा चढाइयएको सम्पलि िुकुिा गरीलदनुपछय ।      
(१०) यस दिामा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन नगरपालिकाको कुन ै
रकम असिु उपर गने क्रममा लििाम गदाय कसैि ेसकार नगरेमा जलिमा सकार हुन्छ 
त्यलिमा नै सो सम्पलि लििाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा 
कानून बमोलजम अन्य सम्पलि िा प्रलक्रयाबाट असुि उपर गनुय पनेछ ।  

८० तायदात गनन प्रम्ियाः (१) अलभिखे प्रशासकि े दिा ७९ बमोलजम सम्पलि 
िायदाि गनुयपदाय कलम्िमा ििा सलचि स्िरको कमयचारी खटाइय त्यस्िो अचि 
सम्पलिको चिनचलिीको मूलय स्प� खलुने गरी िायदाि गनयिगाउनुपनेछ ।   



31 

(२) उपदिा (१) बमोलजम िायदाि गने कमयचारीिे िायदाि गनुयपने सम्पलिको 
चिनचलिीको मूलय कायम गने प्रयोजनिे पञ्चलकिे मोि कायम गरी मचुुलका खिा 
गरी अलभिेख प्रशासक समक्ष प्रलििेदन सलहि पेश गनुयपनेछ । 
(३) उपदिा (२) बमोलजम पञ्चलकि ेमोि कायम गदाय दहेाय बमोलजमक कुरािाइय 
आिार लिइय कायम गनुयपनेछः 
(क)  लनिेदकि ेलनिेदनमा खिुाएको मूलय; 
(ख) लनर्ययमा उलिखे भएको भए सो मूलय;    
(ग) पक्षि ेजमानि िा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका समक्ष लनिेदन 

लदाँदा खिुाएको मूलय; 
(घ) िायदाि गदाय भै आएको स्र्ानीय मूलयााँकन अनुसारको मूलय; 
(ङ) मािपोि कायायियि ेकायम गरेको न्यनूिम मूलय; 
(च) अन्य कुन ैप्रयोजनि ेकुन ैसरकारी लनकायि ेकुन ैमूलय कायम गरेको भए सो 

मूलय; 
(छ) पञ्चलकि ेमोि कायम गनुयभन्दा ित्काि अगािै कुन ैखररदलबलक्र भएको भए 

सो मूलय । 
 स्पम्िकिणः “पञ्चलकि ेमोि” भन्नाि ेअचि सम्पलि लबलक्र गनुय पदाय लबलक्र हुन े

न्यनुिम मूलयिाइय सम्झनुपछय । 
(४) उपदिा (३) बमोलजम गदाय दहेाय बमोलजमको कुरािाइय समेि ध्यानमा 
राख्नुपनेछः 
(क)  औद्भोलगक िा व्यापाररक िा आिास क्षते्र िगायि सिक सञ्जािसाँग 

जोलिएको छ िा छैन; 
(ख) नगर क्षते्रलभत्र पने घरको हकमा घरको िियमान अिस्र्ा सम्बन्िमा प्रालिलिक 

मुलयाङ्कन प्रलििेदन । 
८१ खाभने जम्त मात्र म्ललाम गनुणपननः (१) काययपालिकाि ेदिा ८० बमोलजम लििाम 

गदाय असुिगनुयपने बालक खाम्ने जलि सम्पलिमात्र लििाम गनुयपनेछ ।       
(२)  सम्पलि लििाम गदाय सकार भएको रकम असुिउपर गनुयपने भन्दा बलढ भएमा 
सो बलढ भएको जलि रकम सम्पलििाि पक्षिाइय लििाय गरीलदनुपछय । 
(३)  उपदिा (२) बमोलजम रकम लििाय पाउने पक्ष लििाम गदायको बखि उपलस्र्ि 
नभएको भए रकम लििाय लिन आउनुभनी लनजको नाममा साि लदनको सचूना जारी 
गरीलझकाइय रकम लििाय गनुयपछय । 
(४)  उपदिा (३) बमोलजम गदाय सम्बलन्िि पक्ष रकम लििायलिन नआएमा उि 
रकम सलञ्चिकोषमा दालखि गरी आम्दानीबााँलि सदरस्याहा गनुयपछय । 
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(५)  अलभिखे प्रशासकि ेदिा ८० बमोलजम लििाम गरेको सम्पलि सकार गन े
पक्षको नाममा सम्पलि दिाय नामसारीको िालग सम्बलन्िि कायायिय िा लनकायमा 
पत्राचार गरी लनजिाइय सम्पलिको चिनपूजी उपिब्ि गराइय आिश्यक परे सो 
सम्पलिको चिन चिाइयलदनुपछय ।  
(६)  यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िलेखएको भए िापलन दिा ८० बमोलजमको 
लििाम प्रलक्रया अगािी बलढसकेपलछ भराउनुपने रकम बझुाउन लयाए पलन सो रकम 
नबलुझ सम्पलि लििाम गनय बािा पने छैन । 

८२ म्ललाम उपिको उजुिीः यस ऐन बमोलजम भएको लििामको प्रलक्रयामा लचि 
नबझु्ने पक्षि ेजनु प्रलक्रया उपर लचि नबझुकेो हो सो भएको पन्र लदन लभत्र सलमलि 
समक्ष उजरुी पेश गरी भएको आदशे बमोलजम गनुयपनेछ । 

८३ म्बगो ििाउाँदा िा चलन चलाउाँदा लागेको खचणः यस ऐन बमोलजम लबगो भराउाँदा 
िा चिन चिाउाँदा िागकेो खचय लबगो भरी लदनुपन े िा चिन लदनुपन े सम्बलन्िि 
पक्षि ेव्यहोनुय पनेछ ।    

८४ यथाम्स्थम्तमा िाख्नेः न्यालयक सलमलिि ेयस ऐन बमोलजम चिनचिाइय माग्न िा 
लबगो भराइयपाउन कुनै सम्पलि दखेाइय लनिेदन परेपलछ लबगो भराउने िा चिनचिाउन े
कायय सम्पन्न नभएसम्मको िालग उि सम्पलि हकहस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, लबगानय 
िर्ा कुनै प्रकारको लनमायर् कायय गरी उि सम्पलिको स्िरुप पररिियन गनय नपाउने गरी 
रोक्का राख्न सम्बलन्िि पक्षको नाममा आदशे जारी गरी उि सम्पलि यर्ालस्र्लिमा 
राख्नुपनेछ ।     

८५ म्निेदनबाट काििाही गननः (१) अलभिखे प्रशासकि े कुनै पक्षि े दिा ८५ 
बमोलजम भएको आदशे लिपररि कुन ैसम्पलिको हक हस्िान्िरर् िा स्िरुप पररिियन 
आलद गरेको लनिेदन परेमा उि लनिेदन दिाय गरी त्यस्िो गने पक्षको नाममा लिन 
लदनको म्याद  जारी गरी लनजिाइय हालजर गराइय सो लनिेदन सलमलि समक्ष पेश गनुयपनेछ ।     
(२) सलमलिि ेउपदिा (१) बमोलजमको लनिेदन पेश हुन आएमा पक्षिाइय नयााँ उजरुी 
दिाय गनय निगाइय उि लनिेदनबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनर्यय गनुय पनेछ । 
(३) उपदिा (२) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन उपदिा (१) बमोलजमको 
लनिेदनको व्यहोराबाट लनिेदन सलमलिको क्षते्रालिकार लभत्र नपने लिषयमा परेको 
दलेखएमा सलमलिि ेउि लिषयमा क्षते्रालिकार ग्रहर् गने अदािि िा लनकाय समक्ष 
जान सुनाइय लदनुपनेछ । 

८६ चलन चलाउने सचूनाः (१) अलभिखे प्रशासकि े सलमलिको लनर्यय बमोलजम 
चिन चिाइय पाउन लनिेदन परेमा चिन चिाउन े लमलि खिुाइय ििानो लमलिमा 
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ििानो घर जग्गाको चिन चिाउन कमयचारी खलटइय आउन ेहुाँदा सो लमलि अगािै घर 
जग्गा खालि गरीलदनु भलन चिन लदनुपने पक्षको नाममा सचूना जारी गनुयपनेछ ।    
(२)  चिनलदनुपने सम्पलि उजरुीको पक्षबाहके अन्य कसैको भोगचिनमा रहकेो 
भएमा अलभिखे प्रशासकि ेसोलह पक्षको नाममा उपदिा (१) बमोलजमको सूचना 
जारीगनुयपनेछ । 
(३)  उपदिा (१) बमोलजम िोलकएको लमलिमा खलटइयजााँदा घरजग्गा खािी गरेको 
भए सम्बलन्िि कमयचारीि े चिन चिाइय लदएको मचुुलका खिागरी िर्ा घरजग्गा 
खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन चिाइय चिन चिाएको मुचुलका खिा गरी 
प्रलििेदन सार् अलभिखे शाखामा पेश गनुयपनेछ ।       

परिच्छेद-१० 
म्िम्िध 

८७ नक्कल म्निेदनः (१) सलमलि समक्ष दिाय रहकेो उजरुीको कुन ैसरोकारिािा पक्षि े
लििादको लमलसिमा रहकेो कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनिेदन लदएमा 
सलमलिि ेउि पक्षिाइय सो कागजको नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछ । 
(२)  उपदिा (१) बमोलजमको लनिेदन लदाँदा सम्बलन्िि पक्षिे उजरुी शाखामा रहेको 
लमलसिको नक्कि लिनपुदाय उजरुी प्रशासक िर्ा अलभिेख शाखामा रहेको लमलसिको 
नक्कि लिनपुने भएमा अलभिेख प्रशासक समक्ष लनिेदन पेश गनुयपनेछ । 
(३)  उपदिा (१) बमोलजमको लनिेदन लदनको एघार बज े अगािै पेश भएमा 
सम्बलन्िि कमयचारीि ेसोलह लदन र सो भन्दा पछी पेश भएमा सम्भि भएसम्म सोलह 
लदन नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ि गराउनेछ । 
(४)  उपदिा (१) बमोलजम लनिेदन लदाँदा िरक िरक उजरुीको िालग िरक िरक 
लनिेदन लदनुपनेछ । 
(५)  लििादको कुन ै पक्षि े उपदिा (१) बमोलजमको लनिदेन लदाँदा नक्किको 
सिामा कागजपत्रको िोटो लखच्न ेअनुमलि मागमेा सो लदनुपनेछ । 
(६)  नक्कि लनिेदन लदाँदा अनुसचूी-१५ बमोलजमको ढााँचामा लदनपुनेछ । 

८८ नक्कल दस्तुिः (१) सम्बलन्िि प्रशासकि ेदिा ८८ बमोलजम नक्कि िा िोटो 
लखच्नको िालग लनिेदन लदनपेक्षसाँग दहेाय बमोलजमको दस्िरु लिइय नक्कि उपिब्ि 
गराउनुपनेछः 
(क) नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रलि पषृ्टको रू पााँच रुपैयााँको दरि;े 
(ख) सलमलिको लनर्यय कागजको हकमा प्रलि सक्कि पानाको प्रलि पषृ्टको रू पााँच 

रुपैयााँको दरि;े िर्ा 
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(ग) लिखि कागजपत्रको नक्कि नलिइय िोटो लखच्न चाहमेा प्रलि पानाको रू पााँच 
रुपैयााँको दरि े। 

(२)  उपदिा (१) मा जनुसकैु कुरा िलेखएको भए िापलन प्रचलिि कानून बमोलजम 
नक्कि दस्िरु निाग्ने पक्षिाइय यस दिा बमोलजमको दस्िरु िाग्नेछैन । 
(३)  यस दिा बमोलजम नक्कि उिार गरी िजैाने पक्षि ेनक्कि उिार गदाय िागकेो 
खचयको व्यिस्र्ा आिै गनुयपनेछ । 

८९ दस्तुि उल्लेख गननः (१) नक्कि प्रमालर्ि गन े सम्बलन्िि प्रशासकि े नक्कि 
प्रमालर्ि गदाय नक्कि िजैाने पक्षको नाम र्र िर्ा उजरुीमा हलैसयिका सारै् नक्कि 
उिार गरेिापि दालखि गरेको दस्िरु र नक्कि पाना समेि उलिखे गरी नक्कि 
लदएको व्यहोरा जनाइय नक्कि प्रमालर्ि गनुयपनेछ ।   

९० दस्तुि चुक्ता निर्ण नक्कल नम्दर्नेः सम्बलन्िि प्रशासकिे यस ऐन बमोलजम नक्कि 
माग्ने पक्षिे नक्कि उिार गदाय दिा ८९ बमोलजम िाग्ने दस्िुर दालखि नगदायसम्म 
नक्कि लदनेछैन र सो नक्किको आलिकाररकिा प्रमालर्ि गनय पाउनेछैन ।  

९१ प्रचम्लत काननू बमोम्जम हुनेः यस ऐनमा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन 
उजरुीसाँग सम्बलन्िि प्रचलिि कानूनमा कुन ैकुरा िलेखएको भए सोमा िलेखए जलिको 
हकमा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

९२ म्नयम बनाउने अम्धकािः सलमलिि ेयस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको िालग 
आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ । 

अनसुचूीहरू 

अनुसूची – १ 
दिा ८ को उपदिा (२) साँग सम्बलन्िि 

उजरुीको ढााँचा 
गोरखा नगरपालिका न्यालयक सलमलिसमक्ष पेश गरेको 

म्निेदन–पत्र 

म्िषय : सभबन्ध म्िच्छेद 

गोरखा लजलिा गोरखा नगरपालिका ििा नां…बस्ने .............को छोरा÷छोरी÷श्रीमिी 
.......................................... िषयको  (प्रर्म पक्ष)  लनिेदक .......................लिरुद्द 
...............लजलिा नगरपालिका ििा नां. ......िस्न े .......................................िषय    
को  (दोस्रो पक्ष) लिपक्षी ........................................मुद्दा म लनम्न िुाँदाहरुमा िलेखए 
िमोलजम लनिेदन गदयछु । 
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१. म लनिेदक र यस लििादको दोस्रो पक्षलिच सांिि ्२०६९ सािमा सामालजक परम्परा 
अनुसार लििाह गररएको हो । लििाह भएपश्चाि २ िषयसम्म अर्ायि २०७१ सािसम्म 
हामीबीच सुमिुर दाम्पत्य जीिन रहकेो लर्यो ।  हामीबाट २०७१ साि जठेमा 
छोराको समेि जायजन्म भएको छ । एक आपसमा िोग्न ेस्िास्नीबीचको सहमलि र 
सहकाययमा छोरा जन्मपेलछ क्रमश समस्या दलेखद ैजान र्ालयो । २०७१ सािको 
लिहारमा माइि गएपलछ उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन िोनबाट अनुरोि 
गरे ाँ । २ पटकसम्म लिन गएाँ । िर लनजि ेलिमीसाँग मेरो जीिन चलन सक्दनै, म घर 
जान सलिन, लिमी ज ेगनुय पछय गर भलन ठािो जिाि लदन र्ालिन । के कारर्ि े
यस्िो हुन गयो भनी सोध्दा अि लिम्रो र मरेो सम्िन्ि छैन आिू खसुी गर र मिाई 
सम्पकय  नगर, गरेमा राम्रो हुाँदैन भनी िाक िम्की र त्राससमेि लदइन । िामो समयसम्म 
मन िकेिा र घर आउलिन भनेर पखय बसे ाँ िर आईनन ्। कररि ३ िषय पलछ अर्ायि 
२०७४ साि भाद्र मलहनामा पनु लिन गएाँ िर लिपक्षी मसाँग बोलदै नबोिी घरलभत्र लछररन ्
र सािा जेठान पठाइय शारीररक आक्रमर् गनसेम्मको कायय गरी मिाई िर्ानाम गािी 
गिौच गरे । मुलश्कििे ज्यान जोगाई लनराश भएर घर िलकय एाँ र अि दोस्रो पक्ष श्रीमिी 
मसाँग पनु िकी आउने र दाम्पत्य जीिन सुमिुर हुने सम्भािना नभएकोिे पाररिाररक 
लििाद लनरुपर्का िालग यो लनिेदन लदन आएको छु । 

२. यस सलमलिबाट दोस्रो पक्ष लझकाई ज ेजो बझु्नपुछय बझुी लििाद लनरुपर् गराई पाउाँ । 
३ यस नगरपालिकाबाट जारी भएको स्र्ानीय न्यालयक काययलिलि ऐन, २०७४ को दिा 

.........िमोलजम लनिेदन दस्िरु रु ..... , दोस्रो पक्ष १ जनािाई म्याद सूचना दस्िरु रु 

.............., पाना २ को लनिेदनको प्रलिलिपी दस्िरु रु      समेि गरी जम्मा 
रु............ यसै लनिेदनसार् दालखि गरेको छु ।   

४. यो लनिेदन स्र्ालनय सरकार सांचािन ऐन, २०७४ को दिा ४७ (२) अनसुार यसै 
सलमलिको अलिकार के्षत्र लभत्र पदयछ । 

५. यो लनिेदन हदम्याद लभतै्र छ र म लनिेदकिाई यस लिषयमा लनिेदन लदने हकदैया प्राप्त छ । 
६. यस लिषयमा अन्यत्र कही ाँ कि ैकुन ैलनकायमा कुनै प्रकारको लनिेदन लदएको छैन । 
७. यसमा र्प व्यहोरा िझु्न सलकनेछ । 
८. यसमा िलेखएका व्यहोरा लठक सााँचो सत्य हुन,् झठुा ठहरे कानून िमोलजम सांजाय 

भोग्न ियार छु ।  
लनिेदक 
नाम   ........................... 
ठेगाना 

इलि सांिि ्   साि .....................मलहना .........................गिे ..................रोज शभुम ्। 
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अनसुचूी  २ 

दिा ७ को उपदिा १ साँग सम्बलन्िि 
गोरखा नगरपालिका, गोरखा 

उजरुी दिाय गरेको लनस्सा 
श्री  
 । 

लिषय   उजरुी दिायको लनस्सापत्र सम्िन्िमा 
....................... बस्ने िपाई .................ि े बस्ने उपर                            भनी उजरुी 
लयाएकोमा .............................. ......................... आजको लमलिमा दिाय गरी दिाय 
न    कायम यो लनस्सा जारी गररलदएको  छ । 
अलिकृि कमयचारीको नाम र्र 
पद 
दस्िखि   ......................... 
लमलि   ............................. 

अनसुचूी   ३ 
दिा ७ को उपदिा  २ साँग सम्बलन्िि 
गोरखा नगरपालिका न्यालयक सलमिी 

िाररख भपायई 
गोरखा नगरपालिकामा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 िादी प्रलििादी 
 .............................  .......................... 
मुद्दा ................................................................ 
लमलि........................... 
लमलि  ...........................मा ....................................... ....... काम भएकोि ेसोही 
लदन ..................बज ेयस न्यालयक सलमलि ÷कायायियमा उपलस्र्ि हुनेछु ÷ छौ 
 
भनी  सही गने ................. 
िादी ........................  
 प्रलििादी.......................................... 
इलि सांिि.्...............साि...............मलहना............गि े................रोज शुभम ्। 
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अनसुचूी ४ 
दिा ७ को उपदिा (३) साँग सम्बलन्िि 

िाररख पचाय 
न्यालयक सलमलि गोरखा नगरपालिकाबाट जारी भएको िारेखको पचाय 
 िादी प्रलििादी 
              .............................                .......................... 
 मुद्दा   ............................................... 

लमलि  ........................................ 
लमलि ............................ मा ............................... काम गनय ................ 
बज ेहालजर हुन आउनुहोिा । 

िाटिािाको नाम 
पद  
दस्िखि 

] 
d 
 

अनसुचूी ५ 
दिा १३ को उपदिा ३ साँग सम्बलन्िि 

गोरखा नगरपालिका न्यालयक सलमलि समक्ष पशे गरेको 
लिलखि जिाि 

प्रर्म पक्ष 
लजलिा ...................नगरपालिका ............ ििा नां.  ..............   बस्ने ................. 
(नािा सम्बन्ि उलिखे गने) िषय ................को........................प्रस्ििुकिाय (नाम) को  
लिलखि जिाि दोस्रो पक्ष लजलिा .......................... नगरपालिका ििा नां. िस्ने को 
.............................(.लनिेदक) लिपक्षी 

म लनम्न बुाँदाहरुमा िलेखए िमोलजम लनिेदन गदयछु :- 
१ म लिलखि जिाि प्रस्ििुकिाय र लिपक्षी लनिेदकिीच सांिि २०६९ सािमा सामालजक 

परम्परा अनसुार लििाह भएको व्यहोरा लठक हो । हामीबाट २०७१ साि जठेमा १ 
छोराको समेि जायजन्म भएको लठक हो । २०७१ सािको लिहारमा माइि गए पलछ 
म घर निकेको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनुरोि गरेको २ पटकसम्म लिन 
आएको िर म घर नगएको, मैि ेलिपक्षी लनिेदकिाई दाम्पत्य जीिन चलन नसक्न े
भनेको र मरेा दाजभुाइि ेशारीररक आक्रमर् गनेसम्मको कायय गरेको भनी कपोि 
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कललपि झठुा र हाँ'द ैनभएका लनरािार व्यहोरा उलिखे गरी लििाद गरेको कुरा उलिखे 
गनय चाहान्छु । 

२.  लनिेदक लिपक्षीि ेमिाई गािी गिौच समेि र िर, िाक, िम्की दखेाई हािपाि गरी 
घरबाट लनकािा गरेपलछ म माइिीमा आई िसकेी हुाँ ।  लििाह भएको केही िषयपलछ 
लिना कारर् म मालर् लिलभन्न लकलसमका आरोप िगाई अपमान गने, गािी गिौच 
गने िगायिका कामहरु हुाँद ैगए । 

३. पररिारका अन्य सदस्यहरुको म मालर् घरृ्ा गन,े िोिचाि नगने जस्िा कायय गरे पलन 
लिपक्षीबाट केही समय मिाई न ैसमर्यन र सहयोग गद ैआएका लर्ए िर पलछ लिपक्षी 
लनिेदक समेि उनीहरुसाँग ैलमिरे मिाई जिरजस्िी घरबाट लनकालने काययमा सहभागी 
भए । के कुन कारर्ि ेिा मेरो के गलिीि ेयसो गरेका हुन भनी िझु्दा िेिा िेिामा 
दाइजो नलयाएको भनी माइिी पक्ष समेिको आिोचना गने गरेको लर्ए । सायद 
उनीहरुि ेदाइजोकै िोभका कारर् मिाई घरबाट लनकािी लदएका हुनपदयछ । मैि े
कुनै गलिी नगरेको र लिपक्षी िोग्नेसाँग पूियिि माया सद्दाि र सम्मान यर्ािि रहकेोि े
िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यर्ािि कायम गरी पाउाँ । 

४. घरबाट जिरजस्िी लनकािपेलछ ४ मलहनाको नािािक छोरा काखी च्यापेर माइिी 
आएको झण्िै ३ िषयसम्म िेखिर, सम्पकय लिलहन बसी अलहि े एक्कासी सम्िन्ि 
लिच्छेदनको माग गरी लनिदेन लदनु आिैाँमा आश्चाययजनक िागकेो छ, सत्य िथ्य 
बझुी कानून िमोलजम गररपाउाँ । 

४. लिलखि जिाि बापि यस नगरपालिकाबाट जारी भएको स्र्ानीय न्यालयक काययलिलि 

ऐन २०७४ को दिा ………………… बमोलजम रु …………………यसै 
लनिेदनसार् दालखि गरेको छु । 

६.  यो लिलखि जिाि म्यादलभत्र ैलिई म आिैाँ उपलस्र्ि भएको छु । 
७.  यस लिषयमा अन्यत्र कही ाँ कि ैकुनै लनकायमा कुन ैप्रकारको लनिेदन लदएको छैन । 
८.  यसमा िलेखएका व्यहोरा लठक सााँचो सत्य हुन,् झठुा ठहरे कानुन बमोलजम सांजाय 

भोग्न ियार छु । 
लिलखि जिाि प्रस्िुिकिाय 

नाम ............................................... 
दस्िखि 

इलि सांिि      साि मलहना...........गि ेरोज  शुभम ्
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अनसुचूी  ६ 
दिा १८ को उपदिा (६) साँग सम्बलन्िि 

गोरखा नगरपालिका, न्यालयक सलमलिबाट जारी भएको 
भयाद सचूना 

.............................. िस्ने.. ...................... को ............................ नाFउमा 
गोरखा नगरपालिका कायायियबाट जारी भएको १५ (पन्र) लदने  सूचना ............. बस्नेि े
िपाईको लिरुद्द यस नगरपालिकामा  ....................................... ि ेलििाद परेको भनी 
लनिेदन दिाय गरेको हुाँदा को सो प्रलिलिलप यसै सार्  पठाइएको छ ।  िपाईि ेयो म्याद 
बझुकेो  िा ररिपूियक िामेि भएको लमलिि े१५ लदन लभत्र आफ्नो भनाइ सलहि आिै िा 
कानून बमोलजमको िारेश मािय ि यस कायायियमा हालजर हुन आउनु  होिा । अन्यर्ा 
कानून बमोलजम हुन ेव्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

इलि सम्िि ....... मलहना ........... साि .... गि े शुभम्..... रोज 
 

 
 

अनसुचूी  ७ 
दिा ४०को उपदिा (१) साँग सम्बलन्िि 

लनर्ययको ढााँचा 
गोरखा नगरपालिका न्यालयक सलमलि 

सांयोजक श्री .............................................. 
सदस्य श्री.............................................. 
सदस्य श्री.............................................. 

 
म्नणणय 

सांिि ...........सािको लनिदेन नां. .......... 

लिषय : .......... 
लजलिा ............गाउाँपालिका÷नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिका 
ििा नां. .िस्ने.....................................प्रर्म पक्ष लिरुद्द ................ 
लजलिा............गाउाँपालिका÷नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिका 
ििा नां.......िस्न े
दोस्रो पक्ष 
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स्र्ानीय सरकार सांचािन ऐन २०७४ को दिा ४७ (१) ञ बमोलजम लनिेदन दिाय भई 
सोही ऐनको दिा ४६ िमोलजम गठन भएको न्यालयक सलमलि समक्ष प्रस्ििु हुन आएको 
मुद्दाको सांलक्षप्त िथ्य र लनर्यय यस प्रकार छ । 
१  गोरखा नगरपालिका ििा नां. ...... नक्सा लसट नां .......... लक नां. ..................... 

क्ष.ेि ......... को घरजग्गामा पलश्चम ििय का लक.नां ........... का सांलियार लिपक्षी 
.................................. ि े घर िनाउाँदा आफ्नो घरजग्गामा लसमानासम्म आई 
जोलि िनाएको िर छि िर्ा ििसेीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र झाने गरी 
िनाएको हुाँदा सो ििसेी िन्द गराइ पाउाँ भन्ने लनिेदकको लनिेदन व्यहोरा । 

२  गोरखा नगरपालिकाबाट प्रचलिि भिन लनमायर् सम्बन्िी मापदण्ि िमोलजम इजाजि 
प्राप्त गरी भिनको नक्सा समेि स्िीकृि गराई सो नक्सा िमोलजम भिन लनमायर् गरेको 
हाँ' । लिपक्षी लनिेदकि ेभन ेिमोलजम आफ्नो घरको छि िर्ा ििसेीको पानी लनजको 
घर कम्पाउण्िलभत्र झाने नगरेको आफ्नै घर जग्गामा झाने गरेको हुाँदा झठुो लनिेदन 
खारेज गररपाउाँ भन्ने प्रत्यर्ीको लिलखि जिाि । 

३  गोरखा नगपालिकाबाट स्र्िगि लनररक्षर् िर्ा सिेक्षर् गनय गएका प्रालिलिक टोिीिे 
स्र्िगि लनरीक्षर् गरी लमलि ................. मा पेश गरेको स्केच सलहिको 
प्रलििेदनबाट प्रत्यर्ीको घरििय बाट छि िर्ा ििसेीको पानी खस्दा लनिेदकको घर 
कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको दलेखन्छ भन्न ेव्यहोरा उलिलेखि भएको  । 

४  लििादका दिु ैपक्षिाई मेिलमिाप गराउने प्रयोजनका िालग ............................ 
गोरखा नगरपालिका ििा नां. ........ मा रहकेो मेिलमिाप केन्द्रमा पठाउाँदा मेिलमिाम 
हुन नसकी िलकय  आएको । 

लनर्यय 
दिुै पक्षिाई सुनुिाईको िालग आज पेशी िोलकएकोमा लििादमा सम्िलन्िि पक्षहरु स्ियमां 
िर्ा लनजहरुबाट लनयिु गरेको कानुन व्यिसायीहरु समेिको भनाई सुनी पुनः लमिापत्र 
गनुयहोस भलन सम्झाउाँदा िझुाउाँदा पलन लमिापत्र गनय मञ्जरु नगनुय भएकोि ेिाइिमा सांिग्न 
प्रमार् कागजहरुको समेि मूलयाङ्कन गरी स्र्ानीय सरकार सांचािन ऐन २०७४ को दिा 
४९ (२) िमोलजम लनर्यय लदनुपने हुन आई लनर्यय ििय  लिचार गदाय लनिेदको लक . नां. 
.........को पलश्चमििय  प्रत्यर्ीको लक. नां. ........को घरजग्गा जोलिएर रहकेोमा लििाद 
दलेखएन । लनिेदकको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यर्ीको छि िर्ा 
ििसेीको पानी झारेको हो होइन भलन स्र्िगि रुपमै जााँचिझु गरी प्रालिलिक प्रलििेदन 
पेश गनय कायायियबाट खलट गएका प्रालिलिक कमयचारीि ेलमलि .................... मा पेश 
गरेको स्केच सलहिको प्रालिलिक प्रलििेदन समेिबाट लनिेदन समेिबाट लनिेदकको माग 
दािी िमोलजम आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यर्ीको छि िर्ा िेिसीबाट पानी झने गरेको 
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भन्ने पुल� हुने दलेखन्छ । प्रत्यर्ीि ेयस कायायियबाट पाररि गरेको नक्सामा समेि छि 
िर्ा ििसेीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झाने भलन दखेाईएको र लनिेदकको घर कम्पाउण्ि 
लभत्र पानी झानय पाउनुपछय भनी प्रत्यर्ीि ेदािी लिरोि गनय समेि नसकेको र प्रचलिि कानून 
र प्रचिनबाट समेि अकायको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िर्ा ििसेीको पानी झानय 
पाउने नदलेखएको हुाँदा लनिेदकको माग िमोलजम प्रत्यर्ीि ेआफ्नो छि िर्ा ििसेीबाट 
आफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रिन्ि गनुयपने दलेखन्छ । लनिेदकको घर कम्पाउण्िमा पानी 
झानय नपाउने ठहछय । सो ठहनायि ेिपलशि बमोलजम गनुय । 
िपलशि 
१. सरोकारिािाि ेनक्कि माग गनय आएमा लनयमानुसार दस्िरु लिई नक्कि लदनु । 
२. यो लनर्यय लचि निझु े३५ लदनलभत्र गोरखा लजलिा अदाििमा पुनरािेदन गनय जान ु

भनी प्रत्यार्ीिाई सुनाईलदनु । 
३. म्यादलभत्र पुनरािेदन नपरेमा कानून िमोलजम लनर्यय कायायन्ियन गनुय÷गराउनु । 

इलि सांिि साि.............. मलहना ...................गि.े............ रोज शुभम् । 
 

अनसुचूी  ८ 
दिा ४६ को साँग सम्बलन्िि 

अन्िररम सांरक्षर्ात्मक आदशेको नमूना 
गोरखा नगरपालिका न्यालयक सलमलि 
सांयोजक श्री.............................................. 
सदस्य श्री  ................................................... 
सदस्य श्री....................................... 
आदशे  
सांिि.........................सािको लनिेदन नां. ............................ 

लिषय : लपलिििाई उपचार गराउने सम्िन्िमा । 
गोरखा लजलिा गोरखा नगरपालिका ििा नां 
..............िस्ने................................................ 
प्रर्म पक्ष  
लिरुद्द गोरखा लजलिा गोरखा नगरपालिका ििा नां ...... िस्न े
........................................... 
दोस्रो पक्ष  
यसमा लनिेदकको माग िमोलजम ............लजलिा        .......... नगरपालिका ..........ििा 
नां............................िस्ने ............................को नालि .......................को 
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छोरा÷छोरी िषय ................ को ................ि ेआिुिाई असाध्य रोग िालग लनयलमि 
रुपमा हप्ताको २ पठक मगृौिा िायिोलसस गनय लचलकत्सकि े लसिाररस गरेकोमा 
एकाघरका छोरा िषय ...........को .....................ि े लनयलमि रुपमा िायिोलसस गनय 
अटेर गरेको, घरीघरी प्राप्त गनुयपने स्िास्थ्य सेिा प्राप्त गनय नसकेको हुाँदा आफ्नो लजिन 
झनझन खिरायिु िन्द ैगएको भलन अस्पिािको लचलकत्सकको पुजाय र लसिाररस सलहि 
पेश हुन आएको लनिेदन उपर प्रारलम्भक रुपमा जाचबझु गदाय व्यहोरा मनालसि दलेखएको 
हुाँदा हाििाई लनिेदकको िालग लचलकत्सकि ेलशिाररस गरे िमोलजम हरेक हप्ता २ पटक 
िाइिोलसस गनुय गराउनु िर्ा लनजको स्िाथ्य िाभका िालग आिश्यक अन्य प्रिन्ि समेि 
लमिाउन भलन स्र्ालनय सरकार सांचािन ऐन २०७४ को दिा ४९ (८) िमोलजम लिपक्षी 
...................को नाममा यो अन्िररम सांरक्षर्ात्मक आदशे जारी गररलदएका छौं । यो 
आदशे लमलसि सामेि राखी लिपक्षीिाई दखेी पठाईलदनु । यो आदशे अनुसार उपचार 
भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्नु र लनयमानुसार पेश गनुय । 
ईलि सांिि .................साि ........................... मलहना ............... गि ेरोज शुभम् । 
 

 
अनसुचूी  ९ 

दिा ५३ को उपदिा (२) साँग सम्बलन्िि 
लमिापत्रका िालग लनिेदनको ढााँचा 

गोरखा नगरपालिका न्यालयक सलमलि समक्ष पशे गरेको लमिापत्रको 
सांयिु लनिेदनपत्र 

 
...........................लजलिा...........................गाउाँपालिका÷नगरपालिका÷उपमहान
गरपालिका÷महानगरपालिका...........ििा नां.....िस्ने...................को 
छोरा÷छोरी÷श्रीमिी.................. िषयका ............... (पक्ष पलहिो)  
म्िरुद्द 

...........................लजलिा...........................गाउाँपालिका÷नगरपालिका÷उपमहान
गरपालिका÷महानगरपालिका...........ििा नां.....िस्ने...................को 
छोरा÷छोरी÷श्रीमिी......................................िषयका .......................  
(पक्ष दोस्रो)  

लिषय : सम्िन्ि लिच्छेद । 
हामी लनिेदक लनम्न लिलखि लनिेदन गदयछौ . 
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१  लििादको सलक्षप्त व्यहोरा । 
४. गोरखा नगरपालिका स्र्ानीय न्यालयक कायय लििी ऐन, २०७४ िमोलजम यो 

लमिपत्रको सांयिु लनिेदन दस्िरु िापि रु ............. यसैसार् सांिग्न छ ।  
५.  यसमा िेलखएका व्यहोरा लठक सााँचो हुन, झठुा ठहरे काननू िमोलजम सहुाँिा िझुाउाँिा । 
लनिेदकहरु 
...................................प्रर्म पक्ष 
...................................दोस्रो पक्ष 
इलि सांिि.्...............साि.................मलहना ...............गि े.............रोज शुभम् । 
 
 

अनसुचूी  १० 
५१ को उपदिा (५) साँग सम्बलन्िि 

लमिापत्रको ढााँचा 
 

गोरखा नगरपालिका न्यालयक सलमलिसमक्ष पेश गरेको लमिापत्रको सांयिु लनिेदनपत्र 
गोरखा  लजलिा गोरखा नगरपालिका ििा नां.................िस्ने..............को 
.............छोरा/छारी/श्रीमिी..............िषयको...................................................... 
प्रर्म पक्ष लनिेदक.................................................... 
लिरुद्द लजलिा ......... गाउाँपालिका / नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका / 
महानगरपालिका ििा नां. िस्ने िषय ................. को ................. लिलखि जिािकिाय 
.............(दोस्रो पक्ष) 
हामी लनिेदक लनम्न लिलखि लनिेदन गदयछौं  
लनिेदनको व्यहोरा 
१.  गोरखा नगरपालिकाको स्र्ालनय न्यालयक काययलिलि िमोलजम यो लमिापत्रको सांयिु 

लनिेदन दस्िरु बापि रु यसैसार् सांिग्न छ  । 
५.  यसमा िलेखएका व्यहोरा लठक सााँचो हुन,् झठु ठहरे कानून िमोलजम सहुाँिा िझुाउाँिा 

। 
लनिेदकहरु 
.................... .................... ....................प्रर्म पक्ष 
.................. .................... ...................... दोस्रो पक्ष 

इलि सांिि ्.............साि ................मलहना ...................गि.े.....रोज शुभम ्। 
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अनसुचूी  ११ 
दिा ५७ को उपदिा (३) साँग सम्बलन्िि 

मेिलमिापकिायमा सूचीकृि हुने लनिेदन ढााँचा 
न्यालयक सलमलि गोरखा नगरपालिका समक्ष पशे गरेको लनिेदन 

लिषय : मेिलमिापकिायमा सूचीकृि हुन पाउाँ । 
प्रस्ििु लिषयमा िपलसिमा उलिलेखि कागजािहरुको प्रलिलिपी सारै् राखी गोरखा 
नगरपालिकाको न्यालयक सलमलि अन्िगयिका .............. मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकूि 
भई मेिलमिाप गराउन अनमुिी पाउाँ भनी लनिेदन गदयछु। 
िपलशि 
१.नागररकिा प्रमार्पत्रको छााँयाकपी 
२. स्नािक िहसम्म उिीर्य गरेको शैलक्षक प्रमार्पत्रको छााँयाकपी , 
३. मेिलमिापकिायको िालिम प्राप्त गरेको प्रमार्पत्रको छायााँकपी , 
४. मेिलमिाप सम्बन्िी अनुभि र 
५. व्यलिगि लििरर् 
लनिेदक 
नाम र्र .................................... 
दस्िखि ...................................... 
लमलि ............................................ 
 

अनसुचूी  १२ 
दिा ७४ को उपदिा (१) साँग सम्बलन्िि ) 

गोरखा नगरपालिकाको न्यालयक सलमलि समक्ष पेश गरेको भररभराउको लनिेदन पत्र 

लिषय : भररभराई पाउाँ भन्न ेबारे । 
लनिेदक ...................िस्ने ...............÷िादी÷प्रलििादी 
लिरुद्द 
लिपक्षी............ िस्ने ...................................÷िादी÷प्रलििादी 
मुद्दा 

म लनिेदक लनिेदन िापि रु १०।- दस्िरु सारै् राखी लनम्न व्यहोरा लनिेदन गदयछु । 
१ उपरोि लिपक्षीसांगको उलिलेखि मुद्दा यस नगरपालिकाको न्यालयक सलमलिको लमलि 

............................. को लनर्यय बमोलजम मैि े यस काययियमा राखकेो दस्िरु 

..................   ÷ रकम लमलि........................ को लजलिा अदाििको िैसिा 
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बमोलजम मैि ेभरी भराइ पाउने ठहर भएको रकम भरी भराई पाउन यो लनिेदन पेश 
गरेको छु ।  

२.मैि े यस कायायियमा जम्मा गरेको दस्िरु...................÷रकमको 
भरपाई÷रलसद÷भौचरको सक्कि ैप्रलि र सम्मानीि श्री लजलिा अदािि गोरखाको 
िैसािाको छायााँकपी यसै सार् सांिग्न छ । 

३. यसमा िलेखएको व्यहोरा लठक हो झठुा ठहरे सहुाँिा बझुाउिा । 
 
लनिेदक 
लनज................................. 
ईिी सांिि........साि........ मलहना.............. गि.े......... रोज शुभम 
 

अनसुमु्च  १३ 
दिा ७५ को उपदिा (१) साँग सम्बलन्िि) 

गोरखा नगरपालिकामा पेश गरेको चिन चिाउने लनिदेन 
 

लिषय : चिन चिाई पाउाँ भन्ने िारे । 
लनिेदक ..........................................िस्ने .....................िादी/प्रलििादी 
लिरुद्द 
लिपक्षी .....................................................िस्ने ............................... 
िादी/प्रलििादी 
मुद्दा 
म लनिेदक लनिेदन िापि रु १०।- दस्िरु सारै् राखी लनम्न व्यहोरा लनिेदन गदयछु । 
१  उपरोि लिपक्षी साँगको उलिलेखि मुद्दा यस नगरपालिकाको न्यालयक सलमलिबाट 

(भोग गनय पाउने गरी लनर्यय  भएको छ) लमलि…………….मा लनर्यय भई उि घर 
जग्गा मेरो हक भोग र स्िालमत्िको हुन ेठहर भएकोमा श्री सम्पलि िा िस्ि ुउलिखे 
गने  सो लजलिा अदाििमा लिपक्षीि ेपुनरािेदन गरेकोमा सम्मानीि अदाििबाट 
समेि लमलि ………………………मा  लनर्यय हुाँदा न्यालयक सलमलिकै  
लनर्ययिाई सदर गरी मेरै हक भोग कायम गरेको हुदााँ सो मरेो हक भोगको कायम 
भएको सम्पलि रहकेो सम्पलि रहकेो हुदााँ लसघ्रालिलसघ्र मिाई उि सम्पलि चिन 
चिाई पाउन यो लनिेदन पेश गरेको छु । 

२  यसै लनिेदनसार् दहेायका कागजािहरू सांिग्न गरेको छु । 
क   न्यालयक सलमलिि ेलमलि ………....... मा गरेको लनर्ययको नक्कि 
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ख  लजलिा अदािि ………………..को सदर िैसिाको छायाकपी 
ग   लििाद सम्बद्द लमलसि यस ैकायायियमा रहकेो छ । 
घ  यस लनिेदनमा िलेखएका व्यहोरा लठक साचो छ । झटुा ठहरे कानून बमोलजम 

सहुिा बझुाउिा । 
लनिेदक 
लनज 
................ 

ईलि सांिि........... साि................ मलहना ...............गि.े....शुभम् रोज 
 

अनसुमू्च  १४ 
(दिा ७७ को उपदिा (४) साँग सम्बलन्िि) 

सम्पलिको रोक्काको आदशे 
गोरखा नगरपालिका , न्यालयक सलमलि 

सांयोजक श्री........................................................... 
सदस्य श्री........................................................................ 
सदस्य श्री.................................................................... 
आदशे 
सांिि.........सािको लनिेदन नां.................. 

लिषय : सम्पलि हस्िान्िरर् रोक्का 
गोरखा लजलिा गोरखा नगरपालिका  ििा नां .......िस्न…े…को 
छोरा/छोरी/श्रीमिी…………. िषय.....................................को  (प्रर्म पक्ष) 
लनिेदक ....................... 
लिरुद्द गोरखा लजलिा गोरखा नगरपालिका  ििा नां .......िस्न…े…को 
छोरा/छोरी/श्रीमिी…………. िषय..............................को लिपक्षी ( दाश्रो पक्ष ) 
............क्ष.ेि..................लक नां ...............................जग्गामा 
बनेको........................को ................................नाममा रहकेो अिण्िाको 
.....................................िगयलिटको चार िलि े घर िगायि लनिेदकि े लदएको 
लनिेदन उपर प्रारलम्भक रुपमा जााँचबझु गदाय व्यहोरा मनालसि दलेखएको हुाँदा हाििाई 
प्रत्यार्ीको नाममा रहकेो उललिलखि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुय/गनय लदनु भनी 
मािपोि कायायियको नाममा समेि स्र्ानीय सरकार सांचािन ऐन २०७४ को दिा ४९ 
(६) बमोलजम यो रोक्काको आदशे जारी गरर लदएका छौं । यो ओदश लमलसि सामेि 
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राखी सम्बलन्िि कायायियहरुमा पठाई लदन ु। यो आदशे रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी 
लमलसि सामेि राख्नु र लनयमानुसार पेश गनुय ।                       
 ईलि सांिि.............साि ................मलहना .........गि े...........रोज शुभम ् । 
 

अनसुचूी–१५ 
दिा ८६ को उपदिा (६) साँग सम्बलन्िि ) 

नक्किको िालग लनिेदन 
न्यालयक सलमलि 

गोरखा नगरपालिकामा पेश गरेको लनिेदन पत्र 
लिषय : नक्कि पाउाँ भन्न ेबारे । 

........................िस्न.े........................लनिेदक/िादी/प्रलििादी लिरुद्द 

......................िस्न.े........................................लिपक्षी/िादी/प्रलििादी 
मुद्दा : .............................................. 
म लनिेदक लनिेदन दस्िरु िापि रु १०।-  सारै् राखी लनम्न व्यहोरा लनिेदन गदयछु । 
१ .  उपरोि लिपक्षीसाँगको उलिलेखि मुद्दामा अध्ययनको िालग दहेायको कागजािहरु 
आिश्यक परेको हुाँदा प्रमालर्ि प्रलिलिपी पाउाँ भनी यो लनिेदनसार् उपलस्र्ि भएको छु । 
अि :  नक्किको प्रमालर्ि प्रलिलिपी पाउाँ । 
दहेाय 

क) ......................................................................... 
ख) ...................................................................................... 
ग) ................................................................ 
घ) .................................................................................... 
ङ)  ......................... 

२)  िलेखएको व्यहोरा लठक सााँचो छ, झिुा ठहरे कानुन बमोलजम सहुाँिा बझुाउाँिा । 
लनिेदक 
लनज................................... 
इलि सम्िि ्...............साि ..........मलहना...........गि ेरोज.्........शुभम्.............  
प्रमालर्करर् लमलि २०७४/१२/२६ 

आ्ञलाि,े  
प्रलदपराज अलिकारी  
प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि 
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िाग-१ 
गोिखा नगिपाम्लका 

नेपािको सांलििानको िारा २२६को उपिारा (१) बमोलजम नगर सभाि े बनाएको िि 
िलेखए बमोलजमको ऐन सियसािारर्को जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ । 
 

सम्बि ्२०७४ को ऐन नां. ४ 
गोरखा नगरपालिकाको आलर्यक काययलिलि लनयलमलि गने ऐन, २०७४ 

प्रस्तािनाः 
नेपािको सांलििानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोलजम गोरखा नगरपालिकाको 
सलञ्चि कोषको सांचािन गनय, बजटे िर्ा काययक्रम िजुयमा गनय, लनकासा िर्ा खचय गनय, 
िखेा राख्न, आलर्यक िर्ा लििीय प्रलििेदन गनय, आलर्यक कारोिारको आन्िररक 
लनयन्त्रर्को व्यिस्र्ा लमिाउन, आन्िररक िर्ा अलन्िम िखेा परीक्षर् गनय, बरेुज ुिछ्र्यौट 
िर्ा असुि उपर गनय गराउन, आलर्यक काययलिलििाई लनयलमि, व्यिलस्र्ि र जिािदहेी 
बनाउन िाञ्छनीय भएकोि,े नेपािको सांलििानको िारा २२३ र स्र्ानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन २०७४ को दिा १०२ को उपदिा १ बमोलजमको गोरखा नगर सभाि ेयो 
कानून बनाएको छ ।  

 
परिच्छेद–१ 
प्रािम्भिक 

१  समं्िप्त नाम ि प्रािभिः  (१) यस कानूनको नाम 'गोरखा नगरपालिकाको आलर्यक 

काययलिलि कानून, २०७४'  रहकेो छ । 
(२)  यो कानून सभाबाट पाररि भएको लमलि दलेख िाग ूहुनेछ । 

२ परििाषा:  लिषय िा प्रसांगि ेअको अर्य निागमेा यस कानूनमा,– 
(क) “असुि उपर गनुय पने रकम” भन्नाि ेप्रचलिि ऐन बमोलजम भुिानी लदन नहुन े
रकम भुिानी लदएको िा बढी हुने गरी भुिानी लदएको िा घटी रकम असुि गरेको 
कारर्बाट असुि उपर गनुय पने भनी िखेापरीक्षर् हुाँदा ठह¥याइएको बरेुज ु रकम 
सम्झनु पछय र सो शब्दि ेलहनालमना िा मस्यौट गरेको रकम िर्ा नगरपालिकािाई 
लिनुय बझुाउनु पने अन्य कुनै रकम किम समेििाई जनाउाँछ । 
(ख)  “अलन्िम िखेापरीक्षर्” भन्नाि े महािखेा परीक्षकको कायायियबाट हुन े
िखेापरीक्षर् सम्झनु पछय । 
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(ग)  “आन्िररक िखेापरीक्षर्” भन्नाि ेगोरखा नगरपालिकाको िोलकएको शाखा 
िा अलिकृिबाट हुने आन्िररक िखेा परीक्षर् सम्झनु पछय । 
(घ)  “आलर्यक िषय” भन्नाि े हरेक िषयको साउन मलहनाको एक गिदेलेख अको 
िषयको आषाढ मलहनाको मसान्िसम्मको बाहृ मलहनाको अिलििाई सम्झनुपछय । 
(ि.)  “एक िह मालर्को अलिकारी” भन्नाि े ििा सलचि र लबषयगि शाखा 
प्रमुखको हकमा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासलकय अलिकृि, नगरपालिकाको 
प्रमुख प्रशासलकय अलिकृिको हकमा नगरपालिकाको प्रमुख र प्रमुखको हकमा नगर 
काययपालिका सम्झनु पछय । 

(च) 'कारोबार' भन्नाि ेसरकारी चि, अचि, नगदी िर्ा लजन्सी िनमाि लजम्मा 
लिई प्रचलिि ऐन बमोलजम लनिायररि काममा खचय िा दालखिा गने सम्बन्िी सम्परू्य 
काम सम्झनु पछय । 
(छ) प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि” भन्नाि ेनगर काययपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय 
अलिकृि सम्झनुपछय । 
(ज) “कायायिय” भन्नाि ेगोरखा नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झनु पदयछ । सो 
शब्दि ेगोरखा नगरपालिका मािहि रहकेो लबषयगि शाखा िा लिभाग िा महाशाखा 
िा कायायिय िा एकाइहरुिाई समेि जनाउने छ ।  
(झ) “कायायिय प्रमुख” भन्नाि े खण्ि (छ) र (ज) बमोलजमको कायायियको 
प्रशासकीय प्रमुख भई कामकाज गनय िोलकएको पदालिकारी सम्झनु पछय । 
(ञ) “नगरपालिका” भन्नाि ेगोरखा नगरपालिका सम्झनु पछय । 
(ट) “लजम्मेिार व्यलि” भन्नाि े िखेा उिरदायी अलिकृिबाट अलिकार सुलम्पए 
बमोलजमको कायय सांचािन गने, लजम्मा लिने, खचय गने, िखेा राख्ने, आन्िररक 
िर्ा अलन्िम िखेापरीक्षर् गराई बरेुज ुिछ्र्यौट गने गराउन,े सरकारी नगदी लजन्सी 
असुि उपर गने गराउने िर्ा दालखिा गने कियव्य भएको व्यलि सम्झनुपछय र सो 
शब्दि ेगोरखा नगरपालिकाको कामको िालग सरकारी नगदी िा लजन्सी लिई िा 
नलिई सो काम िछ्र्याउने लजम्मा लिने जनुसुकै व्यलि समेििाई जनाउाँछ । 
(ठ) “िािकु कायायिय” भन्नाि ेििा कायायिय िर्ा लबषयगि कायायियको हकमा 
गोरखा नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झनुपछय । 
(ि) “िोलकएको” िा “िोलकए बमोलजम” भन्नाि े यस कानून अन्िगयि बनेका 
लनयमाििी, लनदलेशका िा काययलिलिमा िोलकएको िा िोलकए बमोलजम सम्झनु पछय  
(ढ)  “प्रदशे सलञ्चि कोष” भन्नाि ेसांलििानको िारा २०४ बमोलजमको सलञ्चि 
कोष सम्झनु पछय । 
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(र्) “बजटे सांकेि” भन्नाि े नेपाि सरकारि ेस्िीकृि गरेको आलर्यक सांकेि िर्ा 
िगीकरर्को अिीनमा रही नगरपालिकाको कायायिय, लबषयगि शाखा, ििा 
कायायिय िा सो सरहको क्षते्रालिकार भएका आयोजना काययकक्रम आलदको कायय 
प्रकृलि र सांगठन समेि छुरिने गरी गोरखा नगरपालिकािे लदएको सांकेििाई जनाउाँछ । 
(ि) “बरेुज”ु भन्नाि ेप्रचलिि कानून बमोलजम प¥ुयाउनु पने रीि नप¥ुयाई कारोबार 
गरेको िा राख्नु पने िखेा नराखकेो िर्ा अलनयलमि िा बमेनालसि िररकाि ेआलर्यक 
कारोबार गरेको भनी िखेापरीक्षर् गदाय औ ांलयाइएको िा ठह¥याईएको कारोबार 
सम्झनुपछय । 
(र्) “बैंक” भन्नाि ेसलञ्चि कोषको सञ्चािन गनय नेपाि राष्र बैंकबाट लस्िकृिी 
प्राप्त गोरखा  नगरपालिकाि े िोकेको कुन ै बैंक सम्झनु पछय र सो शव्दि े त्यस्िो 
बैंकको अलिकार प्रयोग गरी कारोिार गने गरी िोलकएको  बैंकको शाखा  समेििाई 
जनाउाँछ । 
(द) “मािहि कायायिय” भन्नाि ेगोरखा नगरपालिका मािहि रहकेो ििा कायायिय 
िा लबषयगि शाखा, महाशाखा, लिभाग िा कायायिय र एकाई  सम्झनु पछय । 
(ि) “िखेा” भन्नाि ेकारोबार भएको व्यहोरा दलेखन ेगरी प्रचलिि कानून बमोलजम 
रालखने अलभिखे, खािा, लकिाब आलद र सो कारोबारिाई प्रमालर्ि गने अन्य 
कागजाि र प्रलििेदनका सारै् लिद्भिुीय प्रलिलिबाट रालखएको अलभिखे र आलर्यक 
लििरर् समेििाई सम्झनुपछय । 
(न) “िखेा उिरदायी अलिकृि” भन्नाि ेआफ्नो र मािहि कायायियको आलर्यक 
प्रशासन सांचािन गन,े िालषयक बजटे ियार गने र सो बजटे लनकासा प्राप्त गरी खचय 
गने अलिकार सुम्पन,े बजटे िर्ा काययक्रम अनुसार हुने आलर्यक कारोिारको िखेा 
राख्ने र राख्न िगाउन,े िेखा लििरर् ियार गने गराउन,े लिलनयोजन, राजस्ि, िरौटी, 
लजन्सी  र अन्य जनुसुकै कारोिारको आन्िररक िर्ा अलन्िम िेखापरीक्षर् गराउन,े बेरुज ु
लनयलमि गने गराउन,े असुि उपर गने गराउने िा लमन्हा गने गराउने कियव्य भएको गोरखा 
नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासलकय अलिकृििाई सम्झन ुपछय । 
(प) “ििा कायायिय” भन्नाि ेगोरखा नगरपालिकाको ििा कायायिय सम्झनुपछय । 
(ि) “ििा सलचि” भन्नाि ेगोरखा नगरपालिकाको ििा सलचििाई सम्झनुपछय । 
(ब) “लिलनयोजन” भन्नाि े गोरखा नगरपालिकाको नगर सभाद्वारा लिलभन्न 
काययहरुकािालग लिलभन्न शीषयकमा खचय गनय लिलनयोजन भएको रकम सम्झनु पछय ।   
(भ) “लििीय लििरर्” भन्नाि ेनेपाि सरकारि ेस्िीकृि गरेको मापदण्ि बमोलजम 
कुनै लनलश्चि अिलिमा भएको आलर्यक कारोिारको समल�गि लस्र्लि दशायउन े
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उद्दशे्यि ेशीषयक समेि खलुने गरी ियार गररएको लििरर् सम्झनु पछय र सो शव्दि े
कारोिारको लस्र्लि दशायउने गरी शीषयकका आिारमा िनाईएको बजटे अनुमान, 
लनकासा, खचय, आम्दानी, दालखिा र बााँकी रकम समेि खिुाइएको प्रालप्त र भुिानी 
लििरर् र सोसाँग सम्िलन्िि िखेा, लटप्पर्ी र खिुासा समेििाई जनाउाँछ । 
(म) “सांलििान” भन्नाि ेनेपािको सांलििान सम्झनुपछय । 
(य) “सलञ्चि कोष” भन्नाि ेगोरखा नगरपालिकाको सलञ्चि कोष सम्झनुपछय । 
(र) “सभा” भन्नाि ेगोरखा नगर सभा सम्झनुपछय । 
(ि)“सांपरीक्षर्” भन्नाि े आन्िररक िा अलन्िम िखेापरीक्षर् प्रलििेदनमा 
औ ांलयाईएको बरेुजकुो सम्बन्िमा पेश हुन आएका स्प�ीकरर् िा प्रलिलक्रया सार् 
सांिग्न प्रमार् िर्ा कागजािको आिारमा गररने िछोट सम्िन्िी काययिाई  
सम्झनुपछय र सो शब्दि ेसभाबाट गलठि िखेा सलमलिबाट प्राप्त सुझाि िा लनदशेनका 
आिारमा गररने परीक्षर् िा अनुगमन कायय समेििाई जनाउाँछ । 
(ि) “काययपालिका” भन्नाि ेगोरखा नगर काययपालिका सम्झनु पछय । 
(श) “साियजलनक जिािदहेीको पद” भन्नाि ेपाररश्रलमक ठेलकएको िा नठेलकएको 
ज े भए िापलन कुनै रूपमा लनयिु हुने िा लनिायलचि हुने िा मनोनयन हुने कानूनी 
मान्यिा प्राप्त साियजलनक काम, कियव्य र अलिकार भएको पद सम्झनु पछय । 
(ष)“लबषयगि शाखा” भन्नाि े गोरखा नगरपालिका अन्िगयि रहकेो लबषयगि 
लिभाग, महाशाखा, शाखा, कायायिय िा एकाइिाई सम्झनु पछय । 

 
परिच्छेद–२ 

सम्चचत कोष सचचालन सभिन्धी व्यिस्था 
३.  सम्चचत कोषको सचचालनः (१) सलञ्चि कोषमा दहेायका रकमहरु 

रहनेछन्ः— 
(क)  नगर सभाबाट स्िीकृि कानून बमोलजम िगाईएको कर िर्ा गरै कर िापि 
असुि भएको राजस्ि रकम । 
(ख)  नेपाि सरकार िर्ा प्रदशे सरकारबाट राजस्ि बााँििााँि िापि प्राप्त रकम । 
(ग)  नेपाि सरकार िर्ा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरर् अनुदान, 
सशिय अनुदान, समपूरक अनुदान र लिशषे अनुदान िापि प्राप्त रकम । 
(घ)  नगरपालिकाि ेलिएको आन्िररक ऋर् िापिको रकम । 
(ि)  अन्य प्रचलिि कानून बमोलजम नगरपालिका नाममा प्राप्त भएको अन्य आय 
िापिको रकम । 
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(२)  उपदिा (१) बमोलजमको रकम नेपाि राष्र बैंकबाट स्िीकृलि प्राप्त 
नगरपालिकाि ेिोकेको कुन ैबैंकमा खािा खोिी जम्मा गररने छ ।  
(२)  नेपािको सांलििान, यो कानून र अन्य प्रचलिि कानूनको अिीनमा रही 
सलञ्चि कोषको सांचािन नगर काययपालिकाको कायायियि ेिोके बमोलजम गनेछ ।  

४.  सम्चचत कोषको लेखा िाख्ने उििदाम्यत्िः (१) सलञ्चि कोषको िखेा 
अद्भािलिक रुपमा राख्न ेिर्ा त्यसको िालषयक लििीय लििरर् ियार गने िर्ा िेखा 
दालखिा गने गराउने कियव्य र उिरदालयत्ि नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासलकय 
अलिकृि हुनेछ ।  
(२) उपदिा (१) बमोलजमको िखेा िर्ा सोको लििीय लििरर् सभामा र प्रदशे 
िखेा लनयन्त्रक कायायिय, महािखेा लनयन्त्रक कायायिय एिां महािखेा परीक्षक 
समक्ष पेश गने सम्िन्िी अन्य काययलिलि िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 
परिच्छेद – ३ 

बजेट म्नमाणण तथा िाम्षणक कायणिम तजुणमा, म्नकासा, खचण, िकमान्ति तथा म्नयन्त्रण 
५  बजेट तथा कायणिम तजुणमा गननः (१) आगामी आलर्यक िषयमा नगरपालिकाि े

सम्पादन गनुयपने कायय िर्ा काययक्रमको िालग सांलििानको िारा २३० िमोलजम बजेट 
ियार गने गराउने र सभामा पशे गरी पाररि गराउने उिरदालयत्ि काययपालिकाको हुनेछ । 
(२)  उपदिा (१) बमोलजम बजटे िर्ा काययक्रम िजुयमा गने प्रयोजनका िालग 

उपिव्ि हुने श्रोि िर्ा खचयको सीमाको पूिायनमुान चाि ुआलर्यक िषयको चैत्र 
मसान्िलभत्र गररसक्नु पनेछ । 

(३)  उपदिा (२) बमोलजम श्रोि र खचयको सीमा लनिायरर् भएपलछ लनिायररि स्रोि िर्ा 
खचयको सीमालभत्र रही आगामी आलर्यक िषयको बजेट िजुयमा गनुय पने छ । 

(४)  आगामी आलर्यक िषयको बजटे चाि ु आलर्यक िषयको असार १५ गिलेभत्र 
सभामा प्रस्ििु गनुयपनेछ । 

(५)  आगामी आलर्यक िषयको बजेट िजुयमा गदाय नगरपालिकाको स्िीकृि आिलिक 
योजना र मध्यकािीन खचय सांरचनािाई मूि आिार बनाउन ुपनेछ ।  

(६)  नगरपालिकाि ेघाटा बजटे लनमायर् गनुयपने भएमा घाटा पूलिय गने स्रोि समेिको 
खाका ियार गनुय पनेछ । 

(७)  बजटे िर्ा काययक्रम िजुयमा, छििि एिां बजटेको मस्यौदािाई अलन्िम रुप 
लदई पाररि गदाय अपनाउनु पन ेकाययलिलि िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

६.   बजेट म्नकासाः (१) सभाबाट बजटे स्िीकृि भएको ७ लदनलभत्र स्िीकृि बजटे 
लििरर् अनुसार खचय गन े अलख्ियारी प्रमुख प्रशासलकय अलिकृिि े मािहि 
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कायायिय प्रमुखिाई लदनु पनेछ । 
(२)  उपदिा (१) बमोलजमको अलख्ियारी प्राप्त भएपलछ िोलकए बमोलजम बकै 

मािय ि प्रालप्त, लनकाशा र भुिानी गनुयपनेछ । 
िर आलर्यक िषयको अलन्िम लदनमा ऋर् दालयत्िको भुिानी र लहसाि लमिान 
बाहकेको अन्य भुिानी सम्िन्िी काम हुने छैन । 

(३)  उपदिा (२) बमोलजम प्रालप्त, लनकासा िर्ा भुिानी गदाय सांघीय महािखेा 
लनयन्त्रक कायायियि ेिोलकलदएको मापदण्ि बमोलजम हुनेगरी एकि खािा 
कोष प्रर्ािी अििम्िन गररने छ । 

(४)  रकम लनकासा भएपलछ िोलकएका पदालिकारीको सांयिु दस्िखिबाट बैंक 
खािा सांचािन गनुयपने छ । 

(५)  स्िीकृि बजटे िर्ा काययक्रम बमोलजम स्िीकृि बजटेको पररलिलभत्र रहरे 
प्रचलिि कानून बमोलजम खचय गने, िखेा राखी िा राख्न िगाई िखेा पेश 
गने, िखेापरीक्षर् गराउने, बरेुज ुिछ्र्यौट गने र काययपालिकामा पेश गन े
उिरदालयत्ि िखेा उिरदायी अलिकृिको हुनेछ । 

(६)  यस ऐन र प्रचलिि अन्य कानून बमोलजम रकम लनकासा लदने िर्ा कोष 
सञ्चािन गने गराउने सम्िन्िी अन्य काययलिलि िोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

(७)  उपदिा दिा (१) मा जनुसकैु कुरा िलेखएको भएिापलन सांबलन्िि 
कायायियमा अलिकृिस्िरको कमयचारी नखटाएसम्म उलिलेखि दिाको 
व्यिस्र्ा िाग ुहुने छैन । 

७.  बजेट िोक्का िा म्नयन्त्रण गनण सक्नेः दिा ६ मा जनुसुकै कुरा िलेखएको 
भएिापलन नगरपालिकाको आलर्यक लस्र्लि र सलञ्चि कोषमा जम्मा रहकेो रकमिाई 
मध्यनजर गरी लिलनयोलजि रकममा आिश्यकिा अनुसार नगरपालिकाि े पूर्य िा 
आांलशकरुपमा रोक्का िा लनयन्त्रर् गनय सक्नेछ । 

८.  खचण गनन कायणम्िम्ध: नगरपालिकाको कायय िर्ा आयोजना सञ्चािन गने, िरौटी, 
दस्िरु, सेिा शुलक लिन,े पेश्की लदने िर्ा िछ्र्यौट गने, नगदी िर्ा लजन्सी सम्पलिको 
सांरक्षर् गन,े लििाम लबक्री गने, नम्सय स्िीकार गने र लमन्हा लदन ेसम्बन्िी काययलिलि 
िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

९.  िकमान्ति तथा श्रोतान्तिः (१) नगरपालिकाको स्िीकृि बजेटको कुनै एक बजटे 
उपशीषयक अन्िगयिको खचय शीषयकमा रकम नपुग भएमा सो नपगु भएको रकम कुन ै
एक िा एक भन्दा बढी शीषयकमा बचि हुन ेरकमबाट २५ प्रलिशिमा नबढ्ने गरी नगर 
काययपालिकाि ेरकमान्िर गनय सक्नेछ । 
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 िर पूाँजीगि शीषयकबाट चाि ूशीषयकमा रकमान्िर गनय सक्न ेछैन । 
(२)  उपदिा (१) बमोलजमको अलिकार आिश्यकिा अनुसार नगर 
काययपालिकाि ेप्रमुख प्रशासलकय अलिकृििाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।  
(३)  नगरपालिकाको लिलनयोजन अन्िगयि कुनै एक प्रकारको खचय व्यहोने श्रोिमा 
रहेको रकम अको श्रोिमा साने र भिुानी लिलि पररिियन गने अलिकार सभाको हुनेछ । 
(४)  रकमान्िर िर्ा स्रोिान्िर सम्बन्िी अन्य व्यिस्र्ा िोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

१०.  बजेट म्फताण हुनेः स्िीकृि बालषयक बजटेमा लिलनयोजन भै लनकासा भएको रकम कुन ै
कारर्िश खचय हुन नसकी खचय खािामा नै बााँकी रहमेा आलर्यक िषयको अन्िमा 
सांलचि कोषमा लििाय दालखिा गनुयपनेछ । 

 
परिच्छेद–४ 

कािोिािको लेखा 

११  कािोबािको लेखा: (१) लिलनयोजन, िरौटी एिां राजश्व िर्ा अन्य कारोिारको 
िखेा दोहोरो िखेा प्रर्ािीको लसद्घान्ि बमोलजम नगदमा आिाररि िखेा प्रर्ािी 
अनुसार रालखने छ । 

िर महािखेा लनयन्त्रक कायायियि े नगदमा आिाररि िखेा प्रर्ािीिाई 
पररमाजयन गरी पररमालजयि नगद आिार िा प्रोदभािी आिारमा िखेा राख्ने गरी िोलक 
लदन सक्नेछ ।  
(२)  उप दिा (१) बमोलजमको िखेा राख्नका िालग आिश्यक िखेा ढााँचा  

महािखेा परीक्षकबाट स्िीकृि भए बमोलजम हुनेछ ।  
(३)  नगरपालिकाि े अनुदान, सहायिा, िगानी, लिलनयोजन, राजश्व िर्ा 

िरौटीका अलिररि अन्य सब ै प्रकारका कारोिार र खचयको िखेा 
नगरपालिकाि ेियार गरी राख्नुपनेछ । 

(४)  िखेा उिरदायी अलिकृिि े िोलकएको समयलभत्र लिलनयोजन, राजस्ि, 
िरौटी िगायिको एकीकृि लििीय लििरर् ियार गरी नगर काययपालिका, 
नगर सभा िर्ा महािखेा लनयन्त्रक कायायियमा उपिव्ि गराउनु पनेछ । 

(५)  आफ्नो लनकाय र मािहि कायायियको सम्पलि र दालयत्िको िखेाांकन एिां 
प्रलििेदन गने दालयत्ि िखेा उिरदायी अलिकृिको हुनेछ । 

१२.  म्जभमेिाि व्यम्क्त जिाफदेही हुने: (१) लजम्मेिार व्यलिि ेप्रत्यके कारोबार स्प� 
दलेखने गरी प्रचलिि कानूनि ेिोके बमोलजमको ररि प¥ुयाई िखेा ियार गरीगराई 
राख्नु पनेछ । 
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(२)  आलर्यक प्रशासन सांचािन गदाय मािहि कायायियि े प्रचलिि कानूनको 
पािना गरे नगरेको सम्बन्िमा आिश्यकिा अनुसार रेखदखे, जााँचबझु िर्ा लनरीक्षर् 
गने र मािहि कायायियको लहसाब केन्द्रीय लहसाबमा समािेश गराउने उिरदालयत्ि 
िखेा उिरदायी अलिकृिको हुनेछ । 
(३)  उपदिा (१) िमोलजम िखेा ियार गरे नगरेको िा उपदिा (२) बमोलजम िखेा 
उिरदायी अलिकृिि े रेखदखे, जााँचबझु िर्ा लनरीक्षर् गदाय िा िखेापरीक्षर् हुाँदा 
प्रचलिि कानूनद्वारा लनिायररि प्रलक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको िा अन्य कुन ै
कैलियि दलेखन आएमा लजम्मेिार व्यलिि ेत्यसको जिािदहेी िहन गनुय पनेछ । 
(४)  कुनै मनालसब कारर्ि े िखेा सम्बन्िी काममा अलनयलमि हुन गएमा 
लजम्मेिार व्यलिि ेिोलकएको अिलि लभत्र अलिकार प्राप्त अलिकारी समक्ष कारर् 
खिुाई लनयलमि गराउनको िालग पेश गरेमा िखेा उिरदायी अलिकृिि ेिोलकएको 
म्यादलभत्र त्यस सम्बन्िमा आिश्यक लनर्यय गनुय पनेछ । िर मनालसि कारर् नभई 
िखेा सम्बन्िी काममा अलनयलमि हुन आएको दलेखन आएमा िखेा उिरदायी 
अलिकृिि े लजम्मेिार व्यलििाई पलहिो पटक पााँच सय रूपयैााँ र त्यसपलछ पलन 
दोहोररन आएमा पटकै लपच्छे एक हजार रूपैयााँ जररिाना गरी प्रचलिि कानून 
बमोलजम लिभागीय कारबाही समेि गनय सक्नेछ । 
(५)  उपदिा (४) बमोलजम लनर्यय लदनु पने अलिकारीि े िोलकएको म्यादलभत्र 
लनर्यय नलदएमा लनजिाई एक िह मालर्को अलिकारीि ेपलहिो पटक पााँच सय रूपैयााँ 
र सोही अलिकारीबाट पुनः अको पटक त्यस्िो कायय दोहोररन गएमा पन्र सय रूपैयााँ 
जररिाना गनुय पनेछ । 
(६)  उपदिा (२) बमोलजम रेखदखे, जााँचबझु िर्ा लनरीक्षर् हुाँदा यो कानून िर्ा 
यस कानून अन्िरगि बनेको लनयम बमोलजम लनिायररि प्रलक्रया पूरा नगरी कारोबार 
गरेको दलेखन आएमा िा अन्य कुन ैकैलियि दलेखन आएमा जााँच गनय पठाउन ेिािकु 
कायायियि े किमै लपच्छे दईु सय रूपैयााँ जररिाना गनय सक्नेछ । एउटै लजम्मेिार 
व्यलििाई िीन पटकभन्दा बढी जररिाना भइसके पलछ पुनः त्यस्िो कायय दोहोररन 
आएमा किम ै लपच्छे पााँच सय रूपैयााँ जररिाना गरी प्रचलिि कानून बमोलजम 
लिभागीय कारबाही समेि गनुय पनेछ । 
(७)  यस ऐन िा यस कानून अन्िगयि बनेको लनयम बमोलजम िखेा राख ेनराखकेो, 
िखेा दालखिा गरे नगरेको र िखेापरीक्षर् गराए नगराएको सम्बन्िमा समय समयमा 
जााँच, लनरीक्षर् गरी आन्िररक लनयन्त्रर् र रेखदखे गने लजम्मेिारी प्रमुख प्रशासलकय 
अलिकृिको हुनेछ । 
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१३.   िाजस्ि दाम्खला ि िाजस्ि लेखाः (१) प्रचलिि कानून बमोलजम नगरपालिकािाई 
प्राप्त हुने राजस्ि िर्ा अन्य आय रकमहरुकायायियमा प्राप्त भएपलछ िोलकए बमोलजम 
सांलचि कोषमा आम्दानी दलेखने गरी बैंक दालखिा गनुय पनेछ । 
(२)  राजस्िको िगि िर्ा िेखा राख्ने िर्ा िााँटिारी पेश गन,े िेखापरीक्षर् गराउन े
र त्यसको अलभिेख राख्ने उिरदालयत्ि प्रमुख प्रशासलकय अलिकृिको हुनेछ । 

१४.  नगदी म्जन्सी दाम्खला गनन ि लेखा िाख्ने (१) लजम्मेिार व्यलिि े आफ्नो 
लजम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही लदन िा त्यसको भोलिपलट 
िोलकएको बैंक खािामा र लजन्सी मािसामान भए साि लदनलभत्र िोलकएको स्र्ानमा 
दालखिा गरी शे्रस्िा खिा गनुय पनेछ । 
(२)  उपदिा (१) बमोलजमको म्यादलभत्र लजम्मेिार व्यलिि े नगदी िर्ा लजन्सी 
दालखिा गरेको शे्रस्िा खिा गनय नसकेमा त्यसको मनालसि कारर् खिुाई एक िह 
मालर्को अलिकारी समक्ष म्याद र्पको िालग अनुरोि गनय सक्नेछ । यसरी अनुरोि 
भै आएमा एक िह मालर्को अलिकारीि ेमनालसि कारर् दखेमेा एकै पटक िा दईु 
पटक गरी बढीमा पैंिािीस लदनसम्मको म्याद र्लपलदन सक्नेछ । 
(३)  उपदिा (२) बमोलजम र्लपएको म्यादलभत्र पलन श्रसे्िा खिा नगने लजम्मेिार 
व्यलििाई एक िह मालर्को अलिकारीि ेकिमै लपच्छे पााँच सय रूपैयााँ िा लबगोको 
दश प्रलिशिसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 
(४)  आफ्नो लजम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही लदन िा त्यसको भोलिपलट 
िोलकएको बैंक खािामा दालखिा नगरेको दलेखन आएमा सम्बलन्िि प्रमुख 
प्रशासलकय अलिकृिि ेदश लदनसम्म ढीिो गरेको भए दश प्रलिशि जररिाना गरी 
सो दालखिा गनय िगाउने र पन्र लदनसम्म लढिो गरेको भए पन्र प्रलिशि जररिाना 
गरी सो समेि दालखिा गनय िगाउने र पन्र लदनभन्दा बढी लढिो गरेको भए पच्चीस 
प्रलिशि जररिाना गरी नगद दालखिा गनय िगाई कसूरको मात्रा अनुसार प्रचलिि 
कानून बमोलजम लिभागीय कारबाही समेि गनय गराउन सक्नेछ । 

१५.  आम्थणक प्रम्तिेदन पेश गनन : (१) िखेा उिरदायी अलिकृिि े िोलकएको 
अिलिलभत्र प्रत्यके आलर्यक िषयको सलञ्चि कोषको अलिररि लिलनयोजन, राजस्ि, 
िरौटी, िैदलेशक अनुदान र ऋर् सहायिा िर्ा िगानीको एकीकृि आलर्यक लििरर् 
ियार गरी नगर काययपालिका, नगर सभा, महािखेा लनयन्त्रक कायायिय र महािखेा 
परीक्षकको कायायियमा प्रलििेदन पेश गनुय पनछे । 
(२)  लजम्मेिार व्यलिि े कारोबारको िखेा र सम्बलन्िि कागजाि िोलकएको 
कायायियमा िा िखेापरीक्षक समक्ष िोलकए बमोलजम दालखिा गनुय पनेछ । 
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(३)  नगरपालिकाको लििीय लििरर् नपेाि सरकारि ेअििम्िन गरेको आलर्यक 
सांकेि िर्ा िगीकरर् अनुरुपको हुनेछ । 
(४)  राजस्ि, नगदी, लजन्सी िर्ा िरौटी दालखिा गने िर्ा त्यसको िखेा 
अलभिखे अद्भािलिक रूपमा राख्ने अन्य काययलिलि िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

१६.   हानी नोक्सानी असलु उपि गरिने : यस पररच्छेद बमोलजम राख्नुपने कारोबारको 
िखेा ठीकस Fग नराखकेो कारर्बाट नगरपालिकािाई कुनै लकलसमको हानी नोक्सानी 
िर्ा क्षलि हुन गएमा त्यसरी पनय गएको हानी नोक्सानी िर्ा क्षलिपूलिय लजम्मेिार 
व्यलिबाट सरकारी बााँकी सरह असुि उपर गररने छ । 

 
परिच्छेद–५ 

आन्तरिक म्नयन्त्रण, लेखा पिीिण तथा बेरुज ुअसलु फछ्र्यौट 
१७. आन्तरिक म्नयन्त्रण प्रणालीः (१) नगरपालिकाि े आफ्नो र मािहिका 

कायायियको आन्िररक लनयन्त्रर् प्रर्ािी सदुृढ गनय कायययोजना बनाई िाग ु
गनुयपनेछ । 
(२)  आन्िररक लनयन्त्रर् कायययोजना िाग ुगदाय महािखेा लनयन्त्रक कायायियि े
जारी गरेको आन्िररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीको लसद्दान्ि, नीलि, ढााँचा र काययलिलििाई 
मागयदशयनको रुपमा लिनु पनेछ । 

१८ आन्तरिक लेखापिीिणः (१) नगर काययपालिका र मािहि कायायियहरुको 
आलर्यक कारोिारको आन्िररक िेखापरीक्षर् लनयलमििा, लमिव्यलयिा, काययदक्षिा 
र प्रभािकाररिाका आिारमा िोलकएको मापदण्ि लभत्र रही नगरपालिकाको आन्िररक 
िेखा पररक्षर् शाखा िा िोलकएको अलिकृिबाट हुनेछ ।  

(२)  नगरपालिकाको आन्िररक िखेा परीक्षर् सम्िन्िी अन्य व्यिस्र्ा िोलकए 
बमोलजम हुनेछ ।  

(३)  नगरपालिकाको आन्िररक  िा अलन्िम िखेापरीक्षर् हुाँदा सरकारी नगदी िा 
लजन्सी मािसामानको िगि छुट गरेको िा सरकारिाई हानी नोक्सानी पु¥याएको 
दलेखएमा प्रमुख प्रशासकीय अलिकृिि े त्यस्िो लजम्मेिार व्यलिबाट हानी 
नोक्सानी भएको रकम असुि गरी कसूरको मात्रा अनुसार लिभागीय कारबाही 
समेि गनुय पनेछ । 

१९.  स्पिीकिण नम्दने उपि कािबाही : (१) कायायियको सरकारी नगदी लजन्सी 
आय–व्ययको िखेा आकलस्मक लनरीक्षर् गदाय िा आन्िररक िा अलन्िम 
िखेापरीक्षर्को लसिलसिामा सोलिएको प्रश्नको जिाि िा माग गररए 
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बमोलजमको िखेा िर्ा लििरर् िोलकएको म्यादलभत्र दालखिा गनुय सम्बलन्िि 
िखेा उिरदायी अलिकृि र लजम्मेिार व्यलिको कियव्य हुनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजम िोलकएको म्यादलभत्र काम सम्पन्न गनय नसलकने भई 
मनालसि मालिकको कारर् सलहि म्याद र्पको िालग अनुरोि गरेमा र त्यस्िो 
कारर् मनालसि दलेखएमा सो प्रश्न सोिनी गने िा लििरर् माग गने अलिकारी िा 
लनकायि ेमनालसि मालिकको म्याद र्प गरर लदन सक्नेछ । 
(३) उपदिा (१) र (२) बमोलजम लदइएको म्यादलभत्र सोलिएको प्रश्नको जिाि िा 
माग गररएको िखेा पेश गनय नसक्नेि ेबरेुज ुिा कैलियि दलेखएको रकम व्यहोनुय 
पनेछ । 

२०.  बेरुज ु असलू फस्यौट, म्नयम्मत ि लगत कायम गनन : (१) महािखेा 
परीक्षकको प्रलििेदनमा औांलयाएको  िेरुज ु असूि उपर गनुय पन ेिर्ा लिनुय िझुाउनु 
पने भनी ठह¥याईएको रकमको िगि कायायियि ेअध्यािलिक गरी गराई राख्न ु
पनेछ ।  

(२) िखेापरीक्षर्बाट दलेखएको मस्यौट र लहनालमना भएको रकम िा िोलकए 
बमोलजम लनयलमि हुन नसकेको िेरुज ुरकम लजम्मेिार व्यलिबाट असूि उपर गनुय 
पनेछ ।  

(३) महािखेा परीक्षकको िालषयक प्रलििेदनमा औलयाएको बरेुज ु सम्बन्िमा 
काययपालिकाको अनुमलिि ेसभामा उपलस्र्ि भई आफ्नो प्रलिकृया व्यि गने र 
बरेुज ु िछौट सम्िन्िी काम कारिाही गने गराउने उिरदालयत्ि िखेा उिरदायी 
अलिकृिको हुनेछ ।  

(४) िेरुज ुअसूि िर्छ्यौट, लनयलमि र िगि कायम गने सम्िन्िमा सभामा छििि 
भई प्रलििेदन स्िीकृि भएपलछ सो प्रलििेदनमा उलिलेखि सुझािहरु कायायन्ियन 
गने गराउने दालयत्ि काययपालिकाको लनदशेन बमोलजम सम्िलन्िि िखेा उिरदायी 
अलिकृिको हुनेछ ।  

(५) बरेुज ुिछ्र्यौट सम्िन्िी अन्य काययलिलि िोलकएबमोलजम हुनेछ  
परिच्छेद–६ 

बिबझुािथ, म्ललाम म्बम्ि तथा म्मन्हा सभबन्धी व्यिस्था 

२१.  बिबझुािथ: (१) नगरपालिकाका लनिायलचि प्रलिलनलिि े आिू लजम्मा भएको 
कागजाि िर्ा लजन्सी सामान आफ्नो पदाििी समाप्त हुनुभन्दा १५ लदन अगाि ै
लििाय बझुाई सोको प्रमार् लिनु पनेछ ।  
(२)  कमयचारी सरुिा िा बढुिा हुाँदा िा अिकाश प्राप्त गदाय िा िामो अिलिमा 
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काजमा िा लबदामा रहाँदा आफ्नो लजम्मामा रहकेो नगदी लजन्सी िा सरकारी 
कागजाि िोलकएको म्यादलभत्र बरबुझारर् गरी िोलकएको ढााँचामा बरबझुारर्को 
प्रमार्पत्र लिनु पनेछ । 
(३)  उपदिा (१) बमोलजम बरबझुारर् नगने व्यलि िहाििािा कमयचारी भए 
प्रचलिि कानून बमोलजम लनजको ििब भिा रोक्का राखी र बहाि टुटेको व्यलि 
भए लनजको लनििृभरर् िा उपदान रोक्का राखी एिां लनििृभरर्, उपदान नपाउन े
िा उपदान लिइसकेको व्यलि भए स्र्ानीय प्रशासनद्वारा पक्राउ गरी बरबझुारर् गनय 
िगाइने छ । 
(४)  समयमा बरबझुारर् नगरेको कारर्बाट सरकारी नगदी, लजन्सी िा कुन ै
िनमाि नोक्सान भएमा नोक्सान भए बराबरको रकम र सोही बराबरको लबगो रकम 
प्रचलिि कानून बमोलजम सम्बलन्िि व्यलिबाट असुि उपर गररने छ । 
(५)  बरबझुारर् गने अन्य प्रकृया िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

२२.  नगदी म्जन्सी दुरुपयोग एिं मस्यौट िएमा कािबाही गरिने: 
(१)कायायियको सरकारी िहसीि िर्ा लजन्सी भण्िार आन्िररक िेखापरीक्षर् गदाय 
िा अलन्िम िेखापरीक्षर् गदाय िा कुनै ििरिे जााँच हुाँदा सरकारी रकम मस्यौट भएको 
देलखन आएमा प्रमुख प्रशासलकय अलिकृििे प्रचलिि काननू बमोलजम सो मस्यौट 
गने उपर आिश्यक कारबाही गनुय गराउन ुपनेछ । 
(२) साियजलनक सम्पलिको लजम्मा, त्यसको िगि, सांरक्षर्, िरिझुारर् र जिािदेही 
सम्िन्िी अन्य व्यिस्र्ा िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

२३.  म्ललाम म्बिी तथा म्मन्हा म्दने:  (१) यस कानून िर्ा यस अन्िगयि बनेको 
लनयम बमोलजम लजन्सी लनरीक्षर् गदाय टुटिुट िर्ा बकेम्मा भई काम निाग्न ेभनी 
प्रलििेदनमा उलिखे भएको मािसामानहरू प्रमुख प्रशासलकय अलिकृिि े
आिश्यक जााँचबझु गदाय लििाम लबक्री गनुयपन े भनी ठह¥याइएको मािसामान 
िोलकए बमोलजमको काययलिलि अपनाई लििाम लबक्री गनय सलकने छ । 
(२)  यस काननूमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएिापलन यो काननू अन्िगयि उठ्न 
नसकेको बााँकी रकम, प्राकृलिक प्रकोप, दघुयटना िा आफ्नो काब ू बालहरको 
पररलस्र्लििे गदाय िर्ा सखुाजिी भई िा लखएर, सिेर गई िा अन्य कारर्बाट सरकारी 
हानी नोक्सानी हुन गएको िा ऐन बमोलजम लििाम बढाबढ हुाँदा पलन नउठेको िा 
उठ्ने लस्र्लि नदेलखएकोमा काययपालिकाबाट िोलकए बमोलजमको काययलिलि अपनाई 
लमन्हा लदन सलकने छ । 
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परिच्छेद–७ 
म्िम्िध 

२४. काम, कतणव्य, अम्धकाि तथा म्जभमेिािी: िखेा उिरदायी अलिकृि, 
कायायिय प्रमुख, लजम्मेिार व्यलि िगायि नगदी िा लजन्सी सम्िन्िी काम गन े
अन्य अलिकारीको काम, कियव्य, अलिकार िर्ा लजम्मेिारी िोलकए बमोलजम 
हुनेछ । 
(२)  उपदिा (१)िमोलजम िोलकएको काम, कियव्य, अलिकार िर्ा लजम्मेिारी 
अनुसार सम्िलन्िि व्यलिि ेजिािदलेहिा िहन गनुय पनेछ । 

२५.  म्ििीय प्रम्तिेदन सािणजम्नक गनुणपनन : यस  ऐन र अन्य प्रचलिि कानून 
बमोलजम ियार गनुयपने लििीय प्रलििेदनहरु सम्िलन्िि लनकायमा पेश भएको लमलििे 
साि लदनलभत्र लिद्भिुीय िा अन्य उपयिु माध्यमबाट साियजलनक गनुय पनेछ । 

२६.  आम्थणक प्रशासनको सचचालनः (१) नगरपालिकाको आलर्यक प्रशासन 
सञ्चािन सम्िन्िी व्यिस्र्ा िोलकए िमोलजम हुनेछ ।  
(२)  उपदिा (१) िमोलजमको व्यिस्र्ा नभएसम्मका िालग यस ऐन र यस अन्िगयि 
िोलकए बमोलजमको आलर्यक प्रशासन सञ्चािन गनय आिश्यक पने जनशलिको 
पररचािन र व्यिस्र्ापन महािेखा लनयन्त्रक कायायियिे गनेछ ।  

२७.  सघंीय ि प्रदेश आम्थणक कायणम्िम्ध कानूनलाई आधाि मान्नपुनन: नगर सभाि े
आलर्यक काययलिलि सम्बन्िी कानून बनाउाँदा सांघीय र प्रदशे आलर्यक काययलिलि 
कानूनमा भएका व्यिस्र्ािाई मागयदशयनका रुपमा लिई सो बमोलजम गनुय गराउन ु
पनेछ । 

२८.  म्िद्युतीय प्रम्िम्धको प्रयोग गनण सक्नेः (१) यस कानून बमोलजम आलर्यक 
कारोिारको िेखा व्यिलस्र्ि गनय उपयिु लिद्भिुीय प्रर्ािीको प्रयोग गनय सलकने छ । 
(२) उपदिा (१) बमोलजमको आिश्यक प्रर्ािी नगरपालिका आांिैि े लिकास 
गरी िा महािखेा लनयन्त्रक कायायियबाट प्राप्त गरी िाग ूगनय सलकने छ । 
(३) उपदिा (२) िमोलजम लिकास गररएको प्रर्ािीमा समािेश नभएको िा पयायप्त 
नभएको कुनै प्रर्ािी लिकास गनुयपने भएमा िखेाको लसद्घान्ि एिां लििीय ढााँचाको 
एकरुपिाका िालग िोलकए बमोलजम महािखेा लनयन्त्रक कायायियको समेि 
परामशय लिनु पनेछ । 

२९.  लेखापिीिण सहजीकिण सम्मम्तः (१) नगरपालिकाबाट सम्पादन गररन े
काययहरुमा आन्िररक लनयन्त्रर् प्रर्ािी अििम्िन गरी प्रभािकारी, दक्षिापरू्य एिां 
लमिव्ययी रुपमा सम्पादन गनय, लििीय प्रलििेदनहरुिाई समयमै ियार गनय िर्ा 
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लिश्वसनीय बनाउन, बेरुज ुिछौट गनय गराउन नगर काययपालिकािे आिू मध्येबाट 
िोकेको सदस्यको अध्यक्षिामा नगर काययपालिकािे िोकेको सदस्य एकजना, 
नगरपालिकाको आन्िररक िेखापरीक्षर् गनय िोलकएको अलिकृि, प्रमुख प्रशासलकय 
अलिकृििे िोकेको नगरपालिकाको अलिकृि र प्रालिलिक अलिकृि समेि रहेको एक 
िेखापरीक्षर् सहजीकरर् सलमलि रहने छ । 
(२)  िेखापरीक्षर् सहजीकरर् सलमलि सम्िन्िी अन्य व्यिस्र्ा िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 ३०.  अम्धकाि प्रत्यायोजनः यस ऐन िा यस अन्िगयि बनेको लनयम बमोलजम कुन ै
कायायिय िा अलिकारीिाई प्राप्त अलिकार मध्ये िोलकए बमोलजमका अलिकार 
िाहेकका अन्य अलिकार कुनै अलिकारीिे प्रयोग गनेगरी प्रत्यायोजन गनय सलकनेछ । 

 ३१.  म्नयम म्नदनम्शका िा कायणम्िम्ध बनाउने अम्धकािः  यस कानूनको उद्दशे्य 
कायायन्ियन गनय नगर काययपालिकाि ेआिश्यक लनयमहरु, लनदलेशका, काययलिलि 
िा मागयदशयन बनाउन सक्नेछ । 

 
प्रमालर्करर् लमलि २०७४।१२।२५ गि े  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 आ्ञलाि,े  
प्रलदपराज अलिकारी प्रमुख 

प्रशासकीय अलिकृि 
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गोिखा नगिपाम्लका 

स्र्ानीय राजपत्र 

खण्ि २ सङ्ख्या १ लमलि २०७५/२/१३ 

 
िाग-२ 

गोिखा नगिपाम्लका 
स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा १०२ को उपदिा २ बमोलजम िि िलेखए 
बमोलजमको लनदलेशकाहरू सियसािारर्को जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ । 

म्शिक म्नयुम्क्त सभबन्धी समं्िप्त कायणम्िम्ध, २०७५ 
गोरखा नगरपालिकाको लशक्षा ऐन, २०७४ को दिा ३४ को उपदिा (७) ि े लदएको 
अलिकार प्रयोग गरी नगर लशक्षा सलमलिि ेयो सलक्षप्त काययलिलि बनाएको छ । 

परिच्छेद- एक 
प्रािम्भिक 

१. सङ्म्िप्त नाम ि प्रािभि : (१)  यस काययलिलिको नाम 'लशक्षक लनयलुि 
सम्बन्िी सलक्षप्त काययिलि, २०७५ ' रहकेो छ । 
(२)  यो काययलिलि गोरखा नगरपालिका भर िाग ूहुनेछ । 
(३)  यो काययलिलि िरुुन्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  परििाषाः   
लिषय िा प्रसांगि ेअको अर्य निागमेा यस ऐनमा,– 
(क)  'ऐन' भन्नािे गोरखा नगरपालिकाको लशक्षा ऐन, २०७४ िाई सम्झन ुपछय । 
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(ख)  'लशक्षक' भन्नाि ेसामुदालयक लिद्भाियको अध्यापक सम्झनु पछय । सो 
शब्दि ेस्िीकृि प्राप्त दरिन्दीमा लनयिु हुने अस्र्ायी र करार लशक्षक िर्ा 
बाि लशक्षा लशक्षक समेििाई जनाउने छ । 

(ग)  'सलमलि ' भन्नाि े लशक्षा ऐनको दिा ३४ बमोलजमको लशक्षक छनौट 
सलमलि सम्झनु पछय । सो सलमलि गठन नहुाँदासम्म यस ैकाययलिलि बमोलजम 
गठन हुने लशक्षक छनौट सलमलििाई समेि सम्झनु पछय । 

(घ) 'लि्ञल' भन्नाि ेसलमलिि ेसूचीकृि गरेको लिषयगि लिशेष्ञल सम्झनु पछय । 
(ङ) 'अध्यापन अनुमलि पत्र' भन्नाि ेलशक्षक सेिा आयोगि ेप्रचलिि कानून 

बमोलजम अध्यापन गनय लदएको अनुमलि पत्र सम्झनु पछय । 

 
परिच्छेद- दुई 

म्शिक छनौट सम्मम्तको गठन 
३ सामुदालयक लिद्भाियमा स्िीकृि प्राप्त दरिन्दी र र्प लशक्षक अनुदान िर्ा बाि 

लशक्षा लशक्षकको पदमा अस्र्ायी लनयलुिको िालग स्र्ानीय लशक्षा अलिकारी 
समक्ष लसिाररस गनय एक अध्यक्ष र दईु सदस्य रहकेो एक लशक्षक छनौट सलमलिको 
गठन हुने छ । 

४ सलमलिका पदालिकारीहरूको योग्यिा लशक्षा ऐन २०७४ को दिा ३४ (३) मा 
उलिखे भए बमोलजम हुने छ । 

५ सदस्यहरूको लनयलुि नगर लशक्षा सलमलिि ेगने छ । 
 

परिच्छेद- तीन 
सम्मम्तको बैठक तथा काम कतणव्य ि अम्धकाि सभबन्धी व्यिस्था 

६ सम्मम्तको बैठक सभबन्धी कायणम्िम्ध 
(१) सलमलिको बठैक आिश्यकिा अनुसार बस्नेछ । 
(२) सलमलिको बठैक अध्यक्षि ेिोकेको स्र्ान, लमलि र समयमा बस्नेछ । 
(३) सलमलिको बठैकको अध्यक्षिा अध्यक्षि े गनेछ र लनजको 

अनुपलस्र्लिमा बठैकमा उपलस्र्ि सदस्यहरूि े आिूहरूमध्यबेाट छानेको 
सदस्यि ेबठैकको अध्यक्षिा गने छ । 
(४) सलमलिको कूि सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रलिशि भन्दा बढी सदस्यहरू 

उपलस्र्ि भएमा सलमलिको बठैकको िालग गर्पुरक सङ्ख्या पगुकेो मालनन े
छ । 
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(५) सलमलिको बठैकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ । मि बराबर भएमा बठैकको 
अध्यक्षिा गने व्यलिि ेमि लदन सक्ने छ । 

(६) सलमलिको बठैकको लनर्यय सलमलिको बठैकको अध्यक्षिा गने व्यलिद्वारा 
प्रमालर्ि गरी रालखने छ । 

(७) सलमलिको बैठक सम्बन्िी काययलिलि सलमलि आिैिे िोके बमोलजम हुने छ । 
७ सम्मम्तको काम कतणव्य ि अम्धकाि सभबन्धी व्यिस्था  

सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार दहेाय बमोलजम हुने छ : 
(१) स्िीकृि दरबन्दी िर्ा र्प लशक्षक अनुदान कोटाको ररि पदमा अस्र्ायी 

पदपुलियको िालग लि्ञलापन गर ्  
(२)  लशक्षकहरूको अस्र्ायी िर्ा करार लनयलुिको िालग परीक्षा सञ्चािन 

सम्बन्िी अन्य काम गने । 
(३)  लशक्षकको अस्र्ायी िा करार लनयलुिको िालग लसिाररस गने । 
(४) उजरुी नपरेको अिस्र्ामा बाहके नलिजा प्रकाशन भएको लमलिि े१ िषयपलछ 

परीक्षा सम्बन्िी कागजािहरू िुलयाउने । 
(५) सलमलिि े गनुय पनय काम कािायहीको बारेमा ऐन, लनयमाििी िर्ा प्रचलिि 

कानून बमोलजम बमोलजम िादात्म्यिा कायम गने । 
 

परिच्छेद- चाि 
म्शिक छनौट तथा म्सफारिस सभबन्धी व्यिस्था 

८ पदपमू्तणको माध्यम (१) बाि लशक्षा लशक्षक, प्रार्लमक, लनम्न माध्यलमक र 
माध्यलमक लिद्भाियको ििृीय शे्रर्ीको लशक्षकहरूको ररि पद खिुा 
प्रलियोलगिाको माध्यमबाट पदपूलिय गररने छ । 

९ म्िििण उपलब्ध गिाउन ुपनन  
(१)  प्रत्यके लिद्भाियि ेलिद्भाियमा रहकेो स्िीकृि लशक्षक दरबन्दीको िा स्िीकृि 
र्प लशक्षक अनुदानको लशक्षक दरिन्दी िा बाि लशक्षा लशक्षक कोटाको ररि 
लििरर् यो काययलिलि जारी भएको लमलिि ेसाि लदनलभत्र र यस पलछ ररि हुाँदा ररि 
भएको लमलिि ेपााँच लदनलभत्र नगर लशक्षा कायायियमा बझुाउनु पनेछ । 
(२)  लिद्भाियि ेउपदिा (१) बमोलजम लििरर् पठाउाँदा, ररि दरिन्दीको िहगि 

र लिषयगि लििरर् समेि खिुाउनु पने छ । 
(३) उप दिा (१) बमोलजमको लििरर् प्राप्त भएपलछ नगर लशक्षा कायायियि ेलशक्षक 

छनौट सलमलिमा दरिन्दी, र्प लशक्षक अनुदान कोटा िा बाि लशक्षा लशक्षक कोटा 
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यलकन गरी िहगि र लिषयगि लििरर् खिुाई लशक्षक पदपुलियको िालग लशक्षक 
छनौट सलमलिमा यर्ालसघ्र िखेी पठाउनु पने छ । 

१० योग्यता ि ताम्लम सभबन्धी व्यिस्था  
लशक्षक पदको िालग लिइने परीक्षामा सहभागी हुन लशक्षक सिेा आयोग सम्बन्िी 
प्रचलिि कानून बमोलजम िोलकएको शैलक्षक योग्यिा िर्ा िालिम प्राप्त गरेको हुनु पन े
छ । सो कानूनमा कुनै पदको योग्यिा निोलकएको भए सलमलिि े प्रचलिि 
लनदलेशकािाई आिार मानी िोके बमोलजम हुनेछ । 

११ उमेद्वािको लाम्ग अयोग्यता  
दहेायका व्यलिहरू अस्र्ायी लशक्षक पदमा उमेद्वार हुनको िालग योग्य हुन सक्ने छैन 

: 
 गरै नेपािी नागररक 
 १८ िषय उमेर नपुगकेो  
 ४० िषय उमरे पूरा भएको  
 मगज लिग्रकेो  
 नैलिक पिन दलेखन िौजदारी अलभयोगमा अदाििबाट कसूरदार ठहररएको  
 भलिष्यमा सरकारी िा लशक्षक सेिाको िालग अयोग्य ठहररने गरी सेिाबाट 

िखायस्ि गररएको  
 अध्यापन अनुमलि पत्र नलिएको  
 स्र्ायी लनयलुि भई  बहाििािा लशक्षकको रूपमा काम गरररहकेो लशक्षक 
 सघीय कानूनि ेअन्यर्ा गरेमा बाहके लशक्षक सेिा आयोग लनयमाििी (निौ 

सशोिन २०७१) २०५९ को लनयम ९ बमोलजम िालिम नलिएको । 
१२ पाठ्यिम, पिीिण प्रणाली ि मूल्याङ्कन प्रम्िया 

(१) सलमलिबाट लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम परीक्षा प्रर्ािी र मूलयाङ्कन प्रलक्रया 
सांघीय कानूनमा अन्यर्ा भएमा बाहके लशक्षक सेिा आयोग लनयमाििी २०५९ 
ि ेिोके बमोलजम हुने छ । 
(२) लशक्षक सेिा आयोगिे कुनै पदको िालग पाठ्यक्रम निोकेको भए परीक्षा 
सम्बन्िी सांघीय र प्रादेलशक आयोग समेििे लमलदा जलुदा पदका िागी िोकेको 
पाठ्यक्रमिाई आिार मानी सलमलििे पाठ्यक्रमको लिकास गने छ । 

१३ म्शिक सेिालाई समािेशी बनार्ने  
(१) लिद्भािय लशक्षर् सेिािाई समािेशी बनाउन सामुदालयक लिद्भाियमा 
स्िीकृि प्राप्त दरिन्दी र र्प अनुदान कोटामा खिुा प्रलियोलगिाबाट पूलियहुने लशक्षक 
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िर्ा कमयचारी पदमध्य े४५ प्रलिशि पद छुट्याइ सो प्रलिशििाई सिप्रलिशि मानी 
दहेायका उमेद्वारहरू िीचमामात्र छुिाछुिै प्रलिस्पिाय गराई पदपुलिय गररनेछ: 
 मलहिा  ३३ प्रलिशि 
 आलदिासी जनजािी २७ प्रलिशि 
 दलिि १० प्रलिशि 
 अपाङ्ग ५ प्रलिशि 
 अलपसङ्ख्यक मुलस्िम ५ प्रलिशि  
 सांघीय कानून बमोलजम समािेशी समूहका िालग छुट्याइएको अन्य 

आरलक्षि समूह यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या बनािटबाट उपलस्र्लि 
नदलेखएकाि ेसमािेशी समहूकािालग छुट्याइएको बाकी पदहरू  खिुा ििय  
र्प गरी लि्ञलापन गररन ेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोलजम प्रलिशि लनिायरर् गदाय एक प्रलिशि भन्दा कम घािाङ्क 
आएमा त्यस्िो घािाङ्क जनु समूहको हकमा घािाङ्क आएको हो सो िगि ैपलछको 
समूहमा सद ैजाने छ । 
(३) उपदिा (१) बमोलजम छुि्याइएको पदमा जनु पटक लि्ञलापन भएको हो सो 
पटक हुने लि्ञलापनमा उपयिु उमेद्वार उपिब्ि हुन नसकेमा त्यस्िो पद अको पटक 
हुने लि्ञलापनमा समािेश गनुय पनेछ । 
(४) उपदिा (१) बमोलजमको प्रलिशि बमोलजम पद सङ्ख्या लनिायरर् गदाय कुन ै
लििाद आएमा सलमलिि ेगरेको लनर्यय अलन्िम हुन ेछ । 

१४ प्रम्तयोम्गताको लाम्ग म्िज्ञापन गनुण पनन  
(१) सलमलिि े ररि लशक्षक पदपुलिय गनय आिश्यक लििरर् खिुाई स्र्ानीय 
पत्रपलत्रका िा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कलम्िमा १५ लदने लि्ञलापन गराउनु पनेछ । 

१५  दिखास्त बझुाउनु पनन : 
प्रलियोलगिामा  भाग लिन चाहने उमेदिारि ेिोलकएको दरखास्ि िारम भरी सलमलिि े
िोके बमोलजमको परीक्षा दस्िरु दालखिा गरेको लनस्सा सलहि लि्ञलापनमा िोलकएको 
स्र्ान र अलिलिलभत्र दरखास्ि िारम बझुाउनु पनेछ । समाबशेी समूहमा दरखास्ि 
िझुाउाँदा प्रचलिि कानूनमा िोलकए बमोलजम समािेशी समुह सम्बन्िी प्रमालर्ि 
कागजाि समेि पेश गनुय पनेछ । 

१६ दिखास्तको  छानम्िन ि प्रिेशपत्र आम्द सभबन्धी व्यिस्था 
(१) दिा (१५) बमोलजम पनय आएका दरखास्ि छानलिन गदाय रीि पगुकेो दलेखएमा 
सलमलिि ेसम्बलन्िि उमेदिारिाई प्रिेश पत्र लदन ुपनेछ  
(२) सलमलिि ेकुनै पलन दरखास्ि शिय राखी स्िीकृि गने छैन । 



67 

(३) यस काययलिलि बमोलजम लब�ापन िा परीक्षा रद्द गररएको अिस्र्ामा िा 
उमेद्वारको दरखास्ि अस्िीकृि भएमा परीक्षा दस्िरु लििाय हुने छ । िर दिा (२७) 
बमोलजम दरखास्ि िा परीक्षा रद्द भएमा परीक्षा दस्िरु लििाय हुन ेछैन । 

१७ स्िीकृत नामािलीको सचूी प्रकाशन गनुण पनन : 
सलमलिि ेदरखास्ि लदने अलन्िम म्याद समाप्त भएपलछ दरखास्ि स्िीकृि भएका 
सब ैउमेद्वारहरूको नामाििीको सचूी ियार  गरी सूचना पाटी र नगरपालिकाको 
िेभसाइटमा प्रकालशि गनुय पनेछ । 

१८ पिीिा हुने म्मम्त, समय ि केन्र : यस काययलिलि बमोलजम लिने परीक्षा, सलमलिि े
िोकेको लमलि, स्र्ान र समय र केन्द्रमा सञ्चािन हुनेछ । 

१९ पिीिाको पणूाणङ्क ि उिीणाणङ्क : (१) सलमलिबाट लिइन ेप्रलियोलगिात्मक 
परीक्षाको पूर्ायङ्क दहेाय अनुसार हुनेछ : 
क लिलखि परीक्षाको अङ्क १०० अङ्क 
ख प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क २५ अङ्क 
ग अन्िरिािायको २५ अङ्क 

(२) उपदिा (१) बमोलजम लिइने लिलखि परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको 
उलिर्ायङ्क क्रमश: पैलिस र दश अङ्क हुनेछ । 

२० प्रयोगात्मक पिीिा : लिषयको प्रकृलि हरेी आिश्यक ठानमेा मात्र सलमलिि े
प्रयोगात्मक परीक्षा लिनेछ । 

२१ सफल उमेद्वािको सचूी प्रकाशन गरिने:   
(१) लिलखि र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइएकोमा सो परीक्षा समेिबाट उलिर्य भई सब ै
भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उमेद्वारहरूमध्यबेाट दहेायको अनुपािमा उलिर्य 
उमेदिारहरू र्प गरी अन्िरिािायको िालग उमेद्वारको नाम बर्ायनुक्रम अनसुार 
प्रकाशन गररने छ । 
ररि पद सङ्ख्या       र्प हुने सङ्ख्या 

१-५       २ 
६-१०       ३ 
११ दलेख बढी      ४ 

िर अलन्िम क्रमसङख्यामा एक जना भन्दा बढी उमेद्वारि ेिरािर अङ्क प्राप्त गरेमा 
त्यस्िो  सब ैउमेद्वारको नाम प्रकाशन गररन ेछ । 
(२) लनयम १९(१) बमोलजम उिीर्ायङ्क प्राप्त गने उमेद्वार आिश्यक सङ्ख्यामा 
नभएमा जलि जनािे उिीर्ायङ्क प्राप्त गरेका छन त्यलि उमेद्वारको नाम प्रकाशन गररन े
छ । 
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२२ अन्तििाताणको  अङ्क 
अन्ििायिायको िालग छूट्याइएको  पलच्चस अङ्क दहेाय बमोलजम लदइने छ : 
(१) शैलक्षक योग्यिा िापि सेिा प्रिेशको िालग िोलकएको शैलक्षक योग्यिाको 
प्रर्म श्रेर्ीको भए ३ अङ्क लद्विीय अङ्को भए २ अङ्क र ििृीय शे्रर्ीको भए १ 
अङ्क िर्ा मालर्लिो शैलक्षक योग्यिाको हकमा प्रर्म लद्विीय र ििृीय शे्रर्ीको 
अङ्कको िालग क्रमश २, १ र ०.५ प्रदान गररने छ । 
(२) अन्िरिािाय बापि बढीमा २० अङ्क । 
िर अन्िरिािायमा अङ्क लददा कुनै उमेद्वारिाई ७० प्रलिशि भन्दा बढी र ३५ प्रलिशि 
भन्दा कम अङ्क प्रदान गदाय त्यस्िो कारर् खिुाउनु पनेछ । 

२३ छुट अन्तिाणताण  म्लन सम्कने : (१) अन्ििायिायको िालग छालनएको उमेद्वारि े
दहेायका कारर् दखेाई अन्िरिािाय सम्पन्न भएको लमलिि े ३ लदन लभत्र 
अन्िरिािायको िालग उपलस्र्ि हुन नसकेको प्रमार् सलहि आिै िा िारेशनामा 
मािय ि लनिेदन लदएमा र सलमलिि े जाचिझु गदाय मनालसि दखेमेा अन्िरिािाय 
भएको लमलिि े७ लदन लभत्र त्यस्िो छुट उमेदिारको अन्िरिािाय लिने व्यिस्र्ा गनय 
सक्ने छ । 
 सरकारी कामको लसिलसिामा उपलस्र्ि हुन नसकेमा  
 लकररया बस्नु परेमा  
 सुत्केरी भएमा  
 अशि लिरामी भएको कुरा लचलकत्सकबाट प्रमालर्ि भएमा (अस्पिाि भनाय 

भइ उपचाररि भएको कागजाि पेश गनुय पन)े 
 भलििव्य परेमा  

२४ योग्यतािम प्रकाम्शत गनुण पनन : 
सलमलिि े लिलखि र प्रयोगात्मक परीक्षा लिएको भए सो परीक्षामा सिि भएका 
उमेद्वारि ेअन्िरिािायमा प्राप्त गरेको अङ्क जोिी सब ैपरीक्षाबाट सिि भएका 
उमेद्वारको नाम लनयलुिको िालग लसिाररस सलहि योग्यिा क्रम प्रकालशि गनुय पनेछ 
। त्यसरी लसिाररस गदाय उपिब्ि भएसम्म ररि पद सङ्ख्याको १० प्रलिशिि ेहुन 
आउने सङ्ख्या िा १ मध्य ेजनु बढी हुन्छ, मा उमेद्वारको नाम बकैललपक सूचीमा 
राख्नु पनेछ । 

२५ म्शिकको म्नयुम्क्त : 
(१) दिा (२३) बमोलजम प्रकालशि योग्यिाक्रममा आिाररि भएर लनयलुिको 
िालग सलमलिि ेनगर लशक्षा कायायिय समक्ष लि्ञलापन प्रकालशि भएको लमलिि े३० 
लदन लभत्र लसिाररस गनुय पनेछ । 
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(२)  नगर लशक्षा कायायियि ेलसिाररस प्राप्त भएको लमलिि े५ लदन लभत्र लनयलुिको 
िालग योग्यिाक्रम अनुसार ररि स्र्ानमा सिि उमेद्वारिाई लिद्भािय छनौटको 
समेि अिसर लदई ५ लदने सूचना प्रकालशि गनेछ । 
(३) उपदिा (२) अनुसार प्राप्त भएको लिद्भािय छनौट िारमको आिारमा नगर 
लशक्षा सलमलिको लनर्ययानुसार स्र्ानीय लशक्षा अलिकारीि ेसिि उमेदिारिाई 
बढीमा १ शैलक्षक सत्रको िालग लनयिु गरी लिद्भाियमा पदस्र्ापन गनेछ । 

२६ बैकम्ल्पक उमेद्वािलाई म्नयुक्त गनण सक्ने : 
(१) लसिाररस भएको व्यलि नगर लशक्षा कायायियमा लनयलुि लिन पदस्र्ापना 
भएको लमलिि े१० लदन लभत्र सम्पकय मा नआएमा िा लनयलुि पत्र बझुकेो लमलिि े७ 
लदन लभत्र खटाइएको लिद्भाियमा हालजर नभएमा,  
(२) लनयलुि पत्र लिन इन्कार गरेमा िा नलिने लिलखि लनिेदन लदएमा र 
(३) लनयलुि बझुकेो ३ मलहनालभत्र रालजनामा लदइ रालजनामा स्िीकृि भएमा । 

२७ दिखास्त िद्द िा म्सफारिस िदि हुन सक्ने : (१) कुनै उमेद्वारि े झटुा लििरर् 
लदएको प्रमालर्ि भएमा िा परीक्षाको मयायदा भङ्ग गरेमा िा त्यस्िो कायय गने उद्भोग 
गरेमा सलमलिि ेत्यस्िो उमेद्वारको दरखास्ि रद्द गनय िा परीक्षा रद्द गनय सक्नेछ । 
(२) सलमलिबाट लनयलुिको िालग लसिाररस भएको कुन ै उमेद्वारि े लनयलुि लिन 
नपाउद ैलनज लसिाररस हुन नसक्न ेकुनै प्रमालर्क कारर् उपिब्ि भएमा सलमलिि े
त्यस्िो उमेद्वारको लसिाररस बदर गनय सक्न ेछ । 
(३) कुनै उमेद्वारि े झटुो लििरर् लदएको कुरा त्यस्िो उमेद्वार लसिाररस गररएको 
पदमा लनयलुि भईसके पलछ जानकारी हुन आएमा सलमलिि े लनजउपर लिभागीय 
कारिाहीको िालग सम्बलन्िि अलिकारी समक्ष िलेख पठाउनु पनेछ । 

 
परिच्छेद पााँच 

म्िम्िध 
२८ गोप्य िहने :सलमलिि े लिने परीक्षासाँग सम्बलन्िि सब ै प्रकारका अलभिखेहरू 

गोप्य रहने छन् । 
२९  पिी�ा ि म्िज्ञापन िद्द गनण सक्ने :  (१) परीक्षा सञ्चािन हुदााँका बखि 

परीक्षा केन्द्रमा कुन ैप्रकारको गिििी भएमा कुन ैबािा अिरोि खिा भएमा िा 
परीक्षा सञ्चािन  हुन नसकेमा सलमलिि ेसो लदनको परीक्षा कारर् जनाई रद्द गनय 
सक्नेछ । 

३० म्िशेषज्ञको सेिा म्लन सक्ने : (१) सलमलिि े आफ्नो काययसाँग सम्बलन्िि 
लिषयमा आिश्यकिानसुार लिशषे्ञल सेिा लिन सक्ने छ  
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(२) यसको िालग सलमलिि े प्रत्यके िषय लिशषे्ञल सूची अध्यािलिक गरी राख्न 
सक्ने छ । 

३१ पालना गनुण पनन  :  लशक्षक छनौट सलमलिि े यस सम्बन्िमा लशक्षक सेिा 
आयोगको सामान्य मान्यिा  र पाट्यक्रमको पािना गनुय पनेछ । 

३२ म्नदनम्शका जािी गनण सक्ने: सलमलिि े आफ्नो काम कारिाही सुचारुपि े
सञ्चािन गनयको िालग ऐन र यस काययलिलिको अिीनमा रही आिश्यक 
लनदलेशका जारी गनय सक्न ेछ । 

आ्ञलाि,े  
प्रलदपराज अलिकारी,  

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि 
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गोिखा नगिपाम्लकाको म्शिा व्यिस्थापन कायणम्िम्ध, २०७५ 
गोरखा नगरपालिका 

प्रस्िािनाः 
  
गोरखा नगरपालिका क्षते्रलभत्र सञ्चालिि लिद्भाियहरूमा ररि भएको लशक्षक दरिन्दी िर्ा 
अनुदान कोटामा करार माध्यमबाट नयााँ लनयलुि िर्ा सरुिा, बािलबकास केन्द्रको 
सञ्चािन अनुमलि, लिद्भाियको पूिायिार, कक्षा घटाउने िा बन्द गने िर्ा िी लिद्भाियमा 
काययरि लशक्षकहरूको व्यिस्र्ापन, लिद्भािय व्यिस्र्ापन सलमलिको गठन, लिद्भाियको 
सामालजक परीक्षर्, लिद्भाियको िखेा परीक्षर् र सांस्र्ागि लिद्भाियको छात्रिलृि सम्बन्िी 
लिषयहरूमा ित्काि व्यिस्र्ापन गनय ऐनको व्यिस्र्ा पयायप्त नभएकाि ेलशक्षा लनयमाििी 
जारी नहुाँदासम्म नगर लशक्षा सलमलि, गोरखा नगरपालिकाि े काययलिलि बनाएर 
सांक्रमर्कािीन व्यिस्र्ापन गनय गोरखा नगरपालिकाको लशक्षा ऐन, २०७४ को दिा (५६) 
ि ेलदएको अलिकार प्रयोग गरी नगर लशक्षा सलमलिि ेयो काययलिलि बनाई जारी गरेको छ । 

१. सङ्म्िप्त नाम ि प्रािभि : (१)  यस काययलिलिको नाम 'गोरखा नगरपालिकाको 
लशक्षा व्यिस्र्ापन काययलिलि, २०७५' रहकेो छ । 
(२)  यो काययलिलि गोरखा नगरपालिका भर िाग ूहुनेछ । 
(३)  यो काययलिलि िरुुन्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२.   परििाषा : लिषय िा प्रसङ्गि ेअको अर्य निागमेा यस काययलिलिमा– 
(क) “ऐन” भन्नाि ेगोरखा नगरपालिकाको लशक्षा ऐन २०७४ िाई सम्झनु पछय ।  
(ख) “प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्र” भन्नाि ेिीन िषय उमेर परूा भई पााँच बषय उमेर 

पूरा नगरेका बािबालिकाहरूको िालग लनयम ११ बमोलजम खोलिएको 
प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्र, नसयरी, केजी, मन्टेश्वरी आलद सम्झनु पछय ।  

(ग) अलभभािक भन्नाि ेलिद्भाियको अलभिखेमा लिद्भार्ीको अलभभािक भनी 
जनाइएको व्यलििाई सम्झनु पछय । सो शव्दि े लिद्भार्ीको बाबु, आमा, 
एकाघरका हजरुबा, हजरुआमा, पररिारका अन्य सदस्य सम्झनु पछय । सो 
शव्दि ेलनजको बाब,ु आमा, हजरुबा, हजरुआमा, पररिारका जठेा सदस्यहरू 
नभएको अिस्र्ामा लनजको अध्ययन अध्यापन काययमा सांरक्षकत्ि प्रदान गन े
सांरक्षक समेििाई जनााँउछ । िर यस प्रयोजनको िालग सम्बलन्िि ििा 
कायायियिे काननू बमोलजम प्रमालर्ि गरेको सांरक्षकको प्रमार्पत्र लिद्भाियमा 
लिद्भार्ी भनयको क्रममा अलभिेख जनाएको हुन ुपछय ।  
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(घ)  “व्यिस्र्ापन सलमलि” भन्नािे ऐन बमोलजम गठन हुने लिद्भािय व्यिस्र्ापन 
सलमलि सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “मन्त्रािय” भन्नािे सांघीय सरकारको लशक्षा हेने मन्त्रािय सम्झन ुपछय ।  
(छ) “सांघीय लशक्षा ऐन” भन्नािे सांघीय सांसदिे बनाएको लशक्षा ऐनिाई सम्झन ुपछय  

३   म्िद्यालय खोल्नको लाम्ग पिूाणधाि: लिद्भािय खोलनको िालग अनुसूची १ 
बमोलजमको पूिायिार परूा गरेको हुनु पनेछ ।  

४  यस अम्घ दताण िएका म्िद्यालय सभिन्धी म्िशेष व्यिस्था: (१) यस अलघ 
लनयमानुसार दिाय भई सांचािनमा रहकेा लिद्भाियहरू यसै प्रलक्रया िमोलजम सांचािन 
भएका मालननेछन् । िर यस अलघ दलेख सांचािनमा रहकेा लिद्भाियहरूि ेनगर लशक्षा 
कायायियि ेिोकेको ढााँचामा लििरर् र कागजपत्र पेश गनुय पनछे । 
(२) उपलनयम (१) िमोलजमको लििरर् प्राप्त भए पलछ नगर लशक्षा कायायियिे ऐन र यस 
काययिलि िमोलजम परूा गनुय पने पिूायिार िगायिको लिषयमा लनदशेन लदन सक्नेछ  
(३)  उपलनयम २ बमोलजमको लनदशेन प्राप्त भएपलछ सम्बलन्िि लिद्भाियि े सो 
पूिायिार परूा गने कायययोजना सलहिको प्रलििद्दिा पत्र नगर लशक्षा कायायियमा 
बझुाउनु पनेछ । 
(४)  त्यसरी बझुाएको कायययोजना अनुसार नगर लशक्षा सलमलिि ेिोकेको लमलिलभत्र 
लिद्भाियि ेआफ्नो पूिायिार पूरा गनुय पनेछ । 
(५)  अनुसुची १ बमोलजमको पूिायिार नगर लशक्षा सलमलिि ेिोकेको अिलिमा पूरा 
गरेमा नगर लशक्षा कायायियि ेसञ्चािन अनुमलि पत्र लदने छ । 

 ५   म्िद्यालयले पालन गनुण पनन शतण तथा बन्देजहरू: लिद्भाियि ेपािन गनुय पने शिय 
िर्ा बन्दजेहरू दहेाय बमोलजम हुनेछ: 
(क) रालष्रयिा प्रलि आाँच आउने पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपुस्िक अध्यापन गनय, 

गराउन नहुन,े  
(ख) लिद्भाियमा िािमैत्री, अपाङ्गिामैत्री िर्ा िङ्ैलगक मैत्री बािािरर् सजृना 

गने, 
(ग)  अलभभािकको िालषयक भेिा गराई लिद्भाियको आय व्यय, शैलक्षक उपिलब्ि 

र आगामी शैलक्षक सत्रको काययक्रमको जानकारी गराउन,े 
(घ)   प्रचलिि कानून बमोलजम आय व्ययको िखेा राख्न ुपन,े  
(ङ)  लिद्भाियि ेगरेको िगानीको अलभिखे राख्नु पन,े  
(च)  लिद्भाियमा नेपािको रालष्रय एकिा, साियभौलमकिा, जािीय, क्षते्रीय, 

भालषक, िलैगक, सामालजक िर्ा िालमयक सलहष्र्ुिामा खिि पाने कुनै पलन 
लक्रयाकिाप हुन नलदन,े  
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(छ)  लिद्भाियमा लनयलमि रुपमा पररयोजना कायय सामालजक सेिा, अलिररि 
लक्रयाकिाप, िर्ा अन्य काययक्रम सञ्चािन गनुय पन,े 

(ज) लिद्भािय िर्ा छात्रािासमा स्िस्र्कर, सत्य, लनष्टा र नैलिक चररत्र लनमायर्, 
उद्भमलशििा प्रिियन, समालजक सद्भाि प्रिद्दनय िर्ा सामालजक लिकृलिको 
क्रमश: उन्मुिनको िािािरर् कायम गनय प्रयास गने,  

(झ)  नगर सभाि ेपाररि गरेको कानून िर्ा शैलक्षक नीलिको अलिनमा रही काम 
गनुयपने,   

(ञ) आिासीय लिद्भाियमा नगर लशक्षा सलमलिि े लनिायरर् गरे बमोलजम 
लिद्भार्ीको िालग खाना िर्ा पौल�क आहार, आिास िर्ा सुरक्षाको गरु्स्िर 
कायम गनुय पन,े  

(ट)  यस काययलिलि बमोलजम पूरा गनुय पन ेपूिायिारहरू कायम राख्नु पने र लिद्भार्ी 
सांख्याका आिारमा पूिायिारको लिस्िार िर्ा स्िर िलृद्द गनुयपन,े    

(ठ)  मन्त्रािय र नगर लशक्षा कायायियि े लनिायरर् गरेको ढााँचामा लिद्भाियिे 
शैलक्षक िथ्याङ्क ियार गरी शैलक्षक सत्र सलकएको ३५ लदन लभत्र नगर लशक्षा 
कायायियमा पठाउनु पन,े    

(ि)  लिद्भाियि ेलिद्भार्ी यािायािको िालग प्रयोग गने सिारी सािन प्रचलिि 
कानून बमोलजमको मापदण्ि अनुरुप परीक्षर् गररएको हुनु पने िर्ा उि 
परीक्षर्को प्रमालर्ि लििरर् अन्य नगर लशक्षा कायायियि ेमाग गरेको र्प 
लििरर्हरू लनयलमि रूपमा नगर लशक्षा कायायियमा बझुाउनु पने,  

(ढ)  प्रत्यके िषय लिद्भाियको िखेा परीक्षर् िर्ा सामालजक परीक्षर् गराई 
त्यसको प्रलििेदन नगर लशक्षा कायायियमा पठाउनु पन,े  

(र्)  िोलकएको मापदण्ि अनुरुप लिद्भाियको भिन, शौचािय, लिद्भािय पररसर 
िर्ा कक्षाकोठा सिा िर्ा सुरलक्षि राख्न ुपन ेर 

(ि)  प्रचलिि कानून बमोलजम नगर लशक्षा कायायियि े िोकेका अन्य शियहरू 
पािना गनुय पने । 

६ नगिपाम्लकाले म्िद्यालय सानण, गाभ्न, नाम परिितणन गनण िा बन्द गनण सक्ने  
(१) गोरखा नगरपालिकाको लशक्षा ऐन, २०७४ मा भएको व्यिस्र्ाका अलिररि 
दहेाय अनुसारको अबस्र्ामा लिद्भाियहरू आपसमा समायोजन गनय सलकन ेछ: 
(क) अनुसूची–१ बमोलजमको पूिायिार कायम नरहकेो,  
(ख) अलिकाांश कक्षामा सो कक्षाको िालग िोलकएको लिद्भार्ी सङ्ख्याको 

ििुनामा िीस प्रलिशि भन्दा कम लिद्भार्ी सांख्या भएको,  
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(ग) लिद्भािय समायोजन सम्बन्िमा नगर लशक्षा सलमलिि ेर्प काययलिलि बनाइ 
िाग ुगनय सक्नेछ ।  

७.  गाम्िएका िा बन्द गरिएका म्िद्यालयको सभपम्िको व्यिस्थापन : (१) लनयम 
६ बमोलजम लिद्भािय गालभएमा गालभने लिद्भाियमा रहकेो चि अचि सम्पलि, 
िलनयचर, पाठ्यपुस्िक, पाठ्यसामग्री िगायिका अन्य शैलक्षक सामग्री गालभएको 
लिद्भाियको नाममा नामसारी गरी िा लजन्सी दालखिा गरी आम्दानी बााँिी अलभिखे 
राख्नु पनेछ । 

८.  म्िद्यालयको तह िा किा घटाउन सम्कने: कुन ैलिद्भाियको सम्बन्िमा लनयम ६ 
को उपलनयम १(ख)को अिस्र्ा लिद्भमान रहकेो भएिापलन लिद्भािय गाभ्ने आिार 
औलचत्यपूर्य नदलेखएमा नगर लशक्षा कायायियको लसिाररसमा नगर लशक्षा सलमलिि े
त्यस्िो लिद्भाियको मालर्लिो िह िा कक्षा घटाउन सक्ने छ । 

९.  म्िद्यालयको किा थप गनण सम्कने : (१) कुन ैलिद्भाियि ेकक्षा र्प गनय चाहमेा 
शैलक्षक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्िीमा चार मलहना अगािै  अनुसुची २ बमोलजमको 
ढााँचामा नगर लशक्षा कायायिय समक्ष लनिेदन लदन ुपनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम लनिेदन परेमा नगर लशक्षा कायायियि ेर्प हुने कक्षाको 
िालग अनुसूची १ बमोलजमको पूिायिार पूरा भए िा नभएको सम्बन्िमा आिश्यक 
जााँचबझु गनेछ । स्र्िगि जााँचबझु गदाय पूिायिार पूरा गरेको दलेखएमा लनर्ययको िालग 
नगर लशक्षा सलमलिमा पेश गरी सलमलिको लनर्ययानुसार नगर लशक्षा कायायियि े
शैलक्षक सत्र सुरु हुन ुअगािै कक्षा र्प गनय अनुसूची ३ बमोलजमको ढााँचामा अनमुलि 
लदन सक्नेछ ।  

(३) उपलनयम (२) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन प्रालिलिक लशक्षा प्रदान गन े
लिद्भाियको कक्षा र लिषय र्प गने अनुमलि सांघीय लशक्षा मन्त्राियबाट स्िीकृि 
मापदण्िका आिारमा नगर लशक्षा सलमलिि ेगनेछ । 

१०. प्रािम्भिक बाल म्शिा केन्रको अनमुम्त (१) कुनै सांस्र्ा िा व्यलिि ेप्रारलम्भक 
बाि लशक्षा केन्द्र स्र्ापना गनय चाहमेा अनुमलिको िालग सम्बलन्िि ििा कायायियको 
लसिाररसमा अनसुूची–४ बमोलजमको ढााँचामा नगर लशक्षा कायायियमा लनिेदन लदन ु
पनेछ ।  
(२) उपलनयम (१) बमोलजम लनिेदन पनय आएमा त्यस्िो लनिेदनका सम्बन्िमा 
आिश्यक जााँचबझु गदाय अनुसूची ५ बमोलजमको पूिायिार पुरा गरेको दलेखएमा 
लनिेदकिाई प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्र स्र्ापना गनय अनुमलि लदन मनालसब 
दलेखएमा रु ५०,०००।– िरौटी िापि जम्मा गरेको भौचर लिई स्र्ानीय लशक्षा 
अलिकारीि ेअनुसूची–६ बमोलजमको ढााँचामा अनमुलि लदने छ ।  
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मालर् ज ेसकैु उलिखे गररए पलन समुदाय िा लिद्भाियमा सञ्चालिि  बािलिकास 
केन्द्रको अनुमलिको िालग िरौटी आिश्यक हुन ेछैन । िर स्र्ानीय िहिाई आलर्यक 
दालयत्ि पने गरी यस्िो केन्द्र खोलिने भएमा नगर काययपालिकाको अनमुलि लिन ुपनेछ ।    

 (३) कुनै बािलिकास केन्द्रि े उपलनयम (२) बमोलजम िोलकएको शिय अनुरूप 
प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्र सञ्चािन नगरेमा त्यस्िो केन्द्रिाई लदएको अनमुलि 
स्र्ानीय लशक्षा अलिकारीि ेजनुसुकै बखि रद्द गनय सक्नेछ ।   

११.  स्िीकृत पाठ्यिम प्रयोग गनुण पनन: प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्रमा रालष्रय पाठ्यक्रम 
लिकास िर्ा मूलयाङ्कन पररषदबाट स्िीकृि पाठ्यक्रम प्रयोग गनुय पनेछ ।  

१२.  व्यिस्थापन सम्मम्तको सदस्य छनौट सभबन्धी व्यिस्था: (१) प्रिानाध्यापकि े
गोरखा नगरपालिकाको लशक्षा ऐन, २०७४ को दिा २१ को उपदिा (१) को खण्ि 
(१) (क) बमोलजमको व्यिस्र्ापन सलमलि सदस्यको छनौट गनयको िालग ित्काि 
कायम रहकेो व्यिस्र्ापन सलमलिको कायय अिलि समाप्त हुन ुभन्दा िीस लदन अगाि ै
कलम्िमा साि लदनको पूिय सूचना लदई अलभभािक भेिा आव्हान गनुय पनेछ ।  

िर कुनै कारर्ि ेव्यिस्र्ापन सलमलि भङ्ग िा लिघटन भएको िा व्यिस्र्ापन 
सलमलिको अध्यक्षको पद ररि भएको अिस्र्ामा त्यसरी लिघटन िा ररि भएको 
लमलिि ेपन्र लदन लभत्र व्यिस्र्ापन सलमलि िा ररि सदस्यको छनौटको िालग यस 
लनयम बमोलजम सूचना लदई अलभभािकको भेिा गराउनु पनेछ िर एक िषयभन्दा कम 
अिलिको िालग ररि अध्यक्षको छनौट गररने छैन । 
(२)  उपलनयम (१) बमोलजम सदस्य छनौट गने सम्बन्िमा अलभभािकिाई सहयोग 
गनयको िालग सम्बलन्िि स्रोिव्यलिको सयोजकत्िमा, प्रिानाध्यापक र सम्बलन्िि 
लिद्भािय रहकेो ििा कायायियको कमयचारी प्रलिलनलि रहकेो िीन सदस्यीय छनौट 
सहयोग सलमलि गठन हुने छ ।  
िर सम्बलन्िि ििा कायायियमा कमयचारीको अभाि भएमा नगरपालिकाि ेआफ्नो 
अन्य कमयचारीिाई प्रलिलनलि िोक्न सक्ने छ । 
(३)  अलभभािकहरूको भेिाबाट व्यिस्र्ापन सलमलिको सदस्यहरू छनौट गन े
सम्बन्िमा अन्य कायय लिलि नगर लशक्षा सलमलिि े िोकेकोमा सोही बमोलजम र 
निोकेकोमा सहयोग सलमलिि ेिोके बमोलजम हुनेछ । 
(४)  राजीनामा स्िीकृि गने:  व्यिस्र्ापन सलमलिका सदस्यको राजीनामा सो 
सलमलिका अध्यक्षि े र व्यिस्र्ापन सलमलिका अध्यक्षको राजीनामा नगर लशक्षा 
सलमलिि ेस्िीकृि गनेछ ।  
(५) अलभभािकको अलभिखे राख्न:े   
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(क) लिद्भाियि े लिद्भार्ीको अलभिखे राख्दा भनाय हुदााँ सग ैआएका लिद्भार्ीका 
बाबु, आमा, बाजे, बज्य,ै दाज ुिा अलििालहि लददीको नाम, र्र र ठेगाना 
उलिखे गनुय पने छ र त्यस्िा अलभभािक नभएका लिद्भार्ीको हकमा 
लिद्भार्ीिाई सांरक्षकत्ि प्रदान गने व्यलिको अलभिखे राख्नु पनेछ  

(ख) उपलनयम (१) बमोलजम लिद्भार्ीिाई सांरक्षकत्ि प्रदान गने व्यलििाई 
अलभभािकको रुपमा अलभिखे राख्दा लनजि ेसांरक्षकत्ि प्रदान गरेको व्यहोरा 
सम्बलन्िि ििाध्यक्षबाट प्रमालर्ि भएको हुनु पनेछ । 

१३.  व्यिस्थापन सम्मम्तको बैठक सभबन्धी कायणम्िम्ध : (१) व्यिस्र्ापन सलमलिको 
बठैक दईु मलहनामा कम्िीमा एक पटक बस्नेछ । 
(२)  व्यिस्र्ापन सलमलिको बठैक सलमलिको अध्यक्षको लनदशेनमा सदस्य–
सलचिि े बठैकको छिििका लिषय समेि समािेश गरी बहिर घण्टा अगाि ै
बोिाउनेछ ।  
(३)  उपलनयम (१) मा जनुसुकै कुरा िलेखएको भए िापलन व्यिस्र्ापन सलमलिका 
एक लिहाई सदस्यहरूि े लिलखि अनुरोि गरेमा व्यिस्र्ापन सलमलिको सदस्य–
सलचिि ेजलहि ेसुकै पलन व्यिस्र्ापन सलमलिको बठैक बोिाउनु पनेछ ।  
(४)  व्यिस्र्ापन सलमलिमा ित्काि कायम रहकेा पचास प्रलिशि भन्दा बढी 
सदस्यहरू उपलस्र्ि भएमा व्यिस्र्ापन सलमलिको बठैकको िालग गर्पूरक सांख्या 
पुगकेो मालननेछ ।  
(५)  व्यिस्र्ापन सलमलिको बठैकको अध्यक्षिा अध्यक्षिे र लनजको 
अनुपलस्र्लिमा जषे्ट सदस्यि ेगनेछ ।  
(६)  व्यिस्र्ापन सलमलिको बठैकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा 
बठैकको अध्यक्षिा गने व्यलिि ेलनर्ाययक मि लदन सक्नेछ। 
(७)  व्यिस्र्ापन सलमलिको बठैक सम्बन्िी अन्य काययलिलि व्यिस्र्ापन सलमलि 
आिैं ि ेलनिायरर् गरे बमोलजम हुनेछ । 

१४.  व्यिस्थापन सम्मम्तमा छनौट हुन नसक्ने : दहेायको व्यलिहरू व्यिस्र्ापन 
सलमलिमा छनौट हुन सक्न ेछैन : 
(क)  गरै नेपािी नागररक,  
(ख)   पच्चीस िषय उमरे परूा नभएको,    
(ग)   प्रचलिि कानून बमोलजम कािो सूचीमा परेको, 
(घ)  नैलिक पिन दलेखने िौजदारी अलभयोगमा अदाििबाट कसूरदार ठहररएको, 
(ङ) नगरसभाका सदस्यहरू (पदने बाहके) । 
(च) लशक्षक िा अन्य सरकारी कमयचारीहरू 
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(छ) अन्य लिद्भाियहरूको व्यिस्र्ापन सलमलि र गरु्स्िर िखेाजोखा िर्ा 
सुपररिेक्षर् सलमलिका सदस्यहरू । 

१५. सामुदाम्यक म्िद्यालयको व्यिस्थापन सम्मम्तको काम, कतणव्य ि अम्धकाि : 
(१) ऐन र यस काययलिलिमा अन्यत्र िलेखएका काम, कियव्य र अलिकारका अलिररि 
सामुदालयक लिद्भाियको व्यिस्र्ापन सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार दहेाय 
बमोलजम हुनेछ : 
(क) लिद्भाियको सञ्चािन, रेखदखे, लनरीक्षर् र व्यिस्र्ापन गन े
(ख)  लिद्भाियको िालग चालहने आलर्यक स्रोि जटुाउन,े  
(ग)  लशक्षक िर्ा कमयचारीिाई िालिमको िालग छनौट गने,  
(घ)  िालिममा जाने लशक्षक िर्ा कमयचारीिाई िालिमबाट िकेपलछ कम्िीमा िीन 

िषयसम्म लिद्भाियमा सेिा गनुय पने सम्बन्िमा शियनामा गराउन,े  
(ङ) लशक्षक िर्ा कमयचारीहरूको सेिाको सरुक्षाको िालग पहि गन,े  
(च)  ऐनमा िोलकएको प्रलक्रया परूा गरी लिद्भाियको स्रोिबाट व्यहोने गरी लशक्षक 

िर्ा कमयचारी लनयिु गने र त्यसरी लनयिु लशक्षक िर्ा कमयचारीिाई नेपाि 
सरकारि े समान िहका लशक्षक िर्ा कमयचारीिाई िोलकलदएको ििब 
स्केिमा नघटाई ििब भिा लदने,   

 (छ)  लिद्भाियका लशक्षक िर्ा कमयचारीहरूको हालजरी जााँच गरी गयि हुने लशक्षक 
िा कमयचारी उपर आिश्यक कारबाही गने, 

(ज)  कुनै लशक्षक िा कमयचारीिाई यस काययलिलि बमोलजम व्यिस्र्ापन सलमलिि े
कारबाही गनय पाउने लिषयमा लिभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी नगर 
लशक्षा कायायियिाई लदने िर्ा आिूिाई कारबाही गने अलिकार नभएको 
लिषयमा कारबाहीको िालग लसिाररस गनुय पने भएमा आिश्यकिा अनुसार 
आफ्नो राय सलहिको प्रलििेदन नगर लशक्षा कायायियमा पठाउने, 

(झ) प्रत्यके िषय लिद्भाियका चन्दादािा र अलभभािकहरूको भेिा गराई 
लिद्भाियको अलघलिो शैलक्षक िषयको आय, व्यय िर्ा शैलक्षक उपिलब्ि र 
आगामी िषयको शैलक्षक काययक्रमको सम्बन्िमा साियजलनक परीक्षर् गराउने,  

(ञ)  लिद्भाियको शैलक्षकस्िर िलृद्द गनय आिश्यक शैलक्षक सामग्रीहरूको व्यिस्र्ा 
गने,   

(ट)  नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार र नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने लिलभन्न 
काययक्रमहरूमा लिद्भाियिाई सररक गराउने,  

(ठ)  लिद्भार्ीहरूि ेपािना गनुय पने आचार सांलहिा बनाई िाग ूगने,  
(ि) लशक्षक िर्ा कमयचारीहरूको अलभिखे अध्यािलिक गराई राख्ने,   
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(ढ)  नगर लशक्षा सलमलिको लनर्ययानुसार िोलकएको िखेा परीक्षक मािय ि िखेा 
परीक्षर् गराउन,े  

(र्)  लिद्भार्ीिाई उपिब्ि गराइएको छात्रिलृि रकम प्रदान गने,  
(ि)  स्रोिव्यलिि ेलिद्भाियको चेक जााँच िा लनरीक्षर् गदाय हालजरी पुलस्िका िा 

लिद्भिुीय हालजरीमा गयि जनाएकोमा त्यस्िा गयि भएका लशक्षक िर्ा 
कमयचारीको गयि भएका लदनको ििब किी गने,  

(र्)  व्यिस्र्ापन सलमलिको सलचिािय लिद्भािय भिनमा राख्ने िर्ा लिद्भाियको 
कागजपत्र र अलभिखे सुरलक्षि गने,  

(द)  नगरपालिका र ििा कायायियसाँग समन्िय गरी शैलक्षक लिकासका 
काययक्रमहरू सञ्चािन गन,े 

(ि)  लिद्भाियमा िलक्षि समूहका िालग लिशेष प्रकृलिको शैलक्षक काययक्रम 
सञ्चािन गनय आिश्यक दलेखएमा नगर लशक्षा कायायियमािय ि 
नगरपालिकामा प्रस्िाि पेश गन े। 

(न) िालषयक रुपमा लिद्भाियका िालग आिश्यक मािसामान, मसिन्द सामग्रीको 
खररद योजना स्िीकृि गने, 

(प) लिद्भािय लशक्षािाई व्यिहाररक, सीपमूिक र स्िरीय बनाउन प्रलिस्पिी िर्ा 
सहयोगी भूलमका खलेने, 

(ि)  लिद्भाियको लिपद जोलखम अिस्र्ा िखेाजोखा गरी प्रभाि न्यनूीकरर्का 
िालग कायययोजना बमोलजम कायायन्ियन गने,  

(ब)  लिद्भाियको चि अचि सम्पलिको सांरक्षर् र सदपुयोग गने, 
(भ)  ऐनको दिा २३ बमोलजम लिद्भािय सञ्चािन काययलिलि बनाई लशक्षा 

सलमलिबाट स्िीकृि गराई िाग ूगने, 
(म) नगर काययपालिका, नगर लशक्षा सलमलि र स्र्ानीय लशक्षा अलिकारीि ेलदएको 

लनदशेन पािना गन,े 
(२)  व्यिस्र्ापन सलमलिि े आफ्नो अलिकार मध्य े आिश्यकिा अनुसार केही 
अलिकार व्यिस्र्ापन सलमलिको सदस्य–सलचििाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

१६. गुणस्ति लेखाजोखा तथा सपुरििेिण सम्मम्त: (१) प्रत्यके लिद्भाियमा 
लिद्भाियको सुपररिेक्षर्, गरु्स्िर अनुगमन र सामालजक परीक्षर् सलहिका अन्य 
काम गनयको िालग दहेाय बमोलजमको एक गरु्स्िर िखेाजोखा िर्ा सुपररिेक्षर् 
सलमलि रहनेछ । जसको गठन लिलि दहेाय अनुसार हुने छ : 
क) अलभभािकहरूि ेआिूमध्यबेाट छालन पठाएका १ जना अध्यक्ष र कलम्िमा 
एक जना मलहिा सलहि २ जना :       सदस्य 
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ख) सलमलिि ेमनोनयन गरेको स्र्ानीय लि्ञल िा समाज सेिी  १ जना      सदस्य 
ग) लिद्भाियको प्रअिाहके दोस्रो िररयिाको लशक्षक   सदस्यसलचि 
यसरी गठन हुने  गरु्स्िर िखेाजोखा िर्ा सुपररिेक्षर् सलमलि गठन नहुाँदासम्म 
बलढमा सम्बि २०७५ भाद्र मलहनासम्मको िालग हाि रहकेो लशक्षक अलभभािक 
सांघ गुर्स्िर िेखाजोखा िर्ा सपुररिेक्षर् सलमलिमा रुपान्िररि भई यर्ािि रहनछे । 
(२) स्रोिकक्षा सञ्चालिि लिद्भाियमा उपलनयम (२) बमोलजम िखेा िर्ा 
सुपररिेक्षर् सलमलि गठन गदाय अपाङ्गिा भएका लिद्भार्ीका अलभभािकहरू 
मध्यबेाट सकेसम्म एकजनाको प्रलिलनलित्ि हुनेछ ।   
(३)  उपलनयम (१) बमोलजम गलठि सलमलिका सदस्यको पदािलि िीन िषयको हुनेछ ।  
(४)  सामालजक परीक्षर् गने लिषयमा बठैक बस्दा िा लिद्भाियको सपुररिेक्षर् गदाय 
उपिब्ि भएसम्म िखेा सम्बन्िी जानकारी भएको कलम्िमा दईु जना स्र्ानीय 
व्यलििाई सहभागी गराउनु पने छ ।  
(५)  सलमलिको बठैक िीन मलहनामा कम्िीमा एक पटक बस्नेछ र सो सलमलिको 
बठैक सम्बन्िी अन्य काययलिलि सोही सलमलि आिैि ेलनिायरर् गरे बमोलजम हुनेछ ।   
(६)  उपलनयम (१) बमोलजम गलठि गरु्स्िर िखेाजोखा िर्ा सुपररिेक्षर् 
सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार दहेाय बमोलजम हुनेछ: 
(क) लिद्भाियमा लशक्षाको गरु्स्िर कायम गनयको िालग लिद्भािय व्यिस्र्ापन 

सलमलिको काययको अनुगमन गने र आिश्यक लनदशेन लदन,े   
(ख)  नगरपालिकाि े लनिायरर् गरे अनुसार लिद्भाियि ेशुलक दर कायायन्ियन गरे 

नगरेको सम्बन्िमा अनुगमन गने िर्ा सो सम्बन्िमा कुनै कैलियि दलेखएमा 
सच्याउन लिद्भाियिाई जानकारी गराउने िर्ा सो को प्रलििेदन नगर लशक्षा 
कायायियिाई लदने,  

(ग)  लिद्भाियको शैलक्षक गलिलिलिबारे लनयलमि जानकारी राख्ने िर्ा सो 
सम्बन्िमा लशक्षक, लिद्भार्ी र अलभभािक बीच लनयलमि अन्िरलक्रया गने ।  

(घ) लिद्भाियको सामालजक परीक्षर् गने: 
(ङ) यस काययलिलि र प्रचलिि काननू अनसुार लिद्भािय सञ्चािन भए नभएको अनगुमन 

गरी प्रलििेदन स्र्ानीय लशक्षा अलिकारी समक्ष पेश गने । 
(च) यस काययलिलिमा उलिखे भएको लिद्भाियि े पािना गनुय पने शिय पािना गरे 

नगरेको िर्ा लशक्षक कमयचारी र लिद्भार्ीको आचारसलहिा पािना भए नभएको 
अनुगमन गने । 

(छ) लिद्भाियमा सञ्चािन हुने आिलिक र िालषयक परीक्षाको परीक्षािि लिशे्लषर् 
गने िर्ा प्रिानाध्यापक र अन्य लशक्षकबाट लसकाइ उपिलव्ि लिशे्लषर् प्रलििेदन 
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प्राप्त गरी लिद्भाियको शैलक्षक गरु्स्िरको लस्र्लि प्रलििेदन नगर लशक्षा कायायियमा 
पेश गने िर्ा अलभभािक भेिामा साियजलनक गने । 

(ज) गरु्स्िर िखेाजोखा िर्ा सुपररिेक्षर् सलमलिको अन्य काम कियव्य र अलिकार 
िोलकए बमोलजम हुने छ । 

१७. व्यिस्थापन सम्मम्त म्िघटन गनण सक्ने:  दहेायका अिस्र्ामा नगर लशक्षा सलमलिि े
लिद्भािय व्यिस्र्ापन सलमलि लिघटन गनय सक्नेछ: – 

(क) लिद्भाियको सम्पलि लहनालमना गरेमा,  
(ख)  लिद्भाियको शैलक्षक िािािरर् खलबलयाएमा,   
(ग)  प्रचलिि कानुन िर्ा नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार िर्ा स्र्ानीय िहको नीलि लनयम 

लिपरीि काम गरेमा,  
(घ)  लिद्भाियको व्यिस्र्ापन सन्िोषजनक रूपमा गनय नसकेमा िा  
(ङ)  सम्बलन्िि लनकाय िा अलिकारीि ेलदएको लनदशेन पटक–पटक उिांघन गरेमा ।  

१८.  कमणचािी छनौट सभबन्धी व्यिस्था  (१) सामदुालयक लिद्भाियमा करारमा 
कमयचारी लनयलुिका िालग लसिाररस गनय प्रत्यके लिद्भाियमा दहेाय िमोलजमको एक 
कमयचारी छनौट सलमलि रहनेछ : 
(क) लिद्भािय व्यिस्र्ापन सलमलिको अध्यक्ष िा लनजि ेिोकेको सो सलमलिको 

सदस्य          अध्यक्ष  
(ख) नगर लशक्षा कायायियि ेिोकेको सो कायायियको प्रलिलनलि िा लि्ञल १ जना               

           सदस्य 
(ग) प्रिानाध्यापक                        सदस्य–सलचि 
(२)  लशक्षक िर्ा कमयचारी छनौट सलमलिको सलचिािय सम्बलन्िि लिद्भाियमा रहनेछ  
(३)  प्रचलिि कानुनमा कमयचारी छनौट गने सम्बन्िमा मापदण्िको लनिायरर् िा 
काययलिलि जारी गरेको भए कमयचारी छनौट सलमलिि े त्यस्िो मापदण्ि िा 
काययलिलिको पािना गनुय पनेछ । नगर लशक्षा कायायियि ेयस सम्बन्िमा लदएको मागय 
दशयन कमयचारी छनौट सलमलिि ेपािना गनुय पने छ । 
(४)  कमयचारी छनौट सलमलिको बठैक सम्बन्िी काययलिलि सो सलमलि आिैि े
लनिायरर् गरे िमोलजम हुनेछ । 
मालर् ज े सुकै उलिखे गररए िापलन लिद्भािय व्यिस्र्ापन सलमलिि े स्िीकृि 
दरिन्दीको अिीनमा रही प्रचलिि कानूनको प्रलिकुि नहुने गरी लिद्भािय 
सहयोगीको न्यनूिम पाररश्रलमक िोकी व्यलि िा सांस्र्ासाँग करार गरी सेिा करारबाट 
कायय सम्पादन गराउनु पनेछ । 
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(५) यस बमोलजम करारमा कमयचारी लनयलुि गदाय नगर लशक्षा कायायियबाट 
सम्बलन्िि लिद्भाियमा ररि रहकेो कमयचारीको स्िीकृि दरिन्दी लििरर् प्रमालर्ि 
गराएर मात्र लिद्भाियि ेकमयचारी छनौटको प्रलक्रया अगालि बढाउन कमयचारी छनौट 
सलमलिमा पठाउनु पने छ ।  

१९. किािमा म्शिक म्नयुम्क्त सभबन्धी व्यिस्थाः (१) स्िीकृि दरिन्दीमा स्र्ायी 
लशक्षक लनयलुि हुन नसकी िा ररि र्प लशक्षक अनुदान कोटामा ित्काि करारमा 
लशक्षक लनयलुि गनुय पन ेभएमा स्र्ानीय लशक्षा अलिकारीि ेलिद्भाियमा ररि रहकेो 
दरिन्दीको लििरर् लशक्षक छनौट सलमलिमा पठाउन ेछ ।  
(२)  उपलनयम (१) बमोलजम माग गरेको लििरर् प्राप्त भएपलछ लशक्षक छनौट 
सलमलिि े 'लशक्षक लनयलुि सम्बन्िी सलक्षप्त काययलिलि, २०७५' अनुसार लशक्षक 
छनौट सलमलिि े लसिाररस गरेमो सिि उमेदिारिाई बढीमा एक शैलक्षक सत्रको 
िालग स्र्ानीय लशक्षा अलिकारीि ेकरारमा लशक्षक लनयलुि गनय सक्नेछ । 
 (३)  उपलनयम (२) बमोलजम लशक्षक पदमा लनयिु हुन लनिेदन लदन ेउम्मेदिारि े
आफ्नो शैलक्षक योग्यिा, अध्यापन अनुमलि पत्र, नेपािी नागररकिाको प्रमार्पत्र र 
लनरोलगिाको प्रमार्पत्र लनिेदन सार् पशे गनुय पनेछ ।  
 (४)  उपलनयम (२) मा जनुसकैु कुरा िलेखएको भए िापलन करारमा लशक्षक लनयिु 
भएको एक शैलक्षक सत्र सम्म पलन ररि पदमा स्र्ायी पद पुलिय नभएमा नगर लशक्षा 
सलमलिि ेएक पटकमा अलिकिम एक िषयका िालग करारको म्याद र्प गनय सक्नछे 
। यसरी करार र्प भएको लशक्षकि ेनगरपालिकाबाट करार सम्झौिामा उलिलेखि 
बाहके र्प सुलििा दािी गनय सक्न ेछैन । 
(५)  उपलनयम (८) बमोलजम करार अिलि र्प गररएको जानकारी स्र्ानीय लशक्षा 
अलिकारीि ेलिद्भाियिाई लदनु पनेछ ।  

२०. सरुिा ि काज सभबन्धी व्यिस्था : (१) नगरपालिका लभत्रको कुनै लिद्भाियमा 
काययरि लशक्षकि ेअनुसचूी ७ बमोलजमको ढााँचामा सरुिाको लनिेदन लदएमा ररि 
रहकेो समान लिषय र िहको दरबन्दीमा नगर लशक्षा सलमलिको लनर्ययानुसार स्र्ानीय 
लशक्षा अलिकारीि ेसरुिा गने छ ।  
िर दहेायको अिस्र्ामा लशक्षकको सरुिा जनुसुकै समयमा सरुिा गनय सलकने छ । 

(क)  िोलकएको लजम्मेिारी िोलकएको समय लभत्र पूरा नगरेको भनी सम्बलन्िि 
लिद्भािय व्यिस्र्ापन सलमलिको लनर्यय सलहि प्रिानाध्यापकबाट लसिाररस 
भएमा,  

(ख)  एउटा लिद्भाियमा आिश्यकिा भन्दा बलढ एकै लिषयका लशक्षक भएमा,  
(ग)  दरिन्दी लमिान गने क्रममा िोलकएको मापदण्ि भन्दा बलढ लशक्षक भएमा,  
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(घ)  नैलिक आचरर् िर्ा लनजको व्यलिगि अनुशासन िगायिका कारर्बाट कुन ै
लशक्षकिाई सो लिद्भाियमा रलह रहाँदा लिद्भाियको शैलक्षक िािािरर् 
खििलिएको िा खििलिन सक्ने ब्यहोरा सम्बलन्िि ििा सलमलि, लिद्भािय 
व्यिस्र्ापन सलमलि, स्रोिव्यलि िा प्रिानाध्यापकबाट लसिाररस भई आएमा,  

(ङ)  कुनै लशक्षक उत्कृ� नलिजा लयाउन सिि रहकेो िा लिशेष्ञलिा सेिा प्रिाह 
गरेको अिस्र्ामा उि सेिािाई अन्य लिद्भाियमा उपयोग गनय आिश्यक 
दलेखएमा, 

(च)  पलि पलत्न दबु ैलशक्षक रहकेो अिस्र्ा भए सकभर एकै ििालभत्रका िा नलजकका 
लिद्भाियमा हुने गरी सरुिा गनुय परेमा, 

(छ)  कुनै लिद्भाियमा रहेको ररि दरिन्दीमा सरुिा हुन चाहेर कुनै लशक्षकिे काययरि 
लिद्भािय व्यिस्र्ापन सलमलिको लसिाररस सलहि लनिेदन लदएमा ।  

िर यसरी एउटै पदमा सरुिा हुन िरैे लशक्षकि े लनिदेन लदएमा दहेाय अनुसारको 
क्रममा सरुिा गररने छ : 

अ)   काययरि लिद्भाियमा कलम्िमा ४ िषय सेिा गररसकेको,  
आ)   सम्बलन्िि लशक्षकको लसकाइ उपिलब्ि नगरपालिकाको औसि उपिलब्ि भन्दा 

उच्च रहकेो, 
ई )  दरबन्दी ररि रहकेो लिद्भाियमा सम्बलन्िि लशक्षकको उपलिो शैलक्षक योग्यिा 

उपयोगी हुने कुरा दरबन्दी र काययरि जनशलिको लिशे्लषर्बाट दलेखएमा । 
(ज)  लशक्षक सरुिाको अन्य मापदण्ि लशक्षा सलमलिि ेिोके िमोलजम हुनेछ ।  
(२) एक पटक सरुिा भएको लशक्षकिाई त्यस लिद्भाियमा कलम्िमा िीन िषय सेिा 
पूरा नगरी सामान्यिा सरुिा गररने छैन । िर कुनै लिद्भाियमा काययरि लशक्षक असि 
भई सो स्र्ानमा लनजको उपचार हुन नसक्ने व्यहोरा नेपाि सरकारि ेिोकेको मेलिकि 
बोिय िा स्िीकृि लचलकत्सकि े लसिाररस गरेमा िा उपलनयम (६) को अिस्र्ामा 
लनजिाई जनुसुकै िखि पलन सरुिा गनय सलकनेछ ।  
(३) सरुिा भएको एक्काइस लदनलभत्र प्रिानाध्यापकि े सम्बलन्िि लशक्षक िा 
कमयचारीिाई अनुसूची–९ बमोलजमको ढााँचामा रमाना पत्र लदई सोको जानकारी 
सम्बलन्िि लिद्भािय र नगर लशक्षा कायायियिाई समेि लदनु पनछे । 

२१. अन्ति स्थानीय तह म्शिक सरुिा सभबन्धी व्यिस्था: (१) अन्य स्र्ानीय िहबाट 
गोरखा नगरपालिका लभत्रका लिद्भाियहरूमा सरुिा हुन चाहन ेलशक्षकि ेसरुिाको 
िालग अनुसूची–८ बमोलजमको ढााँचामा स्र्ानीय लशक्षा अलिकारी समक्ष लनिेदन 
लदनु पनेछ । यसरी सरुिाको लनिदने लदन ेलशक्षकि ेकाययरि लिद्भािय रहकेो स्र्ानीय 
िहको सहमलि पेश गनुय पन ेछ । 
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(२) उि लनिेदन स्र्ानीय लशक्षा अलिकारीि ेनगर लशक्षा सलमलिमा पेश गने छ । 
लशक्षा सलमलिको लनर्ययानुसार स्र्ानीय लशक्षा अलिकारीि ेसरूिा गने छ ।  
(३) गोरखा नगरपालिकामा काययरि लशक्षकि े अन्य स्र्ानीय िहमा सरूिा हुन 
सहमलि माग गरेमा काययरि लिद्भािय व्यिस्र्ापन सलमलिको सहमलिमा नगर लशक्षा 
कायायियि ेसहमलि लदने छ । 

२२.  म्िद्यालय कोषः 
(१) प्रत्यके लिद्भाियमा लिद्भाियको सम्पूर्य आम्दानीहरू जम्मा गने एक लिद्भािय 
कोष रहनेछ । 
(२) लिद्भािय कोषमा जम्मा भएको रकम व्यिस्र्ापन सलमलिको लनर्यय बमोलजम 
खचय गनुय पनेछ ।  
(३) लिद्भािय कोषको सञ्चािन व्यिस्र्ापन सलमलिको अध्यक्ष िा सो सलमलिि े
िोकेको व्यिस्र्ापन सलमलिको सदस्य र प्रिानाध्यापकको सांयिु दस्िखिबाट हुनेछ 
। िर माध्यलमक लिद्भाियको कोषको सञ्चािन प्रिानाध्यापक र िखेासम्बन्िी काम 
गने कमयचारीको सांयिु दस्िखिबाट गररनेछ ।  
(४) कुनै लिद्भाियमा िखेा सम्बन्िी काम गने कमयचारीको दरिन्दी नभएमा 
प्रिानाध्यापक र िखेा सम्बन्िी काम गने गरी िोलकएको लशक्षकको सयिु 
दस्िखिमा लिद्भािय कोष सञ्चािन गनय बािा पुगकेो मालनने छैन ।  
(५) लिद्भािय सांचािन कोषको लहसाब–लकिाबको िखेा राख्ने, प्रलििेदन लदन,े 
िखेा परीक्षर् गराउने र बरेुज ुिछययौट गने काम प्रिानाध्यापक र िखेा सम्बन्िी 
काम गने कमयचारीको हुनेछ ।  
(६)  लिद्भाियको कायय सञ्चािनको िालग लिद्भािय कोषको रकम नगर लशक्षा 
कायायियि ेिोलकलदएको नलजकैको कुनै सरकारी कारोबार गने बैंकमा खािा खोिी 
जम्मा गनुय पनेछ ।  
(७)  लिद्भाियको सम्पूर्य खचय लिद्भािय कोषमा जम्मा भएको रकमबाट 
व्यहोररनेछ ।  

२३ लेखा पिीिण गिाउनेः  (१) व्यिस्र्ापन सलमलिको अध्यक्ष र प्रिानाध्यापकि े
प्रत्यके िषय नगर लशक्षा सलमलिबाट लनयिु िखेा परीक्षकबाट लिद्भािय कोषको िखेा 
परीक्षर् गराउनु पनेछ ।  
(२)  िखेा परीक्षर्को लसिलसिामा प्रिानाध्यापकि ेलिद्भाियको आय व्ययको 
बही खािा िखेा परीक्षकि ेमागकेो बखि जााँच्न लदनु पनेछ र लनजि ेकैलियि ििब 
गरेको कुराको यर्ार्य जिाि समेि सरोकारिािािाई लदनु पनेछ ।  
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(३)  लिद्भाियको आय व्ययको िखेा नगर काययपालिकाबाट खटाइएको 
कमयचारीि ेजनुसुकै बखि जााँचबझु गनय सक्नेछ । यसरी जााँचबझु गनय खटी आएको 
कमयचारीि े माग गरेको लििरर् दखेाउनु प्रिानाध्यापक, िखेाको लजम्मेिारी प्राप्त 
लशक्षक िा कमयचारीको कियव्य हुनेछ ।  
(४)  यस लनयम बमोलजम िखेापरीक्षकि े लिद्भाियको िखेा परीक्षर् गन े
लसिलसिामा अन्य कुराका अलिररि लिद्भाियको आम्दानी र खचयका बारेमा 
लिद्भािय व्यिस्र्ापन सलमलिका पदालिकारीहरूसाँग छििि गरी आफ्नो प्रलििेदन 
ियार गनुय पनेछ ।  
(५) लिद्भाियसाँग स्िार्य रहकेो व्यलिि े िा लिद्भािय व्यिस्र्ापन सलमलिका 
अध्यक्ष, सदस्य िर्ा प्रिानाध्यापक र िखेा सम्बन्िी काम गने लशक्षक िा 
कमयचारीको नलजकको नािदेारि ेलिद्भाियको िखेा परीक्षर् गनय पाउने छैन ।  

२४. प्रम्तिेदन पेश गनुण पनन : िखेापरीक्षकि ेलिद्भाियको िखेा परीक्षर् गरी सकेपलछ 
दहेायका कुराहरू खिुाई सो सम्बन्िी प्रलििेदन ियार गरी लिद्भािय व्यिस्र्ापन 
सलमलि र नगर लशक्षा कायायियमा एक–एक प्रलि पठाउनु पनेछः–  
(क)  सोलिएका र कैलियि ििब भएका कुराको जिाि यर्ाशीघ्र भए नभएको,  
(ख)  पेश भएको आय व्ययको लहसाब ररिपूियकको भए नभएको,  
(ग)  आय व्ययको से्रस्िा कानून बमोलजम राख ेनराखकेो,  
(घ)  लिद्भाियको आय व्ययको िखेा यर्ार्य रूपमा दलेखन ेगरी िासिाि दरुुस्ि 

भए नभएको,  
(ङ)  कुनै लशक्षक िा कमयचारीि ेकानून लिपरीि कामकाज िा बलेहसाब गरे नगरेको,  
(च)  लिद्भाियको कारोबार सन्िोषप्रद भए नभएको,  
(छ)   लिद्भाियिाई जनु कामका िालग लनकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा खचय 

िखे ेनिखेकेो, 
(ज)  लिद्भाियको सम्पलि दरुुपयोग गरे, नगरेको,  
(झ)  िखेा परीक्षकि ेमनालसि र आिश्यक सम्झकेो अन्य कुरा । 

२५.  म्िद्यालयको सामाम्जक पिीिण गननः सामुदालयक लिद्भाियि ेआफ्नो काम र 
स्रोिसािान प्रयोगको सामालजक परीक्षर् गनुय पनेछ । 

२६. बिबुझािथ गनन : (१) लिद्भाियको नगद र लजन्सी मािसामानको िगि, स्रेस्िा राख्न े
लजम्मा लिएको लशक्षक िा कमयचारी सरुिा िा अन्य कारर्बाट लिद्भािय छोिी जाने 
भएमा आफ्नो लजम्मामा रहकेा नगद र लजन्सी मािसामानको बरबझुारर् सामान्यिया 
२१ लदनलभत्र लिद्भाियमा गनुय पनेछ । 
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(२) उपलनयम (१) बमोलजम बरबझुारर् नगन ेलशक्षक िर्ा कमयचारीिाई बरबझुारर् 
नगरेसम्म सरुिा भएको लिद्भाियमा जान रमाना पत्र लदइने छैन । सारै् लनजि ेकुन ै
रकम िा मािसमान लहनालमना गरेको रहछे भने सो बापिको रकम लनजि े पाउन े
जनुसुकै रकमबाट असूि उपर िा सोि भनाय गररनेछ । 

२७. छात्रिृम्िको व्यिस्था गनुणपनन : (१) सांस्र्ागि लिद्भाियि ेदहेाय बमोलजमका लिपन्न 
एिां लसमान्िकृि लिद्भार्ीहरूिाई छात्रिलृि उपिब्ि गराउनु पनेछ । यसरी छात्रिलृि 
छनौट िा लसिाररस गदाय कूि छात्रिलृिको कम्िीमा पैलिस प्रलिशि छात्रिलृि दहेाय 
बमोलजमका बािबालिकाहरूिाई अलनिायय रूपमा लििरर् गनुय पनेछ: 
(क) लिद्भार्ीको पररिारको कुनै पलन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यिसाय र आय–

आजयनको व्यिस्र्ा नभई जीिन लनिायह गनय न्यनूिम आिश्यक पने आम्दानी 
नभई अलनिायय लशक्षाको िालग आिश्यक पने पाठ्यपुस्िक िर्ा कापी, किम 
जस्िा स्टेशनरी उपिब्ि गराउन नसक्ने अिस्र्ामा रहकेो,  

(ख)  भूलम सम्बन्िी ऐन, २०२१ बमोलजम जग्गािािाको हलैसयििे राख्न पाउन े
अलिकिम हदिन्दीको िराई िर्ा उपत्यका, पहािी र लहमािी क्षते्रमा क्रमशः 
पााँच, दश र पन्र प्रलिशि भन्दा कम खिेी योग्य जग्गा रहकेो िा  

(ग)   रालष्रय योजना आयोगबाट पररभालषि भए बमोलजम लनरपेक्ष गररबीको रेखामा 
पने िा सो भन्दा कम आम्दानी भएको, 

(घ)  अपाङ्गिा भएका बािबालिका । 
(२) उपरोि समूहका बािबालिकाहरूिाई छात्रिलृि लििरर् गरेपलछ उप लनयम १ 
बमोलजम लनिायररि िलक्षि छात्रिलृिको बााँकी कोटा समेिको छात्रिलृि अन्य समूहका 
बािबालिकािाई लििरर् गनुय पने छ ।  
(३) उपलनयम (१) बमोलजम छात्रिलृि उपिव्ि गराउनु अलघ लिद्भाियि े त्यस्िो 
छात्रिलृिको िालग लनिेदन लदन लिद्भाियमा सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ । 

२८. नामािली साबणजम्नक गनुणपनन  (१) लनयम ३३ बमोलजम छात्रिलृि उपिब्ि 
गराइएका लबद्भार्ीहरूको नाम, र्र, कक्षा िर्ा लनजको बाब ुआमाको नाम, र्र ििन 
सलहिको लििरर् लिद्भाियि ेआफ्नो सूचना पाटीमा टााँस गरी लिद्भाियको िेभसाईट 
भएमा त्यसमा समेि राखी साियजलनक गनुय पनेछ र त्यस्िो लििरर् नगर लशक्षा 
कायायियमा पठाउनु पनेछ । 

२९  म्िद्यालय म्बदा सभिन्धमा : (१) नेपाि सरकारि ेिोकेको साियजलनक लबदासांग 
िादाम्यिा कायम हुने गरी  नगर लशक्षा सलमलिको लनर्ययानुसार स्र्ानीय लशक्षा 
अलिकारीि ेलिद्भाियमा एक शैलक्षक सत्रमा लहउद,े िषे िा दबु ैगरी बढीमा पचास 
लदन साियजलनक लिदा लनिायरर् गनय सक्ने छ । 
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(२)  व्यिस्र्ापन सलमलिि ेएक शैलक्षकसत्रमा र्प िीन लदनसम्म स्र्ानीय लबदा 
लदई लिद्भािय लिदा गनय सक्नेछ । 
(३)  यस लनयममा िलेखए दलेख बाहके अन्य लदन लिद्भािय बन्द गरेमा 
प्रिानाध्यापकिाई लिभागीय कारबाही गररनेछ । 

 
अनुसूची–१ 

(लनयम ३ साँग सम्बलन्िि) 
लिद्भािय खोलनको िालग चालहने पूिायिारहरू 

(क) कक्षा कोठाहरू सामान्यिया नौ लिट उचाईको र घाम िर्ा पानीबाट बचाउ हुने 
लकलसमको हुनु पन,े 

(ख) कक्षागि क्षते्रिि आिारभूि लिद्भाियको हकमा प्रलि लिद्भार्ी १.०० िगय मीटर 
िर्ा माध्यलमक लिद्भाियको हकमा १.२० िगय मीटर भन्दा कम हुन नहुन,े  

(ग) अध्यापन गराइने कक्षा कोठामा हािाको प्रिाह, प्रकाशको व्यिस्र्ाको सार्ै स्िस्र् 
हुनु पन,े  

(घ) कक्षा कोठामा लिद्भार्ी सांख्याको आिारमा िलनयचरको व्यिस्र्ा हुनु पन,े  
(ङ) यरे्� स्िस्र्कर खानेपानीको प्रिन्ि गनुयपन,े  
(च) प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्र बाहके अन्य लिद्भाियमा छात्र छात्राको िालग अिग 

अिग शौचाियको व्यिस्र्ा हुनपुन ेर प्रत्यके र्प ५० जना लिद्भार्ीको िालग एक 
कम्पाटयमेन्ट र्प हुनुपन,े  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, लशक्षक लनदलेशका सलहिको १ लिद्भार्ी बराबर कम्िीमा 
४ प्रलिका दरि ेपुस्िक उपिब्ि भएको पसु्िकािय हुनु पन,े  

(ज)  लशक्षर् लक्रयाकिापको िालग आिश्यकीय शैलक्षक सामग्रीहरू जस्ि ै(सेिोपाटी, 
कािोपाटी, स्माटयबोिय, प्रोजके्टर, नक्सा, ग्िोब, गलर्िीय सामग्री, भाषा गलर्ि र 
लि्ञलानका लिलभन्न लिषयहरूको िालग प्रयोगशािा आलद हुनु पने)  

(झ) सम्पूर्य लिद्भार्ीहरू एकैसार् उलभन सक्ने मदैान हुन ुपन,े  
(ञ) प्रारलम्भक िाि लशक्षा केन्द्रमा घर बालहरका लक्रयाकिापहरू सञ्चािन गनय पुग्न ेर 

अन्य लिद्भाियका िालग भलिबि खलेन लमलनेसम्मको खिे मैदानको व्यिस्र्ा र 
खिे सामग्रीको व्यिस्र्ा हुनु पन,े  

(ट) पाठ्यक्रम अनुसारको लि्ञलान सामग्री र प्रयोगशािाको व्यिस्र्ा हुनु पन,े  
(ठ) सामुदालयक लिद्भाियमा प्रत्यके कक्षामा सामान्यिया दहेाय बमोलजम र सांस्र्ागि 

लिद्भाियमा सामान्यिा प्रलिकक्षा कम्िीमा बाईस जना दलेख बढीमा चौिािीस 
जना सम्म र औसिमा ििेीस जना लिद्भार्ी हुनु पन ेछ ।  
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(ि) सामुदालयक लिद्भाियमा कम्िीमा दहेाय बमोलजमको लशक्षकको व्यिस्र्ा हुन ु
पनेः–  
माध्यलमक िहको ०–१० कक्षाका िालग  – १४ जना  
माध्यलमक िहको ०–१२ कक्षाका िालग– १६ जना  
आिारभूि िहको ०–८ कक्षाका िालग  – ९ जना  
आिारभूि िहको ०–५ कक्षाको िालग– ४ जना  
प्रारलम्भक बािलबकास केन्द्रको िालग– २ जना  
िर सांस्र्ागि लिद्भाियमा कक्षा लशक्षक अनुपाि न्यनूिम १:१.६ हुन ुपनेछ ।  
(ढ) लिद्भाियको स्र्ायी आय स्रोि हुनु पने,  
(र्) लिद्भाियमा प्रार्लमक उपचार सामग्रीको व्यिस्र्ा हुन ुपन,े  
(ि) आिासीय लिद्भाियको िालग आिास भिन हुनु पन,े  
(र्) लिद्भाियको हािा पखायि िा बारि ेघरेरएको हुनु पन,े  
(द) भािाको भिनमा लिद्भाियको सञ्चािन गने भए कम्िीमा पााँच िषयको घर 

भािा सम्बन्िी सम्झौिा भएको हुनु पने । 
 

अनुसूची–२ 
(लनयम ९ को उपलनयम १ साँग सम्बलन्िि) 

लिद्भािय खोलने अनुमलिको िालग लदइने लनिेदन 
श्री स्र्ानीय लशक्षा अलिकारी ज्य,ू 
नगर काययपालिकाको कायायिय,  
गोरखा नगरपालिका गोरखा 

लिषय : लिद्भािय खोलने/ कक्षा / लिषय र्प अनुमलि सम्बन्िमा । 
महोदय, 
शैलक्षक सत्र ..................... दलेख ...................... िहको …………….. लिद्भािय 
खोलन/ कक्षा र्प गनय चाहकेोि ेअनुमलिको िालग दहेायका लििरर्हरू खिुाई यो लनिेदन 
गरेको छु । 
(क) प्रस्ताम्ित/ किा थप गनण चाहेको म्िद्यालयको: 
१. नामः 
२. ठेगानाः ................... नगरपालिका. ............... ििा नां. .............. गाउाँ/टोि 

िोनः ............. फ्याक्स नां. ...................... 
इमेि………………………….. 
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३. लकलसमः 
(१) सामुदालयक   (२) सांस्र्ागि    (अ) लनजी शैलक्षक गठुी     (आ) साियजलनक शैलक्षक 
गठुी (इ) ;सहकारी  
४. अनुमलि लिन चाहकेो िह र सञ्चािन गने कक्षाः 
५. भलिष्यमा सञ्चािन गनय चाहकेो िह र कक्षाः 
(ख)  प्रस्ताम्ित म्िद्यालय/किाको लाम्ग पिूा गरिएको िौम्तक पिूाणधाि: 

१.  भिनकोः 
(१)  सांख्याः (२) कच्ची िा पक्की िा अिय पक्की (३) आफ्नै िा बहािमा िा साियजलनक   

२. कोठाको लििरर्ः 

कोठाको 
सङ्ख्या 

िम्िाई चौिाई उचाई 
झ्याि 

ढोकको 
अिस्र्ा 

प्रकाश 
ििीको 
अिस्र्ा 

प्रयोजन कैलियि 

        
३. िलनयचरको सांख्याः 

िलनयचरको नाम िेस्क बने्च टेिि दराज मेच अन्य कैलियि 

सांख्या        
 
४. खिेकूद मैदानको अिस्र्ा र जग्गाः (रोपनी िा लिगाहामा) 
५. शौचाियको सांख्या :     

(१) छात्रि ेप्रयोग गने...  (२) छात्राि ेप्रयोग गने :…………. 
६. खानेपानीको अिस्र्ाः 
७. पुस्िकाियको अिस्र्ा िर्ा पुस्िकको सांख्याः  
८. प्रयोगशािाः        सामग्रीः  
९.  सिारी सािनको लििरर्ः 
१०.  शैलक्षक सामग्रीको लििरर्ः 
(ग) म्िद्याथी सखं्याः (प्रस्ताम्ित) 
कक्षा             
सांख्या              
(घ) म्शिक सखं्याः (प्रस्ताम्ित)  (ङ) आम्थणक म्िििणः (प्रस्ताम्ित) 
१. अचि सम्पलिः    २. चि सम्पलिः 
३. िालषयक आम्दानी    ४. आम्दानीको स्रोिः 
मालर् िलेखएका लििरर् हरू ठीक सााँचो छ, झिुा ठहरे कानून बमोलजम सहुाँिा बझुाउाँिा । 
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लनिेदकको– 
सहीः 
नामः 
ठेगानाः 
लमलिः 
सांिग्न गनुय पने कागजािहरू : 
(१)  गठुी अन्िगयि लिद्भािय सञ्चािन गने भए शैलक्षक गठुीको लििानको प्रलिलिलप । 
(२) जग्गा िा भिन भािामा लिने भए कम्िीमा पााँच िषयसम्मको िालग घर िा जग्गािनीि े

बहािमा लदने सम्बन्िमा भएको कबलुियिनामा सम्बन्िी पत्र । 
(३) प्रस्िालिि लिद्भािय क्षते्रको शैलक्षक नक्सा । 
(४) सम्बलन्िि ििा सलमलिको लसिाररस । 
 
 

अनुसूची–३ 
(लनयम ९ को उपलनयम (२) साँग सम्बलन्िि) 

 
म्िद्यालय सचचालन/किा थप गनण म्दर्ने अनमुम्त 

श्री..............................  
................................।   
लिद्भािय खोलने सम्बन्िमा लमलि............................मा प्राप्त लनिेदन उपर कारबाही हुाँदा 
लशक्षा काययलिलि २०७५ को , ..... को लनयम ------- बमोलजमको पूिायिार परूा गरेको 
दलेखएकोि े नगर लशक्षा सलमलिको लमलि ………………………को लनर्ययानुसार 
शैलक्षक सत्र ................... दलेख  आिारभूि र माध्यलमक िहको .............कक्षासम्मको 
लिद्भािय सञ्चािन गनय / लिषयर्प गनय  यो अनमुलि लदइएको छ ।   

कायायियको छाप           
अनुमलि प्रदान गने अलिकारीको-  
सही:       
नाम : 
पद : 
लमलि: 
 

 



90 

अनुसूची–४ 
(लनयम १० को उपलनयम (१) साँग सम्बलन्िि) 

प्रारलम्भक बाि लशक्षा िा नसयरी केन्द्र सञ्चािनका िालग लदइने लनिेदन 
 
श्रीमान स्र्ानीय लशक्षा अलिकारी ज्य,ू 
गोरखा नगर काययपालिकाको कायायिय 
नगर लशक्षा कायायिय, गोरखा । 
 

लिषयः प्रारलम्भक िाि लशक्षा केन्द्र सञ्चािन गनय अनमुलि पाऊाँ  । 
शैलक्षक सत्र.................दलेख प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्र सञ्चािन गनय अनुमलि पाउन 
ििा कायायियको लसिाररस सलहि दहेायका लििरर् र कागजाि सांिग्न गरी यो लनिेदन पेश 
गरेको छु/छौं ।  
 
(क) प्रस्ताम्ित प्रािम्भिक िाल म्शिा केन्रको,– 
(१)  नाम: 
(२)  ठेगाना: गोरखा नगरपालिका ....................ििा नां.  ......................... 

 गाउाँ िा टोि..................... िोन नां..........  
(३)  सेिा पुर् याइने बािबालिकाको सांख्या: 
(ख)  सञ्चािनका िालग लजम्मेिारी लिने िा आबद्दिा लदने लिद्भाियको,– 
(१)  नामः–    (२) ठेगानाः–    (३) िोन नांः  
(ग)  प्रस्िालिि प्रारलम्भक िाि लशक्षा केन्द्रको भौलिक पूिायिारहरू: 
(१)  भिनः  (अ) कोठा    (आ) कच्ची िा पक्की  
(इ)  के ि ेबनेको   (ई) भािा / आफ्न ै/ साियजलनक  
(२)  िलनयचरको लििरर्ः  (अ) मचे:   (आ) टेििु: (इ) िेञ्च र िेस्क:  
(३)  खिेकुद मैदान र त्यसको क्षते्रििः (अ) आफ्न ै(आ) भािामा िा साियजलनक   
(इ) अन्य  
(४)  शौचाियको अिस्र्ाः  (अ) सांख्या   (आ) कच्चीरपक्की   

(इ) पानीको व्यिस्र्ा भए नभएको  
(५)  खानपेानीको अिस्र्ाः  (अ) बोकेर लयाउने  (आ) िाराबाट प्राप्त    

 (इ) पयायप्त÷अपयायप्त  
(६)  पाठ्यसामग्रीको नाम र सांख्या   (अ)    (आ)    (इ)   
(७)  आलर्यक लििरर्ः (अ) अचि सम्पलि  (आ) चि सम्पलि   (इ) अन्य  
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(८)  आम्दानीको स्रोिको व्यिस्र्ा कसरी लमिाइन्छः  
(९)  अन्य कुनै लििरर् भए उलिखे गनेः 

मालर् िलेखएको लििरर् ठीक छ ,झिुा ठहरे कानून बमोलजम सहुाँिा/बझुाउाँिा ।  
लनिेदकको,– 
सांस्र्ाको छाप  सहीः                  नामः–                         
 ठेगाना :                                         लमलिः 

सांिग्न कागजाि   
(१) भिन खिे मैदान सम्बन्िी प्रमार्, कागजाि र लििरर् ।  
(२) सांस्र्ाबाट सञ्चािन गने भएमा सांस्र्ा दिायको प्रमार्पत्रको प्रलिलिलप र 

लनयमानुसारको निीकरर् र िखेापरीक्षर् प्रलििेदन । 
 (३)  आपसी सहयोग समूहबाट लनिेदन गररएको भए त्यस्िो समूहको िैठकको लनर्यय ।  
 (४)  कुनै लिद्भाियसाँग आिद्द गरी सञ्चािन गनय खोलजएको भए सो लिद्भाियको लसिाररस  

 
अनुसूची– ५ 

(लनयम १० को उपलनयम (२) साँग सम्बलन्िि) 
प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्र स्र्ापना गनय चालहन ेपूिायिार : 

(क)  िरालकिो, खिुा र सरुलक्षि भिन भएको,    
(ख) नगरपालिकाि ेिोलकलदएको मापदण्ि बमोलजम जग्गाको क्षते्रिि र भिन भएको  
(ग)  बाि उद्भानको व्यिस्र्ा भएको,  
(घ) सिा र स्िच्छ खानेपानीको व्यिस्र्ा भएको, 
(ङ) शौचाियको राम्रो व्यिस्र्ा भएको,  
(च) बाि बालिकाको हरेचाह गने आयाको व्यिस्र्ा भएको ।   
 

अनुसूची–६ 
(लनयम १० को उपलनयम (२) साँग सम्बलन्िि) 

प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्र सञ्चािन गनय लदइन ेअनुमलि 
 
श्री..............................  
...............................।   

 
लिषय: प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्र सञ्चािन गनय लदइएको अनमुलि 
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  िपाईिे/त्यस लिद्भािय/सांस्र्ाि ेप्रारलम्भक िाि लशक्षा केन्द्र सञ्चािन गन े
सम्बन्िमा यस .............. नगर काययपालिकाको कायायियमा लदनु भएको लनिेदन उपर 
कारबाही हुाँदा लशक्षा काययलिलि, २०७५ को अनुसचूी ५ ि े िोकेको पूिायिार पूरा गरेको 
दलेखएकाि े यस कायायियको लमलि ……………………………..को लनर्ययानुसार 
शैलक्षकसत्र..................दलेख प्रारलम्भक बाि लशक्षा केन्द्र सञ्चािन गनय अनमुलि प्रदान 
गररएको छ ।  

कायायियको छाप      अनुमलि प्रदान गने अलिकारीको,–  
सहीः 
नाम: 
पदः 
लमलि 

अनुसूची ७ 
सरूिा हुन लदइन ेलनिेदन (अन्िरस्र्ानीय िह) 
लनयम २० को उपलनयम (१) सांग सम्बलन्िि 

 
श्रीमान स्र्ानीय लशक्षा अलिकारी ज्य ू
नगर काययपालिकाको कायायिय, 
गोरखा नगरपालिका, गोरखा । 

लिषय : सरुिा सम्बन्िमा । 
मिाई गोरखा नगरपालिका अन्िरगिको लिद्भाियमा सरुिा गररलदनु हुन लनम्न लििरर्हरू 
खिुाई लनिेदन गरेको छु । 
लशक्षकको नाम, र्र     :- 
स्र्ायी ठेगाना      :- 
िह र श्रेर्ी       :- 
लसट रोि न        :- 
हािको लिद्भाियको नाम र ठेगाना   :- 
शैलक्षक योग्यिा र िालिम     :- 

क्रस शैलक्षक योग्यिा श्रेर्ी मुि लिषय िालिम सम्बन्िी लििरर् 
पूिय सेिाकािीन सेिाकािीन 
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स्र्ायी लनयलुि लमलि :- 
हािको लजलिा र गाउाँ िा नगरपालिकामा काम गरेको अिलि:- लजलिा िषय           पालिका  

बषय  
सरुिा माग गनुय पन ेकारर् :- 
 

लनिेदकको  
सही 
नाम 
लिद्भािय 
लमलि 

सरुिा भई जाने सम्बन्िमा काययरि रहेको लिद्भाियको गााँउ/नगरपालिकाको सहमलि 
यस गाउाँ /नगरपालिका ििा न ……मा रहकेो ………………….. 
………लिद्भािय……………………………………… मा काययरि लशक्षक 
श्री………………………….िाई यस गााँउ/नगरपालिकाको लमलि 
………………………लनर्ययानसुार यस गाउाँ/नगर नगरपालिका अन्िरगिको 
लिद्भाियबाट सरुिा भई जान सहमलि प्रदान गररएको छ । 

गाउाँ/नगरपालिकाको छाप:- 
गााँउ /नगरपालिकाको ििय बाट   
नामर्र 
पद 
दस्िख 
लमलि       
सरूिा गने गोरखा नगरपालिकाको ििय बाट 
………………लजलिा………………………………गाउाँ/नगरपालिका ििा 
नां………मा रहकेो श्री ………………………………………लिद्भाियबाट 
……………………गाउाँ/नगरपालिकाको लमलि ……………………….को 
लसिाररस सलहि यस नगरपालिका अन्िरगि सरुिा हुन लदन ुभएको लनिेदन उपर नगर लशक्षा 
सलमलिको लमलि ……………………….को लनर्ययानसुार िपाईिाई िपलसिको 
लिद्भाियमा सरुिा गररएको छ । 
पदस्र्ापन भएको लिद्भािय:- 
लिद्भाियको ठेगाना:- 
गोरखा नगरपालिकाको छाप:- 
नगरपालिकाको ििय बाट   
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नामर्र 
पद: स्र्ानीय लशक्षा अलिकारी 
दस्िखि 
लमलि  
लनिेदनका सार् पेश गनुय पने कागजािहरू 

 नेपािी नागररकिाको प्रमार्पत्रको प्रलिलिलप 
 शैलक्षक योग्यिाका प्रमार्पत्रहरूको प्रमालर्ि प्रलिलिलप 
 अध्यापन अनमुलि पत्रको प्रलिलिलप 
 िालिम सम्बन्िी प्रमार् पत्र 
 लनयुलि, सरुिा र बढुिा पत्रको प्रलिलिलपहरू 

 
अनुसूची–८ 

(लनयम २१ को उपलनयम (१) साँग सम्बलन्िि) 
सरूिा हुन लदइन ेलनिेदन (आन्िररक) 

 
श्रीमान स्र्ानीय लशक्षा अलिकारी ज्य ू
नगर काययपालिकाको कायायिय, 
गोरखा नगरपालिका, गोरखा । 

लिषय : सरुिा सम्बन्िमा । 
मिाई गोरखा नगरपालिका अन्िरगिको लिद्भाियमा सरुिा गररलदनु हुन लनम्न लििरर्हरू 
खिुाई लनिेदन गरेको छु । 
लशक्षकको नाम, र्र     :- 
स्र्ायी ठेगाना      :- 
िह र श्रेर्ी       :- 
लसट रोि न        :- 
हािको लिद्भाियको नाम र ठेगाना  :- 
शैलक्षक योग्यिा र िालिम     :- 

क्रस शैलक्षक 
योग्यिा 

श्रेर्ी मुि लिषय िालिम सम्बन्िी लििरर् 
पूिय सेिाकािीन सेिाकािीन 
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स्र्ायी लनयलुि लमलि :- 
हािको लिद्भाियमा  काम गरेको अिलि:-             िषय               मलहना 
सरुिा माग गनुय पन ेकारर् :- 

लनिेदकको  
सही 
नाम 
लिद्भािय 
लमलि 

 
सरूिा गने गोरखा नगरपालिकाको ििय बाट 
गोरखा लजलिा गोरखा नगरपालिका ििा नां………मा रहकेो श्री 
……………………………………लिद्भाियबाट सरुिा हुन लदनु भएको लनिदेन 
उपर नगर लशक्षा सलमलि/ कायायियको लमलि ……………………….को लनर्ययानुसार 
िपाईिाई िपलसिको लिद्भाियमा सरुिा गररएको छ । 
पदस्र्ापन भएको लिद्भािय:- 
लिद्भाियको ठेगाना:- 

गोरखा नगरपालिकाको छाप:- 
नगरपालिकाको ििय बाट   
नामर्र 
पद: स्र्ानीय लशक्षा अलिकारी 
दस्िखि 
लमलि  

लनिेदनका सार् पेश गनुय पन ेकागजािहरू 
 नेपािी नागररकिाको प्रमार्पत्रको प्रलिलिलप 
 शैलक्षक योग्यिाका प्रमार्पत्रहरूको प्रमालर्ि प्रलिलिलप 
 अध्यापन अनुमलि पत्रको प्रलिलिलप 
 िालिम सम्बन्िी प्रमार् पत्र 
 लनयलुि, सरुिा र बढुिा पत्रको प्रलिलिलपहरू 
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अनुसूची–९ 
(लनयम २० को उपलनयम (३) साँग सम्बलन्िि) 

रमाना पत्रको ढााँचा 
 पत्रसांख्याः        लमलि:  

रमाना - पत्र 
श्री ..................... 
............................. । 
त्यस लिद्भाियमा सरुिा हुनु भएका श्री ..........................................िाई लनजको 
लििरर् सलहिको रमानापत्र लदई त्यस लिद्भाियमा हालजर हुन पठाइएको व्यहोरा अनुरोि 
गदयछु । 
१.  लशक्षक िा कमयचारीको नाम, र्र:  
२.  सांकेि नम्बर: 

३.  सालिक: 
(क)  िह:    (ख)  श्रेर्ी:   (ग)  पद: 
(घ)  लशक्षक भए लिषय:     (ङ)  लिद्भािय: 
४.  सरुिा भएको  (क)  लनर्ायय लमलि:  (ख)  सरुिा गने कायायिय:      
(ग)  िह :  (घ) श्रेर्ी :      (ङ) पद:   (च) लिषय:   (छ) लिद्भािय : 
५.  बरबझुारर् सम्िन्िी लििरर्ः        गरेको    नगरेको   
६.  रमाना हुन ेलमलि: ..................... 
७.  रमानापत्रको लमलि सम्म खचय भएका लबदा: 

(क)  भैपरी आउन ेर पिय लबदा  .................. लदन । 
(ख)  लबरामी लबदा    .................. लदन । 
(ग)  प्रसुिी लबदा लबदा   .................. लदन । 
(घ)  प्रसुिी स्याहार लबदा   .................. पटक । 
(ङ)  अध्ययन लबदा   .................. लदन । 
(च)  असािारार् लबदा   .................. लदन । 
(छ)  िेिििी लबदा   .................. लदन । 

८.   रमानापत्रको लमलिसम्म सांलचि लबरामी लबदा: .................. लदन । 
९.  लिद्भाियमा रुज ुहालजर भएको लदन : 
१०. खाइपाई आएको मालसक (क) ििब:  (ख) िलृद्द रु ििब:   
११. ििब भुिानी लिएको अलन्िम लमलि : 
१२. कमयचारी सांचयकोष किी रकम: 
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१३  भुिानी लिएको उपचार खचयको रकम :                  लमलि : 
१४. ििििलृद्द हुन सुरु भएको सुरु लमलि :  
१५. नागररक िगानी कोषकिी रकम : 
१६. आयकर किी रकम: 
१७.(क) सािलिक जीिन बीमा कोषमा जम्मा भएको साि......मलहना.... .गि.े...  
(ख) सािलिक जीिन बीमािापि िालषयक लप्रलमयम लिरेको साि....मलहना.. गि े 

१८.  चािपिय खचय लिने चािको नाम र सो चाि पर्यन ेलिलर् र सम्भालिि मलहना: 
१९.  लशशुस्याहार भिा लिएको लििरर् 
 
बोधाथण :  
श्री लिद्भािय लशक्षक लकिाब खाना । 
श्री कमयचारी सांचयकोष । 
नगर लशक्षा कायायिय गोरखा नगरपालिका गोरखा  
श्री .......... लिद्भािय  रमाना लदनु हुन । 
श्री .....................(सम्बलन्िि लशक्षक िा कमयचारी) सरुिा भएको कायायियमा 
हालजर हुन जानु हुन । 

 
 
 
 

आ्ञलाि,े 
प्रलदपराज अलिकारी  
 प्रमुखप्रशासकीय अलिकृि 

 

uf]vf{nL ckm;]6 k|];, kf]v/f dxfgu/kflnsf–*, ;[hgfrf]sdf d'lb|t . d"No ?= %)=*$.–


