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न्यभययक सलिलििे उजरुीको कभरिभही यकनभरभ गर्भा अपनभउनपुने कभयायिलिकभ सम्बन्ििभ व्यिस्थभ गना बनेको ऐन, 
२०७४ 

प्रस्िभिनभाः न्यभययक सलिलििे प्रचलिि कभनून बिोजजि उजरुीको कभरिभही र यकनभरभ गर्भा अपनभउनपुने कभयायिलि िय 
गरी स्पष्टिभ, एकरूपिभ एिं पभरर्जशािभ कभयि गरी कभनूनको शभसन िथभ न्यभय प्रलिको जनयिश्वभस कभयि 
रभजिरहनको िभलग प्रचिनिभ रहेको संघीय कभनूनिभ र्ए रे्जि बभहेक थप कभनूनी व्यिस्थभ गना िभञ्छनीय र्एकोिे, 
 नेपभिको संयििभनको िभरभ २२१ को उपिभरभ (१) बिोजजि गरु्भकोट नगरपभलिकभको नगर सर्भिे यो ऐन 
बनभएको छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रभरजम्र्क 

१. संजिप्त नभि र प्रभरम्र्ाः (१) यस ऐनको नभि "गरु्भाकोट नगरपभलिकभ न्यभययक सलिलि (कभयायिलि 
सम्बन्िी) ऐन, २०७४” रहेको छ । 

        (२) यो ऐन िरुून्ि प्रभरम्र् हनेुछ । 

२. पररर्भषभाः यिषय िभ प्रसङ्गिे अको अथा निभगिेभ यस ऐनिभ; 
(क) æउजरुीÆ र्न्नभिे सलिलि सिि परेको उजरुीबभट शरुु र्एको प्रचलिि कभनून बिोजजि 

 सलिलििे कभरिभही र यकनभरभ गने उजरुी सम्झनपुछा ।  

   (ि) “िभम्ने”  र्न्नभिे िोयकएको सम्पजिको िूलयभकंन गररर्भ भ्यभउने हर्िभई सम्झन ुपर्ाछ ।  

 (ग) "चिन चिभई दर्ने”  र्न्नभिे लनर्ाय पश्चभि हक अलिकभर प्रभप्त र्एको व्यजििभई कुनै िस्ि ुिभ 
सम्पजि र्ोग गना दर्ने कभयािभई सम्झनपुर्ाछ । 

 (घ) “जिभनि”  र्न्नभिे कुनै व्यजि िभ सम्पजििभई न्यभययक सलिलििे चभहेको ििििभ उपजस्थि िभ 
हभजजर गरभउन लिएको जजम्िभ िभ उिरर्भययत्ििभई सम्झनपुर्ाछ ।   

 (ङ) “िभिेिी”  र्न्नभिे न्यभययक सलिलिको िेत्रभलिकभर लर्त्रकभ यििभर्हरुिभ सम्िजन्िि पििभई िझुभईने 
म्यभर्,  सूचनभ,  आरे्श,  पूजी िभ जभनकभरी पत्र रीिपूिाक िझुभउने कभयािभई सम्झनपुर्ाछ ।  

 (च) “िभयर्भि”  र्न्नभिे सम्पजिको यििरर् िभ गन्िी गरेको संख्यभ जलनने व्यहोरभ िभ सम्पजिको 
फभाँटिभरी िभ िगििभई सम्झनपुर्ाछ ।  

 (छ) “िोयकएको” िभ “िोयकए बिोजजि” र्न्नभिे यस ऐन अन्िगाि बनेको लनयििभ िोयकए बिोजजि 
सम्झनपुर्ाछ । 

 (ज) “र्रपीठ”  र्न्नभिे न्यभययक सलिलि सिि पेश हनु आएकभ कुनै कभगजपत्रको सम्बन्ििभ रीि 
नपगेु िभ कभनूनिे र्िभा नहनेु िभ निभग्ने र्एिभ त्यसको पछभलि पयि सोको कभरर् र अिस्थभ 
जनभइ अलिकभर प्रभप्त अलिकभरीिे िेजिदर्ने लनरे्शन िभ व्यहोरभिभई सम्झनपुर्ाछ ।  

 (झ) “नभिेसी”  र्न्नभिे कुनै व्यजिको नभि, थर र ििन सिेिको यिस्ििृ यििरर् ििुभइएको 
व्यहोरभिभई सम्झनपुर्ाछ ।  

(ञ) “नभलिश”  र्न्नभिे कुनै यििभर्को यिषयिभ र्फभ ८ बिोजजि दर्एको उजरुी, लनिेर्न िभ यफरभर् 
सम्झनपुर्ाछ।  
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(ट)   “लनर्ाय यकिभब”  र्न्नभिे सलिलििे उजरुीिभ गरेको लनर्ायको अलर्िेि रभख्नको िभलग ििभ गरेको 
उजरुीिभ लनर्ाय गरेको व्यहोरभ र त्यसको आिभर िथभ कभरर्को संजिप्त उलिेि र्एको यकिभब 
सम्झनपुर्ाछ । 

(ठ)  “पन्चकृलि िोि”  र्न्नभिे पञ्च र्िभद्मीिे सम्पजिको स्थिगि िथभ स्थभनीय अििोकन िूलयभंकन 
गरी यिक्री यििरर् हनुसक्ने उजचि ठहरभएर लनजश्चि गरेको िूलयिभई सम्झनपुर्ाछ ।    

(ि) “पेशी”  र्न्नभिे न्यभययक सलिलि सिि लनर्ायभथा पेश हनेु यििभर्हरुिभ पिहरुिभई उपजस्थि गरभइ 
सनुिुभइ गने कभििभई सम्झनपुर्ाछ ।  

(ढ) “प्रलिबभर्ी” र्न्नभिे बभर्ीिे जसकभ उपर उजरुी र्िभा गर्ाछ सो व्यजि िभ संस्थभ सम्झनपुछा । 

(र्) “िकपत्र”  र्न्नभिे यििभर् सम्बन्ििभ जभनकभर र्ई सभिीको रुपिभ व्यि गरेकभ कुरभ 
 िेजिने िभ िेजिएको कभगजिभई सम्झनपुछा ।  

(ि) “बन्र् ईजिभस” र्न्नभिे न्यभययक सलिलि अन्िगाि लनरुपर् हनेु यििभर्हरु िध्ये गोप्य प्रकृलिको 
यििभर् र्एको र सम्िद्ध पिहरुिीच गोपलनयिभ कभयि गना  आिश्यक  रे्जिएिभ 
सम्िद्ध पिहरु िभत्र सहर्भगी हनेुगरी प्रबन्ि गररएको सनुिुभई कििभई सम्झनपुछा ।  

(थ) “बभर्ी” र्न्नभिे कसै उपर सलिलि सिि उजरुी र्िभा गने व्यजि िभ संस्थभ सम्झनपुछा । 

(र्) “िूलििी”  र्न्नभिे न्यभययक सलिलि अन्िगाि यिचभरभिीन िदु्धभ अन्य अड्डभ अर्भिििभ सिेि 
यिचभरभलिन र्ईरहेको अिस्थभिभ न्यभययक सलिलििे लनर्ाय गर्भा अन्य यिचभरभलिन िदु्धभिभ प्रर्भयिि 
हनेु रे्जिएिभ प्रर्भि पभने िदु्धभको फैसिभ नर्एसम्ि प्रर्भयिि हनेु िदु्दभ स्थलगि गने कभयािभई 
सम्झनपुछा ।  

(ि) “िगभपभि”  र्न्नभिे घरजग्गभ र त्यससाँग अन्िर लनयहि टहरभ,  बोट यिरुिभ,  िलुिभ जलिन र 
त्यसिभ रहेकभ सबैिभिे संरचनभ िभ चचेको जग्गभ,  छेउछभउ,  सेरोफेरो र  सम्पूर्ा अियििभई 
सम्झनपुर्ाछ ।  

(न) “सर्रस्यभहभ”  र्न्नभिे िरौटीिभ रहेको रकिको िगि किभ गरी आम्र्भनीिभ बभाँध्ने कभयािभई 
सम्झनपुछा ।     

 (प) “सर्भ” र्न्नभिे नगर सर्भ सम्झनपुछा । 

(फ) “सलिलि” र्न्नभिे न्यभययक सलिलि सम्झनपुछा र सो शव्र्िे स्थभनीय सरकभर सञ्चभिन ऐन, २०७४ 
को र्फभ ४८  को उपर्फभ (६) बिोजजिको सलिलििभइा सिेि जनभउनेछ । 

(ब) “सभि िसभिी”  र्न्नभिे हरेक िषाको िभलग छुिभ छुिै हनेु गरी प्रलििषाको लनलिि स्थभयी रुपिभ िय 
गररएको शिा सम्झनपुछा । 

(र्)   “स्थभनीय ऐन” र्न्नभिे “स्थभनीय सरकभर सञ्चभिन ऐन, २०७४” सम्झनपुछा । 

 (ि)  "संयििभन" र्न्नभिे नेपभिको संयििभन सम्झनपुछा । 
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पररच्छेर्-२ 

सलिलिको अलिकभर  

३. उजरुीिभ लनर्ायसम्बन्िी कभिाः सलिलििभ र्िभा र्एकभ उजरुी िभ उजरुीको लनर्ाय गने िभ र्िभा र्एको 
नभलिश िभ उजरुीको कुनै व्यहोरभिे िगि किभ गने अलिकभर सलिलििभइा िभत्र हनेुछ । 

४. लनर्ायसम्बन्िी बभहेक अन्य कभिाः (१) र्फभ ३ िभ उलिेि र्एको िभ प्रचलिि कभनूनिे सलिलि िभ 
सलिलिको सर्स्यिे नै गने र्ने्न व्यिस्थभ गरेको िभ कभयाको प्रकृलििे सलिलि िभ सलिलिको सर्स्यिे नै 
गनुापने स्पष्ट रै्रहेको रे्जि बभहेकको अन्य कभयाहरू यस ऐनिभ िोयकएको किाचभरी र त्यसरी 
निोयकएकोिभ सलिलििे लनर्ाय गरी िोकेको िभ अलिकभर प्रर्भन गरेको किाचभरीिे गनुापनेछ । 

  (२) िोयकएको शभिभ प्रििु िभ िोयकएकभ अन्य किाचभरीिे यस ऐन र प्रचलिि कभनून बिोजजि 
िोयकएको कभि गर्भा सलिलिको संयोजक िभ सलिलििे िोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनरे्शन, रे्िरे्ि र 
लनयन्त्रर्िभ रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बिोजजि कभयायिलि अििम्बन गनुापनेाः सलिलििे उजरुी िभ उजरुीको कभरिभही र यकनभरभ गर्भा 
प्रचलिि र सम्बजन्िि संघीय कभनूनिभ स्पष्ट उलिेि र्ए रे्जि बभहेक यस ऐन बिोजजिको कभयायिलि 
अििम्बन गनुापनेछ । 

६. सलिलििे हेनाेः सलिलििभइा रे्हभय बिोजजिको उजरुीहरूिभ कभरिभही र यकनभरभ गने अलिकभर रहनछेाः 

(क) स्थभनीय सरकभर संचभिन ऐन, २०७४ को र्फभ ४७ अन्िगािको उजरुी, 
(ि) िेिलििभप ऐन, २०६८ अनसुभर िेिलििभपको िभलग नगरपभलिकभिभ प्रयेषि उजरुी, 
(ग) संयििभनको अनसूुची-८ अन्िगािको एकि अलिकभर अन्िगाि सर्भिे बनभएको कभनून बिोजजि लनरूपर् 
हनेु गरी लसजजाि उजरुी, िथभ 

(घ) प्रचलिि कभनूनिे नगरपभलिकभिे हेने र्नी िोकेकभ उजरुीहरू । 

७. सलिलिको िते्रभलिकभराः सलिलििे र्फभ ६ अन्िगािकभ िध्ये रे्हभय बिोजजिकभ   उजरुीहरूिभ िभत्र 
िेत्रभलिकभर ग्रहर् गने िथभ कभरिभही यकनभरभ गनेछाः 

   (क) व्यजिको हकिभ उजरुीकभ सबै पि नगरपभलिकभको रै्गोलिक िेत्रभलिकभर लर्त्र बसोबभस गरररहेको, 
(ि) प्रचलिि कभनून र संयििभनको र्भग ११ अन्िगािको कुनै अर्भिि िभ न्यभयभिीकरर् िभ 

लनकभयको िेत्रभलिकभर लर्त्र नरहेको, 
(ग) नगरपभलिकभको िेत्रभलिकभर लर्त्र परेकभ कुनै अर्भिि िभ लनकभयबभट िेिलििभप िभ 

लििभपत्रको िभलग प्रयेषि गररएको, 
(घ) अचि सम्पजि सिभिेश रहेको यिषयिभ सो अचि सम्पजि नगरपभलिकभको रै्गोलिक 

िेत्रभलिकभर लर्त्र रयहरहेको, िथभ 
(ङ) कुनै घटनभसाँग सम्बजन्िि यिषयिस्ि ुरहेकोिभ सो घटनभ नगरपभलिकभको रै्गोलिक िेत्र 

लर्त्र घटेको । 
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पररच्छेर्-३ 

उजरुी िथभ प्रलििभर् र्िभा 

८. यििभर् र्िभा गनेाः (१) कसै उपर यििभर् र्िभा गर्भा िभ उजरुी चिभउाँर्भ प्रचलिि कभनून बिोजजि 
हकरै्यभ पगेुको व्यजििे सलिलिको िोयकएको शभिभ सिि उजरुी र्िभा गनासक्नछे । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि उजरुी दरं्र्भ यस ऐन िथभ प्रचलिि कभनून बिोजजि ििुभउनपुने कुरभ 
सबै ििुभइा िथभ परुयभउनपुने प्रयक्रयभ सबै परुभ गरी अनसूुची-१ बिोजजिको ढभाँचभिभ दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) िभ िेजिए रे्जि बभहेक उजरुीिभ रे्हभय बिोजजिको व्यहोरभ सिेि 
ििुभउनपुनेछाः 

(क) बभर्ीको नभि, थर, ििन र लनजको बभब ुर आिभ, िथभ थभहभ र्एसम्ि  सम्पका  नं, बभजे 
र बज्यै को नभि; 

(ि) प्रलिबभर्ीको नभि, थर र थभहभ र्एसम्ि लनजको सम्पका  नं,  बभब ुर आिभको नभि, थर र 
स्थभन पिभ िभग्नेगरी स्पष्ट ििेुको ििन; 

(ग) नगरपभलिकभको नभि सयहि सलिलिको नभि; 

(घ) उजरुी गनुापरेको व्यहोरभ र सम्पूर्ा यििरर्; 
(ङ) नगरपभलिकभिे िोके अनसुभरको र्स्िरु बझुभएको रलसर् िभ लनस्सभ; 
(च) सलिलिको िेत्रभलिकभर लर्त्रको उजरुी रहेको व्यहोरभ र सम्बजन्िि कभनून; 

(छ) बभर्ीिे र्भिी गरेको यिषय र सोसाँग सम्बजन्िि प्रिभर्हरू; 

(ज) हर्म्यभर् िभग्ने र्एिभ हर्म्यभर् रहेको िथभ हकरै्यभ पगेुको  सम्बन्िी व्यहोरभ; 
(झ) कुनै सम्पजिसाँग सम्बजन्िि यिषय र्एकोिभ सो सम्पजि चि र्ए रहेको स्थभन, अिस्थभ 

िथभ अचि र्ए चभरयकलिभ सयहिको सबै यििरर् । 

  (४)  प्रचलिि कभनूनिभ कुनै यिशेष प्रयक्रयभ िभ ढभाँचभ िभ अन्य केही उलिेि र्एको रहेछ र्ने सो 
सन्र्र्ािभ आिश्यक यििरर् सिेि ििेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकलसिको िलिपूलिा र्रभउनपुने अथिभ बण्िभ िगभउनपुने अिस्थभको उजरुीको हकिभ 
त्यस्िो िलिपूलिा िभ बण्िभ िभ चिनको िभलग सम्बजन्िि अचि सम्पजिको यििरर् ििेुको हनुपुनेछ । 

९. यििभर् र्िभा गरी लनस्सभ दर्नेाः (१) उजरुी प्रशभसकिे र्फभ ८ बिोजजि प्रभप्त उजरुी र्िभा गरी बभर्ीिभइा 
िभरेि िोयक अनसूुची-२ बिोजजिको ढभाँचभिभ यििभर् र्िभाको लनस्सभ दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि िभरेि दर्न ु पने अिस्थभिभ िभरेि िोक्र्भ अनसूुची-३ बिोजजिको 
ढभाँचभिभ िभरेि र्पभाइा ििभ गरी सम्बजन्िि पिको र्स्ििि गरभइा लिलसि सभिेि रभख्नपुछा । 

 (३) उपर्फभ (२) बिोजजि िभरेि र्पभाइािभ िोयकएको िभरेि िथभ उि लिलििभ हनेु कभया सिेि 
उलिेि गरी सम्बजन्िि पििभइा अनसूुची-४ बिोजजिको ढभाँचभिभ िभरेि पचभा दर्नपुनेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ गनेाः (१) उजरुी प्रशभसकिे र्फभ ८ बिोजजि पेश र्एको उजरुीिभ प्रयक्रयभ नपगेुको 
रे्जिए परुभ गनुापने रे्हभयको प्रयक्रयभ परुभ गरी अथिभ ििुभउनपुने रे्हभयको व्यहोरभ ििुभइ लयभउन ुर्ने्न 
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व्यहोरभ िेिी सभि दर्नको सिय िोयक िथभ यििभर् र्िभा गना नलिलने र्ए सो को कभरर् सयहिको 
व्यहोरभ जनभइा र्रपीठ गरेिभ बभर्ीिभइा उजरुी यफिभा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि प्रयक्रयभ नपगेुको र्लन र्रपीठ गरी यफिभा गरेको उजरुीिभ र्रपीठिभ 
उलिेि र्ए बिोजजिको प्रयक्रयभ परुभ गरी पभाँच दर्नलर्त्र लयभएिभ र्िभा गररदर्नपुछा । 

  (३) उपर्फभ (१) बिोजजिको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पििे सो आरे्श र्एको लिलििे 
पभाँच दर्न लर्त्र उि आरे्शको यिरूध्र्िभ सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नछे । 

  (४) उपर्फभ (३) बिोजजि दर्एको लनिेर्न व्यहोरभ िनभलसब रे्जिए सलिलििे उपर्फभ (१) 
बिोजजिको र्रपीठ बर्र गरी यििभर् र्िभा गना आरे्श दर्नसक्नछे । 

  (५) उपर्फभ (४) बिोजजि आरे्श र्एिभ उजरुी प्रशभसकिे त्यस्िो यििभर् र्िभा गरी अरू प्रयक्रयभ 
परुभ गनुापनेछ । 

११. र्िभा गना नहनेुाः उजरुी प्रशभसकिे र्फभ ८ बिोजजि पेश र्एको उजरुीिभ रे्हभय बिोजजिको व्यहोरभ 
दठक र्ए नर्एको जभाँच गरी र्िभा गना नलिलने रे्जिएिभ र्फभ १० बिोजजिको प्रयक्रयभ परुभ गरी 
र्रपीठ गनुापनेछाः 

(क) प्रचलिि कभनूनिभ हर्म्यभर् िोयकएकोिभ हर्म्यभर् िभ म्यभर्लर्त्र उजरुी परे नपरेको; 
(ि) प्रचलिि कभनून बिोजजि सलिलिको िेत्रभलिकभर लर्त्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) कभननु बिोजजि िभग्ने र्स्िरु र्भजिि र्ए नर्एको; 
(घ) कुनै सम्पजि िभ अलिकभरसाँग सम्बजन्िि यिषयिभ यििभर् लनरूपर् गनुापने यिषय उजरुीिभ 

सिभिेश रहेकोिभ त्यस्िो सम्पजि िभ अलिकभर यिषयिभ उजरुी गना बभर्ीको हक स्थभयपि 
र्एको प्रिभर् आिश्यक पनिेभ सो प्रिभर् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यिषयिभ उजरुी गने हकरै्यभ बभर्ीिभइा रहे नरहेको; 
(च) लििििभ परुभ गनुापने अन्य रीि पगेु नपगेुको । 

१२. र्ोहोरो र्िभा गना नहनेुाः (१) यस ऐनिभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन प्रचलिि कभनून बिोजजि 
सलिलि िभ अन्य कुनै अर्भिि िभ लनकभयिभ कुनै पििे उजरुी गरी सलिलि िभ उि अर्भिि िभ 
लनकभयबभट उजरुीिभ उलिेि र्एको यिषयिभ प्रिभर् बजुझ िभ नबजुझ यििभर् लनरोपर् रै्सकेको यिषय 
रहेको छ र्ने सो उजरुीिभ रहेकभ पि यिपिको बीचिभ सोयह यिषयिभ सलिलििे उजरुी र्िभा गना र 
कभरिभही गना हुाँरै्न । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि र्िभा गना नलिलने उजरुी र्िुिश र्िभा र्एकोिभ सो व्यहोरभ जभनकभरी 
र्एपलछ उजरुी जनुसकैु अिस्थभिभ रहेको र्ए पलन सलिलििे उजरुी िभरेज गनुापनेछ ।  

१३. उजरुीसभथ लििि प्रिभर्को सक्कि पेश गनुापनेाः उजरुीसभथ पेश गनुा पने प्रत्येक लििि प्रिभर्को सक्कि 
र कजम्ििभ एक प्रलि नक्कि उजरुीसभथै पेश गनुापनछे र उजरुी प्रशभसकिे त्यस्िो लििििभ कुनै 
कैयफयि जनभउनपुने र्ए सो जनभइ सो प्रिभर् सम्बजन्िि लिलसििभ रभखे्नछ । 

१४. उजरुी िथभ प्रलििभर् र्िभा र्स्िरुाः (१) प्रचलिि कभनूनिभ यििभर् र्िभा र्स्िरु िोयकएकोिभ सोयह बिोजजि 
िथभ र्स्िरु निोयकएकोिभ एक सय रूपैयभाँ बझुभउनपुनेछ । 
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  (२) प्रचलिि कभनूनिभ प्रलििभर् र्िभा र्स्िरु निभग्ने र्नेकोिभ बभहेक एक सय रूपैयभाँ प्रलििभर् र्िभा 
र्स्िरु िभग्नेछ । 

१५. प्रलििभर् पेश गनुापनेाः (१) प्रलिबभर्ीिे र्फभ २० बिोजजि म्यभर् िभ सूचनभ प्रभप्त गरेपलछ म्यभर् िभ 
सूचनभिभ िोयकएको सियभिलि लर्त्र उजरुी प्रशभसक सिि आफै िभरेस यिरे्शिभ र्ई ित्कभि फयका  
आउने ठेगभनभ नर्ए हकिभ  लिजिि प्रलििभर् र्िभा गना सक्नछे । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि प्रलििभर् पेश गर्भा प्रलिबभर्ीिे र्एको प्रिभर् िथभ कभगजभिकभ 
प्रलिलियप सभथै संिग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

  (३) प्रलििभर्ीिे लिजिि ब्यहोरभ दर्ाँर्भ अनसूुची-५ बिोजजिको ढभाँचभिभ दर्नपुनेछ । 

१६. प्रलििभर्  जभाँच गनेाः (१) उजरुी प्रशभसकिे र्फभ १५ बिोजजि पेश र्एको प्रलििभर् जभाँच गरी कभनून 
बिोजजिको रीि पगेुको िथभ म्यभर् लर्त्र पेश र्एको रे्जिए र्िभा गरी सलिलि सिि पेश हनेु गरी 
लिलसि सभिेि गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि प्रलििभर् र्िभा हनेु र्एिभ उजरुी प्रशभसकिे प्रलिबभर्ीिभइा बभर्ी 
लििभनको िभरेि िोक्नपुनेछ । 

१७. लििििभ परुभ गनुापने सभिभन्य रीिाः (१) प्रचलिि कभनून िथभ यस ऐनिभ अन्यत्र िेजिए रे्जि बभहेक 
सलिलि सिि र्िभा गना लयभएकभ उजरुी िथभ प्रलििभर्िभ रे्हभय बिोजजिको रीि सिेि परुभ गनुापनछेाः 

(क) ए फोर सभइजको नेपभिी कभगजिभ बभयभाँिफा  पभाँच सेजन्टलिटर, पयहिो पषृ्ठिभ शीरिफा  र्श 
सेजन्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिभ पभाँच सेजन्टलिटर छोिेको िथभ प्रत्येक पषृ्ठिभ बजिस 
हरफिभ नबढभइा कभगजको एकभिफा  िभत्र िेजिएको;  

 (ि) लििि र्िभा गना लयभउने प्रत्येक व्यजििे लिििको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुभरिभ 
छोटकरी र्स्ििि गरी अजन्िि पषृ्ठको अन्त्यिभ िेिभत्िक िथभ लयभप्चे सयहछभप गरेको; 

(ग) कुनै कभनून व्यिसभयीिे लििि ियभर गरेको र्ए लनजिे पयहिो पषृ्ठको बभयभाँ िफा  
लनजको कभनून व्यिसभयी र्िभा प्रिभर्पत्र नंबर, नभि र कभनून व्यिसभयीको यकलसि 
ििुभइा र्स्ििि गरेको; िथभ 

(घ) लिििको अजन्िि प्रकरर्िभ यस लििििभ िेजिएको व्यहोरभ दठक सभाँचो छ, झटु्ठभ ठहरे 
कभनून बिोजजि सहुाँिभ बझुभउाँिभ र्ने्न उलिेि गरी सो िलुन लििि र्िभा गना लयभएको 
िषा, ियहनभ र गिे िथभ िभर ििुभइा लििि र्िभा गना लयभउने व्यजििे र्स्ििि गरेको, 
। 

 िर व्यहोरभ परुायभइ पेश र्एको लििि लिनिभई यो उपर्फभिे बभिभ पभरेको िभलनने छैन ।  

 

  (२) लििििभ यिषयहरू क्रिबद्ध रूपिभ प्रकरर्िभ छुट्यभइा संयलिि र ियभादर्ि र्भषभिभ िेजिएको 
हनुपुनेछ ।  

  (३) लििििभ पेटबोलििभ परेको स्थभनको पयहचभन हनेु स्पष्ट यििरर् र व्यजिको नभि, थर, 
ठेगभनभ िथभ अन्य यििरर् स्पष्ट ििेुको हनुपुनेछ । 
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  (४) लििि र्िभा गना लयभउने िभ सलिलििभ कुनै कभगज गना आउनेिे लनजको नभि, थर र ििन 
ििेुको नभगररकिभ िभ अन्य कुनै प्रिभर् पेश गनुापछा । 

१८. नक्कि पेश गनुापनेाः उजरुी िभ प्रलििभर् र्िभा गना लयभउनेिे यिपिीको िभलग उजरुी िथभ प्रलििभर्को 
नक्कि िथभ संिग्न लििि प्रिभर्हरूको नक्कि सभथै पेश गनुापनेछ । 

१९. उजरुी िभ प्रलििभर् संशोिनाः (१) लििि र्िभा गना लयभउने पििे सलिलििभ र्िभा र्इसकेको लििििभ 
र्एको टभइप िभ िदु्रर्को सभिभन्य त्रटुी सच्यभउन लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको लनिेर्निभ िभग बिोजजि सच्यभउाँर्भ र्भिी िथभ प्रलििभर्िभ गरीएको 
िभग िभ र्भिीिभ ििुर्िू पििभ फरक नपने र लनकै सभिभन्य प्रकभरको संशोिन िभग गरेको रे्िेिभ उजरुी 
प्रशभसकिे सो बिोजजि सच्यभउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजि संशोिन र्एिभ  सो को जभनकभरी उजरुीको अको पििभइा दर्नपुनेछ 
। 

पररच्छेर्-४ 

म्यभर् िभिेिी िथभ िभरेि  

२०. म्यभर् सूचनभ िभिेि गनेाः (१) उजरुी प्रशभसकिे र्फभ ९ बिोजजि यििभर् र्िभा र्एपलछ बढीिभ र्इुा 
दर्नलर्त्र प्रलिबभर्ीकभ नभििभ प्रचलिि कभनूनिभ म्यभर् िोयकएको र्ए सोयह बिोजजि र निोयकएको र्ए 
पन्र दर्नको म्यभर् दर्इा सम्बजन्िि ििभ कभयभािय िभफा ि उि म्यभर् िभ सूचनभ िभिेि गना सक्नछे । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि म्यभर् िभ सूचनभ िभिेि गर्भा र्फभ ९ बिोजजिको उजरुी िथभ उि 
उजरुी सभथ पेश र्एको प्रिभर् कभगजको प्रलिलिपी सिेि संिग्न गरी पठभउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन एक र्न्र्भ बढी प्रलिबभर्ीिभइा म्यभर् 
दर्नपुर्भा प्रिभर् कभगजको नक्कि कुनै एकजनभ िूि प्रलिबभर्ीिभइा पठभइा बभाँयकको म्यभर्िभ प्रिभर् कभगजको 
नक्कि फिभनभको म्यभर् सभथ पठभइएको छ र्ने्न व्यहोरभ िेजि पठभउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फभ (१) बिोजजि प्रभप्त र्एको म्यभर् ििभ कभयभाियिे बढीिभ िीन दर्न लर्त्र िभिेि गरी 
िभिेिीको व्यहोरभ ििुभइा सलिलििभ पठभउन ुपनछे । 

  (५) उपर्फभ (१) बिोजजि म्यभर् िभिेि हनु नसकेिभ रे्हभय बिोजजिको यिद्यिुीय िभध्यि िभ 
पलत्रकभिभ सूचनभ प्रकभशन गरेर म्यभर् िभिेि गनुापनेछाः  

(क) म्यभर् िभिेि गररनपुने व्यजिको कुनै फ्यभक्स िभ इािेि िभ अन्य कुनै अलर्िेि हनु 
सक्ने यिद्यिुीय िभध्यिको ठेगभनभ र्ए सो िभध्यिबभट; 

(ि) प्रलिबभर्ीिे म्यभर् िभिेिी र्एको जभनकभरी पभउन सक्ने िनभलसब आिभर छ र्ने्न रे्जिएिभ 
सलिलिको लनर्ायबभट कुनै स्थभनीय रै्लनक पलत्रकभिभ सूचनभ प्रकभशन गरेर िभ स्थभनीय 
एफ.एि. रेलियो िभ स्थभनीय टेलिलर्जनबभट सूचनभ प्रसभरर् गरेर; िभ 

(ग) अन्य कुनै सरकभरी लनकभयबभट म्यभर् िभिेि गरभउाँर्भ म्यभर् िभिेि हनु सक्ने िनभलसब 
कभरर् रे्जिएिभ सलिलिको आरे्शबभट त्यस्िो सरकभरी लनकभय िभफा ि । 

  (६) यस ऐन बिोजजि म्यभर् जभरी गनुापर्भा अनसूुची-६ बिोजजिको ढभाँचभिभ जभरी गनुापनेछ । 
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  (७) यस ऐन बिोजजि म्यभर् जभरी र्एकोिभ कभि र्न्र्भ बभयहरको पररजस्थलििभ परी म्यभर् गजु्रन 
गएिभ प्रचलिि कभननु बिोजजि म्यभर् थप्न पभउनेछ । 
२१. रोहिरिभ रभख्नपुनेाः यस ऐन बिोजजि ििभ कभयभािय िभफा ि िभिेि गररएको म्यभर्िभ सम्बजन्िि ििभको 

अध्यि िभ सर्स्य िथभ कजम्ििभ र्इुाजनभ स्थभनीय र्िभर्िी रोहिरिभ रभख्नपुनेछ । 

२२. रीि बेरीि जभाँच गनेाः (१) उजरुी प्रशभसकिे म्यभर् िभिेिीको प्रलििेर्न प्रभप्त र्एपलछ रीिपूिाकको 
िभिेि र्एको छ िभ छैन जभाँच गरी आिश्यक र्ए सम्बजन्िि ििभ सजचिको प्रलििेर्न सिेि लिइा 
रीिपूिाकको रे्जिए लिलसि सभिेि रभिी िथभ बेरीिको रे्जिए बर्र गरी पनुाः म्यभर् िभिेि गना िगभइा 
िभिेिी प्रलि लिलसि सभिेि रभख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि जभाँच गर्भा सम्बजन्िि किाचभरीिे बर्लनयि रभजि कभया गरेको रे्जिए 
उजरुी प्रशभसकिे सो व्यहोरभ ििुभइा सलिलि सिि प्रलििेर्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजिको प्रलििेर्नको व्यहोरभ उपयिु रे्जिए सलिलििे सम्बजन्िि किाचभरी 
उपर कभरिभहीको िभलग कभयापभलिकभ सिि िेिी पठभउनसक्नछे । 

२३. िभरेििभ रभि्नपुनाेः (१) उजरुी प्रशभसकिे र्फभ ९ बिोजजि यििभर् र्िभा गरेपलछ उजरुीकिभािभइा र 
र्फभ १६ बिोजजि प्रलििभर् र्िभा गरेपलछ प्रलिबभर्ीिभइा िभरेि िोयक िभरेििभ रभख्नपुछा । 

  (२) उजरुीकभ पिहरूिभइा िभरेि िोक्र्भ िभरेि िोयकएको दर्न गररने कभिको व्यहोरभ िभरेि 
र्पभाइा िथभ िभरेि पचभािभ ििुभइा उजरुीकभ सबै पििभइा एकै लििभनको लिलि िथभ सिय उलिेि गरी एकै 
लििभनको िभरेि िोक्नपुछा । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजि िभरेि िोयकएको सियिभ कुनै पि हभजजर नर्ए पलन िोयकएको कभया 
सम्पन्न गरी अको िभरेि िोक्नपुने र्एिभ हभजजर र्एको पििभइा िभरेि िोयक सियिभ हभजजर नर्इा पलछ 
हभजजर हनेु पििभइा अजघ हभजजर र्इा िभरेि िभने पिसाँग एकै लििभन हनेुगरी िभरेि िोक्नपुछा । 

  (४) यस र्फभ बिोजजि िोयकएको िभरेििभ उपजस्थि र्एकभ पिहरूिभइा सभथै रभजि सलिलििे 
उजरुीको कभरिभयह गनुापछा । 

  (५) उपर्फभ (४) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन िोयकएको िभरेििभ कुनै पि उपजस्थि 
नर्ए पलन सलिलििे यििभर्को यिषयिभ कभरिभही गना बभिभ पनछैेन । 

२४. सलिलिको लनर्ाय बिोजजि हनेुाः सलिलििे म्यभर् िभिेिी सम्बन्ििभ प्रचलिि कभनून िथभ यस ऐनिभ 
िेजिए रे्जि बभहेकको यिषयिभ आिश्यक प्रयक्रयभ लनिभारर् गना सक्नेछ । 

पररच्छेर्-५ 

सनुिभइा िथभ प्रिभर् बझु्ने सम्बन्ििभ 

२५. प्रभरजम्र्क सनुिभइााः (१) िेिलििभपबभट यििभर् लनरुपर् हनु नसकी सलिलििभ आएकभ यििभर् प्रलििभर् 
र्िभा िभ बयभन िभ सो सरहको कुनै कभया र्एपलछ सनुिभइाको िभलग पेश र्एको यििभर्िभ उपिब्ि 
प्रिभर्कभ आिभरिभ ित्कभि लनर्ाय गना सयकने र्एिभ सलिलििे यििभर् पेश र्एको पयहिो सनुिभइािभ नै 
लनर्ाय गना सक्नेछ । 



गरु्भाकोट नगरपभलिकभको न्यययक सलिलिको उजरुीको कभरबभही यकनभरभ गर्भा अपनभउन ुपने कभयायिलिकभ सम्बन्ििभ व्यिस्थभ गना बनेको ऐन-२०७४ 9 

  (२) सलिलि सिि पेश र्एको यििभर्िभ उपर्फभ (१) बिोजजि ित्कभि लनर्ाय गना सयकने 
नरे्जिएिभ सलिलििे रे्हभय बिोजजिको आरे्श गना सक्नछेाः- 

(क) यििभर्िभ ििु नलििेको कुरभिभ यकीन गना प्रिभर् बझु्ने िभ अन्य कुनै कभया गने; 

(ि) यििभर्िभ बझु्नपुने प्रिभर् ययकन गरी पिबभट पेश गना िगभउने िभ सम्बजन्िि लनकभयबभट 
िभग गने आरे्श गने;  

(ग) िेिलििभपकभ सम्बन्ििभ यििभर्कभ पिहरूसाँग छिफि गने; िथभ 
(घ) यििभर्कभ पि उपजस्थि र्एिभ सनुिुभइको िभलग िभरेि िथभ पेजशको सिय िभलिकभ 

लनिभारर् गने । 

  (३) उपर्फभ (१) र (२) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन सलिलििे स्थभनीय ऐनको र्फभ 
४७ को उपर्फभ (२) बिोजजिको उजरुीिभ िेिलििभपको िभलग पठभउने आरे्श गनुापनेछ । 

२६. प्रिभर् र्भजिि गनेाः बभर्ी िभ प्रलिबभर्ीिे कुनै नयभाँ प्रिभर् पेश गना अनिुलि िभग गरी लनिेर्न पेश 
गरेिभ उजरुी प्रशभसकिे सोयह दर्न लिन सक्नेछ । 

२७. लििि जभाँच गनेाः (१) सलिलििे उजरुीिभ पेश र्एको कुनै लिििको सत्यिभ परीिर् गना रेिभ िभ 
हस्िभिर यिशेषज्ञिभइा जभाँच गरभउन जरूरी रे्िेिभ सो लििििभइा असत्य र्ने्न पिबभट परीिर् र्स्िरु 
र्भजिि गना िगभइा रेिभ िभ हस्िभिर यिशेषज्ञबभट लििि जभाँच गरभउन सक्नछे । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि जभाँच गर्भा िनभलसब िभयफकको सिय िोयक आरे्श गनुापनेछ र सिय 
लर्त्र जभाँच सम्पन्न हनुको िभलग यथभसम्र्ि व्यिस्थभ गनुापनेछ ।  

  (३) उपर्फभ (१) बिोजजि जभाँच गर्भा लििि असत्य ठहरीएिभ लििि सत्य रहेको र्ने्न पिबभट 
िभगेको र्स्िरु असिु गरी उपर्फभ (१) बिोजजि र्स्िरु र्भजिि गने पििभइा र्रभइादर्नपुछा । 

२८. सभिी बझु्नेाः (१) सलिलिबभट सभिी बझु्ने आरे्श गर्भा सभिी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श गनुापनेछ । 
सभिी रभख्र्भ बढीिभ ५ जनभ रभख्न ुपनछे ।  

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि आरे्श र्एपलछ उजरुी प्रशभसकिे उजरुीको पििभइा आरे्शिभ 
उलिेि र्एको लिलििभ सभिी बझु्ने िभरेि िोक्नपुनेछ । 

  (३) सभिी बझु्ने िभरेि िोयकएको दर्निभ आफ्नो सभिी सलिलि सिि उपजस्थि गरभउन ुसम्बजन्िि 
पिको र्भययत्ि हनेुछ । 

२९. सलिलिको िफा बभट बकपत्र गरभउनेाः (१) यस ऐनिभ अन्यत्र जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन 
नभबभिक िभ अशि िभ िृद्धिृद्धभ पि रहेको उजरुीिभ सभिी बकपत्रको िभलग िोयकएको िभरेिको दर्न 
उपजस्थि नर्एको िभ उपजस्थि नगरभइएको सभिीिभइा सलिलििे म्यभर् िोयक सलिलिको िफा बभट जझकभइा 
बकपत्र गरभउन सक्नछे । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि सभिी जझकभउाँर्भ बकपत्र हनेु िभरेि िोयक म्यभर् जभरी गनुापनेछ र 
उजरुीकभ पिहरूिभइा सिेि सोयह लििभनको िभरेि िोक्नपुनेछ । 

३०. सभिी बकपत्र गरभउनेाः (१) उजरुी प्रशभसकिे सभिी बकपत्रको िभलग िोयकएको दर्न पिहरूसाँग 
लनजहरूिे उपजस्थि गरभउन लयभएकभ सभिीको नभिभििी लिइा सलिलि सिि पेश गनुापनेछ । 
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  (२) सभिी बकपत्रको िभलग िोयकएको िभरेिको दर्न उजरुीकभ सबै पििे सभिी उपजस्थि 
गरभउन लयभएको र्ए कभयभािय िलुनभसभथ िथभ कुनै पििे सभिी उपजस्थि गरभउन नलयभएको र्ए दर्नको 
बभह्र बजेपलछ सलिलििे उपिब्ि र्ए सम्िकभ सभिीको बकपत्र गरभउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ज गना सक्नाेः (१) सभिीको बकपत्र गरभउाँर्भ उजरुीको यिषयिस्ि ु र्न्र्भ फरक प्रकभरको िथभ 
सभिी िभ उजरुीको पििभइा अपिभलनि गने िभ जझझ्यभउने िभ अनजुचि प्रकभरको प्रश्न सोलिएिभ सलिलििे 
त्यस्िो प्रश्न सोध्नबभट पििभइा बन्रे्ज गना सक्नछे । 

  (२) नभबभिक िभ िृध्र् िभ असि िभ लबरभिीिे सभिी बक्नपुने र्इा त्यस्िो उजरुीिभ कुनै पिको 
उपजस्थलि िभ अन्य कुनै िनभलसब कभरर्िे सभिीिभइा बकपत्र गना अनजुचि र्बभि परेको िभ पने प्रबि 
सम्र्भिनभ रहेको छ र्ने्न सलिलििभइा िभगेिभ सलिलििे त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थलििभइा बन्रे्ज गरी 
लनजिे सभिीिे नरे्खे्न गरी िभत्र उपजस्थि हनु आरे्श गना सक्नछे । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजि आरे्श गरेिभ सभिीिे नरे्खे्न गरी पि उपजस्थि हनेु व्यिस्थभ 
लििभउने र्भययत्ि सलिलिको हनेुछ । 

  (४) उपर्फभ (१) िभ (२) बिोजजि गर्भा सलिलििे उजरुीसाँग सम्बजन्िि आिश्यक प्रश्न ियभर 
गरी सलिलिको िफा बभट बकपत्र गरभउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकभशन गनुापनेाः (१) उजरुी प्रशभसकिे प्रत्येक हप्तभ शकु्रिभर अगभिी हप्तभको िभलग पेशी 
िोयकएको यििभर्हरूको सभप्तभयहक पेशी सूची िथभ िोयकएको दर्न उि दर्नको िभलग पेशी िोयकएकभ 
यििभर्हरूको पेशी सूची प्रकभशन गनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको सूची संयोजकिे र लनजको अनपुजस्थलििभ लनजिे जजम्िेिभरी 
िोकेको सलिलिको सर्स्यिे प्रिभजर्ि गनुापनेछ । 

३३. रै्लनक पेशी सूचीाः (१) उजरुी प्रशभसकिे र्फभ ३२ बिोजजिको सभप्तभयहक पेशी सूचीिभ चढेकभ यििभर् 
हरूको  िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियभर गरी एक प्रलि सूचनभ पभटीिभ टभाँस्न िगभउनपुनेछ िथभ 
एक प्रलि सलिलिकभ सर्स्यहरूिभइा उपिब्ि गरभउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको सूचीिभ यििभर्हरू उलिेि गर्भा यििभर् र्िभाको आिभरिभ रे्हभयको 
क्रििभ ियभर गरी प्रकभशन गरभउनपुनेछाः- 

  (क) नभबभिक पि र्एको यििभर्; 

  (ि) शभरीररक असििभ िभ अपभङ्गिभ र्एको व्यजि पि र्एको यििभर्; 

  (ग) सिरी िषा उिेर परुभ र्एको िृध्र् िभ िृध्र्भ पि र्एको यििभर्; िथभ 
  (घ) यििभर् र्िभाको क्रिभनसुभर पयहिे र्िभा र्एको यििभर् । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजि पेशी सूची ियभर गर्भा िलुििीबभट जभगेकभ िथभ सिोच्च अर्भिि, 
उच्च अर्भिि िथभ जजलिभ अर्भििबभट पनुाः इन्सभफको िभलग प्रभप्त र्इा र्िभा र्एको यििभर्को हकिभ 
शरुूिभ सलिलििभ र्िभा र्एको लिलििभइा नै र्िभा लिलि िभलन क्रि लनिभारर् गनुापनेछ । 

  (४) उपर्फभ (१) िभ (२) िभ रहेको क्रिभनसुभर नै सलिलििे यििभर्को सनुिभइा र कभरिभही िथभ 
यकनभरभ गनुापनेछ । 
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३४. उजरुी प्रशभसकको जजम्िेिभरी हनेुाः पेशी सूचीिभ चढेकभ यििभर्हरू कभयभािय ििेुको एक घण्टभ लर्त्र 
सलिलि सिि सनुिभइाको िभलग पेश गने िथभ उि दर्नको िोयकएको कभया सयकए पलछ सलिलिबभट 
यफिभा बजुझलिइा सरुजिि रभखे्न जजम्िेिभरी उजरुी प्रशभसकको हनेुछ । 

३५. प्रिभर् सनुभउन सक्नेाः सलिलििे र्फभ २५ बिोजजि िोयकएको िभरेिको दर्न उपजस्थि सबै पििभइा 
अको पििे पेश गरेको प्रिभर् एिि ्कभगजभि रे्िभइा पयढ बभाँची सनुभइा सो बभरेिभ अको पिको कुनै 
कथन रहेको र्ए लिजिि बयभन गरभइा लिलसि सभिेि गरभउन सक्नेछ । 

३६. यििभर्को सनुिभइा गनेाः (१) सलिलििे र्िैु पिको कुरभ सनुी लनजहरूको यििभर्को सनुिभइा िथभ लनर्ाय 
गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको सनुिभइा िथभ लनर्ाय गर्भा पिहरूको रोहिरिभ गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फभ (१) बिोजजि यििभर्को सनुिभइा गर्भा इजिभस कभयि गरी सनुिभइा गना िनभलसि 
रे्जिएिभ सोही अनसुभर गना सक्नेछ । 

िर र्बैु पिको र्नभइ िथभ जजयकर सनु्निभई उपर्फभ ३ अनसुभरको इजिभस कभयि गना बभिभ हनेु 
छैन । 

३७. बन्र् इजिभसको गठन गनासक्न े (१) सलिलििे ियहिभ िथभ बभिबभलिकभ सिभिेश रहेको िथभ 
आिश्यक रे्िेको अन्य यििभर्को सनुिभइाको िभलग बन्र् इजिभस कभयि गरी सनुिभइा गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको बन्र् इजिभसिभ यििभर्कभ पि िथभ अन्य सरोकभरिभिभ बभहेक 
अन्य व्यजििभइा इजिभसिभ प्रिेश गना नपभउने गरी बन्र् इजिभसको गठन गनुापनेछ । 

  (३) बन्र् इजिभसबभट हेररने यििभर्को कभि कभरिभही, पीलििको नभि, थर ठेगभनभ िगभयिकभ 
यिषय गोप्य रभख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इजिभससम्बन्िी अन्य व्यिस्थभाः (१) बन्र् इजिभसबभट हेररएकभ यििभर्हरूको कभगजभिको 
प्रलिलियप बभर्ी, प्रलििभदर् र लनजको यहििभ असर परेको कुनै सरोकभरिभिभ बभहेक अरू कसैिभइा 
उपिब्ि गरभउनहुुाँरै्न । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको यििभर्को िथ्य ििुभइा कुनै सिभचभर कुनै पत्रपलत्रकभिभ संप्रषेर् 
हनु दर्न ुहुाँरै्न । 

  (३) उपर्फभ (२) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन सलिलििे पिको गोपलनयिभ िथभ यहििभ 
प्रलिकूि प्रर्भि नपने गरी सिभचभर संप्रषेर् गना र्ने कुनै बभिभ पनेछैन । 

३९. थप प्रिभर् बझु्नेाः यििभर्को सनुिभइाको क्रििभ यििभर्को कुनै पिको अनरुोििभ िभ यििभर् सनुिभइाको 
क्रििभ सलिलि आफैिे थप प्रिभर् बझु्नपुने रे्िेिभ उजरुीकभ पिहरूिभइा थप प्रिभर् पेश गना पेश गने 
िभरेि िोयक आरे्श गना सक्नेछ । 

४०. स्िभथा बभजझएको यििभर् हेना नहनेुाः सलिलिको सर्स्यिे रे्हभयकभ यििभर्को कभरिभही र यकनभरभिभ संिग्न 
हनुहुुाँरै्नाः- 

(क) आफ्नो िभ नजजकको नभिेर्भरको हक यहि िभ सरोकभर रहेको यििभर्; 

 स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फभको प्रयोजनको िभलग "नजजकको नभिेर्भर" र्न्नभिे अपिुभिी पर्भा 
कभनून बिोजजि अपिुभिी प्रभप्त गना सक्ने प्रभथलिकिभ क्रििभ रहेको व्यजि, िभिभ, 
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िभइज,ु सभनीआिभ, ठूिीआिभ, सभनोबभब,ु ठूिोबभबू, पलि िभ पत्नी िफा कभ सभसू, ससरुभ, 
फूप,ु फूपभज,ु सभिभ, जेठभन, सभिी, दर्र्ी, बयहनी, लर्नभज,ु बयहनी ज्िभइँ, र्भञ्जभ, र्भञ्जी, 
र्भञ्जी ज्िभइँ, र्भञ्जी बहुभरी िथभ त्यस्िो नभिभकभ व्यजिको एकभघर सगोििभ रहेको 
पररिभरको सर्स्य सम्झनपुछा । 

(ि) लनजिे अन्य कुनै हैलसयििभ गरेको कुनै कभया िभ लनज संिग्न रहेको कुनै यिषय 
सिभिेश रहेको कुनै यििभर्; 

(ग) कुनै यिषयिभ लनजिे यििभर् चलन ेिभ नचलने यिषयको छिफििभ सहर्भगी र्इा कुनै रभय 
दर्एको र्ए सो यिषय सिभिेश रहेको यििभर्; िभ 

(घ) अन्य कुनै कभरर्िे आिभरर्िू रूपिभ लनज र लनजको एकभघर संगोिकभ पररिभरकभ 
सर्स्यको कुनै स्िभथा बभजझएको यििभर् । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको कुनै अिस्थभ रे्जिएिभ जनु सर्स्यको त्यस्िो अिस्थभ पछा उि 
सर्स्यिे यििभर् हेना नहनेु कभरर् ििुभइा आरे्श गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फभ (१) को प्रलिकूि हनेु गरी कुनै सर्स्यिे कुनै यििभर्को कभरिभही र यकनभरभिभ 
सहर्भगी हनु िभगेिभ यििभर्को कुनै पििे आिश्यक प्रिभर् सयहि यििभर्को कभरिभही यकनभरभ नगना 
लनिेर्न दर्न सक्नछे  र सो सम्बन्ििभ  कभि कभरबभही स्थभनीय ऐनको र्फभ ४८(५) अनसुभर हनेुछ । 

  (४) उपर्फभ (३) अनसुभर यििभर् लनरुपर् हनु नसक्ने अिस्थभिभ स्थभनीय ऐनको र्फभ ४८(६) र 
(७) को ब्यबस्थभ अनसुभरको सर्भिे िोकेको सलिलििे कभि कभरिभही र यकनभरभिभ गनेछ । 

  (५) उपर्फभ (४) बिोजजि गर्भा सर्भिे यििभर्कभ पिहरूिभइा सोयह उपर्फभ बिोजजि गदठि 
सलिलिबभट यििभर्को कभरिभही यकनभरभ हनेु कुरभको जभनकभरी गरभइा उि सलिलि सिि उपजस्थि हनु 
पठभउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

लनर्ाय र अन्य आरे्श 

४१. लनर्ाय गनुापनेाः (१) सलिलििे सनुिभइाको िभलग पेश र्एको यििभर् हेर्भा कुनै प्रिभर् बझु्नपुने बभाँयक 
नरयह यििभर् यकनभरभ गने अिस्थभ रहेको रे्जिएिभ सोयह पेशीिभ यििभर्िभ लनर्ाय गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि लनर्ाय गरेपलछ लनर्ायको व्यहोरभ लनर्ाय यकिभबिभ िेजि सलिलििभ 
उपजस्थि सर्स्यहरू सबैिे र्स्ििि गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फभ (१) बिोजजि गररएको लनर्ायको र्फभ ४२ र अन्य प्रचलिि कभनून बिोजजि 
ििुभउनपुने यििरर् ििेुको पूर्ा पभठ लनर्ाय र्एको लिलििे बयढिभ सभि दर्न लर्त्र ियभर गरी लिलसि 
सभिेि रभख्नपुनेछा ।   

(४) उपर्फभ (१) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन सियभर्भि अथिभ अन्य कुनै िनभलसब 
कभरर्िे गर्भा सोयह दर्न यििभर् लनर्ाय गना नसक्ने र्एिभ आगभिी हप्तभको कुनै दर्नको िभलग अको पेशी 
िभरेि िोक्नपुनेछ । 
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४२. लनर्ायिभ ििुभउनपुनेाः (१) सलिलििे र्फभ ४१ बिोजजि गरेको लनर्ायको पूर्ापभठिभ यस र्फभ 
बिोजजिकभ कुरभहरू ििुभइा अनसूुची -७ बिोजजिको ढभाँचभिभ ियभर गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि पूर्ापभठ ियभर गर्भा बभर्ी िथभ प्रलिबभर्ीको जजयकर, लनर्ाय गनुापने 
रे्जिएको यिषय, र्िैु पिबभट पेश र्एको प्रिभर्कभ कुरभहरू सिेिको यिषय ििुभउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) िभ उलिेि र्एरे्जि बभहेक पूर्ा पभठिभ रे्हभयकभ कुरभहरू सिेि 
ििुभउनपुनेछाः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरभ; 
(ि) यििभर्को कुनै पििे कभनून व्यिसभयी रभिेको र्एिभ लनजिे पेश गरेको बहस नोट िथभ 

बहसिभ उठभइएकभ ििु यिषयहरु; 

(ग) लनर्ाय गनाको िभलग आिभर लिइएको प्रिभर्कभ सभथै र्िैु पिबभट पेश र्एको प्रिभर् िथभ 
त्यसको यिश्लषेर्; 

(घ) लनर्ाय कभयभान्ियन गनाको िभलग गनुापने यिषयहरूको लसिलसिेिभर उलिेिन सयहिको 
िपलसि िण्ि; िथभ 

(ङ) लनर्ाय उपर पनुरभिेर्न िभग्ने र्एिभ पनुरभिेर्न िभग्ने जजलिभ अर्भििको नभि र के 
कलि दर्नलर्त्र पनुरभिेर्न गनुापने हो सो सिेि ।  

 (४) उपर्फभ २ िथभ ३ िभ उलिेि र्एरे्जि बभहेक रे्हभयकभ कुरभहरु सिेि लनर्ायिभ ििुभउन 
सक्नछेाः- 
(क) सभिी िभ सजालिनको बकपत्रको सभरभंश; 

(ि) कुनै नजीरको व्यभख्यभ िभ अििम्बन गरेको र्ए सो नजीरको यििरर् र यििभर्िभ उि 
नजीरको लसध्र्भन्ि के कुन आिभरिभ िभग ु र्एको हो अथिभ िभग ु नर्एको हो र्ने्न 
कभरर् सयहिको यिश्लषेर्; 

(ग) लनर्ायबभट कसैिभइा कुनै कुरभ दर्न ु र्रभउन ु पने र्एको र्ए कसिभइा के कलि र्रभइा 
दर्नपुने हो सोको यििरर्; िथभ 

(घ) यििभर्को क्रििभ कुनै िभिसभिभन िभ प्रिभर्को रुपिभ केयह िस्ि ु सलिलि सिि पेश 
र्एको र्ए सो िभिसभिभन िभ िस्िकुो हकिभ के गने हो र्ने्न यिषय । 

४३. प्रभरजम्र्क सनुिभइािभ लनर्ाय हनुसक्नेाः (१) सलिलििे पयहिो सनुिभइाको िभलग पेश र्एको अिस्थभिभ नै 
यििभर्िभ थप प्रिभर् बजुझरहनपुने अिस्थभ नरहेको रे्िेिभ अथिभ हर्म्यभर् िभ हकरै्यभ िभ सलिलिको 
िेत्रभलिकभर नरहेको कभरर्िे यििभर् लनर्ाय गना नलिलने रे्िेिभ पयहिो सनुिभइािभ नै लनर्ाय गना सक्नेछ 
। 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको लनर्ाय िेत्रभलिकभरको अर्भि रहेको कभरर्िे र्एको अिस्थभिभ 
िेत्रभलिकभर ग्रहर् गने अर्भिि िभ स्थभनीय िह िभ अन्य लनकभयिभ उजरुी गना जभन ु र्लन सम्बजन्िि 
पििभइा  जभनकभरी दर्न ुपनेछ । 
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४४. लनर्ाय संशोिनाः (१) सलिलि सिि यििभर्को पि िभ कुनै सरोकभरिभिभिे यििभर्को लनर्ायिभ र्एको 
कुनै िेिभइाको त्रटुी संशोिन गरी पभउन जजयकर लिइा लनर्ायको जभनकभरी र्एको पैंलिस दर्न लर्त्र 
लनिेर्न दर्न सक्नछे ।  

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको लनिेर्न परी सलिलििे हेर्भा सभिभन्य त्रटुी र्एको र संशोिनबभट 
लनर्ायको िूि आशयिभ कुनै हेरफेर नहनेु रे्िेिभ छुिै पचभा ििभ गरी लनिेर्न बिोजजि लनर्ाय संशोिन गने 
आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजिको आरे्श िूि लनर्ायको अलर्न्न अङ्गको रुपिभ लिइनेछ । 

४५. लनर्ायिभ हेरफेर गना नहनेुाः (१) सलिलिकभ सर्स्य अथिभ अरु कसैिे पलन सलिलिकभ सर्स्यहरुको 
र्स्ििि रै्सकेपलछ लनर्ायिभ कुनै प्रकभरको थपघट िभ केरिेट गना हुाँरै्न । 

  (२) कसैिे उपर्फभ (१) बिोजजिको कसरु गने किाचभरीिभइा आिश्यक कभरिभहीको िभलग 
सम्बजन्िि लनकभयिभ िेजि पठभउनपुनेछ ।  

४६. लनर्ाय र्एपलछ गनुापने कभरिभही : (१) उजरुी प्रशभसकिे सलिलिबभट लनर्ाय र्एपश्चभि लनर्ाय यकिभबिभ 
सलिलिकभ सर्स्यहरु सबैको र्स्ििि र्एको ययकन गरी लनर्ाय यकिभब र लिलसि जजम्िभ लिनपुछा । 

  (२) यस ऐन बिोजजि लनर्ायको पूर्ापभठ ियभर र्एपलछ सबै सर्स्यको र्स्ििि रै्सकेपलछ उजरुी 
प्रशभसकिे लनर्ायको कभयभान्यिय गनाकभ िभलग ित्कभि गनुापने केयह कभया र्ए सो सम्पन्न गरी लिलसि 
अलर्िेिको िभगी पठभनपुछा । 

४७. लनर्ाय गनापने अिलिाः (१) सलिलििे प्रलििभर् र्भजिि र्एको िभ बयभन गनुापनेिभ प्रलिबभर्ीको बयभन 
र्एको लिलििे िथभ प्रलििभर् र्भजिि नर्एको िभ बयभन नर्एकोिभ सो हनुपुने म्यभर् र्िुभन र्एको 
लिलििे नब्बे दर्नलर्त्र यििभर्को अजन्िि लनर्ाय गनुापनेछ ।  

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको सियभिलि गर्नभ गर्भा िेिलििभपको िभलग पठभइाएको यििभर्को 
हकिभ िेिलििभपको प्रयक्रयभिभ िभगेको सिय कटभइा अिलि गर्नभ गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फभ (१) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन यििभर्िभ बझु्नपुने प्रिभर् िथभ परुभ 
गनुापने प्रयक्रयभ बभाँयक नरही यििभर् लनर्ाय गना अङ्ग पलुगसकेको र्ए सो पगेुको पन्र दर्नलर्त्र अजन्िि लनर्ाय 
गनुापनेछ । 

  

४८. अन्िररि संरिर्भत्िक आरे्श जभरी गना सयकनेाः  
स्थभनीय ऐनको र्फभ ४९ को उपर्फभ ८ को िण्ि )क (रे्जि )ङ (सम्ि उजलिजिि यिषयिभ ित्कभि 

यस्िो आरे्श जभरी गर्भा लनिेर्किे अन्िररि संरिर्भत्िक आरे्श जभरी गना सयकनछे ।  पेश गरेको 
कभगजभि, लनजको अिस्थभ र िस्िगुि पररजस्थलिको प्रभरजम्र्क छभनयिन गरी ित्कभि आरे्श नगरे 
लनिेर्किभई पना सक्ने नकभरभत्िक प्रर्भिको ि"लयभंकन गनुा पर्ाछ । न्यभययक सलिलििे जभरी गने अन्िररि 
संरिर्भत्िक आरे्श अनसूुची –८ िभ उलिेि गरे बिोजजि हनेुछ । 
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पररच्छेर्-७ 

सलिलिको सजचिभिय 

४९. सलिलिको सजचिभियाः  (१) सलिलिको कभयासम्पभर्निभइा सहजीकरर् गना एक सजचिभिय रहने छ  

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको सजचिभियिभ कभयापभलिकभिे आिश्यिभ अनसुभर उजरुी प्रशभसक, 
अलर्िेि प्रशभसक िथभ अन्य किाचभरीहरुको व्यिस्थभ गना सक्नेछ । सजचिभियको कभयासम्पभर्निभइा 
व्यिजस्थि गना सजचिभिय अन्िगाि उजरुी शभिभ/फभाँट िथभ अलर्िेि शभिभ/फभाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजरुी प्रशभसकको कभि, किाव्य र अलिकभराः यस ऐनिभ अन्यत्र उलिेि र्ए रे्जि बभहेक उजरुी 
प्रशभसकको कभि, किाव्य र अलिकभर रे्हभय बिोजजि हनेुछाः 

(क) पेश र्एकभ उजरुी, प्रलििभर् र अन्य लिििहरु जभाँच गरी रीि पगेुको र्ए कभनून 
बिोजजि िभग्ने र्स्िरु लिइा र्िभा गने र र्िभा गना नलिलने र्ए कभरर् जनभइा र्रपीठ गने; 

(ि) यििभर्िभ प्रिभर्को िभलग पेश र्एकभ नक्कि कभगजिभइा सक्किसाँग लर्िभइा दठक रे्जिएिभ 
प्रिभजर्ि गने र लिलसि सभिेि रभख्न ेिथभ सक्कििभ केयह कैयफयि रे्जिएिभ सो जनभइा 
सम्बजन्िि पिको सयहछभप गरभइा रभख्ने; 

(ग) पेश र्एकभ लििि सभथ संिग्न हनुपुने प्रिभर् िथभ अन्य कभगजभि छ िभ छैन र्ए ठीक 
छ िभ छैन जभाँच्ने; 

(घ) सलिलिको आरे्शिे जझकभउनपुने प्रलिबभर्ी, सभिी िभ अन्य व्यजिको नभििभ म्यभर् जभरी 
गने; 

(ङ) यििभर्कभ पििभइा िभरेि िभ पेशी िभरेि िोक्ने; 
(च) सलिलि सिि पेश हनुपुने लनिेर्न र्िभा गरी आरे्शको िभलग सलिलि सिि पेश गने; 

(छ) कभनून बिोजजि िभरेस लिने िथभ गजु्रकेो िभरेि थभम्ने लनिेर्न लिइा आिश्यक कभरिभही 
गने; 

(ज) सलिलिबभट र्एको आरे्श कभयभान्ियन गने गरभउने; 

(झ) सलिलििभ पेश िभ प्रभप्त र्एकभ कभगजपत्र बझु्ने, र्पभाइा गने िगभयिकभ कभयाहरु गने; 

(ञ) आिश्यकिभनसुभर सलिलिको िफा बभट पत्रभचभर गने; 

(ट) सलिलिको आरे्शिे िभिेि गनुापने म्यभर् िभिेि गने गरभउने, िभिेि र्एको म्यभर्को 
िभिेिी जभाँची रीिपूिाकको नर्ए पनुाः जभरी गने िथभ अन्य अर्भिि िभ लनकभयबभट प्रभप्त 
र्एको नगरपभलिकभिे िभिेि गररदर्नपुने म्यभर् िभिेि गने गरभउने; 

(ठ) लनर्ाय यकिभब र उजरुीको लिलसि जजम्िभ लिन;े 

(ि) सलिलििभ र्िभा र्एकभ यििभर् िथभ लनिेर्न िगभयिकभ कभगजभिको अलर्िेि ियभर गने र 
िभलसक िभ िभयषाक प्रलििेर्न पेश गनुापने लनकभय सिि प्रलििेर्न ियभर गरी संयोजकबभट 
प्रिभजर्ि गरभइा सम्बजन्िि लनकभयिभ पठभउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्िभ रहेकभ उजरुीकभ लिलसििभ रहेकभ कभगजभिको रीिपूिाक नक्कि दर्ने; 
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(र्) जजलिभ अर्भिििभ पनुरभिेर्न िभग्ने गरी लनर्ाय र्एकभ यििभर्िभ पनुरभिेर्न म्यभर् जभरी 
गरी िभिेि गने गरभउने; 

(ि) अर्भिि िभ अन्य कुनै लनकभयिभ यििभर्को लिलसि िभ कुनै कभगजभि पठभउनपुने र्एिभ 
सलिलििभइा जभनकभरी गरभइा लिलसि िभ कभगजभि पठभउने िथभ यफिभा प्रभप्त र्एपलछ कभनून 
बिोजजि सरुजिि रभखे्न व्यिस्थभ लििभउने; 

(ि) लनर्ाय यकिभब जजम्िभ लिने; िथभ 
(थ) पेश र्एकभ लनिेर्न िगभयिकभ कभगजभििभ सलिलिबभट आरे्श हनुपुने िभ लनकभसभ 

लिनपुनेिभ सलिलि सिि पेश गने । 

 

५१. अलर्िेि प्रशभसकको कभि, किाव्य र अलिकभराः यस ऐनिभ अन्यत्र उलिेि र्ए बभहेक अलर्िेि 
प्रशभसकको कभि, किाव्य र अलिकभर रे्हभय बिोजजि हनेुछाः 

 (क) लनर्ाय कभयभान्ियन सम्बन्िीाः 
(२) लनर्ाय बिोजजि चिन चिभउनपुने, कुनै कुरभ दर्िभइा र्रभइा दर्नपुने िगभयिकभ 

लनर्ाय कभयभान्ियनकभ िभलग गनुापने कभयाहरु गने िथभ लनर्ाय कभयभान्ियनको 
अलर्िेि रभिी कभनून बिोजजि यििरर् पठभउनपुने लनकभयहरुिभ यििरर् 
पठभउने; 

(३) लनर्ाय कभयभान्ियनको क्रििभ लनिेर्न दर्एकभ पिहरुको िभरेस लिने, सकभर 
गरभउने, गजु्रकेो िभरेि थिभउने िगभयिकभ कभयाहरु गने; 

(४) सलिलिको आरे्शिे रोक्कभ र्एको िभ अरु कुनै अर्भिि िभ लनकभयबभट रोक्कभ रै् 
आएको जभयजेथभ अन्य अड्डभ अर्भिििभ र्भजिि चिभन गनुापने र्ए सो गने; 

(५) लनर्ाय बिोजजि लििभि गने िगभयिकभ अन्य कुनै कभि गनुापने र्ए सो सिेि 
गने; िथभ 

(६) िेजिए रे्जि बभहेकको कुनै कभया लनर्ाय कभयभान्ियनको क्रििभ गनुापने र्एिभ 
सलिलि सिि पेश गरी आरे्श बिोजजि गने । 

 (ि) अलर्िेि संरिर् सम्बन्िीाः 
(१) अलर्िेि शभिभको रेिरे्ि गरी लनर्ाय र्एकभ लिलसि सरुजिि रभखे्न र कभनून 

बिोजजि सिभउनेपने कभगजहरु सिभउने; 

(२) लनर्ाय र्एकभ लिलसिहरुिभ कभगजभि जभाँच गरी र्रुुस्ि रहेनरहेको हेने र 
लिलसि कभनून बिोजजि गरी र्रुुस्ि अिस्थभिभ रभखे्न; 

(३) कभनून बिोजजि सिभउने कभगजको यििरर् ियभर गरी सो यििरर् सरुजिि 
रहने व्यिस्थभ गने; 

(४) अलर्िेि शभिभिभ प्रभप्त र्एको लिलसिहरुको सभिबसभिी अलर्िेि रभख्ने र 
आिश्यकिभनसुभर यििरर् ियभर गने; िथभ 

(५) कुनै अर्भिि िभ लनकभयबभट अलर्िेििभ रहेको लिलसि िभ कुनै कभगजभि िभग 
रै् आएिभ रीिपूिाक पठभउने र यफिभा प्रभप्त र्एपलछ रीिपूिाक गरी सरुजिि रभखे्न 
। 



गरु्भाकोट नगरपभलिकभको न्यययक सलिलिको उजरुीको कभरबभही यकनभरभ गर्भा अपनभउन ुपने कभयायिलिकभ सम्बन्ििभ व्यिस्थभ गना बनेको ऐन-२०७४ 17 

५२. उजरुी प्रशभसक िभ अलर्िेि प्रशभसकको आरे्श उपरको लनिेर्नाः (१) यस ऐन बिोजजि उजरुी प्रशभसक 
िभ अलर्िेि प्रशभसकिे गरेको आरे्श िभ कभरिभही उपर जचि नबझु्ने पििे सो आरे्श िभ कभरिभही 
र्एको सभि दर्नलर्त्र सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नछे । 

  (२) सलिलििे उपर्फभ (१) बिोजजि पेश र्एको लनिेर्न उपर सनुिुभइा गरी लनिेर्न पेश र्एको 
बयढिभ सभि दर्न लर्त्र लनिेर्न उपरको कभरिभयह टुङ्गग्यभउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन उपर्फभ (१) बिोजजिको लनिेर्न उपर 
आरे्श िभ लनर्ाय गनुा पूिा केयह बझु्नपुने र्ए सो बझेुर िभत्र लनर्ाय िभ आरे्श गनुापनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेिलििभप सम्बन्िी व्यिस्थभ 

५३. लििभपत्र गरभउनेाः (१) सलिलििे प्रचलिि कभनून बिोजजि लििभपत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीिभ 
लििभपत्र गरभउन सक्नछे । 

  (२) यििभर्कभ पिहरूिे लििभपत्रको िभलग अनसूुची-९ बिोजजिको ढभाँचभिभ लनिेर्न दर्एिभ 
सलिलििे उजरुीिभ लििभपत्र गरभउन उपयिु रे्िेिभ लििभपत्र गरभइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजि पिहरूिे दर्एको लनिेर्नको व्यहोरभ सलिलििे र्िैु पििभइा सनुभइा 
त्यसको पररर्भि सम्झभइा पिहरूको लििभपत्र गने सम्बन्ििभ सहिलि रहे नरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फभ (३) बिोजजि सनुभउाँर्भ पिहरूिे लििभपत्र गना िञु्जर गरेिभ सलिलििे पिहरूको 
लनिेर्निभ उलिेि र्एको व्यहोरभ बिोजजिको लििभपत्र िीन प्रलि ियभर गरभउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फभ (४) बिोजजिको लििभपत्रको व्यहोरभ पिहरूिभइा पढीबभाँची सनुभइा लििभपत्र गना 
िञु्जर र्एिभ पिहरूको सयहछभप गरभइा सलिलिकभ सर्स्यहरूिे लििभपत्र कभगज अनसूुची -१० बिोजजिको 
ढभाँचभिभ प्रिभजर्ि गरी एक प्रलि सलिलििे अलर्िेिको िभलग लिलसििभ रभख्नपुनेछ िथभ एक-एक प्रलि बभर्ी 
िथभ प्रलिबभर्ीिभइा दर्नपुनेछ । 

   

५४. िेिलििभप गरभउन सक्नेाः (१) सलिलििे प्रचलिि कभनून बिोजजि लििभपत्र गना लिलने उजरुीिभ 
पिहरूबीच िेिलििभप गरभउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूिे जनुसकैु िहिभ यिचभरभिीन रहेको प्रचलिि कभनूनिे िेिलििभपको िभध्यिबभट 
सिभिभन गना सयकन ेयििभर्िभ यििभर्कभ पििे संयिु रूपिभ सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजि लनिेर्न दर्एकोिभ िेिलििभपबभट उजरुीको लनरोपर् हनु उपयिु 
रे्जिएिभ सलिलििे त्यस्िो उजरुी िेिलििभपको िभध्यिबभट लनरोपर् गना िेजि पठभउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फभ (३) बिोजजिको आरे्शपलछ िेिलििभप सम्बन्िी कभरिभही प्रभरम्र् गरी पिहरूबीच 
िेिलििभप गरभइादर्नपुनेछ । 

  (५) िेिलििभप सम्बन्िी अन्य व्यिस्थभ िोयकए बिोजजि हनेुछ । 
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५५. उजरुी लनर्ाय गनेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजजि िेिलििभपको िभध्यिबभट उजरुीको लनरोपर् गना 
प्रयक्रयभ बढभएकोिभ िेिलििभपको िभध्यिबभट उजरुीको लनरोपर् हनु नसकेिभ पिहरूिभइा उजरुीको 
पेशी िभरेि िोयक कभनून बिोजजि कभरिभही गरी सनुिभइा िथभ लनर्ाय गने प्रयक्रयभ बढभउन ुपनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन स्थभनीय ऐनको र्फभ ४७ को उपर्फभ 
(२) बिोजजिको उजरुीिभ िेिलििभप िभ लििभपत्र हनु नसकेिभ सलिलििे अलिकभर िेत्र रहेको अर्भिििभ 
जभने र्नी सनुभइादर्न ुपनेछ । 

५६. िेिलििभप िभ लििभपत्र हनु नसक्नेाः यस ऐनिभ अन्यत्र जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन कुनै 
उजरुीिभ लििभपत्र गरभउाँर्भ उजरुीको प्रकृलि िभ लििभपत्रको व्यहोरभबभट नेपभि सरकभर बभर्ी र्इा 
चिेको कुनै यििभर् िभ सभिाजलनक िथभ सरकभरी सम्पजि िभ यहििभ असर पन े रे्जिएिभ सलिलििे 
त्यस्िो यििभर्िभ लििभपत्र गरभउनेछैन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरभ हटभइा अन्य व्यहोरभबभट िभत्र लििभपत्र गना चभहेिभ र्ने लििभपत्र 
गरभइादर्नपुनेछ । 

५७. िेिलििभपको िभलग प्रोत्सभहन गनेाः (१) सलिलििे सलिलि सिि सनुिभइाको िभलग पेश र्एको उजरुीिभ 
िेिलििभप हनुसक्ने सम्र्भिनभ रहेको रे्िेिभ पिहरूिभइा िेिलििभपको िभलग िभरेि िोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको िभरेिको दर्न सलिलििे यििभर्कभ पि िथभ यिपि, उपजस्थि 
र्एसम्ि पििे पत्यभइा सभथै लिइ आएकभ अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गरभइा िेिलििभपको िभलग छिफि 
गरभइा पिहरूको बीचिभ सहिलि र्एिभ सहिलि र्ए बिोजजि लििभपत्र कभगज ियभर गना िगभइा लििभपत्र 
गरभइादर्नपुनेछ । 

  (३) उजरुीिभ िोयकएको म्यभर्िभ सलिलि सिि उपजस्थि नर्एको िभ उपजस्थि र्एर पलन िभरेि 
गजुभरी यििभर्िभ िभरेििभ नरहेको पि अथिभ यििभर्िभ पि कभयि नर्एको र्ए िभपलन यििभर्को 
पेटबोिीबभट उजरुीको पि कभयि हनेु रे्जिएको व्यजि सिेि िेिलििभपको िभलग उपजस्थि र्एिभ सलिलििे 
िेिलििभप गरभइा लििभपत्रको कभगज गरभइा दर्नपुनेछ । 

५८. प्रभरजम्र्क सनुिभइा पूिा िेिलििभपाः (१) उजरुी प्रशभसकिे प्रभरजम्र्क सनुिभइाको िभलग सलिलि सिि 
उजरुी पेश हनुपूुिा उजरुीिभ िेिलििभप हनुसक्ने अिस्थभ रे्जिएिभ िभ पिहरूिे सो व्यहोरभको लनिेर्न 
लिइा आएिभ लििभपत्रको व्यहोरभ ििेुको कभगज ियभर गरी सलिलि सिि पेश गनासक्नेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि गर्भा लििभपत्रिभ अजन्िि सहिलि नजटेुको र्ए िभपलन पिहरू 
िेिलििभपको िभलग प्रयक्रयभिभ जभन सहिि र्एिभ उजरुी प्रशभसकिे पिहरूको लनिेर्न लिइा उजरुीिभ 
िेिलििभपको िभलग िेिलििभपकिभा सिि पठभउने आरे्शको िभलग सलिलि सिि पेश गनासक्नेछ । 

५९. िेिलििभपकिभाको सूची ियभर गनेाः (१) सलिलििे िेिलििभपको कभया गरभउनको िभलग रे्हभय 
बिोजजिको योग्यिभ पगेुको व्यजिहरूको यििरर् ििुभइा सम्र्भयिि िेिलििभपकिभाको सूची ियभर 
गनेछाः 
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 (क) कजम्ििभ िभध्यलिक िह उिीर्ा गरेको; 
(ि) कुनै रभजनीलिक र्ि प्रलि आस्थभ रभिी रभजनीलििभ सयक्रय नरहेको; िथभ 

 (ग) स्थभनीय स्िरिभ सिभजसेिीको रुपिभ पयहचभन बनभएको । 

(घ)  िेिलििभपकिभाको ४८ घण्टभ िभलिि लिइ िेिलििभपकिभाको कभया गरै् आएको;  

 (ङ)  २५ बषा उिेर परुभ र्एको ; 
(च)  िभलथ योग्यिभिभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्एिभ पलन िभलिि लिइ हभि कभि 

 गरररहेकभको हकिभ लनजिभई लनरन्िरिभ दर्न सयकने । 

   (२) िेिलििभपकिभाको सूची ियभर गरेपलछ सलिलििे सूची सर्भ सिि पेश गरी 
अनिुोर्न गरभउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजि सूची अनिुोर्न र्एपलछ सलिलििे सभिाजलनक जभनकभरीको िभलग 
सूचनभ प्रकभशन गनुापनेछ िथभ िेिलििभपको िभलग पठभउाँर्भ प्रत्येक पििभइा सो सूची उपिब्ि गरभउनपुनेछ 
। 

६०. िेिलििभपकिभाको सूची अद्यभिलिक गनेाः (१) सलिलििे र्फभ ५९ बिोजजि ियभर र्एको सूची प्रत्येक 
िषा अद्यभिलिक गनुापनेछ । 

  (२) प्रत्येक िषा अद्यभिलिक गरेको िेिलििभपकिभाको सूची सलिलििे सर्भबभट अनिुोर्न 
गरभउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन िथभ प्रचलिि कभनून बिोजजि िेिलििभपकिभाको सूचीिभ सूचीकृि हनु योग्यिभ 
पगेुको व्यजििे सलिलि सिि सूचीकृि गरर पभउनको िभलग अनसूुची-११ बिोजजिको ढभाँचभिभ लनिेर्न 
दर्नसक्नेछ । 

६१. िेिलििभपकिभाको सूचीबभट हटभउनेाः (१) सलिलििे र्फभ ६० बिोजजि िेिलििभपकिभाको सूची 
अद्यभिलिक गर्भा रे्हभयको अिस्थभकभ िेिलििभपकिभाको नभि सूचीबभट हटभउनेछाः- 

(क) लनजको ितृ्य ुर्एिभ; 
(ि) लनजिे आफ्नो नभि सूचीबभट हटभइापभउाँ र्ने्न लनिेर्न दर्एिभ; 
(ग) लनजिे नैलिक पिन रे्जिने फौजर्भरी अलर्योगिभ सजभय पभएिभ; 
(घ) लनज कुनै संस्थभसाँग सम्बध्र् रहेकोिभ सो संस्थभ िभरेज िभ यिघटन र्एिभ; र 

(ङ) सलिलििे र्फभ ६७ को उपर्फभ (२) बिोजजि लनजिभइा सूचीबभट हटभउने 
लनर्ाय गरेिभ । 

(च)  बसभइसरभइ गरेिभ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि सूचीबभट नभि हटभइएकभ िेिलििभपकिभाहरूको नभिभििी सलिलििे 
सभिाजलनक सूचनभको िभलग प्रकभशन गनुापनेछ । 

६२. िेिलििभपको िभलग सियभिलि िोक्नेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजजि िेिलििभपको िभलग 
िेिलििभपकिभा पठभउाँर्भ बयढिभ िीन ियहनभसम्िको सिय िोयक पठभउनेछ । 
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  (२) िेिलििभपको िभलग पठभउाँर्भ सभिभन्यियभ बढीिभ िीनजनभ बभट िेिलििभप गरभउने गरी 
िोक्नपुनेछ ।   

६३. िेिलििभपकिभाको छनौटाः (१) सलिलििे िेिलििभप गरभउने कभयाको िभलग यििभर्कभ पिहरूिभइा एक 
जनभ िेिलििभपकिभाको छनौट गनछे । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि गर्भा पिहरूबीचिभ एकजनभ िेिलििभपकिभाको िभलग सहिलि नर्एिभ 
सलिलििे पिहरूको सहिलििभ िीन जनभ िेिलििभपकिभाको छनौट गनुापनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचिभ िेिलििभपकिभाको नभििभ सहिलि हनु नसकेिभ सलिलििे 
िेिलििभपकिभाको सूचीिभ रहेकभ िेिलििभपकिभाहरू िध्येबभट र्िैु पिबभट एक-एक जनभ िेिलििभपकिभा 
छनौट गना िगभइा िेस्रो िेिलििभपकिभा छनौट गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उजरुीकभ सबै पिको सहिलििभ िेिलििभपकिभाको सूचीिभ नरहेको यस ऐन बिोजजि 
िेिलििभपकिभा हनु अयोग्य नर्एको कुनै व्यजि िभ संस्थभबभट िेिलििभप प्रयक्रयभ अगभिी बढभउन सहिि 
रै् लिजिि लनिेर्न दर्एिभ सलिलििे त्यस्िो व्यजि िभ संस्थभिभइा िेिलििभपकिभा िोयकदर्नपुनेछ । 

६४. िेिलििभपकिभाको पररििानाः (१) सलिलििे रे्हभयको अिस्थभ परी पिहरूिे लनिेर्न दर्एको अिस्थभिभ 
िेिलििभपकिभा पररििान गररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फभ ६१ बिोजजि िेिलििभपकिभाको सूचीबभट हटभउने अिस्थभ र्एिभ; 
(ि) पिहरूिे पभरस्पररक सहिलििभ िेिलििभपकिभा हेरफेर गना िञु्जर र्एिभ;  

(ग) यििभर्को कुनै पििे िेिलििभपकिभा प्रलि अयिश्वभस रहेको लिजिि जभनकभरी 
गरभएिभ; 

(घ) कुनै कभरर्िे िेिलििभपकिभािे िेिलििभपिभ सहर्भगी रै्रहन नसक्ने जनभएिभ; 
(ङ) यििभर्को यिषयिस्ििुभ िेिलििभपकिभाको कुनै स्िभथा रहेको िेिलििभपकिभािे 

जभनकभरी गरभएिभ िभ कुनै स्रोिबभट सलिलि सिि जभनकभरी र्एिभ; िथभ 
(च) िेिलििभपकिभािे िेिलििभपकिभाको हैलसयििे कभयागर्भा र्फभ ६६ िथभ अन्य 

प्रचलिि कभनून बिोजजि पभिन गनुापने आचरर् पभिन नगरेिभ । 

  (२) िेिलििभपकिभा पररििानको कभरर्िे िोयकएको सियिभ िेिलििभपको कभया सम्पन्न हनु 
नसक्ने र्एिभ सलिलििे बयढिभ पन्र दर्न सम्िको सिय थप गना सक्नेछ । 

६५. िेिलििभपको िभलग पठभउाँर्भ गने प्रयक्रयभाः (१) सलिलििे कुनै उजरुी िेिलििभपको िभलग 
िेिलििभपकिभा सिि पठभउाँर्भ पिहरूिभइा िेिलििभपकिभाको सम्पका  उपिब्ि गरभइा िेिलििभपकिभा 
सिि उपजस्थि हनेु िभरेि िोयक रे्हभय बिोजजिको कभगज सभथै रभजि िेजिपठभउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सभरसंिेप िभ िखु्य िखु्य कभगजभिको प्रलिलिपी; 
(ि) उजरुीको पि िभ िभरेस र्ए िभरेसको नभि, थर, ििन र उपिब्ि र्एसम्ि 

टेलिफोन नम्बर, इािेि, फ्यभक्स िथभ अन्य सम्पका  यििरर्; िथभ 
(ग) िेिलििभप सम्बन्िी प्रयक्रयभ सम्पन्न गनुापने स्थभन र सिय । 
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  (२) िेिलििभपकिभािे सलिलि सिि िभग गरेिभ उजरुीकभ कभगजभिहरूको नक्कि उपिब्ि 
गरभउनपुनेछ । 

  (३) िेिलििभपको िभलग िोयकएको सिय सम्पन्न र्एको सभि दर्न लर्त्र उजरुीको पिहरू सलिलि 
सिि उपजस्थि हनेु गरी िभरेि िोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फभ (३) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन िेिलििभपकिभािे िोयकएको सिय 
अगभिै उजरुी सलिलि सिि यफिभा पठभउने लनर्ाय गरेिभ सो लनर्ायको जभनकभरी र्एको सभि दर्न लर्त्र 
पिहरूिभइा सलिलि सिि उपजस्थि हनेुगरी पठभउनपुनेछ । 

६६. िेिलििभपिभ अििम्बन गनुापने प्रयक्रयभाः (१) सलिलििे पिहरूको सहिलििभ िेिलििभपको िभलग 
छिफि गने िथभ अन्य कभया गने स्थभनको छनौट गरी पि िथभ िेिलििभपकिभािभइा सोको जभनकभरी 
उपिब्ि गरभउनपुनेछ । 

  िर पिहरूको सहिलििभ िेिलििभपकिभािे अन्य कुनै स्थभनको छनौट गना बभिभ पनेछैन । 

  (२) पिहरूिभइा उपर्फभ (१) बिोजजि िेिलििभपकिभािे िोकेको स्थभनिभ िोयकएको सियिभ 
उपजस्थि हनेु र्भययत्ि रहनेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजिको र्भययत्ि पिहरूिे परुभ नगरेिभ िेिलििभपकिभािे िेिलििभपको 
प्रयक्रयभ बन्र् गरी सलिलििभइा सोको लिजिि जभनकभरी गरभइा उजरुीको कभगजभि यफिभा पठभउन सक्नेछ । 

  (४) िेिलििभपको क्रििभ िेिलििभपकिभािे पिहरूबीचिभ सहजकिभाको र्लूिकभ गनेछ र उि 
र्लूिकभ लनिभाह गने क्रििभ लनजिे पिहरू बभहेक रे्हभयकभ व्यजिहरूसाँग सिेि एकि िभ सभियूहक िभिभा 
गनासक्नेछाः 

(क) यििभर्को यिषयिभ जभनकभरी रहेको उजरुीकभ पििे रोजेको व्यजि; िथभ 
(ि) यििभर्को यिषयिस्िकुो बभरेिभ जभनकभरी रहेको स्थभनीय र्द्रर्िभर्िी । 

  (५) िेिलििभपकिभािे पिहरूको सहिलििभ पिहरूसाँग रे्हभय बिोजजि िभिभा गना सक्नछेाः 
(क) पिहरूसाँग एकि एकभन्ििभिभा; िथभ 
(ि) टेलिफोन िभिभा, लर्िीयो कन्रेन्स िभ सञ्चभरको अन्य िभध्यिबभट िभिभािभप । 

  (६) प्रचलिि कभनून िथभ यस ऐनको िभन्यिभ यिपरीि नहनेुगरी पिहरूको सहिलििभ 
िेिलििभपकिभािे िेिलििभपको कभयायिलि लनिभारर् गना सक्नेछ । 

६७. िेिलििभपकिभाको आचरर्ाः (१) िेिलििभपकिभािे रे्हभय बिोजजिको आचरर् पभिन गनुापनेछाः- 

(क) िेिलििभप सम्बन्िी कभरिभही लनष्पि ढङ्गिे सम्पभर्न गनुापने; 

(ि) कुनै पिप्रलि झकुभि, आग्रह, पूिभाग्रह नरभखे्न िभ रभिेको रे्जिने कुनै आचरर् िभ 
व्यिहभर नगने; 

(ग) कुनै पििभइा िर, त्रभस, झकु्यभन िभ प्रिोर्निभ पभरी िेिलििभप गरभउन नहनेु; 

(घ) यििभर् कभयि रहेको अिस्थभिभ यििभर्को कुनै पिसाँग आलथाक कभरोबभरिभ 
साँिग्न नहनेु; 

(ङ) िेिलििभप सम्बन्ििभ बनेको प्रचलिि कभनून िथभ अन्य स्थभयपि िभन्यिभ 
यिपरीि आचरर् गना नहनेु; 
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(च) िेिलििभपको क्रििभ पिहरुसाँग सम्िभनजनक, सर्र्भिपूर्ा र सबै पिप्रलि 
सिभन व्यिहभर कभयि गने; 

(छ) िेिलििभपको क्रििभ पिहरुिे व्यि गरेको यिषयिस्िकुो गोपनीयिभ कभयि 
रभख्ने; िथभ 

(ज) िेिलििभपको क्रििभ पिबभट प्रभप्त र्एको कुनै कभगजभि िभ िस्ि ु प्रयक्रयभ 
सम्पन्न र्एपलछ िभ लनज प्रयक्रयभबभट अिग र्एपलछ सम्बजन्िि पििभइा सरुजिि 
यफिभा गने । 

  (२) सलिलििे कुनै िेिलििभपकिभािे उपर्फभ (१) बिोजजिको आचरर् पभिनभ नगरेको उजरुी परी 
िभ सो यिषयिभ स्ियं जभनकभरी प्रभप्त गरी छभनयिन गर्भा व्यहोरभ दठक रे्जिए त्यस्िो िेिलििभपकिभािभइा 
िेिलििभपकिभाको सूचीबभट हटभउनेछ । 

६८. लििि ियभरी र लििभपत्राः (१) िेिलििभपकिभािे पिहरुसाँगको छिफि पश्चभि िेिलििभपको िभलग 
र्िैु पि सहिि र्एकोिभ लििभपत्र गरभइा सहिलि र्एको यिषयिस्ि ुबिोजजिको लििभपत्रको लििि 
ियभर गरर सलिलि सिि पठभउनपुनेछ । 

   

६९. िेिलििभप नर्एको उजरुीिभ गनुापने कभरिभहीाः (१) िेिलििभपकिभािे पिहरु बीचिभ िेिलििभप हनु 
नसकेिभ सो व्यहोरभ ििुभइा प्रलििेर्न ियभर गरी यििभर्कभ सबै कभगजभि सयहि सलिलििभ यफिभा 
पठभउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि गर्भा िेिलििभपकिभािे पिहरुिभइा सलिलि सिि हभजजर हनु जभने 
बयढिभ सभि दर्नको म्यभर् िोयक पठभउन ुपनेछ । 

७०. िेिलििभप नर्एको उजरुीिभ लनर्ाय गनुापनेाः (१) स्थभनीय ऐनको र्फभ ४७ (१) को यिबभर्िभ सलिलििे 
िेिलििभपको िभलग पठभएको उजरुीिभ पिहरुबीच िेिलििभप हनु नसयक िेिलििभपकिभाको प्रलििेर्न 
सयहि प्रभप्त हनु आएिभ कभनून बिोजजि कभरिभही गरी लनर्ाय गनुापछा ।  

  (२) उपर्फभ (१) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन रे्हभय बिोजजिको उजरुीिभ अलिकभरिेत्र 
ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्भिि िभ लनकभयिभ उजरुी गना जभन ुर्लन सनुभइा पठभइादर्नपुछााः- 

(क) स्थभनीय ऐनको र्फभ ४७ को उपर्फभ (२) बिोजजिको यििभर्िभ; 
िथभ 

(ि) कुनै अर्भिि िभ लनकभयबभट िेिलििभपको िभलग प्रयेषि र्एको 
यििभर्िभ । 

  (३) उपर्फभ (२) को रे्हभय (ि) बिोजजिको यििभर्िभ सम्बजन्िि अर्भिि िभ लनकभयिभ पठभउाँर्भ 
हभजजर हनु जभने िभरेि िोकी पठभउने िथभ लिलसि सिेि नक्कि ििभ गरी अलर्िेि रभजि सक्कि लिलसि 
सम्बजन्िि अर्भिि िभ लनकभयिभ पठभउनपुनेछ । 

७१. िेिलििभप र्स्िरुाः िेिलििभपिभ जभन े यििभर्को हकिभ िेिलििभपकिभािे पिहरुिे सहिलििभ दर्न 
िञु्जर र्एरे्जि बभहेक कुनै प्रकभरको र्स्िरु िभग्नेछैन । िर पिहरूको सहिलििभ िेिलििभपकिभािे 
पिहरुबभट बढीिभ रु पभाँच/पभाँच लिन पभउनेछन ्।  
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७२. सिरु्भय स्िरिभ हनेु सभिरु्भययक िेिलििभप प्रिद्धान गना किाचभरी िोक्न सक्नेाः (१) सलिलििे स्थभनीय 
स्िरिभ िेिलििभप प्रिध्र्ान गनाको िभलग कभयापभलिकभिभ अनरुोि गरेिभ किाचभरी िटभइा सिरु्भय 
स्िरिभ िेिलििभपको प्रिध्र्ानभत्िक कभयाक्रि गना सयकनेछ । 

(२) सिरु्भय स्िरिभ हनेु सभिरु्भययक िेिलििभपको हकिभ र्फभ ५९ (१) अनसुभरको योग्यिभ 
िथभ अनरु्ि नर्एकभ िेिलििभपकिभािभट िेिलििभप गरभउन िभिभ पने छैन । 

(३) सलिलििे सिरु्भयस्िरिभ हनेु सभिरु्भययक िेिलििभपको कभयायिलि िोके बिोजजि हनेुछ । 

(४) िेिलििभप गरभए बभपि पभउने सेिभ सयुििभको हकिभ नगरपभलिकभकभिे िोके बिोजजि हनेुछ । 

 

पररच्छेर्-९ 

लनर्ाय कभयभान्ियन सम्बन्िी व्यिस्थभ  

७३. सजचिभियको जजम्िेिभरीाः कभयापभलिकभको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनरे्शनिभ रयह सलिलिको लनर्ाय 
कभयभान्ियन गने गरभउने सम्बन्िी सम्पूर्ा कभयाको रेिरे्ि गने जजम्िेिभरी िहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोग गनुापनेाः (१)नगरपभलिकभ कभयभािय िथभ सो अन्िगािकभ सबै ििभ कभयभािय िथभ अन्य 
कभयभाियिे यस ऐन िथभ प्रचलिि कभनून बिोजजि सलिलििे गरेको लनर्ाय बिोजजि व्यजि िभ संस्थभ 
िभ अन्य कसैसाँग असिु गनुापने जरीिभनभ िभ अन्य रकि असिुउपर गना सहयोग गनुापनेछ ।  

  (२)  यस ऐन िथभ प्रचलिि कभनून बिोजजि सलिलििे असूि गनापने जरीिभनभ, लबगो िभ अन्य 
कुनै प्रकभरको रकि असिुउपर नर्इा उपर्फभ (१) िभ उलिेि र्ए यस्िो िभिको जररिभनभ िभ अन्य कुनै 
प्रकभरको रकि लिना बझुभउन बभाँकी रहेको व्यजििभई कभि यिशेषिे सम्बजन्िि कभयभाियिभ आएकभ ििि 
ित्कभि बझुभउन अनरुोि गर्भा सिेि आिटभि गरेिभ प्रक्रभउ गरर असिु उपर गनुा पनेछ । 

       ७५.असिु उपर गनेाः (१) अलर्िेि प्रशभसकिे सलिलिको लनर्ाय बिोजजि कुनै पिसाँग जरीिभनभ िभ लबगो 
िभ अन्य कुनै प्रकभरको असिु उपर गनुापने र्एिभ सो पििे जरीिभनभ लिना बझुभउन लयभएिभ बजुझ 
सर्रस्यभहभ गरी जरीिभनभको िगि किभ गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि असिुउपर नर्एिभ िगि रभिी सम्बजन्िि पिको नभि नभिेसी िथभ 
जरीिभनभ रकि सिेिको यििरर् नगरपभलिकभको कभयभाियकभ सभथै सबै ििभ कभयभाियिभ सिेि अलर्िेिको 
िभलग पठभउनपुनेछ । 

  (३) सम्बजन्िि कभयभाियहरुिे उपर्फभ (२) बिोजजि िेजि आएिभ त्यस्िो पिसाँग जरीिभनभ रकि 
असिुउपर गरी अलर्िेि शभिभिभ सर्रस्यभहभ गना पठभउनपुनेछ । 

   

७६.र्रीर्रभउ गनेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै लनर्ाय बिोजजि कुनै पििे रभिेको र्स्िरु, 
िभ अन्य कुनै प्रकभरको रकि कुनै पिबभट र्रभइा पभउने र्एिभ र्रभइा पभउने पििे र्री दर्नपुने पिको 
त्यस्िो रकि र्रभइा दर्नपुने स्रोि ििुभइा अनसूुची-१२ बिोजजिको ढभाँचभिभ लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि लनिेर्न दर्ाँर्भ यथभसम्र्ि नगर् रहेको बैँक िभिभ िभ कुनै सहकभरी िभ 
बचि संस्थभिभ रहेको रकि र सो नर्एिभ लििभि लबक्री गरी असिु उपर गनुापने अिस्थभ र्एिभ कुनै 
अचि सम्पजिको व्यहोरभ ििुभइा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 
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  (३) उपर्फभ (२) बिोजजिको लनिेर्निभ र्फभ ७८ बिोजजिको यििरर् ििुभइा लनिेर्न दर्नपुनेछ  

७७.चिन चिभइादर्नेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै लनर्ाय बिोजजि कुनै सम्पजि िभ 
अलिकभर िभ कुनै यिषयिस्ि ुिभ सेिभ िभ अन्य कुनै यिषयको चिन पभउने ठहरेको पििे त्यस्िो चिन 
पभउने यिषयको यििरर् ििुभइा अलर्िेि प्रशभसक सिि अनसूुची-१३ को ढभाँचभिभ लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि लनिेर्न परेिभ अलर्िेि प्रशभसकिे लनर्ाय बिोजजिको यिषयको चिन 
चिभइादर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फभ (१) बिोजजिको लनिेर्न दर्ाँर्भ चिन चिभउन ुपने सम्पजिको र्फभ ७८ बिोजजिको 
यििरर् ििुभउनपुनेछ । 

७८.सम्पजिको यििरर् ििुभउनपुनेाः र्ररर्रभउ गना िभ चिन चिभइ पभउनको िभलग लनिेर्न दर्ने यििभर्को 
पििे लनिेर्निभ सम्पजिको यििरर् उलिेि गर्भा रे्हभय बिोजजिको यििरर् ििुभउन ुपनेछाः- 

  (क) अचि सम्पजिको यििरर् 

(१) घरजग्गभ र्ए रहेको स्थभनको ठेगभनभ िथभ चभर यकलिभ; 
(२) घर जग्गभको यकिभ नम्बर िथभ िेत्रफि;;    

(३) घर रहेको र्ए घरको ििभ िथभ किि र सम्र्ि र्एसम्ि िगायफट; 

(४) घर जग्गभको अिजस्थिी आिभस िभ औद्योलगक िभ व्यभपभररक िेत्रिभ रहेको 
व्यहोरभ; 

(५) कच्ची िभ पदक्क सिकसाँग जोलिएको व्यहोरभ; 
(६) घरजग्गभको स्िभलित्ि रहेको व्यजिको नभि थर सभथै स्िभलित्ि र्न्र्भ फरक 

व्यजिको र्ोगचिन रहेको र्ए र्ोगचिन गनेको नभि थरकभ सभथै अन्य 
यििरर्; िथभ 

(७) घरिभ र्एको िगभपभि िथभ िररर्लबयक्र हनु सक्ने न्यूनिि िूलय । 

  (ि) चि सम्पजिको यििरर्ाः 
(१) चि सम्पजि रहेको ठभउाँ िथभ र्ोग िभ लनयन्त्रर् रभखे्नको नभि थर; 

(२) बैँक िभिभिभ रहेको नगर् र्ए िभिभिभिको सभथै बैँक िथभ शभिभको नभि; 

(३) चि सम्पजिको प्रकभर िथभ नगर् बभहेकको र्ए सम्र्भयिि लबयक्र िूलय; िथभ 
(४) नगर् बभहेकको चि सम्पजि र्ए अिस्थभ, प्रकृलि िथभ बनोटकभ सभथै प्रत्येकको 

सभइज र साँख्यभ । 

७९.सम्पजि रोक्कभ रभख्नेाः (१) अलर्िेि प्रशभसकिे र्फभ ७५ िभ ७६ बिोजजि लनर्ाय कभयभान्ियनको िभलग 
लनिेर्न परेपलछ रे्िभइएको सम्पजिको हकिभ आिश्यक पने जलि जेथभ रोक्कभ रभख्ने सम्बन्ििभ लनर्ायको िभलग 
कभयभापभलिकभ सिि पेश गने र कभयापभलिकभबभट रोक्कभ रभख्न े लनर्ाय गरेपछी लनर्ाय बिोजजि जेथभ रोक्कभ 
रभख्नको िभलग सो जेथभ र्िभा रहेको कभयभािय िभ रजजषे्ट्रशन गने कभयभाियिभ िेजि पठभउनपुनेछ । 

  (२) बभिी, ब्यभज, बहभि िगभयिको सम्पजिको हकिभ लनिेर्न परेको बयढिभ र्इुा दर्न लर्त्र 
सम्पजि िभयर्भि गना िगभइा िभयर्भि गर्भाको सियिभ नै आिश्यक पने जलि सम्पजि िभ सोबभट प्रभप्त हनेु 
बभिी, बहभि, ब्यभज, िनुभफभ आदर् आय लनयन्त्रर् गनुा िभ रोक्कभ रभख्नपुछा र त्यसको र्पभाइा सम्बजन्िि 
पििभइा दर्नपुछा । 
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  (३) र्फभ ७८ को रे्हभय (ि) बिोजजिको सम्पजिको हकिभ र्ररर्रभउको िभलग आिश्यक पने 
जलि सम्पजि रोक्कभ रभिी रोक्कभको सूचनभ आिश्यकिभअनसुभर िेिभ शभिभ िभ सम्बजन्िि बैँक िभ सम्बजन्िि 
लनकभयिभ िरुुन्ि िेजि पठभउनपुनेछ । 

  (४) सम्पलि रोक्कभ सम्िजन्ि  आरे्श अनसूुची १४ बिोजजि हनेुछ । 

 
८०.सम्पजि लििभि गर्भा अपनभउनपुने कभयायिलिाः (१) कभयापभलिकभिे यस ऐन बिोजजि र्रीर्रभउ गनुापने 
लबगो िभ कोटा फी िभ त्यस्िै कुनै रकि असिुउपर गना र्फभ ७८ को रे्हभय (क) बिोजजि सम्पजिको 
यििरर् ििुभइा र्िभास्ि परेिभ त्यस्िो रकि र्री दर्नपुने व्यजििभइा बझुभउनपुने रकि बझुभउन सभि दर्नको 
म्यभर् दर्इा सूचनभ जभरी गनुापछा । 

  (२) उपर्फभ (२) बिोजजिको म्यभर्िभ रकि बझुभउन नलयभएिभ त्यस्िो र्ररदर्नपुने व्यजिको र्री 
पभउने व्यजििे रे्िभएको र्फभ ७८ को रे्हभय (क) बिोजजिको सम्पजि िभयर्भि गरी लयभउनपुछा ।   

  (३) र्ण्ि, जरीिभनभ, सरकभरी लबगो िभ कुनै अर्भिि िभ लनकभय िभ नगरपभलिकभ िभ सलिलिको 
लनर्ायिे असिु उपर गनुापने कुनै रकिको हकिभ त्यस्िो असिुउपर हनुपुने व्यजििे बझुभउन नलयभएिभ 
लनजको जनुसकैु अचि सम्पजि फेिभ परेिभ िभयर्भि गरी रोक्कभ रभख्नपुछा । 

  (४) उपर्फभ (३) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन जेथभ जिभनि िभ कुनै प्रकभरको नगर् 
िरौटी र्भजिि गरेको हकिभ सो सम्पजिबभट िभम्ने जलि रकिको िभलग उपर्फभ (३) बिोजजि गररर 
हनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फभ (४) बिोजजि िोि कभयि र्एपलछ उि अचि सम्पजिको लििभिको सूचनभ 
सम्बजन्िि पििभइा दर्इा सिासभिभरर्को जभनकभरीको िभलग लििभि हनेु लिलि र सम्पजिको यििरर् सयहिको 
सभिाजलनक सूचनभ नगरपभलिकभ, जजलिभ प्रशभसन कभयभािय, जजलिभ अर्भिि, जजलिभ सिन्िय सलिलिको 
कभयभािय िथभ कोष िथभ िेिभ लनयन्त्रकको कभयभाियिभ टभाँस्न िगभउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फभ (५) बिोजजिको सूचनभिभ िोयकएको दर्निभ उि सूचनभिभ िोयकएको सम्पजि 
पञ्चयकिे िोिबभट िभलथ बढभबढ प्रयक्रयभ बिोजजि लििभि गनुापनेछ । 

  (७) लििभि प्रयक्रयभिभ सम्र्ि र्एसम्ि जजलिभ अर्भिि, जजलिभ प्रशभसन कभयभािय िभ स्थभनीय 
प्रशभसन कभयभािय, स्थभनीय प्रहरी कभयभािय िथभ नगरपभलिकभ िेत्र लर्त्र रहेकभ अन्य सरकभरी कभयभाियकभ 
प्रलिलनलििभइा रोहिरिभ रभख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फभ (६) बिोजजि गर्भा उि सम्पजि कसैिे पलन लििभि सकभर नगरेिभ सोयह 
प्रयक्रयभबभट पनुाः र्ोस्रोपटक लििभि गनुापनेछ िथभ र्ोस्रोपटक गर्भा पलन कसैिे लििभि सकभर नगरेिभ 
र्रभइापभउने पि लनिेर्किभइा नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोििभ सकभर गना िगभउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फभ (८) बिोजजि गर्भा लनिेर्किे सम्पजि सकभर गना नचभहेिभ पलछ अको जेथभ िलुन 
आएकभ बिि कभनून बिोजजि गनेगरी लनजको लनिेर्न िभिेिीिभ रभिी लििभििभ चढभइाएको सम्पजि 
फुकुिभ गरीदर्नपुछा ।      

  (१०) यस र्फभिभ अन्यत्र जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन नगरपभलिकभको कुनै रकि असिु 
उपर गने क्रििभ लििभि गर्भा कसैिे सकभर नगरेिभ जलििभ सकभर हनु्छ त्यलििभ नै सो सम्पजि लििभि 
गरी प्रभप्त रकि सर्रस्यभहभ गरी नपगु रकिको हकिभ कभनून बिोजजि अन्य सम्पजि िभ प्रयक्रयभबभट 
असिुउपर गनुापनेछ ।  

८१.िभयर्भि गने प्रयक्रयभाः (१) अलर्िेि प्रशभसकिे र्फभ ७९ बिोजजि सम्पजि िभयर्भि गनुापर्भा कजम्ििभ 
ििभ सजचि स्िरको किाचभरी िटभइा त्यस्िो अचि सम्पजिको चिनचलिीको िूलय स्पष्ट िलुने गरी िभयर्भि 
गनािगभउनपुनेछ ।   
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  (२) उपर्फभ (१) बिोजजि िभयर्भि गने किाचभरीिे िभयर्भि गनुापने सम्पजिको चिनचलिीको 
िूलय कभयि गने प्रयोजनिे पञ्चयकिे िोि कभयि गरी िचुलुकभ ििभ गरी अलर्िेि प्रशभसक सिि 
प्रलििेर्न सयहि पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजि पञ्चयकिे िोि कभयि गर्भा रे्हभय बिोजजिक कुरभिभइा आिभर लिइा 
कभयि गनुापनेछाः 

(क)  लनिेर्किे लनिेर्निभ ििुभएको िूलय; 

(ि) लनर्ायिभ उलिेि र्एको र्ए सो िूलय;    

(ग) पििे जिभनि िभ कुनै अन्य प्रयोजनको िभलग कभयापभलिकभ सिि लनिेर्न दर्ाँर्भ 
ििुभएको िूलय; 

(घ) िभयर्भि गर्भा रै् आएको स्थभनीय िूलयभाँकन अनसुभरको िूलय; 

(ङ) िभिपोि कभयभाियिे कभयि गरेको न्यूनिि िूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकभरी लनकभयिे कुनै िूलय कभयि गरेको र्ए सो 
िूलय; 

(छ) पञ्चयकिे िोि कभयि गनुार्न्र्भ ित्कभि अगभिै कुनै िररर्लबयक्र र्एको र्ए सो 
िूलय । 

स्पयष्टकरर्ाः“पञ्चयकिे िोि” र्न्नभिे अचि सम्पजि लबयक्र गनुापर्भा लबयक्रहनेु न्यूनिि 
िूलयिभइा सम्झनपुछा । 

  (४) उपर्फभ (३) बिोजजि गर्भा रे्हभय बिोजजिको कुरभिभइा सिेि ध्यभनिभ रभख्नपुनेछाः 
(क) औद्योलगक िभ व्यभपभररक िभ आिभस िेत्र िगभयि सिक सञ्जभिसाँग जोलिएको 

छ िभ छैन; िथभ 
(ि) नगरिेत्रलर्त्र पने घरको हकिभ घरको ििािभन अिस्थभ सम्बन्ििभ प्रभयिलिक 

िूलयभाँकन प्रलििेर्न । 

८२.िभम्नेजलि िभत्र लििभि गनुापनेाः (१) कभयापभलिकभिे र्फभ ८० बिोजजि लििभि गर्भा असिु गनुापने 
बभाँयक िभम्ने जलि सम्पजििभत्र लििभि गनुापनेछ ।       

  (२) सम्पजि लििभि गर्भा सकभर र्एको रकि असिुउपर गनुापने र्न्र्भ बयढ र्एिभ सो बयढ 
र्एको जलि रकि सम्पजििभि पििभइा यफिभा गरी दर्नपुछा । 

  (३) उपर्फभ (२) बिोजजि रकि यफिभा पभउने पि लििभि गर्भाको बिि उपजस्थि नर्एको र्ए 
रकि यफिभा लिन आउन ुर्नी लनजको नभििभ सभि दर्नको सूचनभ जभरी गरी जझकभइा रकि यफिभा गनुापछा 
। 

  (४) उपर्फभ (३) बिोजजि गर्भा सम्बजन्िि पि रकि यफिभा लिन नआएिभ उि रकि सजञ्चि 
कोषिभ र्भजिि गरी आम्र्भनी बभाँिी सर्रस्यभहभ गनुापछा । 

  (५) अलर्िेि प्रशभसकिे र्फभ ८० बिोजजि लििभि गरेको सम्पजि सकभर गने पिको नभििभ 
सम्पजि र्िभा नभिसभरीको िभलग सम्बजन्िि कभयभािय िभ लनकभयिभ पत्रभचभर गरी लनजिभइा सम्पजिको 
चिनपूजी उपिब्ि गरभइा आिश्यक परे सो सम्पजिको चिन चिभइादर्नपुछा ।  

  (६) यस ऐनिभ अन्यत्र जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन र्फभ ८० बिोजजिको लििभि प्रयक्रयभ 
अगभिी बयढसकेपलछ र्रभउनपुने रकि बझुभउन लयभए पलन सो रकि नबजुझ सम्पजि लििभि गनुापनेछ । 

८३.लििभि उपरको उजरुीाः यस ऐन बिोजजि र्एको लििभिको प्रयक्रयभिभ जचि नबझु्ने पििे जनु प्रयक्रयभ 
उपर जचि नबझेुको हो सो र्एको पन्र दर्न लर्त्र सलिलि सिि उजरुी पेश गरी र्एको आरे्श बिोजजि 
गनुापनेछ । 
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८४. लबगो र्रभउाँर्भ िभ चिन चिभउाँर्भ िभगेको िचााः यस ऐन बिोजजि लबगो र्रभउाँर्भ िभ चिन चिभउाँर्भ 
िभगेको िचा लबगो र्रीदर्नपुने िभ चिनदर्नपुने सम्बजन्िि पििे व्यहोनुापनेछ ।    

८५. यथभजस्थलििभ रभख्नाेः कभयापभलिकभिे यस ऐन बिोजजि चिनचिभइा िभग्न िभ लबगो र्रभइा पभउन कुनै 
सम्पजि रे्िभइा लनिेर्न परेपलछ लबगो र्रभउने िभ चिन चिभउने कभया सम्पन्न नर्एसम्िको िभलग उि 
सम्पजि हकहस्िभन्िरर् गना, र्त्कभउन, लबगभना िथभ कुनै प्रकभरको लनिभार् कभया गरी उि सम्पजिको 
स्िरुप पररििान गना नपभउने गरी रोक्कभ रभख्न सम्बजन्िि पिको नभििभ आरे्श जभरी गरी उि सम्पजि 
यथभजस्थलििभ रभख्नपुनेछ ।     

८६.  लनिेर्नबभट कभरिभही गनेाः (१) अलर्िेि प्रशभसकिे कुनै पििे र्फभ ८५ बिोजजि र्एको आरे्श 
यिपररि कुनै सम्पजिको हक हस्िभन्िरर् िभ स्िरुप पररििान आदर् गरेको लनिेर्न परेिभ उि लनिेर्न 
र्िभा गरी त्यस्िो गने पिको नभििभ लिन दर्नको म्यभर्  जभरी गरी लनजिभइा हभजजर गरभइा सो लनिेर्न 
सलिलि सिि पेश गनुापनेछ ।     

  (२) सलिलििे उपर्फभ (१) बिोजजिको लनिेर्न पेश हनु आएिभ पििभइा नयभाँ उजरुी र्िभा गना 
निगभइा उि लनिेर्नबभट नै आिश्यक कभरिभही गरी लनर्ाय गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फभ (२) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन उपर्फभ (१) बिोजजिको लनिेर्नको 
व्यहोरभबभट लनिेर्न सलिलिको िेत्रभलिकभर लर्त्र नपने यिषयिभ परेको रे्जिएिभ सलिलििे उि यिषयिभ 
िेत्रभलिकभर ग्रहर् गने अर्भिि िभ लनकभय सिि जभन सनुभइा दर्नपुनेछ । 

८७. चिन चिभउने सूचनभाः (१) अलर्िेि प्रशभसकिे सलिलिको लनर्ाय बिोजजि चिन चिभइा पभउन लनिेर्न 
परेिभ चिन चिभउने लिलि ििुभइा फिभनो लिलििभ फिभनो घर जग्गभको चिन चिभउन किाचभरी 
ियटइा आउने हुाँर्भ सो लिलि अगभिै घर जग्गभ िभलि गररदर्न ुर्नी चिन दर्नपुने पिको नभििभ सूचनभ 
जभरी गनुापनेछ ।    

  (२) चिनदर्नपुने सम्पजि उजरुीको पि बभहेक अन्य कसैको र्ोगचिनिभ रहेको र्एिभ अलर्िेि 
प्रशभसकिे सोयह पिको नभििभ उपर्फभ (१) बिोजजिको सूचनभ जभरी गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फभ (१) बिोजजि िोयकएको लिलििभ ियटइाजभाँर्भ घरजग्गभ िभिी गरेको र्ए सम्बजन्िि 
किाचभरीिे चिन चिभइा दर्एको िचुलुकभ ििभ गरी िथभ घरजग्गभ िभिी नगरेको र्ए िभिी गरभइा चिन 
चिभइा चिन चिभएको िचुलुकभ ििभ गरी प्रलििेर्न सभथ अलर्िेि शभिभिभ पेश गनुापनेछ ।       
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पररच्छेर्-१० 

यियिि 

८८. नक्कि लनिेर्नाः (१) सलिलि सिि र्िभा रहेको उजरुीको कुनै सरोकभरिभिभ पििे यििभर्को लिलसििभ 
रहेको कुनै कभगजपत्रको नक्कि लिनको िभलग लनिेर्न दर्एिभ सलिलििे उि पििभइा सो कभगजको 
नक्कि उपिब्ि गरभउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फभ (१) बिोजजिको लनिेर्न दर्ाँर्भ सम्बजन्िि पििे उजरुी शभिभिभ रहेको लिलसिको 
नक्कि लिनपुर्भा उजरुी प्रशभसक िथभ अलर्िेि शभिभिभ रहेको लिलसिको नक्कि लिनपुने र्एिभ अलर्िेि 
प्रशभसक सिि लनिेर्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फभ (१) बिोजजिको लनिेर्न दर्नको एघभर बजे अगभिै पेश र्एिभ सम्बजन्िि किाचभरीिे 
सोयह दर्न र सो र्न्र्भ पछी पेश र्एिभ सम्र्ि र्एसम्ि सोयह दर्न नर्ए सोको र्ोलिपलट नक्कि उपिब्ि 
गरभउनेछ । 

  (४) उपर्फभ (१) बिोजजि लनिेर्न दर्ाँर्भ फरक फरक उजरुीको िभलग फरक फरक लनिेर्न 
दर्नपुनेछ । 

  (५) यििभर्को कुनै पििे उपर्फभ (१) बिोजजिको लनिेर्न दर्ाँर्भ नक्किको सिभिभ कभगजपत्रको 
फोटो जिच्ने अनिुलि िभगेिभ सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कि लनिेर्न दर्ाँर्भ अनसूुची-१५ बिोजजिको ढभाँचभिभ दर्नपुनेछ । 

८९. नक्कि र्स्िरुाः (१) सम्बजन्िि प्रशभसकिे र्फभ ८८ बिोजजि नक्कि िभ फोटो जिच्नको िभलग लनिेर्न 
दर्न ेपिसाँग रे्हभय बिोजजिको र्स्िरु लिइा नक्कि उपिब्ि गरभउनपुनेछाः 

(क) नक्किको हकिभ सक्कि पभनभको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयभाँको र्रिे; 
(ि) सलिलिको लनर्ाय कभगजको हकिभ प्रलि सक्कि पभनभको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयभाँको 

र्रिे; िथभ 
(ग) लििि कभगजपत्रको नक्कि नलिइा फोटो जिच्न चभहेिभ प्रलि पभनभको रू ५।–         

रुपैयभाँको र्रिे । 

  (२) उपर्फभ (१) िभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन प्रचलिि कभनून बिोजजि नक्कि र्स्िरु 
निभग्ने पििभइा यस र्फभ बिोजजिको र्स्िरु िभग्नेछैन । 

  (३) यस र्फभ बिोजजि नक्कि उिभर गरी िैजभने पििे नक्कि उिभर गर्भा िभगेको िचाको 
व्यिस्थभ आफै गनुापनेछ । 

९०. र्स्िरु उलिेि गनेाः (१) नक्कि प्रिभजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशभसकिे नक्कि प्रिभजर्ि गर्भा नक्कि िैजभने 
पिको नभि थर िथभ उजरुीिभ हैलसयिकभ सभथै नक्कि उिभर गरेिभपि र्भजिि गरेको र्स्िरु र नक्कि 
पभनभ सिेि उलिेि गरी नक्कि दर्एको व्यहोरभ जनभइा नक्कि प्रिभजर्ि गनुापनेछ । 
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९१. र्स्िरु चिुभ नर्इा नक्कि नदर्इनेाः सम्बजन्िि प्रशभसकिे यस ऐन बिोजजि नक्कि िभग्ने पििे नक्कि 
उिभर गर्भा र्फभ ८९ बिोजजि िभग्ने र्स्िरु र्भजिि नगर्भासम्ि नक्कि दर्नेछैन र सो नक्किको 
आलिकभररकिभ प्रिभजर्ि गना पभउनेछैन ।  

९२. प्रचलिि कभनून बिोजजि हनेुाः यस ऐनिभ जनुसकैु कुरभ िेजिएको र्ए िभपलन उजरुीसाँग सम्बजन्िि 
प्रचलिि कभनूनिभ कुनै कुरभ िेजिएको र्ए सोिभ िेजिए जलिको हकिभ सोयह बिोजजि हनेुछ । 

९३. लनयि बनभउने अलिकभराः सलिलििे यस ऐनको प्रर्भिकभरी कभयभान्ियनको िभलग आिश्यक लनयि 
बनभउन सक्नछे । 
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अनसूुची-१ 

(र्फभ ८ को उपर्फभ (२) साँग सम्बजन्िि) 

उजरुीको ढभाँचभ 
न्यभययक सलिलि सिि पेश गरेको 

लनिेर्न-पत्र 

सिेुि जजलिभ, गरु्भाकोट नगरपभलिकभ, ििभ नं...... ......... .बस्ने.... ...... 

.................................................................................................छोरभको /छोरी/श्रीिलि 

िषा  ..................को .................................. ........................... .............लनिेर्क (प्रथि पि)  

यिरुद्ध 

सिेुि जजलिभ गरु्भाकोट नगरपभलिकभ, ििभ नं ............... ......... .बस्ने  िषा  ..................को 
..................................................................................यिपिी (र्ोस्रो पि)  

यिषयाः सम्िन्ि यिच्छेर् 

ि लनम्न िुाँर्भहरुिभ िेजिए बिोजजि लनिेर्न गर्ाछु : 

१.ि लनिेर्क र यस यििभर्को र्ोस्रो पियिच संिि २०६९ सभििभ सभिभजजक परम्परभ अनसुभर यििभह गररएको हो 
। यििभह र्एपश्चभि २ िषासम्ि अथभाि २०७१ सभिसम्ि हभिीयिच सिुिरु र्भम्पत्य जीिन रहेको लथयो । हभिीबभट 
२०७१ सभि जेठिभ १ छोरभको सिेि जभयजन्ि र्एको छ । एक आपसिभ िोग्ने स्िभस्नीयिचको सहिलि र 
सहकभयािभ छोरभ जन्िेपछी क्रिशाः सिस्यभ रे्जिाँरै् जभन थभलयो । २०७१ सभिको लिहभरिभ िभइि गएपछी उनी घर 
आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबभट अनरुोि गरेँ  । २ पटकसम्ि लिन गएाँ । िर लनजिे लििीसाँग िेरो 
जीिन चलन सक्रै्न, ि घर जभन सजिन, लििी जे गनुापछा गर र्लन ठभिो जिभफ दर्न थभलिन । के कभरर्िे यस्िो 
हनु गयो र्लन सोध्र्भ अि लिम्रो र िेरो सम्िन्ि छैन आफुिसुी गर र  ििभई सम्पका  नगर,गरेिभ रभम्रो हुाँरै्न र्लन 
िभक िम्की र त्रभस िसेि दर्इन । िभिो सियसम्ि िन फकेिभ र घर आउलिन र्लन पिी िसेँ िर आईनन । 
कररि ३ िषापछी अथभाि २०७४ सभि र्भद्र ियहनभिभ पनुाः लिन गएाँ िर यिपिी िसाँग िोलरै् निोिी घरलर्त्र लछररन 
र सभिभ जेठभन पठभईशभरीररक आक्रिर् गने सम्िको कभया गरी ििभई िथभनभि गभलि गिौच गरे । िजुश्कििे 
ज्यभन जोगभई लनरभश र्एर घर फयका एाँ र अि र्ोस्रो पिश्रीििी िसाँग पनुाः फयका  आउने र र्भम्पत्य जीिन सिुिरु 
हनेु सम्र्भिनभ नर्एकोिे पभररिभररक यििभर् लनरुपर्कभ िभलग यो लनिेर्न दर्न आएको छु ।  

२ . यस सलिलिबभट र्ोस्रो पि जझकभई जे जो िझु्नपुछा िझुी यििभर् लनरुपर् गरभईपभउाँ ।  

३ . नगरपभलिकभ  जभरी र्एको स्थभनीय न्यभययक कभयायिलिको र्फभ ....बिोजजि  लनिेर्न र्स्िरु रु ...... , र्ोस्रो पि १ 
जनभिभई म्यभर् सूचनभ र्स्िरु रु ........., पभनभ २ को लनिेर्नको प्रलिलिपी र्स्िरु रु  .............सिेि गरी जम्िभ रु 

......यसै लनिेर्नसभथ र्भजिि गरेको छु ।  

४.यो लनिेर्न स्थभनीय सरकभर संचभिन ऐन, २०७४ को र्फभ ४७ (२ )अनसुभर यसै सलिलिको अलिकभरिेत्रलर्त्र 
पर्ाछ ।  

५.यो लनिेर्न हर्म्यभर्लर्तै्र छ र ि लनिेर्किभई यस यिषयिभ लनिेर्न दर्ने हकरै्यभ प्रभप्त छ ।  

६.यस यिषयिभ अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकभयिभ कुनै प्रकभरको लनिेर्न दर्एको छैन ।  

७.यसिभ र्ोस्रो पिको िभइिी िफा कभ र िेरो घर िफा कभ पररिभरकभ सर्स्यहरु जझकभई थप व्यहोरभ िझु्न सयकनछे   

८.यसिभ िेजिएकभ व्यहोरभ दठक सभाँचो सत्य हनु,् झठुभ ठहरे कभनून बिोजजि संजभय र्ोग्न ियभर छु । 

लनिेर्क 

नभिाः  ............................. 

इलि संिि ्............. सभि...................ियहनभ......................गिे.....................रोज शरु्ि ्।  
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अनसूुची-२ 

(र्फभ ९ को उपर्फभ (१) साँग सम्बजन्िि) 

उजरुी र्िभा गरेको लनस्सभको ढभाँचभ 

श्री .................... 

........................ । 

 

यिषय:  उजरुी र्िभाको लनस्सभपत्र सम्बन्ििभ । 

 

.................... बस्ने िपभइ  ........................िे  ....................बस्ने  .......................यिरुद्धिभ 
 .......................................र्नी उजरुी र्िभा गना लयभएकोिभ आजको लिलििभ र्िभा गरी र्िभा नं ................ .

कभयि र्एकोिे यो लनस्सभ जभरी गररदर्एको छ ।  

 

अलिकृि किाचभरी 

र्स्ििि:   ........  

लिलि:   ...........  
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अनसूुची-३ 

(र्फभ ९ को उपर्फभ (२) साँग सम्बजन्िि) 

िभररि र्पभाइा 

न्यभययक सलिलि  

गरु्भाकोट नगरपभलिकभिभ ििभ गररएको िभरेि र्रपभई 

 

िभर्ी           प्रलििभर्ी 

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

िदु्दभ  .................... 

लिलि ........... िभ ......................................... कभि र्एकोिे सोही दर्न ........... बजे यस न्यभययक 
सलिलि/कभयभाियिभ उपजस्थि हनेुछु र्नी सही गने ...... 

 

िभर्ी ................         प्रलििभर्ी ................ 

 

इलि संिि ्............. सभि...................ियहनभ......................गिे.....................रोज शरु्ि ्।  
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अनसूुची-४ 

(र्फभ ९ को उपर्फभ (३) साँग सम्बजन्िि) 

िभररि पचभा 

न्यभययक सलिलि 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 

बभट जभरी र्एको िभरेिको पचभा 

 

िभर्ी        प्रलििभर्ी 

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

िदु्दभाः ...................... 

 

लिलि ............... िभ .................... कभि गना ........ बजे हभजजर हनु आउनहुोिभ ।  

 

फभाँटिभिभको र्स्ििि  

लिलि ................. 
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अनसूुची-५ 

(र्फभ १५ को उपर्फभ (३) साँग सम्बजन्िि) 

प्रलििभर्को ढभाँचभ 

लिजिि जिभफको निूनभ 

न्यभययक सलिलि सिि पेश गरेको 

लिजिि जिभफ 

प्रथि पि 

सिेुि जजलिभ गरु्भाकोट नगरपभलिकभ ििभ नं ...........................बस्ने    .................. ....................... (नभिभ 
सम्बन्ि उलिेि गने ( िषा  .............को.....................................................................लिजिि जिभफ 
प्रस्ििुकिभा 

र्ोस्रो पि 

सिेुि  जजलिभ गरु्भाकोट नगरपभलिकभ, ििभ नं ............... .बस्न े
...................................................................को छोरभ िषा . ........को 

....................................................................................................यिपिी )लनिेर्क(  

यिषय सम्िन्ि यिच्छेर् । 

ि लनम्न िुाँर्भहरुिभ िेजिए बिोजजि लनिेर्न गर्ाछु : 

१. ि लिजिि जिभफ प्रस्ििुकिभा र यिपिी लनिेर्कयिच संिि २०६९ सभििभ सभिभजजक परम्परभ अनसुभर 
यििभह र्एको व्यहोरभ दठक हो । हभिीबभट २०७१ सभि जेठिभ १ छोरभको सिेि जभयजन्ि र्एको दठक हो । 
२०७१ सभिको लिहभरिभ िभइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबभट अनरुोि गरेको, २ 
पटकसम्ि लिन आएको िर ि घर नगएको,िैिे यिपिी लनिेर्किभई र्भम्पत्य जीिन चलन नसक्न ेर्नेको र िेरभ 
र्भईर्भईिे शभरीररक आक्रिर् गने सम्िको कभया गरेकोर्लन कपोिकजलपि झठुभ र हुाँरै् नर्एकभ लनरभिभर व्यहोरभ 
उलिेि गरी यििभर् गरेको कुरभ उलिेि गना चभहभन्छु ।  

२. ििभई यिपिी लनिेर्क सिेि लििी गभलि गिौच, िर, िभक, िम्की रे्िभई हभिपभि गरी घरबभट लनकभिभ 
गरेपछी ि िभइिीिभ आई िसेकी हुाँ । यििभह र्एको केही िषापछी यिनभ कभरर् ििभथी यिलर्न्न यकलसिकभ आरोप 
िगभई अपिभन गने, गभिी गिौच गने िगभयिकभ कभिहरु हुाँरै्गए । पररिभरकभ अन्य सर्स्यहरुिे ि िभथी घृर्भ 
गने, िोिचभि नगने जस्िभ कभया गरेपलन यिपिीबभट केही सिय ििभई न ैसिथान र सहयोग गरै् आएकभ लथए िर 
पछी यिपिी लनिेर्क सिेि उलनहरुसाँगै लििे र ििभई जिरजस्ि गरबभट लनकभलने कभयािभ सहर्भगी र्ए  । के कुन 
कभरर्िे िभ िेरो के गलिीिे यसो गरेकभ हनु र्लन िझु्र्भ िेिभिेिभ र्भइजो नलयभएको र्लन िभइिी पिसिेिको  
आिोचनभ गने गरेकभ लथए । सभयर् उलनहरुिभई र्भइजोकै िोर्कभ कभरर् ििभई घरबभट लनकभिीदर्एकभ हनुपुर्ाछ । 
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िैिे कुनै गलिी नगरेको र यिपिी िोग्नेसाँग पूिािि िभयभ, सद्भभि र सम्िभन यथभिि रहेकोिे िोग्ने स्िभस्नीको 
सम्िन्ि यथभिि कभयि गरीपभउाँ ।  

३. घरबभट जिरजस्ि लनकभिेपछी ४ ियहनभको नभिभिक छोरभ कभिी च्यभपेर िभइिी आएको झण्िै ३ िषासम्ि 
िेििर, सम्पका यियहन िसी अयहिे एक्कभसी सम्िन्ि यिच्छेर्को िभग गरी लनिेर्न दर्न ुआफैँ िभ आश्चयाजनक िभगेको 
छ, सत्य िथ्य िजुझ कभनून बिोजजि गररपभउाँ ।  

४. .........................ययक कभयायििीको र्फभबभट जभरी र्एको स्थभनीय न्यभ .... बिोजजि  लिजिि जिभफ 
िभपि र्स्िरु रु ......यसै लनिेर्नसभथ र्भजिि गरेको छु ।  

५. यो लिजिि जिभफ म्यभर्लर्तै्र लिई ि आफैं  उपजस्थि र्एको छु ।  

६. यस यिषयिभ अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकभयिभ कुनै प्रकभरको लनिेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसिभ िेजिएकभ व्यहोरभ दठक सभाँचो सत्य हनु,् झठुभ ठहरे कभनून बिोजजि संजभय र्ोग्न ियभर छु ।  

लनिेर्क 

नभिाः ................................... 

इलि संिि  .................सभि  .....................ियहनभ  .............. गिे ....................रोज शरु्ि ्।  
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अनसूुची-६ 

(र्फभ २० को उपर्फभ (६) साँग सम्बजन्िि) 

  न्यभययक सलिलिबभट जभरी र्एको 

म्यभर् सूचनभ 

.............................................................बस्ने .....................................................को नभउाँिभ  गरु्भाकोट 
नगरपभलिकभ कभयभांियबभट जभरी र्एको १५ )पन्र (दर्ने सूचनभ  

 

...............................................बस्ने ....................................................................िे िपभईंको यिरुद्ध 
...................................यििभर् परेको र्लन लनिेर्न र्िभा गरेको हुाँर्भ सो को प्रलिलिपी यसै सभथ पठभईएको छ । 

१५ िपभईिे यो म्यभर् िझेुको िभ ररि पूिाक िभिेि र्एको लिलििे अिाः) पन्र  (दर्न लर्त्रिभ आफ्नो र्नभइ सयहि 
आफैं  िभ कभनून बिोजजिको िभरेश िभफा ि यस कभयभाियिभ हभजजर हनु आउनहुोिभ । अन्यथभ कभनून बिोजजि हनेु 

व्यहोरभ जभनकभरी गरभईन्छ ।  

 

इलि सम्बि ...................सभि.......................ियहनभ......................गिे रोज.............शरु्ि् .........।  
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अनसूुची-७ 

(र्फभ ४२ को उपर्फभ (१) साँग सम्बजन्िि) 

लनर्ायको ढभाँचभ  

....................................... न्यभययक सलिलि 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सर्स्य श्री........................................................................................... 

सर्स्य श्री........................................................................................... 

लनर्ाय 

संिि ............... सभिको लनिेर्न नं........ 

यिषय: ििेसीबभट पभनी झभरेको । 

 

सिेुि जजलिभ गरु्भाकोट नगरपभलिकभ ििभ नं............ ...............................बस्ने 
..................................................................................प्रथि पि 

यिरुद्ध 

सिेुि जजलिभ गरु्भाकोट नगरपभलिकभ ििभ नं............ ...............................बस्ने 
..................................................................................र्ोस्रो पि 

स्थभनीय सरकभर संचभिन ऐन, २०७४ को र्फभ ४७(१)ञ बिोजजि लनिेर्न र्िभा र्ई सोही ऐनको र्फभ ४६ 
बिोजजि गठन र्एको न्यभययक सलिलि सिि प्रस्ििु हनु आएको िदु्दभको संजिप्त िथ्य र लनर्ाय यस प्रकभर छाः  

(१) गरु्भाकोट नगर ििभ नं. ....................... नक्सभ लसट नं.... यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गभिभ 
पजश्चि िफा कभ यक.नं..........कभ संलियभर यिपिी ...................िे घर िनभउाँर्भ आफ्नो घरजग्गभिभ लसिभनभसम्ि 
आई जोलि िनभएको िर छि िथभ ििेसीको पभनी आफ्नो घर कम्पभउण्िलर्त्र झभनेगरी िनभएको हुाँर्भ सो ििेसी िन्र् 
गरभइपभउाँ र्ने्न लनिेर्कको लनिेर्न व्यहोरभ ।  

(२) गरु्भाकोट नगरपभलिकभबभट प्रचलिि र्िन लनिभार् सम्िन्िी िभपर्ण्ि बिोजजि इजभजि प्रभप्त गरी र्िनको 
नक्सभ सिेि स्िीकृि गरभई सो नक्सभ बिोजजि र्िन लनिभार् गरेको हुाँ । यिपिी लनिेर्किे र्ने बिोजजि आफ्नो 
घरको छि िथभ ििेसीको पभनी लनजको घर कम्पभउण्िलर्त्र झभने नगरेको आफ्नै घरजग्गभिभ झभने गरेको हुाँर्भ झठुभ 
लनिेर्न िभरेज गररपभउाँ र्ने्न प्रत्यथीको लिजिि जिभफ ।  
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(३) गरु्भाकोट नगरपभलिकभबभट स्थिगि लनरीिर् िथभ सिेंिर् गना गएकभ प्रभयिलिक टोलििे स्थिगि लनरीिर् 
गरी लिलि.........िभ पेश गरेको स्केच सयहिको प्रलििेर्नबभट प्रत्यथीको घरिफा बभट छि िथभ ििेसीको पभनी िस्र्भ 
लनिेर्कको घर कम्पभउण्िलर्त्र पने गरेको रे्जिन्छ र्ने्न व्यहोरभ उलिेजिि र्एको  ।  

(४) यििभर्कभ र्िैु पििभई िेिलििभप गरभउने प्रयोजनकभ िभलग गरु्भाकोट नगरपभलिकभ ििभ 
नं........,................. िभ रहेको िेिलििभप केन्द्रिभ पठभउाँर्भ िेिलििभप हनु नसकी फयका  आएको ।  

लनर्ाय 

र्िैु पििभई सनुिुभईको िभलग आज पेशी िोयकएकोिभ यििभर्कभ सम्िजन्िि पिहरु स्ियिं िथभ लनजहरुबभट लनयिु 
गरेकभ कभनून व्यिसभयीहरु सिेिको र्नभई सनुी पनुाः लििभपत्र गनुाहोस र्लन सम्झभउाँर्भ िझुभउाँर्भ पलन लििभपत्र गना 
िञु्जर नगनुा र्एकोिे फभइििभ संिग्न प्रिभर् कभगजहरुको सिेि िूलयभङ्कन गरी स्थभनीय सरकभर संचभिन ऐन 
२०७४ को र्फभ ४९(२) बिोजजिलनर्ाय दर्नपुने हनु आई लनर्ायिफा  यिचभर गर्भा लनिेर्कको यक. नं....को 
पजश्चििफा  प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गभ जोलिएर रहेकोिभ यििभर् रे्जिएन । लनिेर्कको र्नभई अनसुभर आफ्नो 
घर कम्पभउण्िलर्त्र प्रत्यथीको छि िथभ ििेसीको पभनी झभरेको हो होइन र्लन स्थिगि रुपिै जभाँचिझु गरी 
प्रभयिलिक प्रलििेर्न पेश गना कभयभाियबभट ियट गएकभ प्रभयिलिक किाचभरीिे लिलि.............िभ पेश गरेको स्केच 
सयहिको प्रभयिलिक प्रलििेर्न सिेिबभट लनिेर्कको िभग र्भिी बिोजजि आफ्नो घर कम्पभउण्िलर्त्र प्रत्यथीको छि 
िथभ ििेसीबभट पभनी झने गरेको र्ने्न पयुष्ट हनेु रे्जिन्छ । प्रत्यथीिे यस कभयभाियबभट पभररि गरेको नक्सभिभ सिेि 
छि िथभ ििेसीको पभनी आफ्नै घरजग्गभिभ झभने र्लन रे्िभईएको र लनिेर्कको घर कम्पभउण्िलर्त्र पभनी झभना 
पभउनपुछा र्लन प्रत्यथीिे र्भिी यिरोि गना सिेि नसकेको र प्रचलिि कभनून र प्रचिनबभट सिेि अकभाको घर 
कम्पभउण्िलर्त्र आफ्नो छि िथभ ििेसीको पभनी झभना पभउने नरे्जिएको हुाँर्भ लनिेर्कको िभग बिोजजि प्रत्यथीिे 
आफ्नो छि िथभ ििेसीबभट आफ्नै घर जग्गभिभ पभनी झभने प्रिन्ि गनुापने रे्जिन्छ । लनिेर्कको घर कम्पभउण्ििभ 
पभनी झभना नपभउने ठहछा  । सो ठहनभािे िपजशि बिोजजि गनुा ।  

िपजशि 

१. सरोकभरिभिभिे नक्कि िभग गना आएिभ लनयिभनसुभर र्स्िरु लिई नक्कि दर्न ु।  

२. यो लनर्ायिभ जचि निझेु ३५ दर्नलर्त्र सिेुि जजलिभ अर्भिििभ पनुरभिेर्न गना जभन ुर्लन  प्रत्यथीिभई 
सनुभईदर्न ु।  

३. म्यभर्लर्त्र पनुरभिेर्न नपरेिभ कभनून बिोजजि लनर्ाय कभयभान्ियन गनुा/गरभउन ु।  

इलि संिि ्............. सभि...................ियहनभ......................गिे.....................रोज शरु्ि ्।  
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अनसूुची-८ 

(र्फभ ४८ को साँग सम्बजन्िि) 

अन्िररि संरिर्भत्िक आरे्शको निूनभ 
 

........................................................... न्यभययक सलिलि 

संयोजक 
श्री.........................................................................
................ 

सर्स्य 
श्री.........................................................................
.................. 

सर्स्य 
श्री.........................................................................
.................. 

आरे्श 

संिि ............................ सभिको लनिेर्न नं........ 

यिषयाः  पीलिििभई उपचभर गरभउन ेसम्िन्ििभ । 

सिेुि जजलिभ, गरु्भाकोट नगरपभलिकभ ििभ नं............ ...............................बस्ने 
..................................................................................प्रथि पि 

यिरुद्ध 

सिेुि जजलिभ, गरु्भाकोट नगरपभलिकभ ििभ नं............ ...............................बस्ने 
..................................................................................र्ोस्रो पि 

यसिभ लनिेर्कको िभग बिोजजि ..........................जजलिभ ििभ 
नं................................ बस्ने ...............को नभलि 
..........................को छोरभ/छोरी िषा ................ को 
................िे आफुिभई असभध्य रोग िभलग लनयलिि रुपिभ हप्तभको २ पटक िगृौिभ िभयिोलसस गना 
जचयकत्सकिे लसफभररस गरेकोिभ एकभघरकभ छोरभ िषा .................. को 
...........................िे लनयलिि रुपिभ िभयिोलसस गना अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँयभ नर्एको 
िहभनभ गने गरेको, कयहिे कयहिे कभयभाियको कभिको व्यस्ििभिे फुसार् नलििेको आदर् कभरर् जनभई आफुिे 
लनयलिि प्रभप्त गनुापने स्िभथ्य सेिभ प्रभप्त गना नसकेको हुाँर्भ आफ्नो जीिन झनझन ििरभयिु िन्रै् गएको र्लन 
अस्पिभिको जचयकत्सकको पजुभा र जशफभररस सयहि पेश हनु आएको लनिेर्न उपर प्रभरजम्र्क रुपिभ जभाँचिझु गर्भा 
व्यहोरभ िनभलसि रे्जिएको हुाँर्भ हभििभई लनिेर्कको िभलग जचयकत्सकिे जशफभररस गरे बिोजजि हरेक हप्तभ २ पटक 
िभयिोलसस गनुा गरभउन ुिथभ लनजको स्िभथ्य िभर्कभ िभलग आिश्यक अन्य प्रिन्ि सिेि लििभउन ुर्लन स्थभनीय 
सरकभर संचभिन ऐन २०७४ को र्फभ ४९(८) बिोजजि यिपिी ........................को नभििभ 
यो अन्िररि संरिर्भत्िक आरे्श जभरी गररदर्एकभ छौं । यो आरे्श लिलसि सभिेि रभिी यिपिीिभई िेिी  
पठभईदर्न ु। यो आरे्श अनसुभर उपचभर र्एको जभनकभरी प्रभप्त गरी लिलसि सभिेि रभख्न ुर लनयिभनसुभर पेश गनुा ।  

 

ईलि संिि ................... सभि ..........ियहनभ....गिे रोज.....शरु्ि ्। 
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अनसूुची-९ 

(र्फभ ५३ को उपर्फभ (२) साँग सम्बजन्िि) 

लििभपत्रको िभलग लनिेर्नको ढभाँचभ 

गरु्भाको नगरपभलिकभ न्यभययक सलिलिसिि पेश गरेको लििभपत्रको संयिु लनिेर्नपत्र 

सिेुि  जजलिभ, गरु्भाकोट नगरपभलिकभ, ििभ नं ............... ......... .बस्ने 
.................................................................................................को छोरभ /छोरी/श्रीिलि  

िषा  ..................को ...............................................................................लनिेर्क )प्रथि पि(  

यिरुद्ध 

सिेुि जजलिभ, गरु्भाकोट नगरपभलिकभ, ििभ नं ............... ......... .बस्ने  िषा  ..................को 
............................................लिजिि जिभफकिभ )र्ोस्रो पि(  

यिषय: सम्िन्ि यिच्छेर् । 

हभिी लनिेर्क  लनम्न लिजिि लनिेर्न गर्ाछौःाः  

१. हभिीयिच संिि २०६९ सभििभ सभिभजजक परम्परभ अनसुभर यििभह गररएकोिभ कररि  २ िषासम्ि  सिुिरु 
र्भम्पत्य जीिन रहेको लथयो । हभिीबभट २०७१ सभि जेठिभ १ छोरभको सिेि जभयजन्ि र्एको,   सोयह िषा 
२०७१ सभिको लिहभरिभ िभइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबभट अनरुोि गरेको, लिन गएको 
िर उलटै कुटयपट गरी पठभएको र्लन लनिेर्कको लनिेर्न परेको ।  

२. आफुिभई र्भइजो नलयभएको लनउाँबभट घरिभ हेिभ गरेको, अपिभन गरी जिरजस्ि घरबभट लनकभिभ गरेको हो 
। आफु िशुीिे िभइि गई िसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथभिि िभयभ, सद्भभि र सम्िभन रहेकोिे िोग्ने 
स्िभस्नीको सम्िन्ि यथभिि कभयि गरभईपभउाँ र्ने्न प्रत्यथीको लिजिि जिभफ रहेको  ।  

३. हभिी झगिभ गरर आयौं, केहीिषा िोग्न े स्िभस्नी छुयटएर िस्यौं, हभिीबभट एक सन्िभनको जभयजन्ि 
सिेिरै्सकेको छ । घरिभ सभिभन्य घरभयसी यिषयिे िनिटुभि र्ई िोग्ने स्िभस्नी अिग अिग बसेकोिभ गरु्भाकोट 
नगरपभलिकभको न्यभययक सलिलि िभफा ि ििभ नं  ................. .अन्िगािको  ............................  िेिलििभप 

केन्द्रिभ िेिलििभपकिभा .................को पहििभ  आपसिभ छिफि गरी लििी आएको व्यहोरभ यो छ की 
यिगििभ जे जस्िभ यिषयिभ असिझर्भरी िथभ िेिेि र्एको र्एिभ पलन हभिी बीच एक अकभाप्रलि यिश्वभस, सर्र्भि र 
प्रिे कभयिै रहेकोिे िोग्ने स्िभस्नीको सम्बन्ि यिच्छेर् गरी पभउाँ र्ने्न लनिेर्न र्भिी छोलि पनुाः सिुिरु सम्िन्िकभ 
सभथ र्भम्पत्य जीिनिभई व्यिजस्थि ढंगिे अगभलि िढभउने छौं । लनिेर्कको घरिभ ित्कभि िोग्ने स्िभस्नी लिलि 
बस्ने िभिभिरर् नहनेु र्एकोिे छुिै ठभाँउिभ िेरभ लिई िस्न हभिी र्िैु पि सहिि र्एकभिे स्थभनीय सरकभर संचभिन 
ऐन, २०७४ को र्फभ ४७ )२ ( बिोजजि  यो लििभपत्रको संयिु लनिेर्न पेश गरेकभ  छौं , िेजिए बिोजजि लििभपत्र 
गरी पभउाँ ।  



गरु्भाकोट नगरपभलिकभको न्यययक सलिलिको उजरुीको कभरबभही यकनभरभ गर्भा अपनभउन ुपने कभयायिलिकभ सम्बन्ििभ व्यिस्थभ गना बनेको ऐन-२०७४ 41 

४. गरु्भाकोट नगरपभलिकभ स्थभनीय न्यभययक कभयायििी बिोजजि यो लििभपत्रको संयिु लनिेर्न र्स्िरु बभपि रु 
...........यसैसभथ संिग्न छ ।  

५. यसिभ िेजिएकभ व्यहोरभ दठक सभाँचो  हो,  झठुभ ठहरे कभनून बिोजजि सहुाँिभ िझुभउाँिभ ।  

लनिेर्कहरु 

...................................... प्रथि पि 

.................................... र्ोस्रो पि 

 

इलि संिि ्............. सभि...................ियहनभ......................गिे.....................रोज शरु्ि ्।  

 

अनसूुची-१० 

(र्फभ ५३ को उपर्फभ (५) साँग सम्बजन्िि) 

लििभपत्रको ढभाँचभ 
  

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ  न्यभययक सलिलिसिि पेश गरेको लििभपत्रको संयिु लनिेर्नपत्र 

सिेुि  जजलिभ,  गरु्भाकोट  नगरपभलिकभ, ििभ नं ............... ......... .बस्ने 
.................................................................................................को छोरभ /छोरी/श्रीिलि  

िषा  ..................को ...............................................................................लनिेर्क (प्रथि पि)  

यिरुद्ध 

. सिेुि  जजलिभ,  गरु्भाकोट  नगरपभलिकभ, ििःभ नं 

लिजिि जिभफकिभा........................को .......................बस्ने िषा........................ )र्ोस्रो पि( 

यिषय: सम्िन्ि यिच्छेर् । 

हभिी लनिेर्क  लनम्न लिजिि लनिेर्न गर्ाछौं : 

१. हभिी बीच संिि २०६९ सभििभ सभिभजजक परम्परभ अनसुभर यििभह गररएकोिभ कररि  २ िषासम्ि  
सिुिरु र्भम्पत्य जीिन रहेको लथयो । हभिीबभट २०७१ सभि जेठिभ १ छोरभको सिेि जभयजन्ि र्एको,   सोयह िषा 
२०७१ सभिको लिहभरिभ िभइि गए पलछ घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबभट अनरुोि गरेको, लिन 
गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठभएको र्लन लनिेर्कको लनिेर्न परेको ।  

२. आफुिभई र्भइजो नलयभएको लनउाँबभट घरिभ हेिभ गरेको, अपिभन गरी जिरजस्ि घरबभट लनकभिभ गरेको हो 
। आफु िशुीिे िभइि गई िसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथभिि िभयभ, सद्भभि र सम्िभन रहेकोिे िोग्ने 
स्िभस्नीको सम्िन्ि यथभिि कभयि गरभईपभउाँ र्ने्न प्रत्यथीको लिजिि जिभफ रहेको  ।  

३. हभिी झगिभ गरर आयौं, केहीिषा िोग्ने स्िभस्नी छुयटएर िस्यौं, हभिीबभट एक सन्िभनको जभयजन्ि 
सिेिरै्सकेको छ । घरिभ सभिभन्य घरभयसी यिषयिे िनिटुभि र्ई िोग्ने स्िभस्नी अिग अिग िसेकोिभ 



गरु्भाकोट नगरपभलिकभको न्यययक सलिलिको उजरुीको कभरबभही यकनभरभ गर्भा अपनभउन ुपने कभयायिलिकभ सम्बन्ििभ व्यिस्थभ गना बनेको ऐन-२०७४ 42 

 .....................गभउाँपभलिकभ /नगरपभलिकभ/उपिहभनगरपभलिकभ/िहभनगरपभलिकभको न्यभययक सलिलि िभफा ि ििभ नं .

 .................अन्िगािको  ............................िभ िेिलििभपकिभािेिलििभप केन्द्र .................आपसिभ  को पहििभ
छिफि गरी लििी आएको व्यहोरभ यो छ की यिगििभ जे जस्िभ यिषयिभ असिझर्भरी िथभ िेिेि र्एको र्एिभपनी 
हभिीयिच एक अकभाप्रलि यिश्वभस, सर्र्भि र प्रिे कभयिै रहेकोिे िोग्ने स्िभस्नीको सम्िन्ि यिच्छेर् गरी पभउाँ र्ने्न 
लनिेर्न र्भिी छोलि पनुाः सिुिरु सम्िन्िकभ सभथ र्भम्पत्य जीिनिभई व्यिजस्थि ढंगिे अगभलि िढभउने छौं । 
लनिेर्कको घरिभ ित्कभि िोग्ने स्िभस्नी लिलि बस्ने िभिभिरर् नहनेु र्एकोिे छुिै ठभउिभ िेरभ लिई िस्न हभिी र्िैु 
पि सहिि र्एकभिे स्थभनीय सरकभर संचभिन ऐन २०७४ को र्फभ ४७ (२ ) बिोजजि  यो लििभपत्रको संयिु 
लनिेर्न पेश गरेकभ छौं , िेजिए बिोजजि लििभपत्र गरी पभउाँ ।  

४. गरु्भाकोट नगरपभलिकभ  स्थभनीय न्यभययक कभयायिलि बिोजजि यो लििभपत्रको संयिु लनिेर्न र्स्िरु बभपि रु 
...........यसैसभथ संिग्न छ ।  

५. यसिभ िेजिएकभ व्यहोरभ दठक सभाँचो  हनु,् झठुभ ठहरे कभनून बिोजजि सहुाँिभ िझुभउाँिभ ।  

लनिेर्कहरु 

...................................... प्रथि पि 

.................................... र्ोस्रो पि 

 

इलि संिि ्............. सभि...................ियहनभ......................गिे.....................रोज शरु्ि ्। 
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अनसूुची-११ 

(र्फभ ६० को उपर्फभ (३) साँग सम्बजन्िि) 

िेिलििभपकिभािभ सूचीकृि हनेु लनिेर्न ढभाँचभ 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ सिि पेश गरेको लनिेर्न 

न्यभययक सलिलि 

 

 

यिषयःाः िेिलििभपकिभािभ सूचीकृि हनु पभउाँ ।  

 

प्रस्ििु यिषयिभ िपलसििभ उलिेजिि कभगजभिहरुको प्रलिलिपी सभथै रभिी गरु्भाकोट नगरपभलिकभको न्यभययक सलिलि 
अन्िगािकभ ............ िेिलििभप केन्द्रिभ सूचीकृि र्ई िेिलििभप गरभउन अनिुलि पभउाँ र्नी लनिेर्न गर्ाछु ।  

िपलसि  

१) नभगररकिभ प्रिभर्पत्रको छभाँयभकपी,  

२) स्नभिक िहसम्ि उिीर्ा गरेको शैजिक प्रिभर्पत्रको छभाँयभकपी, 

३) िेिलििभपकिभाको िभलिि प्रभप्त गरेको प्रिभर्पत्रको छभयभाँकपी, 

४) िेिलििभप सम्बन्िी अनरु्ि र 

५) व्यजिगि यििरर् (Bio- data) 

                                                         लनिेर्क 

नभि थर: .......... 

र्स्िििाः ........... 

लिलि: ............. 

 

 

 

 

 

 

 

फोटो 
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अनसूुची-१२ 

(र्फभ ७६ को उपर्फभ (१) साँग सम्बजन्िि) 

 गरु्भाकोट नगरपभलिकभको न्यभययक सलिलि सिि पेश गरेको  

र्ररर्रभउको लनिेर्न पत्र 

 

यिषयाः र्ररर्रभई पभउाँ र्ने्न बभरे । 

......बस्ने ................................लनिेर्क ÷िभर्ी÷प्रलििभर्ी 

यिरुद्ध 

.......बस्ने .............यिपिी ÷िभर्ी÷प्रलििभर्ी 

िदु्धभ 

ि लनिेर्क लनिेर्न िभपि रु १०।– र्स्िरु सभथै रभिी लनम्न व्यहोरभ लनिेर्न गर्ाछु । 

१  .उपरोि यिप िी संगको उलिेजिि िदु्धभ यस नगरपभलिकभको न्यभययक सलिलिको लिलि ..............को लनर्ाय 
र्स्िरु बिोजजि िैिे यस कभयभाियिभ रभिेको ÷रकि लिलि ..............को श्री...................जजलिभ अर्भििको 

फैसिभ बिोजजि िैिे र्री र्रभई पभउने ठहर र्एको हुाँर्भ उि रकि र्री र्रभई पभउन यो लनिेर्न पेश गरेको 
छु । 

२  .िैिे यस कभयभाियिभ जम्िभ गरेको र्स्िरु ÷रकिको र्रपभई÷रलसर्÷र्ौचरको सक्किै प्रलि र सम्िभनीि 
श्री .......................जजलिभ अर्भििको अजन्िि फैसिभको छभयभकपी यसै सभथ संिग्न छ ।  

३  .यसिभ िेजिएको व्यहोरभ दठक हो , झठुभ ठहरे सहुाँिभ बझुभउिभ । 

लनिेर्क 

लनज
.............. 

ईलि संिि ..................सभि...................ियहनभ.............गिे........रोज शरु्ि ्।  



गरु्भाकोट नगरपभलिकभको न्यययक सलिलिको उजरुीको कभरबभही यकनभरभ गर्भा अपनभउन ुपने कभयायिलिकभ सम्बन्ििभ व्यिस्थभ गना बनेको ऐन-२०७४ 45 

अनसूुची-१३ 

(र्फभ ७७ को उपर्फभ (१) साँग सम्बजन्िि) 

चिन चिभउने लनिेर्न 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभिभ पेश गरेको 
लनिेर्न पत्र 

यिषयाः चिन चिभई पभउाँ र्ने्न िभरे । 

.......बस्ने .....................लनिेर्क ÷िभर्ी÷प्रलििभर्ी 
यिरुद्ध 

.......बस्ने ..................यिपिी ÷िभर्ी÷प्रलििभर्ी 
िदु्धभ 

ि लनिेर्क लनिेर्न िभपि रु १०।– र्स्िरु सभथै रभिी लनम्न व्यहोरभ लनिेर्न गर्ाछु । 

१ उपरोि यिपिीसंगको उलिेिि  िदु्धभ यस नगरपभलिकभको न्यभययक सलिलिबभट लिलि ........िभ लनर्ाय र्ई उि 
घर जग्गभ )सम्पजि िभ िस्ि ुउलिेि गनेिभ जनु सम्पजि र्ोग गना पभउने गरी लनर्ाय र्एको छ सो  (रो हक िे

र्ोग र स्िभलित्िको हनेु ठ  

जजलिभ अर्भिििभ यिपिीिे प........... एकोिभ पनुरभििोकन  
 

गरेकोिभ सम्िभलनि अर्भििबभट सिेि लिलि  ..............िभ लनर्ाय हुाँर्भ न्यभययक सलिलिकै लनर्ायिभई सर्र गरी िेरै 
रो हक र्ोगको कभयि र्एको सम्पजि रहेको हुाँर्भ जशघ्रभलिजशघ्र ििभई उि हक र्ोग कभयि गरेको हुाँर्भ सो िे

सम्पजि चिन चिभई पभउन यो लनिेर्न पेश गरेको छु । 

२  .यसै लनिेर्न सभथ रे्हभयकभ कभगजभिहरु संिग्न गरेको छु ।  

 क  .न्यभययक सलिलििे लिलि............िभ गरेको लनर्ायको छभाँयभाँकपी  

 ि  .श्री........... अर्भिििे गरेको लिलिजजलिभ.............को सर्र फैसिभको छभाँयभाँकपी  

 ग  .यस यििभर् सम्िद्ध लिलसि यसै कभयभाियिभ रहेको छ ।  

 घ  .िेजिएको व्यहोरभ दठक सभाँचो छ , झठुभ ठहरे कभनून बिोजजि सहुाँिभ बझुभउाँिभ । 

लनिेर्क 

लनज
............... 

ईलि संिि ..................सभि...................ियहनभ.............गिे........रोज शरु्ि ्।  
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अनसूुची-१४ 

(र्फभ ७९ को उपर्फभ (४) साँग सम्बजन्िि) 

सम्पलि रोक्कभको अरे्श 

.............................................. न्यभययक सलिलि 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 
सर्स्य श्री ...........................................................................................  

आरे्श 

संिि  .................सभिको लनिेर्न नं........  

यिषयाः सम्पलि हस्िभन्िरर् रोक्कभ 
सिेुि जजलिभ गरु्भाकोट नगरपभलिकभ, ििभ नं ............... ......... .बस्ने 

.................................................................................................को छोरभ /छोरी/श्रीिलि िषा 
 .................. को .........................................................लनिेर्क )प्रथि पि(  

यिरुद्ध 

सिेुि जजलिभ गरु्भाकोट नगरपभलिकभ, ििभ नं....यिपिी (र्ोश्रो पि)..........बस्ने....िषा.....को यसिभ लनिेर्कको िभग 
बिोजजि......जजलिभ........ . 
गरु्भाको नगरपभलिकभ, ििभ नं.... िे.फ.........यक.नं........ जग्गभिभ बनकेो.........को नभििभ रहेको 
अिण्िभको..................िगायफटको चभर िलिे घर र लिग िगभपभि सिेि यिपिी....सम्पजि लनज यिपिीबभट अन्य 
अंजशयभरहरुको िन्जरुी यिनभ हक हस्िभन्िरर् हनु सक्ने आशंकभ गरी लनिेर्किे दर्एको लनिेर्न उपर प्रभरजम्र्क 
रुपिभ जभाँचिझु गर्भा व्यहोरभ िनभलसि रे्जिएको हुाँर्भ हभििभई प्रत्यिी को नभििभ रहेको उजलिजिि घरजग्गभको हक 
हस्िभन्िरर् गना लसफभररस नदर्न ििभिभई र अको आरे्श नर्एसम्िकभ िभलग उि घरजग्गभको हक हस्िभन्िरर् 
नगनुा/गना नदर्न ुर्नी िभिपोि कभयभाियको नभििभ सिेि स्थभनीय सरकभर संचभिन ऐन २०७४ को र्फभ ४९ (६) 
बिोजजि यो रोक्कभको आरे्श जभरी गररदर्एकभ छौं । यो आरे्श लिलसि सभिेि रभिी सम्िजन्िि कभयभाियहरुिभ 
पठभईदर्न ु। यो आरे्श अनसुभर रोक्कभ र्एको जभनकभरी प्रभप्त गरी लिलसि सभिेि रभख्न ुर लनयिभनसुभर पेश गनुा । 

 

 

 

ईलि संिि................सभि.............िभयहनभ...........गिे‘..........रोज शरु्ि ्। 
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अनसूुची-१५ 

(र्फभ ८८ को उपर्फभ (६) साँग सम्बजन्िि) 

नक्किको िभलग लनिरे्न 

न्यभययक सलिलि  

गरु्भाकोट नगरपभलिकभिभ पेश गरेको 
लनिेर्न पत्र 

यिषयःाः नक्कि पभउाँ र्ने्न बभरे । 

................... बस्ने ........................................................................... लनिेर्क/िभर्ी/प्रलििभर्ी 
यिरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यिपिी/िभर्ी/प्रलििभर्ी 
िदु्दभ: .................................. 

...................................... । 

ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्िरु िभपि रु. १०।– सभथै रःभिी लनम्न व्यहोरभ लनिेर्न गर्ाछुःाः 
(१) उपरोि यिपिीसाँगको उलिेजिि िदु्दभिभ अध्ययनको िभलग रे्हभयकभ कभगजभिहरु आिश्यक परेको हुाँर्भ 
प्रिभजर्ि प्रलिलिपी पभउाँ र्नी यो लनिेर्न सभथ उपजस्थि र्एको छु । अिाः नक्किको प्रिभजर्ि प्रलिलिपी पभउाँ ।  

रे्हभय  

क)................................................................................. 
ि)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 
२) िेजिएको व्यहोरभ दठक सभाँचो छ, झिुभ ठहरे कभनून बिोजजि सहुाँिभ बझुभउाँिभ ।  

लनिेर्क 

लनज 
.......................... 

 इलि सम्िि ्......... सभि .... ियहनभ .... गिे रोज ... शरु्ि ्................ 


