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चिठ्ठा नियमावली, २०२७ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाचित नमनत 

         २०२७।१०।५ 

संिोधि 

चिठ्ठा (पहिलो संिोधि) नियमावली, २०७० २०७०।१।३० 

चिठ्ठा ऐि, २०२५ को दफा ८ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले देिायको 
नियमिरू बिाएको छ । 

१. संचिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमिरूको िाम “चिठ्ठा नियमावली, २०२७” रिेको छ । 

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारम्भ ििुेछ । 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसंगले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा “ऐि” भन्नाले चिठ्ठा ऐि 
२०२५ सम्झि ुपछथ । 

३. चिठ्ठा खोल्ि ेस्वीकृनतको निनमत्त निवेदि ददिःे (१) ऐिको दफा ३ को उपदफा (१) बमोचजम 
चिठ्ठा खोल्ि िाििे व्यचि वा संस्र्ाले िेपाल सरकारको स्वीकृनतको निनमत्त निवेदि ददंदा 
चिठ्ठाको २ प्रनत िमूिा सामेल गरी स्र्ािीय प्रमखु चजल्ला अनधकारी माफथ त गिृ मन्त्रालयमा 
अिसूुिीमा तोहकएको ढााँिाको निवेदि ददि ुपछथ । 

(२) उपनियम (१) बमोचजम निवेदि प्राप्त भएपनछ प्रमखु चजल्ला अनधकारीले 
निवेदिको सम्बन्धमा आवश्यक जााँिबझु गरी आफ्िो मन्तव्य सहित उि निवेदि गिृ 
मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोचजम प्रमखु चजल्ला अनधकारको मन्तव्य सहितको निवेदि 
प्राप्त भएपनछ गिृ मन्त्रालयले निवेदकलाई चिठ्ठा खोल्िे अिमुनत ददि सक्िेछ । 
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(४) उपनियम (२) र (३) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि कुिै सावथजनिक 
प्रदिथिीस्र्ल, क्लव वा सोसाइटी जस्तो ठाउाँमा मात्र खोनलिे चिठ्ठाको िकमा प्रमखु चजल्ला 
अनधकारीले निवेदकलाई चिठ्ठा खोल्िे अिमुनत ददि सक्िेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टब्यः–  १. केिी िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दिरूः–  

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 

 २. पहिलो संिोधिबाट रुपान्तर भएका िब्दिरुः 
“अञ्चलाधीि”, “गिृ पञ्चायत मन्त्रालय” र “अञ्चलाधीि कायाथलय” भन्न े िब्दिरुको सट्टा 

क्रमिः  “प्रमखु चजल्ला अनधकारी”, “गिृ मन्त्रालय” र “चजल्ला प्रिासि कायाथलय”। 
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अिसूुिी 

(नियम ३ को उपनियम (१) साँग सम्बचन्धत) 

 

िेपाल सरकार 

गिृ मन्त्रालय 

माफथ त ......................... प्रमखु चजल्ला अनधकारी कायाथलय । 

 

मिोदय, 

म । िामी ........... ले देिाय बमोचजमको चिठ्ठा खोल्ि िािेकोले स्वीकृनतको निनमत्त निवेदि 
गरेको छु । छ ः– 

१. चिठ्ठा खोल्िे उदे्दश्य ............. 

२. चिठ्ठाको पंूजी .................. 

३. चिठ्ठा नबक्रीबाट प्राप्त ििुे कूल रकम ....... मध्ये ....... प्रनतितले बााँनििे 
परुस्कारको हववरण ............ 

४. परुस्कार बााँिी बााँकी रििे रकम मध्ये  

(क) चिठ्ठा सम्बन्धी खिथ .................. 

(ख) सिायता वा मिुाफा ................. 

निवेदको िाम, र्र............ 

ठेगािा ........................ 

नमनत ..... ...... ............ 


