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हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव 
नगय कवमाऩवलरकवको कवमवारम 

भधेश प्रदेश, नेऩवर 

 

हरयऩरु्वा नगयऩवलरकवको न्मवयमक सलभलतरे उजयुीको कवयर्वही यकनवयव गदवा 
अऩनवउनऩुने कवमायर्लधकव सम्फन्धभव व्मर्स्थव गना फनकेो यर्धेमक 2077 

कवमाऩवलरकवफवट ऩवरयत् २०७७।११।१७ 

  



प्रस्तवर्नव् न्मवयमक सलभलतरे प्रचलरत कवनून फभोजजभ उजयुीको कवयर्वही य यकनवयव गदवा 
अऩनवउनऩुने कवमायर्लध तम गयी स्ऩष्टतव, एकरूऩतव एर्ॊ ऩवयदजशातव कवमभ गयी कवनूनको शवसन 
तथव न्मवम प्रलतको जनयर्श्ववस कवमभ यवखीयहनको रवलग प्रचरनभव यहेको सॊघीम कवनूनभव बए 
देजख फवहेक थऩ कवनूनी व्मर्स्थव गना र्व्छनीम बएकोरे, 
 नेऩवरको सॊयर्धवनको धवयव २२१ को उऩधवयव (१) फभोजजभ हरयऩरु्वा नगयसबवरे मो ऐन 
फनवएको छ । 

ऩरयच्छेद -१ 

प्रवयजम्बक 

१. सॊजऺप्त नवभ य प्रवयम्ब् (१) मस ऐनको नवभ  हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव न्मवयमक सलभलत (कवमायर्लध 
सम्फन्धी) ऐन, २०७७” यहेको छ । 

  (२) मो ऐन तरुून्त प्रवयम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबवषव् यर्षम र्व प्रसङ्गरे अको अथा नरवगेभव मस ऐनभव; 
(क)   “उजयुी” बन्नवरे सलभलत सभऺ ऩयेको उजयुीफवट शरुु बएको प्रचलरत कवनून 

फभोजजभ  सलभलतरे कवयर्वही य यकनवयव गने उजयुी सम्झनऩुछा ।  

(ख) “खवम्ने”  बन्नवरे तोयकएको सम्ऩजिको भूलमवॊकन गरयदव भ्मवउने हदरवई 
सम्झन ुऩदाछ ।  

(ग) “चरन चरवईददन”े  बन्नवरे लनणाम ऩश्चवत हक अलधकवय प्रवप्त बएको 
व्मजिरवई कुनै र्स्त ुर्व सम्ऩजि बोग गना ददने कवमारवई सम्झनऩुदाछ । 

(घ) “जभवनत”  बन्नवरे कुनै व्मजि र्व सम्ऩजिरवई न्मवयमक सलभलतरे चवहेको 
र्खतभव उऩजस्थत र्व हवजजय गयवउन लरएको जजम्भव र्व उियदवयमत्र्रवई 
सम्झनऩुदाछ ।   

(ङ) “तवभेरी”  बन्नवरे न्मवयमक सलभलतको ऺेत्रवलधकवय लबत्रकव यर्र्वदहरुभव 
सम्र्जन्धत ऩऺरवई र्झुवईने म्मवद,  सचुनव,  आदेश,  ऩूजॉ र्व जवनकवयी ऩत्र 
रयतऩूर्ाक र्झुवउने कवमारवई सम्झनऩुछा ।  

(च) “तवमदवत”  बन्नवरे सम्ऩजिको यर्र्यण र्व गन्ती गयेको सॊखमव जलनन े
व्महोयव र्व सम्ऩजिको पवॉटर्वयी र्व रगतरवई सम्झनऩुदाछ ।  

(छ) “तोयकएको” र्व “तोयकए फभोजजभ” बन्नवरे मस ऐन अन्तगात फनेको लनमभभव 
तोयकए फभोजजभ सम्झनऩुछा । 



(ज) “दयऩीठ”  बन्नवरे न्मवयमक सलभलत सभऺ ऩेश हनु आएकव कुनै 
कवगजऩत्रको  सम्फन्धभव रयत नऩगेु र्व कवनूनरे दतवा नहनुे र्व नरवग्न े
बएभव त्मसको ऩछवलड ऩयि सोको कवयण य अर्स्थव जनवइ अलधकवयप्रवप्त 
अलधकवयीरे रेजखददने लनदेशन र्व व्महोयवरवई सम्झनऩुदाछ ।  

(झ) “नवभेसी”  बन्नवरे कुनै व्मजिको नवभ, थय य र्तन सभेतको यर्स्ततृ यर्र्यण 
खरुवइएको व्महोयवरवई सम्झनऩुदाछ ।  

(ञ) “नवलरश”  बन्नवरे कुनै यर्र्वदको यर्षमभव दपव ८ फभोजजभ ददएको उजयुी, 
लनरे्दन र्व यपयवद सम्झनऩुछा  

(ट)   “लनणाम यकतवफ”  बन्नवरे सलभलतरे उजयुीभव गयेको लनणामको अलबरेख 
यवख्नको रवलग खडव गयेको उजयुीभव लनणाम गयेको व्महोयव य त्मसको 
आधवय तथव कवयणको सॊजऺप्त उलरेख बएको यकतवफ सम्झनऩुछा । 

(ठ)  “ऩन्चकृलत भोर”  बन्नवरे ऩञ्च बरवद्मीरे सम्ऩजिको स्थरगत तथव स्थवनीम 
अर्रोकन भूलमवॊकन गयी यर्क्री यर्तयण हनुसक्ने उजचत ठहयवएय लनजश्चत 
गयेको भलुमरवई सम्झनऩुदाछ ।    

(ड) “ऩेशी”  बन्नवरे न्मवयमक सलभलत सभऺ लनणामवथा ऩेश हनुे यर्र्वदहरुभव 
ऩऺहरुरवई उऩजस्थत गयवइ सनुरु्वइ गने कवभरवई सम्झनऩुदाछ ।  

(ढ) “प्रलतफवदी” बन्नवरे फवदीरे जसकव उऩय उजयुी दतवा गदाछ सो व्मजि र्व 
सॊस्थव सम्झनऩुछा । 

(ण) “र्कऩत्र”  बन्नवरे यर्र्वद सम्फन्धभव जवनकवय बई सवऺीको रुऩभव व्मि 
गयेकव कुयव रेजखने र्व रेजखएको कवगजरवई सम्झनऩुछा ।  

(त) “फन्द ईजरवस”  बन्नवरे न्मवयमक सलभलत अन्तगात लनरुऩण हनुे यर्र्वदहरु 
भध्मे गोप्म प्रकुलतको यर्र्वद बएको य सम्र्द्ध ऩऺहरुयर्च गोऩलनमतव 
कवमभ गना आर्श्मक देजखएभव सम्र्द्ध ऩऺहरु भवत्र सहबवगी हनुेगयी 
प्रर्न्ध गयीएको सनुरु्वई कऺरवई सम्झनऩुछा ।  

(थ) “फवदी” बन्नवरे कसै उऩय सलभलत सभऺ उजयुी दतवा गने व्मजि र्व सॊस्थव 
सम्झनऩुछा । 

(द) “भूलतर्ी”  बन्नवरे न्मवयमक सलभलत अन्तगात यर्चवयवधीन भदु्धव अन्म अड्डव 
अदवरतभव सभेत यर्चवयवलधन बईयहेको अर्स्थवभव न्मवयमक सलभलतरे लनणाम 



गदवा अन्म यर्चवयवलधन भदु्धवभव प्रबवयर्त हनुे देजखएभव प्रबवर् ऩवने भदु्धवको 
पैसरव नबएसम्भ प्रबवयर्त हनुे भदु्दव स्थलगत गने कवमारवई सम्झनऩुछा ।  

(ध) “रगवऩवत”  बन्नवरे घयजग्गव य त्मससॉग अन्तय लनयहत टहयव,  फोट यर्रुर्व,  

खलुरव जलभन य त्मसभव यहेकव सफैखवरे सॊयचनव र्व चचेको जग्गव,  

छेउछवउ,  सेयोपेयो य  सम्ऩूणा अर्मर्रवई सम्झनऩुदाछ ।  
(न) “सदयस्मवहव”  बन्नवरे धयौटीभव यहेको यकभको रगत किव गयी आम्दवनीभव 

र्वध्ने कवमारवई सम्झनऩुछा ।     

  (ऩ) “सबव” बन्नवरे नगयसबव सम्झनऩुछा । 

(प) “सलभलत” बन्नवरे न्मवयमक सलभलत सम्झनऩुछा य सो शव्दरे स्थवनीम ऐनको 
दपव ४८ को उऩदपव (६) फभोजजभको सलभलतरवइा सभेत जनवउनेछ । 

(फ) “सवर र्सवरी”  बन्नवरे हयेक र्षाको रवलग छुिव छुिै हनुे गयी प्रलतर्षाको 
लनलभि स्थवमी रुऩभव तम गरयएको शता सम्झनऩुछा । 

(ब)   “स्थवनीम ऐन” बन्नवरे “स्थवनीम सयकवय सञ्चवरन ऐन, २०७४” सम्झनऩुछा । 

  (भ) "सॊयर्धवन" बन्नवरे नेऩवरको सॊयर्धवन सम्झनऩुछा । 

 

ऩरयच्छेद-२ 

सलभलतको अलधकवय  

३. उजयुीभव लनणाम सम्फन्धी कवभ् सलभलतभव दतवा बएकव उजयुी र्व उजयुीको लनणाम गने र्व दतवा 
बएको नवलरश र्व उजयुीको कुनै व्महोयवरे रगत किव गने अलधकवय सलभलतरवइा भवत्र हनुेछ । 

४. लनणाम सम्फन्धी फवहेक अन्म कवभ् (१) दपव ३ भव उलरेख बएको र्व प्रचलरत कवनूनरे सलभलत 
र्व सलभलतको सदस्मरे नै गने बने्न व्मर्स्थव गयेको र्व कवमाको प्रकृलतरे सलभलत र्व सलभलतको 
सदस्मरे नै गनुाऩने स्ऩष्ट बैयहेको देजख फवहेकको अन्म कवमाहरू मस ऐनभव तोयकएको कभाचवयी य 
त्मसयी नतोयकएकोभव सलभलतरे लनणाम गयी तोकेको र्व अलधकवय प्रदवन गयेको कभाचवयीरे 
गनुाऩनेछ । 



  (२) तोयकएको शवखव प्रभखु र्व तोयकएकव अन्म कभाचवयीरे मस ऐन य प्रचलरत 
कवनून फभोजजभ तोयकएको कवभ गदवा सलभलतको सॊमोजक र्व सलभलतरे तोकेको सदस्मको 
प्रत्मऺ लनदेशन, देखदेख य लनमन्त्रणभव यही गनुाऩनेछ । 

५. मस ऐन फभोजजभ कवमायर्लध अर्रम्फन गनुाऩने् सलभलतरे उजयुी र्व उजयुीको कवयर्वही य यकनवयव 
गदवा प्रचलरत य सम्फजन्धत सॊघीम कवनूनभव स्ऩष्ट उलरेख बए देजख फवहेक मस ऐन फभोजजभको 
कवमायर्लध अर्रम्फन गनुाऩनेछ । 

६. सलभलतरे हेने् सलभलतरवइा देहवम फभोजजभको उजयुीहरूभव कवयर्वही य यकनवयव गने अलधकवय 
यहनेछ् 

(क) स्थवनीम ऐनको दपव ४७ अन्तगातको उजयुी, 
(ख) भेरलभरवऩ ऐन, २०६८ अनसुवय भेरलभरवऩको रवलग नगयऩवलरकवभव 

प्रयेषत उजयुी, 
(ग) सॊयर्धवनको अनसूुची-८ अन्तगातको एकर अलधकवय अन्तगात सबवरे 

फनवएको कवनून फभोजजभ लनरूऩण हनुे गयी लसजजात उजयुी, तथव 
(घ) प्रचलरत कवनूनरे गवउॉऩवलरकव/नगयऩवलरकवरे हेने बलन तोकेकव उजयुीहरू 

। 

७. सलभलतको ऺते्रवलधकवय् सलभलतरे दपव ६ अन्तगातकव भध्मे देहवम फभोजजभकव उजयुीहरूभव भवत्र 
ऺेत्रवलधकवय ग्रहण गने तथव कवयर्वही यकनवयव गनेछ् 

(क) व्मजिको हकभव उजयुीकव सफै ऩऺ नगयऩवलरकवको बैगोलरक ऺेत्रवलधकवय 
लबत्र फसोफवस गयीयहेको, 

(ख) प्रचलरत कवनून य सॊयर्धवनको बवग ११ अन्तगातको कुनै अदवरत र्व 
न्मवमवधीकयण र्व लनकवमको ऺेत्रवलधकवय लबत्र नयहेको, 

(ग) नगयऩवलरकवको ऺेत्रवलधकवय लबत्र ऩयेकव कुनै अदवरत र्व लनकवमफवट 
भेरलभरवऩ र्व लभरवऩत्रको रवलग प्रयेषत गयीएको, 

(घ) अचर सम्ऩजि सभवरे्श यहेको यर्षमभव सो अचर सम्ऩजि नगयऩवलरकवको 
बैगोलरक ऺेत्रवलधकवय लबत्र ययहयहेको, तथव 

(ङ) कुनै घटनवसॉग सम्फजन्धत यर्षमर्स्त ु यहेकोभव सो घटनव नगयऩवलरकवको 
बैगोलरक ऺेत्र लबत्र घटेको । 

 

 



ऩरयच्छेद-३ 

उजयुी तथव प्रलतर्वद दतवा 

८. लफर्वद दतवा गने् (१) कसै उऩय लफर्वद दतवा गदवा र्व उजयुी चरवउॉदव प्रचलरत कवनून फभोजजभ 
हकदैमव ऩगेुको व्मजिरे सलभलतको तोयकएको शवखव सभऺ उजयुी दतवा गनासक्नेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ उजयुी ददॊदव मस ऐन तथव प्रचलरत कवनून फभोजजभ 
खरुवउनऩुने कुयव सफै खरुवइा तथव ऩमुवाउनऩुने प्रयक्रमव सफै ऩयुवगयी अनसूुची-१ फभोजजभको 
ढवॉचवभव ददनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपव (२) भव रेजखए देजख फवहेक उजयुीभव देहवम फभोजजभको व्महोयव 
सभेत खरुवउनऩुनेछ् 

(क) फवदीको नवभ, थय, र्तन य लनजको फवफू य आभव, तथव थवहव बएसम्भ 
फवजे य फज्मै को नवभ; 

(ख) प्रलतफवदीको नवभ, थय य थवहव बएसम्भ लनजको फवफ ुय आभवको नवभ, थय 
य स्थवन ऩिव रवग्नेगयी स्ऩष्ट खरेुको र्तन; 

(ग) नगयऩवलरकवको नवभ सयहत सलभलतको नवभ; 

(घ) उजयुी गनुाऩयेको व्महोयव य सम्ऩूणा यर्र्यण; 
(ङ) नगयऩवलरकवरे तोके अनसुवयको दस्तयु फझुवएको यलसद र्व लनस्सव; 
(च) सलभलतको ऺेत्रवलधकवय लबत्रको उजयुी यहेको व्महोयव य सम्फजन्धत कवनून; 

(छ) फवदीरे दवर्ी गयेको यर्षम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभवणहरू; 

(ज) हदम्मवद रवग्ने बएभव हदम्मवद यहेको तथव हकदैमव ऩगेुको  सम्फन्धी 
व्महोयव; 

(झ) कुनै सम्ऩजिसॉग सम्फजन्धत यर्षम बएकोभव सो सम्ऩजि चर बए यहेको 
स्थवन, अर्स्थव तथव अचर बए चवययकलरव सयहतको सफै यर्र्यण । 

  (४)  प्रचलरत कवनूनभव कुनै यर्शेष प्रयक्रमव र्व ढवॉचव र्व अन्म केयह उलरेख 
बएको यहेछ बने सो सन्दबाभव आर्श्मक यर्र्यण सभेत खरेुको हनुऩुनेछ । 

  (५) कुनै यकलसभको ऺलतऩूलता बयवउनऩुने अथर्व फण्डव रगवउनऩुने अर्स्थवको 
उजयुीको हकभव त्मस्तो ऺलतऩूलता र्व फण्डव र्व चरनको रवलग सम्फजन्धत अचर 
सम्ऩजिको यर्र्यण खरेुको हनुऩुनेछ । 

९. लफर्वद दतवा गयी लनस्सव ददने्  (१) उजयुी प्रशवसकरे दपव ८ फभोजजभ प्रवप्त उजयुी दतवा गयी 
फवदीरवइा तवयेख तोयक अनसूुची-२ फभोजजभको ढवॉचवभव लफर्वद दतवाको लनस्सव ददनऩुनेछ । 



  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ तवयेख ददन ु ऩने अर्स्थवभव तवयेख तोक्दव अनसूुची-३ 
फभोजजभको ढवॉचवभव तवयेख बऩवाइा खडव गयी सम्फजन्धत ऩऺको दस्तखत गयवइा लभलसर 
सवभेर यवख्नऩुछा । 

 (३) उऩदपव (२) फभोजजभ तवयेख बऩवाइाभव तोयकएको तवयेख तथव उि लभलतभव 
हनुे कवमा सभेत उलरेख गयी सम्फजन्धत ऩऺरवइा अनसूुची-४ फभोजजभको ढवॉचवभव तवयेख 
ऩचवा ददनऩुनेछ । 

१०. उजयुी दयऩीठ गने् (१) उजयुी प्रशवसकरे दपव ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजयुीभव प्रयक्रमव 
नऩगेुको देजखए ऩयुव गनुाऩने देहवमको प्रयक्रमव ऩयुव गयी अथर्व खरुवउनऩुने देहवमको व्महोयव 
खरुवइ लमवउन ुबने्न व्महोयव रेजख ऩवच ददनको सभम तोयक तथव लफर्वद दतवा गना नलभलने बए सो 
को कवयण सयहतको व्महोयव जनवइा दयऩीठ गयेभव फवदीरवइा उजयुी यपतवा ददनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ प्रयक्रमव नऩगेुको बलन दयऩीठ गयी यपतवा गयेको 
उजयुीभव दयऩीठभव उलरेख बए फभोजजभको प्रयक्रमव ऩयुव गयी ऩवच ददनलबत्र लमवएभव दतवा 
गरयददनऩुछा । 

  (३) उऩदपव (१) फभोजजभको दयऩीठ आदेश उऩय जचि नफझु्न े ऩऺरे सो 
आदेश बएको लभलतरे लतन ददन लबत्र उि आदेशको यर्रूध्दभव सलभलत सभऺ लनरे्दन 
ददन सक्नेछ । 

  (४) उऩदपव (३) फभोजजभ ददएको लनरे्दन व्महोयव भनवलसफ देजखए सलभलतरे 
उऩदपव (१) फभोजजभको दयऩीठ फदय गयी लफर्वद दतवा गना आदेश ददनसक्नेछ । 

  (५) उऩदपव (४) फभोजजभ आदेश बएभव उजयुी प्रशवसकरे त्मस्तो लफर्वद दतवा 
गयी अरू प्रयक्रमव ऩयुव गनुाऩनेछ । 

११. दतवा गना नहनुे्  उजयुी प्रशवसकरे दपव ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजयुीभव देहवम 
फभोजजभको व्महोयव दठक बएनबएको जवॉच गयी दतवा गना नलभलने देजखएभव दपव १० फभोजजभको 
प्रयक्रमव ऩयुव गयी दयऩीठ गनुाऩनेछ् 

(क) प्रचलरत कवनूनभव हदम्मवद तोयकएकोभव हदम्मवद र्व म्मवद लबत्र उजयुी 
ऩये नऩयेको; 

(ख) प्रचलरत कवनून फभोजजभ सलभलतको ऺेत्रवलधकवय लबत्रको उजयुी यहे 
नयहेको; 

(ग) कवननु फभोजजभ रवग्ने दस्तयु दवजखर बए नबएको; 



(घ) कुनै सम्ऩजि र्व अलधकवयसॉग सम्फजन्धत यर्षमभव यर्र्वद लनरूऩण गनुाऩने 
यर्षम उजयुीभव सभवरे्श यहेकोभव त्मस्तो सम्ऩजि र्व अलधकवय यर्षमभव 
उजयुी गना फवदीको हक स्थवयऩत बएको प्रभवण आर्श्मक ऩनेभव सो 
प्रभवण यहे नयहेको; 

(ङ) उि यर्षमभव उजयुी गने हकदैमव फवदीरवइा यहे नयहेको; 
(च) लरखतभव ऩयुवगनुाऩने अन्म रयत ऩगेु नऩगेुको; तथव 

१२. दोहोयो दतवा गना नहनुे्  (१) मस ऐनभव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन प्रचलरत 
कवनून फभोजजभ सलभलत र्व अन्म कुनै अदवरत र्व लनकवमभव कुनै ऩऺरे उजयुी गयी सलभलत र्व 
उि अदवरत र्व लनकवमफवट उजयुीभव उलरेख बएको यर्षमभव प्रभवण फजुझ र्व नफजुझ यर्र्वद 
लनयोऩण बैसकेको यर्षम यहेको छ बने सो उजयुीभव यहेकव ऩऺ यर्ऩऺको फीचभव सोयह यर्षमभव 
सलभलतरे उजयुी दतवा गना य कवयर्वही गना हुॉदैन । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ दतवा गना नलभलने उजयुी बरुर्श दतवा बएकोभव सो 
व्महोयव जवनकवयी बएऩलछ उजयुी जनुसकैु अर्स्थवभव यहेको बए ऩलन सलभलतरे उजयुी 
खवयेज गनुाऩनेछ ।  

१३. उजयुीसवथ लरखत प्रभवणको सक्कर ऩेश गनुाऩने् उजयुीसवथ ऩेश गनुा ऩने प्रत्मेक लरखत 
प्रभवणको सक्कर य कजम्तभव एक प्रलत नक्कर उजयुीसवथै ऩेश गनुाऩनेछ य उजयुी प्रशवसकरे त्मस्तो 
लरखतभव कुनै कैयपमत जनवउनऩुने बए सो जनवइ सो प्रभवण सम्फजन्धत लभलसरभव यवख्नछे । 

१४. उजयुी तथव प्रलतर्वद दतवा दस्तयु् (१) प्रचलरत कवनूनभव लफर्वद दतवा दस्तयु तोयकएकोभव 
सोयह फभोजजभ तथव दस्तयु नतोयकएकोभव एक सम रूऩैमवॉ फझुवउनऩुनेछ । 

  (२) प्रचलरत कवनूनभव प्रलतर्वद दतवा दस्तयु नरवग्ने बनेकोभव फवहेक एक सम 
रूऩैमवॉ प्रलतर्वद दतवा दस्तयु रवग्नेछ । 

१५. प्रलतर्वद ऩेश गनुाऩने् (१) प्रलतफवदीरे दपव २० फभोजजभ म्मवद र्व सूचनव प्रवप्त बएऩलछ 
म्मवद र्व सूचनवभव तोयकएको सभमवर्लध लबत्र उजयुी प्रशवसक सभऺ आपै र्व र्वयेस भवपा त 
लरजखत प्रलतर्वद दतवा गनुाऩनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ प्रलतर्वद ऩेश गदवा प्रलतफवदीरे बएको प्रभवण तथव 
कवगजवतकव प्रलतलरयऩ सवथै सॊरग्न गयी ऩेश गनुाऩनेछ । 

  (३) प्रलतर्वदीरे लरजखत ब्महोयव ददॉदव अनसूुची-५ फभोजजभको ढवॉचवभव ददनऩुनेछ 
। 



१६. प्रलतर्वद  जवॉच गने् (१) उजयुी प्रशवसकरे दपव १५ फभोजजभ ऩेश बएको प्रलतर्वद जवॉच 
गयी कवनून फभोजजभको रयत ऩगेुको तथव म्मवद लबत्र ऩेश बएको देजखए दतवा गयी सलभलत सभऺ 
ऩेश हनुे गयी लभलसर सवभेर गनुाऩनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ प्रलतर्वद दतवा हनुे बएभव उजयुी प्रशवसकरे 
प्रलतफवदीरवइा फवदी लभरवनको तवयेख तोक्नऩुनेछ । 

१७. लरखतभव ऩयुवगनुाऩने सवभवन्म रयत् (१) प्रचलरत कवनून तथव मस ऐनभव अन्मत्र रेजखए 
देजख फवहेक सलभलत सभऺ दतवा गना लमवएकव उजयुी तथव प्रलतर्वदभव देहवम फभोजजभको रयत सभेत 
ऩयुव गनुाऩनेछ् 

(क) एपोय सवइज को नेऩवरी कवगजभव फवमवॉ तपा  ऩवॉच सेजन्टलभटय, ऩयहरो 
ऩषृ्ठभव शीयतपा  दश सेजन्टलभटय य त्मसऩलछको ऩषृ्ठभव ऩवॉच सेजन्टलभटय 
छोडेको तथव प्रत्मेक ऩषृ्ठभव फजिस हयपभव नफढवइा कवगजको एकवतपा  
भवत्र रेजखएको;  

 (ख) लरखत दतवा गना लमवउने प्रत्मेक व्मजिरे लरखतको प्रत्मेक ऩषृ्ठको शीय 
ऩछुवयभव छोटकयी दस्तखत गयी अजन्तभ ऩषृ्ठको अन्त्मभव रेखवत्भक तथव 
लमवप्चे सयहछवऩ गयेको; 

(ग) कुनै कवनून व्मर्सवमीरे लरखत तमवय गयेको बए लनजरे ऩयहरो ऩषृ्ठको 
फवमवॉ तपा  लनजको कवनून व्मर्सवमी दतवा प्रभवणऩत्र नॊफय, नवभ य कवनून 
व्मर्सवमीको यकलसभ खरुवइा दस्तखत गयेको; तथव 

(घ) लरखतको अजन्तभ प्रकयणभव मस लरखतभव रेजखएको व्महोयव दठक सवॉचो 
छ, झटु्ठव ठहये कवनून फभोजजभ सहुॉरव फझुवउॉरव बने्न उलरेख गयी सो 
भलुन लरखत दतवा गना लमवएको र्षा, भयहनव य गते तथव र्वय खरुवइा 
लरखत दतवा गना लमवउने व्मजिरे दस्तखत गयेको, । 

 तय ब्महोयव ऩयुवइ ऩेश बएको लरखत लरनरवइ मो उऩदपवरे फवधव ऩवयेको 
भवलनने छैन ।  

 

  (२) लरखतभव यर्षमहरू क्रभफध्द रूऩभव प्रकयण प्रकयण छुट्यवइा सॊमलभत य 
भमवाददत बवषवभव रेजखएको हनुऩुनेछ ।  

  (३) लरखतभव ऩेटफोलरभव ऩयेको स्थवनको ऩयहचवन हनुे स्ऩष्ट यर्र्यण य व्मजिको 
नवभ, थय , ठेगवनव तथव अन्म यर्र्यण स्ऩष्ट खरेुको हनुऩुनेछ । 



  (४) लरखत दतवा गना लमवउने र्व सलभलतभव कुनै कवगज गना आउनेरे लनजको 
नवभ, थय य र्तन खरेुको नवगरयकतव र्व अन्म कुनै प्रभवण ऩेश गनुाऩछा । 

१८. नक्कर ऩेश गनुाऩने् उजयुी र्व प्रलतर्वद दतवा गना लमवउनेरे यर्ऩऺीको रवलग उजयुी तथव 
प्रलतर्वदको नक्कर तथव सॊरग्न लरखत प्रभवणहरूको नक्कर सवथै ऩेश गनुाऩछा । 

१९. उजयुी र्व प्रलतर्वद सॊशोधन् (१) लरखत दतवा गना लमवउने ऩऺरे सलभलतभव दतवा 
बइसकेको लरखतभव रेखवइ र्व टवइऩ र्व भदु्रणको सवभवन्म त्रटुी सच्मवउन लनरे्दन ददन सक्नछे 
। 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको लनरे्दनभव भवग फभोजजभ सच्मवउॉदव दवर्ी तथव 
प्रलतर्वदभव गयीएको भवग र्व दवर्ीभव भरुबतु ऩऺभव पयक नऩने य लनकै सवभवन्म 
प्रकवयको सॊशोधन भवग गयेको देखेभव उजयुी प्रशवसकरे सो फभोजजभ सच्मवउन ददन 
सक्नेछ । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभ सॊशोधन बएभव  सो को जवनकवयी उजयुीको अको 
ऩऺरवइा ददनऩुनेछ । 

ऩरयच्छेद-४ 

म्मवद तवभेरी तथव तवयेख  

२०. म्मवद सूचनव तवभेर गने् (१) उजयुी प्रशवसकरे दपव ९ फभोजजभ लफर्वद दतवा बएऩलछ 
फयढभव दइुा ददन लबत्र प्रलतफवदीकव नवभभव प्रचलरत कवनूनभव म्मवद तोयकएको बए सोयह फभोजजभ य 
नतोयकएको बए ऩन्र ददनको म्मवद ददइा सम्फजन्धत र्डव कवमवारम भवपा त उि म्मवद र्व सूचनव 
तवभेर गना सक्नछे । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ म्मवद र्व सूचनव तवभेर गदवा दपव ९ फभोजजभको 
उजयुी तथव उि उजयुी सवथ ऩेश बएको प्रभवण कवगजको प्रलतलरऩी सभेत सॊरग्न गयी 
ऩठवउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपव (२) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन एक बन्दव फयढ 
प्रलतफवदीरवइा म्मवद ददनऩुदवा प्रभवण कवगजको नक्कर कुनै एकजनव भरु प्रलतफवदीरवइा 
ऩठवइा फवॉयकको म्मवदभव प्रभवण कवगजको नक्कर परवनवको म्मवद सवथ ऩठवइएको छ बन्न े
व्महोयव रेजख ऩठवउनऩुनेछ । 

  (४) उऩदपव (१) फभोजजभ प्रवप्त बएको म्मवद र्डव कवमवारमरे फयढभव लतन ददन 
लबत्र तवभेर गयी तवभेरीको व्महोयव खरुवइा सलभलतभव ऩठवउन ुऩनेछ । 



  (५) उऩदपव (१) फभोजजभ म्मवद तवभेर हनु नसकेभव देहवम फभोजजभको 
यर्द्यतुीम भवध्मभ र्व ऩलत्रकवभव सूचनव प्रकवशन गयेय म्मवद तवभेर गनुाऩनेछ्  

(क) म्मवद तवभेर गरयनऩुने व्मजिको कुनै फ्मवक्स र्व इाभेर र्व अन्म कुनै 
अलबरेख हनु सक्ने यर्द्यतुीम भवध्मभको ठेगवनव बए सो भवध्मभफवट; 

(ख) प्रलतफवदीरे म्मवद तवभेरी बएको जवनकवयी ऩवउन सक्ने भनवलसफ आधवय 
छ बने्न देजखएभव सलभलतको लनणामफवट कुनै स्थवनीम दैलनक ऩलत्रकवभव 
सूचनव प्रकवशन गयेय र्व स्थवनीम एप.एभ. येलडमो र्व स्थवनीम 
टेलरलबजनफवट सूचनव प्रसवयण गयेय; र्व 

(ग) अन्म कुनै सयकवयी लनकवमफवट म्मवद तवभेर गयवउॉदव म्मवद तवभेर हनु 
सक्ने भनवलसफ कवयण देजखएभव सलभलतको आदेशफवट त्मस्तो सयकवयी 
लनकवम भवपा त । 

  (६) मस ऐन फभोजजभ म्मवद जवयी गनुाऩदवा अनसूुची-६ फभोजजभको ढवॉचवभव जवयी 
गनुाऩनेछ । 

२१. योहर्यभव यवख्नऩुने् मस ऐन फभोजजभ र्डव कवमवारम भवपा त तवभेर गरयएको म्मवदभव 
सम्फजन्धत र्डवको अध्मऺ र्व सदस्म तथव कजम्तभव दइुाजनव स्थवनीम बरवदलभ योहर्यभव यवख्नऩुनेछ 
। 

२२. यीत फेयीत जवॉच गने् (१) उजयुी प्रशवसकरे म्मवद तवभेरीको प्रलतरे्दन प्रवप्त बएऩलछ 
यीतऩूर्ाकको तवभेर बएको छ र्व छैन जवॉच गयी आर्श्मक बए सम्फजन्धत र्डव सजचर्को 
प्रलतरे्दन सभेत लरइा यीतऩूर्ाकको देजखए लभलसर सवभेर यवजख तथव फेयीतको देजखए फदय गयी 
ऩनु् म्मवद तवभेर गना रगवइा तवभेरी प्रलत लभलसर सवभेर यवख्नऩुनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ जवॉच गदवा सम्फजन्धत कभाचवयीरे फदलनमत यवजख कवमा 
गयेको देजखए उजयुी प्रशवसकरे सो व्महोयव खरुवइा सलभलत सभऺ प्रलतरे्दन ऩेश गनुाऩनेछ 
। 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभको प्रलतरे्दनको व्महोयव उऩमिु देजखए सलभलतरे 
सम्फजन्धत कभाचवयी उऩय  कवयर्वहीको रवलग कवमाऩवलरकव सभऺ रेजख ऩठवउनसक्नेछ । 

२३. तवयेखभव यवखू्नऩने् (१) उजयुी प्रशवसकरे दपव ९ फभोजजभ लफर्वद दतवा गयेऩलछ 
उजयुीकतवारवइा य दपव १६ फभोजजभ प्रलतर्वद दतवा गयेऩलछ प्रलतफवदीरवइा तवयेख तोयक तवयेखभव 
यवख्नऩुछा । 



  (२) उजयुीकव ऩऺहरूरवइा तवयेख तोक्दव तवयेख तोयकएको ददन गरयने कवभको 
व्महोयव तवयेख बऩवाइा तथव तवयेख ऩचवाभव खरुवइा उजयुीकव सफै ऩऺरवइा एकै लभरवनको 
लभलत तथव सभम उलरेख गयी एकै लभरवनको तवयेख तोक्नऩुछा । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभ तवयेख तोयकएको सभमभव कुनै ऩऺ हवजजय नबए ऩलन 
तोयकएको कवमा सम्ऩन्न गयी अको तवयेख तोक्नऩुने बएभव हवजजय बएको ऩऺरवइा तवयेख 
तोयक सभमभव हवजजय नबइा ऩलछ हवजजय हनुे ऩऺरवइा अजघ हवजजय बइा तवयेख रवन े
ऩऺसॉग एकै लभरवन हनुेगयी तवयेख तोक्नऩुछा । 

  (४) मस दपव फभोजजभ तोयकएको तवयेखभव उऩजस्थत बएकव ऩऺहरूरवइा सवथै 
यवजख सलभलतरे उजयुीको कवयर्वयह गनुाऩछा । 

  (५) उऩदपव (४) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन तोयकएको तवयेखभव 
कुनै ऩऺ उऩजस्थत नबए ऩलन सलभलतरे लफर्वदको यर्षमभव कवयर्वही गना फवधव ऩनेछैन । 

२४. सलभलतको लनणाम फभोजजभ हनुे्  सलभलतरे म्मवद तवभेरी सम्फन्धभव प्रचलरत कवनून तथव 
मस ऐनभव रेजखए देजख फवहेकको यर्षमभव आर्श्मक प्रयक्रमव लनधवायण गना सक्नछे । 

ऩरयच्छेद-५ 

सनुर्वइा तथव प्रभवण फझु्न ेसम्फन्धभव 

२५. प्रवयजम्बक सनुर्वइा्  (१) भेरलभरवऩफवट लफर्वद लनरुऩण हनु नसकी सलभलतभव आएकव 
लफर्वद प्रलतर्वद दतवा र्व फमवन र्व सो सयहको कुनै कवमा बएऩलछ सनुर्वइाको रवलग ऩेश बएको 
लफर्वदभव उऩरब्ध प्रभवणकव आधवयभव तत्कवर लनणाम गना सयकने बएभव सलभलतरे लफर्वद ऩेश 
बएको ऩयहरो सनुर्वइाभव नै लनणाम गना सक्नेछ । 

  (२) सलभलत सभऺ ऩेश बएको लफर्वदभव उऩदपव (१) फभोजजभ तत्कवर लनणाम 
गना सयकने नदेजखएभव सलभलतरे देहवम फभोजजभको आदेश गना सक्नेछ्- 

(क) लफर्वदभव भखु नलभरेको कुयवभव मकीन गना प्रभवण फझु्ने र्व अन्म कुनै 
कवमा गने; 

(ख) लफर्वदभव फझु्नऩुने प्रभवण मयकन गयी ऩऺफवट ऩेश गना रगवउने र्व 
सम्फजन्धत लनकवमफवट भवग गने आदेश गने;  

(ग) भेरलभरवऩकव सम्फन्धभव लफर्वदकव ऩऺहरूसॉग छरपर गने; तथव 
(घ) लफर्वदकव ऩऺ उऩजस्थत बएभव सनुरु्वइको रवलग तवयेख तथव ऩेजशको सभम 

तवलरकव लनधवायण गने । 



  (३) उऩदपव (१) य (२) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन सलभलतरे 
स्थवनीम ऐनको दपव ४७ को उऩदपव (२) फभोजजभको उजयुीभव भेरलभरवऩको रवलग 
ऩठवउने आदेश गनुाऩनेछ । 

२६. प्रभवण दवजखर गने् फवदी र्व प्रलतफवदीरे कुनै नमवॉ प्रभवण ऩेश गना अनभुलत भवग गयी 
लनरे्दन ऩेश गयेभव उजयुी प्रशवसकरे सोयह ददन लरन सक्नेछ । 

२७. लरखत जवॉच गने् (१) सलभलतरे उजयुीभव ऩेश बएको कुनै लरखतको सत्मतव ऩयीऺण गना 
येखव र्व हस्तवऺय यर्शेषऻरवइा जवॉच गयवउन जरूयी देखेभव सो लरखतरवइा असत्म बने्न ऩऺफवट 
ऩयीऺण दस्तयु दवजखर गना रगवइा येखव र्व हस्तवऺय यर्शेषऻफवट लरखत जवॉच गयवउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ जवॉच गदवा भनवलसफ भवयपकको सभम तोयक आदेश 
गनुाऩनेछ य सभम लबत्र जवॉच सम्ऩन्न हनुको रवलग मथवसम्बर् व्मर्स्थव गनुाऩनेछ ।  

  (३) उऩदपव (१) फभोजजभ जवॉच गदवा लरखत असत्म ठहयीएभव लरखत सत्म 
यहेको बने्न ऩऺफवट रवगेको दस्तयु असरु गयी उऩदपव (१) फभोजजभ दस्तयु दवजखर गने 
ऩऺरवइा बयवइाददनऩुछा । 

२८. सवऺी फझु्ने्  (१) सलभलतफवट सवऺी फझु्ने आदेश गदवा सवऺी फझु्ने ददन तोयक आदेश 
गनुाऩनेछ । सवछर यवखदव फढीभव ५ जनव यवख्न ुऩने ।  

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ आदेश बएऩलछ उजयुी प्रशवसकरे उजयुीको ऩऺरवइा 
आदेशभव उलरेख बएको लभलतभव सवऺी फझु्ने तवयेख तोक्नऩुनेछ । 

  (३) सवऺी फझु्ने तवयेख तोयकएको ददनभव आफ्नो सवऺी सलभलत सभऺ उऩजस्थत 
गयवउन ुसम्फजन्धत ऩऺको दवयमत्र् हनुेछ । 

२९. सलभलतको तपा फवट फकऩत्र गयवउने्  (१) मस ऐनभव अन्मत्र जनुसकैु कुयव रेजखएको बए 
तवऩलन नवफवरक र्व अशि र्व र्ृध्दर्धृ्दव ऩऺ यहेको उजयुीभव सवजऺ फकऩत्रको रवलग तोयकएको 
तवयेखको ददन उऩजस्थत नबएको र्व उऩजस्थत नगयवइएको सवऺीरवइा सलभलतरे म्मवद तोयक 
सलभलतको तपा फवट जझकवइा फकऩत्र गयवउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ सवऺी जझकवउॉदव फकऩत्र हनुे तवयेख तोयक म्मवद 
जवयी गनुाऩनेछ य उजयुीकव ऩऺहरूरवइा सभेत सोयह लभरवनको तवयेख तोक्नऩुनेछ । 

३०. सवऺी फकऩत्र गयवउने्  (१) उजयुी प्रशवसकरे सवऺी फकऩत्रको रवलग तोयकएको ददन 
ऩऺहरूसॉग लनजहरूरे उऩजस्थत गयवउन लमवएकव सवजऺको नवभवर्री लरइा सलभलत सभऺ ऩेश 
गनुाऩनेछ । 



  (२) सवऺी फकऩत्रको रवलग तोयकएको तवयेखको ददन उजयुीकव सफै ऩऺरे सवऺी 
उऩजस्थत गयवउन लमवएको बए कवमवारम खलुनवसवथ तथव कुनै ऩऺरे सवऺी उऩजस्थत 
गयवउन नलमवएको बए ददनको फवह्र फजेऩलछ सलभलतरे उऩरब्ध बए सम्भकव सवऺीको 
फकऩत्र गयवउनऩुनेछ । 

३१. फन्देज गना सक्ने्  (१) सवऺीको फकऩत्र गयवउॉदव उजयुीको यर्षमर्स्त ु बन्दव पयक 
प्रकवयको तथव सवऺी र्व उजयुीको ऩऺरवइा अऩभवलनत गने र्व जझझ्मवउने र्व अनजुचत प्रकवयको 
प्रश्न सोलधएभव सलभलतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफवट ऩऺरवइा फन्देज गना सक्नछे । 

  (२) नवफवरक र्व र्धृ्द र्व असि र्व लफयवभीरे सवऺी फक्नऩुने बइा त्मस्तो 
उजयुीभव कुनै ऩऺको उऩजस्थलत र्व अन्म कुनै भनवलसफ कवयणरे सवऺीरवइा फकऩत्र गना 
अनजुचत दफवर् ऩयेको र्व ऩने प्रफर सम्बवर्नव यहेको छ बने्न सलभलतरवइा रवगेभव सलभलतरे 
त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩजस्थलतरवइा फन्देज गयी लनजरे सवऺीरे नदेख्न े गयी भवत्र 
उऩजस्थत हनु आदेश गना सक्नेछ । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभ आदेश गयेभव सवऺीरे नदेख्न ेगयी ऩऺ उऩजस्थत हनु े
व्मर्स्थव लभरवउने दवयमत्र् सलभलतको हनुेछ । 

  (४) उऩदपव (१) र्व (२) फभोजजभ गदवा सलभलतरे उजयुीसॉग सम्फजन्धत 
आर्श्मक प्रश्न तमवय गयी सलभलतको तपा फवट फकऩत्र गयवउन  सक्नेछ । 

३२. ऩेशी सूची प्रकवशन गनुाऩने् (१) उजयुी प्रशवसकरे प्रत्मेक हप्तव शकु्रर्वय अगवभी हप्तवको 
रवलग ऩेशी तोयकएको लफर्वदहरूको सवप्तवयहक ऩेशी सूची तथव तोयकएको ददन उि ददनको रवलग 
ऩेशी तोयकएकव लफर्वदहरूको ऩेशी सूची प्रकवशन गनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको सूची सॊमोजकरे य लनजको अनऩुजस्थलतभव लनजरे 
जजम्भेर्वयी तोकेको सलभलतको सदस्मरे प्रभवजणत गनुाऩनेछ । 

३३. दैलनक ऩेशी सूची् (१) उजयुी प्रशवसकरे दपव ३२ फभोजजभको सवप्तवयहक ऩेशी सूचीभव 
चढेकव लफर्वद हरूको  तोयकएको ददनको ऩेशी सूची तमवय गयी एक प्रलत सूचनव ऩवटीभव टवॉस्न 
रगवउनऩुनेछ तथव एक प्रलत सलभलतकव सदस्महरूरवइा उऩरब्ध गयवउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको सूचीभव लफर्वदहरू उलरेख गदवा लफर्वद दतवाको 
आधवयभव देहवमको क्रभभव तमवय गयी प्रकवशन गयवउनऩुनेछ्- 

  (क) नवफवरक ऩऺ बएको लफर्वद; 

  (ख) शवरययीक असितव र्व अऩवङ्गतव बएको व्मजि ऩऺ बएको लफर्वद; 



  (ग) सियी र्षा उभेय ऩयुव बएको र्धृ्द र्व र्धृ्दव ऩऺ बएको लफर्वद; तथव 
  (घ) लफर्वद दतवाको क्रभवनसुवय ऩयहरे दतवा बएको लफर्वद । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभ ऩेशी सूची तमवय गदवा भलुतर्ीफवट जवगेकव तथव 
सर्ोच्च अदवरत, उच्च अदवरत तथव जजलरव अदवरतफवट ऩनु् इन्सवपको रवलग प्रवप्त बइा 
दतवा बएको लफर्वदको हकभव शरुूभव सलभलतभव दतवा बएको लभलतरवइा नै दतवा लभलत भवलन 
क्रभ लनधवायण गनुाऩनेछ । 

  (४) उऩदपव (१) र्व (२) भव यहेको क्रभवनसुवय नै सलभलतरे लफर्वदको सनुर्वइा 
य कवयर्वही तथव यकनवयव गनुाऩनेछ । 

३४. उजयुी प्रशवसकको जजम्भेर्वयी हनुे्  ऩेशी सूचीभव चढेकव लफर्वदहरू कवमवारम खरेुको एक 
घण्टव लबत्र सलभलत सभऺ सनुर्वइाको रवलग ऩेश गने तथव उि ददनको तोयकएको कवमा सयकए 
ऩलछ सलभलतफवट यपतवा फजुझलरइा सयुजऺत यवख्न ेजजम्भेर्वयी उजयुी प्रशवसकको हनुछे । 

३५. प्रभवण सनुवउन सक्ने्  सलभलतरे दपव २५ फभोजजभ तोयकएको तवयेखको ददन उऩजस्थत 
सफै ऩऺरवइा अको ऩऺरे ऩेश गयेको प्रभवण एर्भ  कवगजवत देखवइा ऩयढ फवॉची सनुवइा सो फवयेभव 
अको ऩऺको कुनै कथन यहेको बए लरजखत फमवन गयवइा लभलसर सवभेर गयवउन सक्नेछ । 

३६. लफर्वदको सनुर्वइा गने् (१) सलभलतरे दरैु् ऩऺको कुयव सनुी लनजहरूको लफर्वदको 
सनुर्वइा तथव लनणाम गनुाऩनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको सनुर्वइा तथव लनणाम गदवा ऩऺहरूको योहर्यभव 
गनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपव (१) फभोजजभ लफर्वदको सनुर्वइा गदवा इजरवस कवमभ गयी सनुर्वइा 
गना भनवलसर् देजखएभव सोही अनसुवय गना सक्नेछ । 

तय दफैु ऩऺको बनवइ तथव जजयकय सनु्नरवइ उऩदपव ३ अनसुवयको इजरवस कवमभ गना फवधव 
हनुे छैन । 

३७. फन्द इजरवसको गठन गनासक्न े(१) सलभलतरे भयहरव तथव फवरफवलरकव सभवरे्श यहेको 
तथव आर्श्मक देखेको अन्म लफर्वदको सनुर्वइाको रवलग फन्द इजरवस कवमभ गयी सनुर्वइा गना 
सक्नेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको फन्द इजरवसभव लफर्वदकव ऩऺ तथव अन्म 
सयोकवयर्वरव फवहेक अन्म व्मजिरवइा इजरवसभव प्ररे्श गना नऩवउन े गयी फन्द 
इजरवसको गठन गनुाऩनेछ । 

  (३) फन्द इजरवसफवट हेरयने लफर्वदको कवभ कवयर्वही, यऩडीतको नवभ थय 
ठेगवनव रगवमतकव यर्षम गोप्म यवख्नऩुनेछ । 



३८. फन्द इजरवस सम्फन्धी अन्म व्मर्स्थव् (१) फन्द इजरवसफवट हेरयएकव लफर्वदहरूको 
कवगजवतको प्रलतलरयऩ फवदी, प्रलतर्वदद य लनजको यहतभव असय ऩयेको कुनै सयोकवयर्वरव फवहेक 
अरू कसैरवइा उऩरब्ध गयवउनहुुॉदैन । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको लफर्वदको तथ्म खरुवइा कुनै सभवचवय कुनै 
ऩत्रऩलत्रकवभव सॊप्रषेण हनु ददन ुहुॉदैन । 

  (३) उऩदपव (२) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन सलभलतरे ऩऺको 
गोऩलनमतव तथव यहतभव प्रलतकुर प्रबवर् नऩने गयी सभवचवय सॊप्रषेण गना बने कुनै फवधव 
ऩनेछैन । 

३९. थऩ प्रभवण फझु्ने्  लफर्वदको सनुर्वइाको क्रभभव लफर्वदको कुनै ऩऺको अनयुोधभव र्व 
लफर्वद सनुर्वइाको क्रभभव सलभलत आपैरे थऩ प्रभवण फझु्नऩुने देखेभव उजयुीकव ऩऺहरूरवइा थऩ 
प्रभवण ऩेश गना ऩेश गने तवयेख तोयक आदेश गना सक्नेछ । 

४०. स्र्वथा फवजझएको लफर्वद हेना नहनुे्  सलभलतको सदस्मरे देहवमकव लफर्वदको कवयर्वही य 
यकनवयवभव सॊरग्न हनुहुुॉदैन्- 

(क) आफ्नो र्व नजजकको नवतेदवयको हक यहत र्व सयोकवय यहेको लफर्वद; 

 स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपवको प्रमोजनको रवलग "नजजकको नवतेदवय" बन्नवरे 
अऩतुवरी ऩदवा कवनून फभोजजभ अऩतुवरी प्रवप्त गना सक्ने प्रवथलभकतव 
क्रभभव यहेको व्मजि, भवभव, भवइज,ु सवनीआभव, ठूरीआभव, सवनोफवफ,ु 
ठूरोफवफू, ऩलत र्व ऩत्नी तपा कव सवसू, ससयुव, पूऩ,ु पूऩवज,ु सवरव, जेठवन, 
सवरी, दददी, फयहनी, लबनवज,ु फयहनी ज्र्वइँ, बवञ्जव, बवञ्जी, बवञ्जी ज्र्वइँ, 
बवञ्जी फहुवयी तथव त्मस्तो नवतवकव व्मजिको एकवसगोरभव यहेको 
ऩरयर्वयको सदस्म सम्झनऩुछा । 

(ख) लनजरे अन्म कुनै हैलसमतभव गयेको कुनै कवमा र्व लनज सॊरग्न यहेको कुनै 
यर्षम सभवरे्श यहेको कुनै लफर्वद; 

(ग) कुनै यर्षमभव लनजरे लफर्वद चलने र्व नचलने यर्षमको छरपरभव सहबवलग 
बइा कुनैयवम ददएको बए सो यर्षम सभवरे्श यहेको लफर्वद; र्व 

(घ) अन्म कुनै कवयणरे आधवयबतू रूऩभव लनज य लनजको एकवघयसॊगोरकव 
ऩरयर्वयकव सदस्मको कुनै स्र्वथा फवजझएको लफर्वद । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको कुनै अर्स्थव देजखएभव जनु सदस्मको त्मस्तो 
अर्स्थव ऩछा उि सदस्मरे लफर्वद हेना नहनुे कवयण खरुवइा आदेश गनुाऩनेछ । 



  (३) उऩदपव (१) को प्रलतकुर हनुे गयी कुनै सदस्मरे कुनै लफर्वदको कवयर्वयह 
य यकनवयवभव सहबवलग हनु रवगेभव लफर्वदको कुनै ऩऺरे आर्श्मक प्रभवण सयहत लफर्वदको 
कवयर्वयह यकनवयव नगना लनरे्दन ददन सक्नेछ  य सो सम्फन्धभव  कवभ कवयफवही स्थवनीम 
ऐनको दपव ४८(५) अनसुवय हनुेछ । 

  (४) उऩदपव (३) अनसुवय लफर्वद लनरुऩण हनु नसक्ने अर्स्थवभव स्थवनीम ऐनको 
दपव ४८(६) य (७) को ब्मफस्थव अनसुवयको सबवरे तोकेको सलभलतरे कवभ कवयर्वयह य 
यकनवयवभव गनेछ । 

  (५) उऩदपव (४) फभोजजभ गदवा सबवरे लफर्वदकव ऩऺहरूरवइा सोयह उऩदपव 
फभोजजभ गदठत सलभलतफवट लफर्वदको कवयर्वयह यकनवयव हनुे कुयवको जवनकवयी गयवइा उि 
सलभलत सभऺ उऩजस्थत हनु ऩठवउनऩुनेछ । 

ऩरयच्छेद-६ 

लनणाम य अन्म आदेश 

४१. लनणाम गनुाऩने् (१) सलभलतरे सनुर्वइाको रवलग ऩेश बएको लफर्वद हेदवा कुनै प्रभवण 
फझु्नऩुने फवॉयक नययह लफर्वद यकनवयव गने अर्स्थव यहेको देजखएभव सोयह ऩेशीभव लफर्वदभव लनणाम 
गनुाऩनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ लनणाम गयेऩलछ लनणामको व्महोयव लनणाम यकतवफभव 
रेजख सलभलतभव उऩजस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत गनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपव (१) फभोजजभ गयीएको लनणामको दपव ४२ य अन्म प्रचलरत कवनून 
फभोजजभ खरुवउनऩुने यर्र्यण खरेुको ऩूणा ऩवठ लनणाम बएको लभलतरे फयढभव सवत ददन 
लबत्र तमवय गयी लभलसर सवभेर यवख्नऩुछा ।   

(४) उऩदपव (१) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन सभमवबवर् अथर्व अन्म 
कुनै भनवलसफ कवयणरे गदवा सोयह ददन लफर्वद लनणाम गना नसक्ने बएभव आगवलभ हप्तवको 
कुनै ददनको रवलग अको ऩेशी तवयेख तोक्नऩुनेछ । 

४२. लनणामभव खरुवउनऩुने् (१) सलभलतरे दपव ४१ फभोजजभ गयेको लनणामको ऩूणाऩवठभव मस 
दपव फभोजजभकव कुयवहरू खरुवइा अनसूुची-७ फभोजजभको ढवॉचवभव तमवय गनुाऩनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ ऩूणाऩवठ तमवय गदवा फवदी तथव प्रलतफवदीको जजयकय, 
लनणाम गनुाऩने देजखएको यर्षम, दरैु् ऩऺफवट ऩेश बएको प्रभवणकव कुयवहरू सभेतको यर्षम 
खरुवउनऩुनेछ । 



  (३) उऩदपव (२) भव उलरेख बए देजख फवहेक ऩूणाऩवठभव देहवमकव कुयवहरू 
सभेत खरुवउनऩुनेछ्- 

(क) तथ्मको ब्महोयव; 
(ख) लफर्वदको कुनै ऩऺरे कवनून व्मर्सवमी यवखेको बएभव लनजरे ऩेश गयेको 

फहस नोट तथव फहसभव उठवइएकव भरु यर्षमहरु; 

(ग) लनणाम गनाको रवलग आधवय लरइएको प्रभवणकव सवथै दरैु् ऩऺफवट ऩेश 
बएको प्रभवण तथव त्मसको यर्श्लषेण; 

(घ) लनणाम कवमवान्र्मन गनाको रवलग गनुाऩने यर्षमहरूको लसरलसरेर्वय 
उलरेखन सयहतको तऩलसर खण्ड; तथव 

(ङ) लनणाम उऩय ऩनुयवरे्दन रवग्ने बएभव ऩनुयवरे्दन रवग्ने जजलरव अदवरतको 
नवभ य के कलत ददनलबत्र ऩनुयवरे्दन गनुाऩने हो सो सभेत ।  

 (४) उऩदपव २ तथव ३ भव उलरेख बएदेजख फवहेक देहवमकव कुयवहरु सभेत 
लनणामभव खरुवउन सक्नेछ्- 
(क) सवऺी र्व सजालभनको फकऩत्रको सवयवॊश; 

(ख) कुनै नजीयको व्मवखमव र्व अर्रम्फन गयेको बए सो नजीयको यर्र्यण य 
लफर्वदभव उि नजीयको लसध्दवन्त के कुन आधवयभव रवग ु बएको हो 
अथर्व रवग ुनबएको हो बने्न कवयण सयहतको यर्श्लषेण; 

(ग) लनणामफवट कसैरवइा कुनै कुयव ददन ुबयवउन ुऩने बएको बए कसरवइा के 
कलत बयवइा ददनऩुने हो सोको यर्र्यण; तथव 

(घ) लफर्वदको क्रभभव कुनै भवरसवभवन र्व प्रभवणको रुऩभव केयह र्स्त ुसलभलत 
सभऺ ऩेश बएको बए सो भवरसवभवन र्व र्स्तकुो हकभव के गने हो बने्न 
यर्षम । 

४३. प्रवयजम्बक सनुर्वइाभव लनणाम हनुसक्ने्  (१) सलभलतरे ऩयहरो सनुर्वइाको रवलग ऩेश बएको 
अर्स्थवभव नै लफर्वदभव थऩ प्रभवण फजुझयहनऩुने अर्स्थव नयहेको देखेभव अथर्व हदम्मवद र्व 
हकदैमव र्व सलभलतको ऺेत्रवलधकवय नयहेको कवयणरे लफर्वद लनणाम गना नलभलने देखेभव ऩयहरो 
सनुर्वइाभव नै लनणाम गना सक्नेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको लनणाम ऺेत्रवलधकवयको अबवर् यहेको कवयणरे 
बएको अर्स्थवभव ऺेत्रवलधकवय ग्रहण गने अदवरत र्व स्थवनीम तह र्व अन्म लनकवमभव 
उजयुी गना जवन ुबलन सम्फजन्धत ऩऺरवइा  जवनकवयी ददन ुऩनेछ । 



४४. लनणाम सॊशोधन् (१) सलभलत सभऺ लफर्वदको ऩऺ र्व कुनै सयोकवयर्वरवरे लफर्वदको 
लनणामभव बएको कुनै रेखवइाको त्रटुी सॊशोधन गयी ऩवउन जजयकय लरइा लनणामको जवनकवयी बएको 
ऩैंलतस ददन लबत्र लनरे्दन ददन सक्नेछ ।  

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको लनरे्दन ऩयी सलभलतरे हेदवा सवभवन्म त्रटुी बएको य 
सॊशोधनफवट लनणामको भूर आशमभव कुनै हेयपेय नहनु े देखेभव छुिै ऩचवा खडव गयी 
लनरे्दन फभोजजभ लनणाम सॊशोधन गने आदेश ददनसक्नेछ । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभको आदेश भूर लनणामको अलबन्न अङ्गको रुऩभव लरइनेछ 
। 

४५. लनणामभव हेयपेय गना नहनुे्  (१) सलभलतकव सदस्म अथर्व अरु कसैरे ऩलन सलभलतकव 
सदस्महरुको दस्तखत बैसकेऩलछ लनणामभव कुनै प्रकवयको थऩघट र्व केयभेट गना हुॉदैन । 

  (२) कसैरे उऩदपव (१) फभोजजभ को कसयु गने कभाचवयीरवइा आर्श्मक 
कवयर्वहीको रवलग सम्फजन्धत लनकवमभव रेजख ऩठवउनऩुनेछ ।  

४६. लनणाम बएऩलछ गनुाऩने कवयर्वयह् (१) उजयुी प्रशवसकरे सलभलतफवट लनणाम बएऩश्चवत लनणाम 
यकतवफभव सलभलतकव सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको मयकन गयी लनणाम यकतवफ य लभलसर 
जजम्भव लरनऩुछा । 

  (२) मस ऐन फभोजजभ लनणामको ऩूणाऩवठ तमवय बएऩलछ सफै सदस्मको दस्तखत 
बैसकेऩलछ उजयुी प्रशवसकरे लनणामको कवमवान्मर्म गनाकव रवलग तत्कवर गनुाऩने केयह 
कवमा बए सो सम्ऩन्न गयी लभलसर अलबरेखको रवगी ऩठवनऩुछा । 

४७. लनणाम गनाऩने अर्लध् (१) सलभलतरे प्रलतर्वद दवजखर बएको र्व फमवन गनुाऩनेभव 
प्रलतफवदीको फमवन बएको लभलतरे तथव प्रलतर्वद दवजखर नबएको र्व फमवन नबएकोभव सो हनुऩुने 
म्मवद बिुवन बएको लभलतरे नब्फे ददनलबत्र लफर्वदको अजन्तभ लनणाम गनुाऩनेछ ।  

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको सभमवर्लध गणनव गदवा भेरलभरवऩको रवलग 
ऩठवइाएको लफर्वदको हकभव भेरलभरवऩको प्रयक्रमवभव रवगेको सभम कटवइा अर्लध गणनव 
गनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपव (१) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन लफर्वदभव फझु्नऩुने प्रभवण 
तथव ऩयुव गनुाऩने प्रयक्रमव फवॉयक नयही लफर्वद लनणाम गना अङ्ग ऩलुगसकेको बए सो ऩगेुको 
ऩन्र ददनलबत्र अजन्तभ लनणाम गनुाऩनेछ । 

  



४८. अन्तरयभ सॊयऺणवत्भक आदेश जवयी गना सयकने्   
स्थवनीम ऐनको दपव ४९ को उऩदपव ८ को खण्ड )क (देजख )ङ (सम्भ उजलरजखत 
यर्षमभव तत्कवर अन्तरयभ सॊयऺणवत्भक आदेश जवयी गना सयकनेछ । मस्तो आदेश जवयी 
गदवा लनरे्दकरे ऩेश गयेको कवगजवत, लनजको अर्स्थव य र्स्तगुत ऩरयजस्थलतको प्रवयजम्बक 
छवनयर्न गयी तत्कवर आदेश नगये लनरे्दकरवई ऩना सक्ने नकवयवत्भक प्रबवर्को 
भलुमवॊकन गनुा ऩदाछ । न्मवयमक सलभलतरे जवयी गने अन्तरयभ सॊयऺणवत्भक आदेश 
अनसूुची ८ भव उलरेख गये फभोजजभ हनुेछ । 

 

 

 

ऩरयच्छेद-७ 

सलभलतको सजचर्वरम 

४९. सलभलतको सजचर्वरम्  (१)सलभलतको कवमासम्ऩवदनरवइा सहजजकयणव गना एक सजचर्वरम 
यहने छ  

  (२) उऩदपव (१) र्भोजजभको सजचर्वरमभव कवमाऩवलरकवरे आर्श्मतव अनसुवय 
उजयुी प्रशवसक, अलबरेख प्रशवसक तथव अन्म कभाचवयीहरुको व्मर्स्थव गना सक्नेछ । 
सजचर्वरमको कवमासम्ऩवदनरवइा व्मर्जस्थत गना सजचर्वरम अन्तगात उजयुी शवखव/ पवॉट 
तथव अलबरेख शवखव /पवॉट यहन सक्नेछ । 

 

५०. उजयुी प्रशवसकको कवभ, कताव्म य अलधकवय् मस ऐनभव अन्मत्र उलरेख बए देजख फवहेक 
उजयुी प्रशवसकको कवभ, कताव्म य अलधकवय देहवम फभोजजभ हनुेछ् 

(क) ऩेश बएकव उजयुी, प्रलतर्वद य अन्म लरखतहरु जवॉच गयी यीत ऩगेुको बए 
कवनून फभोजजभ रवग्ने दस्तयु लरइा दतवा गने य दतवा गना नलभलने बए 
कवयण जनवइा दयऩीठ गने; 

(ख) यर्र्वदभव प्रभवणको रवलग ऩेश बएकव नक्कर कवगजरवइा सक्करसॉग लबडवइा 
दठक देजखएभव प्रभवजणत गने य लभलसर सवभेर यवख्न ेतथव सक्करभव केयह 
कैयपमत देजखएभव सो जनवइा सम्फजन्धत ऩऺको सयहछवऩ गयवइा यवख्न;े 

(ग) ऩेश बएकव लरखत सवथ सॊरग्न हनुऩुने प्रभवण तथव अन्म कवगजवत छ र्व 
छैन बए ठरक छ र्व छैन जवॉच्ने; 



(घ) सलभलतको आदेशरे जझकवउनऩुने प्रलतफवदी, सवऺी र्व अन्म व्मजिको 
नवभभव म्मवद जवयी गने; 

(ङ) यर्र्वदकव ऩऺरवइा तवयेख र्व ऩेशी तवयेख तोक्ने; 
(च) सलभलत सभऺ ऩेश हनुऩुने लनरे्दन दतवा गयी आदेशको रवलग सलभलत सभऺ 

ऩेश गने; 

(छ) कवनून फभोजजभ र्वयेस लरने तथव गजु्रकेो तवयेख थवम्ने लनरे्दन लरइा 
आर्श्मक कवयर्वही गने; 

(ज) सलभलतफवट बएको आदेश कवमवान्र्मन गने गयवउने; 
(झ) सलभलतभव ऩेश र्व प्रवप्त बएकव कवगजऩत्र फझु्ने, बऩवाइा गने रगवमतकव 

कवमाहरु गने; 

(ञ) आर्श्मकतवनसुवय सलभलतको तपा फवट ऩत्रवचवय गने; 

(ट) सलभलतको आदेशरे तवभेर गनुाऩने म्मवद तवभेर गनेगयवउने, तवभेर बएको 
म्मवदको तवभेरी जवॉची यीतऩूर्ाकको नबए ऩनु् जवयी गने तथव अन्म 
अदवरत र्व लनकवमफवट प्रवप्त बएको गवउॉऩवलरकव/नगयऩवलरकवरे तवभेर 
गरयददनऩुने म्मवद तवभेर गने गयवउने; 

(ठ) लनणाम यकतवफ य उजयुीको लभलसर जजम्भव लरन;े 

(ड) सलभलतभव दतवा बएकव यर्र्वद तथव लनरे्दन रगवमतकव कवगजवतको 
अलबरेख तमवय गने य भवलसक र्व र्वयषाक प्रलतरे्दन ऩेश गनुाऩने लनकवम 
सभऺ प्रलतरे्दन तमवय गयी सॊमोजकफवट प्रभवजणत गयवइा सम्फजन्धत 
लनकवमभव ऩठवउन;े 

(ढ) आफ्नो जजम्भव यहेकव उजयुीकव लभलसरभव यहेकव कवगजवतको यीतऩूर्ाक 
नक्कर ददन;े 

(ण) जजलरव अदवरतभव ऩनुयवरे्दन रवग्ने गयी लनणाम बएकव यर्र्वदभव 
ऩनुयवरे्दन म्मवद जवयी गयी तवभेर गनेगयवउने; 

(त) अदवरत र्व अन्म कुनै लनकवमभव यर्र्वदको लभलसर र्व कुनै कवगजवत 
ऩठवउनऩुने बएभव सलभलतरवइा जवनकवयी गयवइा लभलसर र्व कवगजवत 
ऩठवउने तथव यपतवा प्रवप्त बएऩलछ कवनून फभोजजभ सयुजऺत यवख्न ेव्मर्स्थव 
लभरवउने; 

(त) लनणाम यकतवफ जजम्भव लरन;े तथव 



(थ) ऩेश बएकव लनरे्दन रगवमतकव कवगजवतभव सलभलतफवट आदेश हनुऩुने र्व 
लनकवसव लरनऩुनेभव सलभलत सभऺ ऩेश गने । 

 

५१. अलबरेख प्रशवसकको कवभ, कताव्म य अलधकवय् मस ऐनभव अन्मत्र उलरेख बए फवहेक 
अलबरेख प्रशवसकको कवभ, कताव्म य अलधकवय देहवम फभोजजभ हनुेछ् 
 (क) लनणाम कवमवान्र्मन सम्फन्धी् 

(२) लनणाम फभोजजभ चरन चरवउनऩुने, कुनै कुयव ददरवइाबयवइा ददनऩुने 
रगवमतकव लनणाम कवमवान्र्मनकव रवलग गनुाऩने कवमाहरु गने तथव 
लनणाम कवमवान्र्मनको अलबरेख यवखी कवनून फभोजजभ यर्र्यण 
ऩठवउनऩुने लनकवमहरुभव यर्र्यण ऩठवउने; 

(३) लनणाम कवमवान्र्मनको क्रभभव लनरे्दन ददएकव ऩऺहरुको र्वयेस 
लरन,े सकवय गयवउने, गजु्रकेो तवयेख थभवउने रगवमतकव कवमाहरु 
गने; 

(४) सलभलतको आदेशरे योक्कव बएको र्व अरु कुनै अदवरत र्व 
लनकवमफवट योक्कव बै आएको जवमजेथव अन्म अड्डव अदवरतभव 
दवजखर चरवन गनुाऩने बए सो गने; 

(५) लनणाम फभोजजभ लररवभ गने रगवमतकव अन्म कुनै कवभ गनुाऩने 
बए सो सभेत गने; तथव 

(६) रेजखए देजख फवहेकको कुनै कवमा लनणाम कवमवान्र्मनको क्रभभव 
गनुाऩने बएभव सलभलत सभऺ ऩेश गयी आदेश फभोजजभ गने । 

 (ख) अलबरेख सॊयऺण सम्फन्धी् 
(१) अलबरेख शवखवको येखदेख गयी लनणाम बएकव लभलसर सयुजऺत 

यवख्न ेय कवनून फभोजजभ सडवउनेऩने कवगजहरु सडवउने; 
(२) लनणाम बएकव लभलसरहरुभव कवगजवत जवॉच गयी दरुुस्त यहेनयहेको 

हेने य लभलसर कवनून फभोजजभ गयी दरुुस्त अर्स्थवभव यवख्न;े 

(३) कवनून फभोजजभ सडवउने कवगजको यर्र्यण तमवय गयी सो यर्र्यण 
सयुजऺत यहने व्मर्स्थव गने; 

(४) अलबरेख शवखवभव प्रवप्त बएको लभलसरहरुको सवरफसवरी अलबरेख 
यवख्न ेय आर्श्मकतवनसुवय यर्र्यण तमवय गने; तथव 



(५) कुनै अदवरत र्व लनकवमफवट अलबरेखभव यहेको लभलसर र्व कुनै 
कवगजवत भवग बै आएभव यीतऩूर्ाक ऩठवउने य यपतवा प्रवप्त बएऩलछ 
यीतऩूर्ाक गयी सयुजऺत यवख्न े। 

५२. उजयुी प्रशवसक र्व अलबरेख प्रशवसकको आदेश उऩयको लनरे्दन् (१) मस ऐन फभोजजभ 
उजयुी प्रशवसक र्व अलबरेख प्रशवसकरे गयेको आदेश र्व कवयर्वही उऩय जचि नफझु्ने ऩऺरे सो 
आदेश र्व कवयर्वही बएको ऩवॉच ददनलबत्र सलभलत सभऺ लनरे्दन ददन सक्नेछ । 

  (२) सलभलतरे उऩदपव (१) फभोजजभ ऩेश बएको लनरे्दन उऩय सनुरु्वइा गयी 
लनरे्दन ऩेश बएको फयढभव सवत ददन लबत्र लनरे्दन उऩयको कवयर्वयह टुङ्गग्मवउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपव (२) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन उऩदपव (१) फभोजजभको 
लनरे्दन उऩय आदेश र्व लनणाम गनुाऩूर्ा केयह फझु्नऩुने बए सो फझेुय भवत्र लनणाम र्व 
आदेश गनुाऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद-८ 

भेरलभरवऩ सम्फन्धी व्मर्स्थव 

५३. लभरवऩत्र गयवउने्  (१) सलभलतरे प्रचलरत कवनून फभोजजभ लभरवऩत्र हनु सक्ने जनुसकैु 
उजयुीभव लभरवऩत्र गयवउन सक्नेछ । 

  (२) यर्र्वदकव ऩऺहरूरे लभरवऩत्रको रवलग अनसूुची-९ फभोजजभको ढवॉचवभव 
लनरे्दन ददएभव सलभलतरे उजयुीभव लभरवऩत्र गयवउन उऩमिु देखेभव लभरवऩत्र गयवइददनेछ 
। 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभ ऩऺहरूरे ददएको लनरे्दनको व्महोयव सलभलतरे दरैु् 
ऩऺरवइा सनुवइा त्मसको ऩरयणवभ सम्झवइा ऩऺहरूको लभरवऩत्र गने सम्फन्धभव सहभलत 
यहेनयहेको सोध्नऩुनेछ । 

  (४) उऩदपव (३) फभोजजभ सनुवउॉदव ऩऺहरूरे लभरवऩत्र गना भञ्जुय गयेभव 
सलभलतरे ऩऺहरूको लनरे्दनभव उलरेख बएको व्महोयव फभोजजभको लभरवऩत्र तीन प्रलत 
तमवय गयवउनऩुनेछ । 

  (५) उऩदपव (४) फभोजजभको लभरवऩत्रको व्महोयव ऩऺहरूरवइा ऩढीफवॉची सनुवइा 
लभरवऩत्र गना भञ्जुय बएभव ऩऺहरूको सयहछवऩ गयवइा सलभलतकव सदस्महरूरे लभरवऩत्र 



कवगज अनसूुची-१० फभोजजभको ढवॉचवभव प्रभवजणत गयी एक प्रलत सलभलतरे अलबरेखको 
रवलग लभलसरभव यवख्नऩुनेछ तथव एक-एक प्रलत फवदी तथव प्रलतफवदीरवइा ददनऩुनेछ । 

   

५४. भेरलभरवऩ गयवउन सक्ने्  (१) सलभलतरे प्रचलरत कवनून फभोजजभ लभरवऩत्र गना लभलन े
उजयुीभव ऩऺहरूफीच भेरलभरवऩ गयवउन सक्नेछ । 

  (२) ऩऺहरूरे जनुसकैु तहभव यर्चवयवधीन यहेको प्रचलरत कवनूनरे भेरलभरवऩको 
भवध्मभफवट सभवधवन गना सयकने यर्र्वदभव यर्र्वदकव ऩऺरे सॊमिु रूऩभव सलभलत सभऺ 
लनरे्दन ददन सक्नेछन  । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभ लनरे्दन ददएकोभव भेरलभरवऩफवट उजयुीको लनयोऩण 
हनु उऩमिु देजखएभव सलभलतरे त्मस्तो उजयुी भेरलभरवऩको भवध्मभफवट लनयोऩण गना 
रेजख ऩठवउन ुऩनेछ । 

  (४) उऩदपव (३) फभोजजभको आदेशऩलछ भेरलभरवऩ सम्फन्धी कवयर्वयह प्रवयम्ब 
गयी ऩऺहरूफीच भेरलभरवऩ गयवइाददनऩुनेछ । 

  (५) भेरलभरवऩ सम्फन्धी अन्म व्मर्स्थव तोयकए फभोजजभ हनुेछ । 

५५. उजयुी लनणाम गने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ भेरलभरवऩको भवध्मभफवट उजयुीको 
लनयोऩण गना प्रयक्रमव फढवएकोभव भेरलभरवऩको भवध्मभफवट उजयुीको लनयोऩण हनु नसकेभव 
ऩऺहरूरवइा उजयुीको ऩेशी तवयेख तोयक कवनून फभोजजभ कवयर्वही गयी सनुर्वइा तथव लनणाम गने 
प्रयक्रमव फढवउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन स्थवनीम ऐनको दपव 
४७ को उऩदपव (२) फभोजजभको उजयुीभव भेरलभरवऩ र्व लभरवऩत्र हनु नसकेभव 
सलभलतरे अलधकवय ऺेत्र यहेको अदवरतभव जवने बलन सनुवइाददनऩुनेछ । 

५६. भेरलभरवऩ र्व लभरवऩत्र हनु नसक्ने्  मस ऐनभव अन्मत्र जनुसकैु कुयव रेजखएको बए 
तवऩलन कुनै उजयुीभव लभरवऩत्र गयवउॉदव उजयुीको प्रकृलत र्व लभरवऩत्रको व्महोयवफवट नेऩवर 
सयकवय फवदी बइा चरेको कुनै यर्र्वद र्व सवर्ाजलनक तथव सयकवयी सम्ऩजि र्व यहतभव असय ऩने 
देजखएभव सलभलतरे त्मस्तो यर्र्वदभव लभरवऩत्र गयवउनेछैन । 

  तय त्मस्तो असय ऩने व्महोयव हटवइा अन्म व्महोयवफवट भवत्र लभरवऩत्र गना चवहेभव 
बने लभरवऩत्र गयवइाददनऩुनेछ । 



५७. भेरलभरवऩको रवलग प्रोत्सवहन गने् (१) सलभलतरे सलभलत सभऺ सनुर्वइाको रवलग ऩेश 
बएको उजयुीभव भेरलभरवऩ हनुसक्ने सम्बवर्नव यहेको देखेभव ऩऺहरूरवइा भेरलभरवऩको रवलग 
तवयेख तोक्न सक्नछे । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको तवयेखको ददन सलभलतरे यर्र्वदकव ऩऺ तथव 
यर्ऩऺ, उऩजस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩत्मवइा सवथै लरइआएकव अन्म व्मजि सभेत उऩजस्थत 
गयवइा भेरलभरवऩको रवलग छरपर गयवइा ऩऺहरूको फीचभव सहभलत बएभव सहभलत बए 
फभोजजभ लभरवऩत्र कवगज तमवय गना रगवइा लभरवऩत्र गयवइाददनऩुनेछ । 

  (३) उजयुीभव तोयकएको म्मवदभव सलभलत सभऺ उऩजस्थत नबएको र्व उऩजस्थत 
बएय ऩलन तवयेख गजुवयी यर्र्वदभव तवयेखभव नयहेको ऩऺ अथर्व यर्र्वदभव ऩऺ कवमभ 
नबएको बए तवऩलन यर्र्वदको ऩेटफोरीफवट उजयुीको ऩऺ कवमभ हनुे देजखएको व्मजि 
सभेत भेरलभरवऩको रवलग उऩजस्थत बएभव सलभलतरे भेरलभरवऩ गयवइा लभरवऩत्रको कवगज 
गयवइाददनऩुनेछ । 

५८. प्रवयजम्बक सनुर्वइा ऩूर्ा भेरलभरवऩ् (१) उजयुी प्रशवसकरे प्रवयजम्बक सनुर्वइाको रवलग 
सलभलत सभऺ उजयुी ऩेश हनुऩूुर्ा उजयुीभव भेरलभरवऩ हनुसक्ने अर्स्थव देजखएभव र्व ऩऺहरूरे सो 
व्महोयवको लनरे्दन लरइा आएभव लभरवऩत्रको व्महोयव खरेुको कवगज तमवय गयी सलभलत सभऺ ऩेश 
गनासक्नेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ गदवा लभरवऩत्रभव अजन्तभ सहभलत नजटेुको बए तवऩलन 
ऩऺहरू भेरलभरवऩको रवलग प्रयक्रमवभव जवन सहभत बएभव उजयुी प्रशवसकरे ऩऺहरूको 
लनरे्दन लरइा उजयुीभव भेरलभरवऩको रवलग भेरलभरवऩकतवा सभऺ ऩठवउने आदेशको रवलग 
सलभलत सभऺ ऩेश गनासक्नेछ । 

५९. भेरलभरवऩकतवाको सूची तमवय गने् (१) सलभलतरे भेरलभरवऩको कवमा गयवउनको रवलग 
देहवम फभोजजभको मोग्मतव ऩगेुको व्मजिहरूको यर्र्यण खरुवइा सम्बवयर्त भेरलभरवऩकतवाको सूची 
तमवय गनेछ् 

 (क) कजम्तभव स्नवतक उजिणा गयेको;  
 (ख) कुनै यवजनीलतक दर प्रलत आस्थव यवखी यवजनीलतभव सयक्रम 

नयहेको; तथव 
 (ग) स्थवनीम स्तयभव सभवजसेर्ीको रुऩभव ऩयहचवन फनवएको । 



 (घ)  भेरलभरवऩकतवाको ४८ घण्टव तवलरभ लरइ भेरलभरवऩकतवाको कवमा 
गदै आएको  

 (ङ)  २५ फषा उभेय ऩयुव बएको । 

 (च)  भवथी मोग्मतवभव जनु सकैु कुयव रेजखएको बएतव ऩलन तवलरभ लरइ 
हवर कवभ  गरययहेकवको हकभव लनजरवइ लनयन्तयतव ददन सयकन े। 

  (२) भेरलभरवऩकतवाको सूची तमवय गयेऩलछ सलभलतरे सूची सबव सभऺ ऩेश गयी 
अनभुोदन गयवउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभ सूची अनभुोदन बएऩलछ सलभलतरे सवर्ाजलनक 
जवनकवयीको रवलग सूचनव प्रकवशन गनुाऩनेछ तथव भेरलभरवऩको रवलग ऩठवउॉदव प्रत्मेक 
ऩऺरवइा सो सूची उऩरब्ध गयवउनऩुनेछ । 

६०. भेरलभरवऩकतवाको सूची अद्यवर्लधक गने् (१) सलभलतरे दपव ५९ फभोजजभ तमवय बएको 
सूची प्रत्मेक र्षा अद्यवर्लधक गनुाऩनेछ । 

  (२) प्रत्मेक र्षा अद्यवर्लधक गयेको भेरलभरवऩकतवाको सूची सलभलतरे सबवफवट 
अनभुोदन गयवउनऩुनेछ । 

  (३) मस ऐन तथव प्रचलरत कवनून फभोजजभ भेरलभरवऩकतवाको सूचीभव सूचीकृत 
हनु मोग्मतव ऩगेुको व्मजिरे सलभलत सभऺ सूचीकृत गरयऩवउनको रवलग अनसूुची-११ 
फभोजजभको ढवॉचवभव लनरे्दन ददनसक्नेछ । 

६१. भेरलभरवऩकतवाको सूचीफवट हटवउने्  (१) सलभलतरे दपव ६० फभोजजभ भेरलभरवऩकतवाको 
सूची अद्यवर्लधक गदवा देहवमको अर्स्थवकव भेरलभरवऩकतवाको नवभ सूचीफवट हटवउनछे्- 

(क) लनजको भतृ्म ुबएभव; 
(ख) लनजरे आफ्नो नवभ सूचीफवट हटवइाऩवउॉ बने्न लनरे्दन ददएभव; 
(ग) लनजरे नैलतक ऩतन देजखन ेपौजदवयी अलबमोगभव सजवम ऩवएभव; 
(घ) लनज कुनै सॊस्थवसॉग सम्फध्द यहेकोभव सो सॊस्थव खवयेज र्व यर्घटन 

बएभव; य 

(ङ) सलभलतरे दपव ६७ को उऩदपव (२) फभोजजभ लनजरवइा सूचीफवट 
हटवउने लनणाम गयेभव । 

(च)  फसइ सयवइ गयेभव । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ सूचीफवट नवभ हटवइएकव भेरलभरवऩकतवाहरूको 
नवभवर्री सलभलतरे सवर्ाजलनक सूचनवको रवलग प्रकवशन गनुाऩनेछ । 



६२. भेरलभरवऩको रवलग सभमवर्लध तोक्ने्  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ भेरलभरवको रवलग 
भेरलभरवऩकतवा ऩठवउॉदव फयढभव लतन भयहनव सम्भको सभम तोयक ऩठवउनेछ । 

  (२) भेरलभरवऩको रवलग ऩठवउॉदव सवभवन्मतमव् र्यढभव तीनजनव फवट भेरलभरवऩ 
गयवउने गयी तोक्नऩुनेछ ।   

६३. भेरलभरवऩकतवाको छनौट् (१) सलभलतरे भेरलभरवऩ गयवउने कवमाको रवलग यर्र्वदकव 
ऩऺहरूरवइा एक जनव भेरलभरवऩकतवाको छनौट गनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ गदवा ऩऺहरूफीचभव एकजनव भेरलभरवऩकतवाको रवलग 
सहभलत नबएभव सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभव लतन जनव भेरलभरवऩकतवाको छनौट 
गनुाऩनेछ । 

  (३) ऩऺहरूको फीचभव भेरलभरवऩकतवाको नवभभव सहभलत हनु नसकेभव सलभलतरे 
भेरलभरवऩकतवाको सूचीभव यहेकव भेरलभरवऩकतवाहरू भध्मेफवट दरैु् ऩऺफवट एक-एक जनव 
भेरलभरवऩकतवा छनौट गना रगवइा तेस्रो भेरलभरवऩकतवा छनौट गरयददनऩुनेछ । 

  (४) उजयुीकव सफै ऩऺको सहभलतभव भेरलभरवऩकतवाको सूचीभव नयहेको मस ऐन 
फभोजजभ भेरलभरवऩकतवा हनु अमोग्म नबएको कुनै व्मजि र्व सॊस्थवफवट भेरलभरवऩ 
प्रयक्रमव अगवडी फढवउन सहभत बै लरजखत लनरे्दन ददएभव सलभलतरे त्मस्तो व्मजि र्व 
सॊस्थवरवइा भेरलभरवऩकतवा तोयकददनऩुनेछ । 

६४. भेरलभरवऩकतवाको ऩरयर्तान् (१) सलभलतरे देहवमको अर्स्थव ऩरय ऩऺहरूरे लनरे्दन 
ददएको अर्स्थवभव भेरलभरवऩकतवा ऩरयर्तान गरयददनऩुनेछ्- 

(क) दपव ६१ फभोजजभ भेरलभरवऩकतवाको सूचीफवट हटवउने अर्स्थव 
बएभव; 

(ख) ऩऺहरूरे ऩवयस्ऩरयक सहभलतभव भेरलभरवऩकतवा हेयपेय गना भञ्जुय 
बएभव;  

(ग) यर्र्वदको कुनै ऩऺरे भेरलभरवऩकतवा प्रलत अयर्श्ववस यहेको लरजखत 
जवनकवयी गयवएभव; 

(घ) कुनै कवयणरे भेरलभरवऩकतवारे भेरलभरवऩभव सहबवगी बैयहन 
नसक्ने जनवएभव; 

(ङ) यर्र्वदको यर्षमर्स्तभुव भेरलभरवऩकतवाको कुनै स्र्वथा यहेको 
भेरलभरवऩकतवारे जवनकवयी गयवएभव र्व कुनै स्रोतफवट सलभलत 
सभऺ जवनकवयी बएभव; तथव 



(च) भेरलभरवऩकतवारे भेरलभरवऩकतवाको हैलसमतरे कवमागदवा दपव ६६ 
तथव अन्म प्रचलरत कवनून फभोजजभ ऩवरन गनुाऩने आचयण ऩवरन 
नगयेभव । 

  (२) भेरलभरवऩकतवा ऩरयर्तानको कवयणरे तोयकएको सभमभव भेरलभरवऩको कवमा 
सम्ऩन्न हनु नसक्न ेबएभव सलभलतरे फयढभव एक भयहनव सम्भको सभम थऩ गना सक्नेछ 
। 

६५. भेरलभरवऩको रवलग ऩठवउॉदव गने प्रयक्रमव् (१) सलभलतरे कुनै उजयुी भेरलभरवऩको रवलग 
भेरलभरवऩकतवा सभऺ ऩठवउॉदव ऩऺहरूरवइा भेरलभरवऩकतवाको सम्ऩका  उऩरब्ध गयवइा 
भेरलभरवऩकतवा सभऺ उऩजस्थत हनुे तवयेख तोयक देहवम फभोजजभको कवगज सवथै यवजख 
रेजखऩठवउनऩुनेछ् 

(क) उजयुीको सवयसॊऺेऩ र्व भखुम भखुम कवगजवतको प्रलतलरऩी; 
(ख) उजयुीको ऩऺ र्व र्वयेस बए र्वयेसको नवभ, थय, र्तन य उऩरब्ध 

बएसम्भ टेलरपोन नम्फय, इाभेर, फ्मवक्स तथव अन्म सम्ऩका  
यर्र्यण; तथव 

(ग) भेरलभरवऩ सम्फन्धी प्रयक्रमव सम्ऩन्न गनुाऩने स्थवन य सभम । 

  (२) भेरलभरवऩकतवारे सलभलत सभऺ भवग गयेभव उजयुीकव कवगजवतहरूको नक्कर 
उऩरब्ध गयवउनऩुनेछ । 

  (३) भेरलभरवऩको रवलग तोयकएको सभम सम्ऩन्न बएको सवत ददन लबत्र उजयुीको 
ऩऺहरू सलभलत सभऺ उऩजस्थत हनुे गयी तवयेख तोक्नऩुनेछ । 

  (४) उऩदपव (३) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन भेरलभरवऩकतवारे 
तोयकएको सभम अगवरै् उजयुी सलभलत सभऺ यपतवा ऩठवउने लनणाम गयेभव सो लनणामको 
जवनकवयी बएको सवत ददन लबत्र ऩऺहरूरवइा सलभलत सभऺ उऩजस्थत हनुेगयी ऩठवउनऩुनेछ 
। 

६६. भेरलभरवऩभव अर्रम्फन गनुाऩने प्रयक्रमव् (१) सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभव 
भेरलभरवऩको रवलग छरपर गने तथव अन्म कवमा गने स्थवनको छनौट गयी ऩऺ तथव 
भेरलभरवऩकतवारवइा सोको जवनकवयी उऩरब्ध गयवउनऩुनेछ । 

  तय ऩऺहरूको सहभलतभव भेरलभरवऩकतवारे अन्म कुनै स्थवनको छनौट गना फवधव 
ऩनेछैन । 



  (२) ऩऺहरूरवइा उऩदपव (१) फभोजजभ भेरलभरवऩकतवारे तोकेको स्थवनभव 
तोयकएको सभमभव उऩजस्थत हनुे दवयमत्र् यहनेछ । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभको दवयमत्र् ऩऺहरूरे ऩयुव नगयेभव भेरलभरवऩकतवारे 
भेरलभरवऩको प्रयक्रमव फन्द गयी सलभलतरवइा सोको लरजखत जवनकवयी गयवइा उजयुीको 
कवगजवत यपतवा ऩठवउनसक्नेछ । 

  (४) भेरलभरवऩको क्रभभव भेरलभरवऩकतवारे ऩऺहरूफीचभव सहजकतवाको बलूभकव 
गनेछ य उि बलूभकव लनर्वाह गने क्रभभव लनजरे ऩऺहरू फवहेक देहवमकव व्मजिहरूसॉग 
सभेत एकर र्व सवभूयहक र्वतवा गनासक्नेछ् 

(क) यर्र्वदको यर्षमभव जवनकवयी यहेको उजयुीकव ऩऺरे योजेको 
व्मजि; तथव 

(ख) यर्र्वदको यर्षमर्स्तकुो फवयेभव जवनकवयी यहेको स्थवनीम 
बद्रबरवदभी । 

  (५) भेरलभरवऩकतवारे ऩऺहरूको सहभलतभव ऩऺहरूसॉग देहवम फभोजजभ र्वतवा 
गनासक्नेछ् 

(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकवन्तर्वतवा; तथव 
(ख) टेलरपोन र्वतवा, लबडीमो कन्रेन्स र्व सञ्चवयको अन्म भवध्मभफवट 

र्वतवारवऩ । 
  (६) प्रचलरत कवनून तथव मस ऐनको भवन्मतव यर्ऩयीत नहनुेगयी ऩऺहरूको 

सहभलतभव भेरलभरवऩकतवारे भेरलभरवऩको कवमायर्लध लनधवायण गनासक्नेछ । 

६७. भेरलभरवऩकतवाको आचयण् (१) भेरलभरवऩकतवारे देहवम फभोजजभको आचयण ऩवरन 
गनुाऩनेछ्- 

(क) भेरलभरवऩ सम्फन्धी कवयर्वही लनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩवदन गनुाऩने; 

(ख) कुनै ऩऺप्रलत झकुवर्, आग्रह, ऩूर्वाग्रह नयवख्न ेर्व यवखेको देजखने कुनै 
आचयण र्व व्मर्हवय नगने; 

(ग) कुनै ऩऺरवइा डय, त्रवस, झकु्मवन र्व प्ररोबनभव ऩवयी भेरलभरवऩ 
गयवउन नहनुे; 

(घ) यर्र्वद कवमभ यहेको अर्स्थवभव यर्र्वदको कुनै ऩऺसॉग आलथाक 
कवयोफवयभव सॉरग्न नहनु;े 



(ङ) भेरलभरवऩ सम्फन्धभव फनेको प्रचलरत कवनून तथव अन्म स्थवयऩत 
भवन्मतव यर्ऩयीत आचयण गना नहनुे; 

(च) भेरलभरवऩको क्रभभव ऩऺहरुसॉग सम्भवनजनक, सदबवर्ऩूणा य सफै 
ऩऺप्रलत सभवन व्मर्हवय कवमभ गने; 

(छ) भेरलभरवऩको क्रभभव ऩऺहरुरे व्मि गयेको यर्षमर्स्तकुो 
गोऩनीमतव कवमभ यवख्न;े तथव 

(ज) भेरलभरवऩको क्रभभव ऩऺफवट प्रवप्त बएको कुनै कवगजवत र्व र्स्त ु
प्रयक्रमव सम्ऩन्न बएऩलछ र्व लनज प्रयक्रमवफवट अरग बएऩलछ 
सम्फजन्धत ऩऺरवइा सयुजऺत यपतवा गने । 

  (२) सलभलतरे कुनै भेरलभरवऩकतवारे उऩदपव (१) फभोजजभको आचयण ऩवरनव 
नगयेको उजयुी ऩयी र्व सो यर्षमभव स्र्मॊ जवनकवयी प्रवप्त गयी छवनयर्न गदवा व्महोयव दठक 
देजखए त्मस्तो भेरलभरवऩकतवारवइा भेरलभरवऩकतवाको सूचीफवट हटवउनेछ । 

६८. लरखत तमवयी य लभरवऩत्र् (१) भेरलभरवऩकतवारे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩश्चवत 
भेरलभरवऩको रवलग दरैु् ऩऺ सहभत बएकोभव लभरवऩत्र गयवइा सहभलत बएको यर्षमर्स्त ु
फभोजजभको लभरवऩत्रको लरखत तमवय गरय सलभलत सभऺ ऩठवउनऩुनेछ । 

   

६९. भेरलभरवऩ नबएको उजयुीभव गनुाऩने कवयर्वही् (१) भेरलभरवऩकतवारे ऩऺहरु फीचभव 
भेरलभरवऩ हनु नसकेभव सो व्महोयव खरुवइा प्रलतरे्दन तमवय गयी यर्र्वदकव सफै कवगजवत सयहत 
सलभलतभव यपतवा ऩठवउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ गदवा भेरलभरवऩकतवारे ऩऺहरुरवइा सलभलत सभऺ 
हवजीय हनु जवने फयढभव सवत ददनको म्मवद तोयक ऩठवउन ुऩनेछ । 

७०. भेरलभरवऩ नबएको उजयुीभव लनणाम गनुाऩने् (१) स्थवनीम ऐनको दपव ४७ (१) को 
यर्फवदभव सलभलतरे भेरलभरवऩको रवलग ऩठवएको उजयुीभव ऩऺहरुफीच भेरलभरवऩ हनु नसयक 
भेरलभरवऩकतवाको प्रलतरे्दन सयहत प्रवप्त हनु आएभव कवनून फभोजजभ कवयर्वही गयी लनणाम गनुाऩछा 
।  

  (२) उऩदपव (१) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन देहवम फभोजजभको 
उजयुीभव अलधकवयऺेत्र ग्रहण गने सम्फजन्धत अदवरत र्व लनकवमभव उजयुी गना जवन ुबलन 
सनुवइा ऩठवइाददनऩुछा्- 

(क) स्थवनीम ऐनको दपव ४७ को उऩदपव (२) फभोजजभको 
यर्र्वदभव; तथव 



(ख) कुनै अदवरत र्व लनकवमफवट भेरलभरवऩको रवलग प्रयेषत 
बएको यर्र्वदभव । 

  (३) उऩदपव (२) को देहवम (ख) फभोजजभको यर्र्वदभव सम्फजन्धत अदवरत र्व 
लनकवमभव ऩठवउॉदव हवजजय हनु जवने तवयेख तोकी ऩठवउने तथव लभलसर सभेत नक्कर खडव 
गयी अलबरेख यवजख सक्कर लभलसर सम्फजन्धत अदवरत र्व लनकवमभव ऩठवउनऩुनेछ । 

७१.  भेरलभरवऩ दस्तयु् भेरलभरवऩभव जवन े यर्र्वदको हकभव भेरलभरवऩकतवारे ऩऺहरुरे 
सहभलतभव ददन भञु्जय बएदेजख फवहेक कुनै प्रकवयको दस्तयु रवग्नछैेन । तय ऩऺहरूको सहभलतभव 
भेरलभरवऩकतवारे ऩऺहरुफवट फढीभव रु ५००।-/५००।- लरन ऩवउनेछन ।  

७२.  सभदुवम स्तयभव हनु ेसवभदुवयमक भेरलभरवऩ प्रर्धान गना कभाचवयी तोक्न सक्ने्  (१)सलभलतरे 
स्थवनीम स्तयभव भेरलभरवऩ प्रर्ध्दान गनाको रवलग कवमाऩवलरकवभव अनयुोध गयेभव कभाचवयी खटवइा 
सभदुवम स्तयभव भेरलभरवऩको प्रर्ध्दानवत्भक कवमाक्रभ गना सयकनेछ । 

(२) सभदुवम स्तयभव हनुे सवभदुवयमक भेरलभरवऩको हकभव दपव ५९ (१) अनसुवयको मोग्मतव 
तथव अनबुर् नबएकव भेरलभरवऩकतवार्वट भेरलभरवऩ गयवउन र्वधव ऩने छैन । 

(२) सलभलतरे सभदुवमस्तयभव हनुे सवभदुवयमक भेरलभरवऩको कवमायर्लध तोके र्भोजजभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद-९ 

लनणाम कवमवान्र्मन सम्फन्धी व्मर्स्थव  

७३. सजचर्वरमको जजम्भेर्वयी् कवमाऩवलरकवको प्रत्मऺ लनमन्त्रण य लनदेशनभव ययह सलभलतको 
लनणाम कवमवान्र्मन गने गयवउने सम्फन्धी सम्ऩूणा कवमाको येखदेख गने जजम्भेर्वयी र्हन गनुाऩनेछ 
। 

७४. सहमोग गनुाऩने् (१)गवउॉऩवलरकव/नगयऩवलरकव कवमवारम तथव सो अन्तगातकव सफै र्डव 
कवमवारम तथव अन्म कवमवारमरे मस ऐन तथव प्रचलरत कवनून फभोजजभ सलभलतरे गयेको लनणाम 
फभोजजभ व्मजि र्व सॊस्थव र्व अन्म कसैसॉग असरु गनुाऩने जयीर्वनव र्व अन्म यकभ असरुउऩय 
गना सहमोग गनुाऩनेछ ।  

  (२)  मस ऐन तथव प्रचलरत कवनून फभोजजभ सलभलतरे असूर गनाऩने जयीर्वनव, 
लफगो र्व अन्म कुनै प्रकवयको यकभ असरुउऩय नबइा उऩदपव (१) भव उलरेख बए 
फभोजजभकव कवमवारमहरुरे कुनै लसपवरयश र्व कुनै कवमा गरयददनेछैनन । 

७५. असरु उऩय गने् (१) अलबरेख प्रशवसकरे सलभलतको लनणाम फभोजजभ कुनै ऩऺसॉग 
जयीर्वनव र्व लफगो र्व अन्म कुनै प्रकवयको असरु उऩय गनुाऩने बएभव सो ऩऺरे जयीर्वनव लतना 
फझुवउन लमवएभव फजुझ सदयस्मवहव गयी जयीर्वनवको रगत किव गनुाऩनेछ । 



  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ असरुउऩय नबएभव रगत यवखी सम्फजन्धत ऩऺको नवभ 
नवभेसी तथव जयीर्वनव यकभ सभेतको यर्र्यण गवउॉऩवलरकव/नगयऩवलरकवको कवमवारमकव 
सवथै सफै र्डव कवमवारमभव सभेत अलबरेखको रवलग ऩठवउनऩुनेछ । 

  (३) सम्फजन्धत कवमवारमहरुरे उऩदपव (२) फभोजजभ रेजख आएभव त्मस्तो ऩऺसॉग 
जयीर्वनव यकभ असरुउऩय गयी अलबरेख शवखवभव सदयस्मवहव गना ऩठवउनऩुनेछ । 

   

७६. बयीबयवउ गने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गयेको कुनै लनणाम फभोजजभ कुनै ऩऺरे 
यवखेको दस्तयु, र्व अन्म कुनै प्रकवयको यकभ कुनै ऩऺफवट बयवइा ऩवउने बएभव बयवइा ऩवउन े
ऩऺरे बयी ददनऩुने ऩऺको त्मस्तो यकभ बयवइा ददनऩुने स्रोत खरुवइा अनसूुची-१२ फभोजजभको 
ढवॉचवभव लनरे्दन ददनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ लनरे्दन ददॉदव मथवसम्बर् नगद यहेको फैँक खवतव र्व 
कुनै सहकवयी र्व फचत सॊस्थवभव यहेको यकभ य सो नबएभव लररवभ लफक्री गयी असरु 
उऩय गनुाऩने अर्स्थव बएभव कुनै अचर सम्ऩजिको व्महोयव खरुवइा लनरे्दन ददनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभको लनरे्दनभव दपव ७८ फभोजजभको यर्र्यण खरुवइा 
लनरे्दन ददनऩुनेछ  

७७. चरन चरवइाददने्  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गयेको कुनै लनणाम फभोजजभ कुनै 
सम्ऩजि र्व अलधकवय र्व कुनै यर्षमर्स्त ुर्व सेर्व र्व अन्म कुनै यर्षमको चरन ऩवउने ठहयेको 
ऩऺरे त्मस्तो चरन ऩवउने यर्षमको यर्र्यण खरुवइा अलबरेख प्रशवसक सभऺ अनसूुची-१३ को 
ढवॉचवभव लनरे्दन ददनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ लनरे्दन ऩयेभव अलबरेख प्रशवसकरे लनणाम फभोजजभको 
यर्षमको चरन चरवइाददनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपव (१) फभोजजभको लनरे्दन ददॉदव चरन चरवउन ुऩने सम्ऩजिको दपव 
७८ फभोजजभको यर्र्यण खरुवउनऩुनेछ । 

७८. सम्ऩजिको यर्र्यण खरुवउनऩुने् बरयबयवउ गना र्व चरन चरवइ ऩवउनको रवलग लनरे्दन 
ददने यर्र्वदको ऩऺरे लनरे्दनभव सम्ऩजिको यर्र्यण उलरेख गदवा देहवम फभोजजभको यर्र्यण 
खरुवउन ुऩनेछ्- 

  (क) अचर सम्ऩजिको यर्र्यण 

(१) घयजग्गव बए यहेको स्थवनको ठेगवनव तथव चवय यकलरव; 
(२) घय जग्गवको यकिव नम्फय तथव ऺेत्रपर;;    

(३) घय यहेको बए घयको तरव तथव कर्र य सम्बर् बएसम्भ 
र्गायपट; 



(४) घय जग्गवको अर्जस्थती आर्वस र्व  औद्योलगक र्व व्मवऩवरयक 
ऺेत्रभव यहेको व्महोयव; 

(५) कच्ची र्व ऩदक्क सडकसॉग जोलडएको व्महोयव; 
(६) घयजग्गवको स्र्वलभत्र् यहेको व्मजिको नवभ थय सवथै स्र्वलभत्र् 

बन्दव पयक व्मजिको बोगचरन यहेको बए बोगचरन गनेको 
नवभ थयकव सवथै अन्म यर्र्यण; तथव 

(७) घयभव बएको रगवऩवत तथव खरयदलफयक्र हनु सक्न ेन्मूनतभ भूलम 
। 

  (ख) चर सम्ऩजिको यर्र्यण् 
(१) चर सम्ऩजि यहेको ठवउॉ तथव बोग र्व लनमन्त्रण यवख्नकेो नवभ थय; 

(२) फैँक खवतवभव यहेको नगद बए खवतवर्वरको सवथै फैँक तथव 
शवखवको नवभ; 

(३) चर सम्ऩजिको प्रकवय तथव नगद फवहेकको बए सम्बवयर्त लफयक्र 
भूलम; तथव 

(४) नगद फवहेकको चर सम्ऩजि बए अर्स्थव, प्रकृलत तथव फनोटकव 
सवथै प्रत्मेकको सवइज य सॉखमव । 

७९. सम्ऩजि योक्कव यवख्ने्  (१) अलबरेख प्रशवसकरे दपव ७५ र्व ७६ फभोजजभ लनणाम 
कवमवान्र्मनको रवलग लनरे्दन ऩयेऩलछ देखवइएको सम्ऩजिको हकभव आर्श्मक ऩने जलत जेथव योक्कव 
यवख्न े सम्फन्धभव लनणामको रवलग कवमवाऩवलरकव सभऺ ऩेश गने य कवमाऩवलरकवफवट योक्कव यवख्न े
लनणाम गयेऩछर लनणाम फभोजजभ जेथव योक्कव यवख्नको रवलग सो जेथव दतवा यहेको कवमवारम र्व 
यजजषे्डशन गने कवमवारमभव रेजख ऩठवउनऩुनेछ । 

  (२) फवरी, ब्मवज, फहवर रगवमतको सम्ऩजिको हकभव लनरे्दन ऩयेको फयढभव दइुा 
ददन लबत्र सम्ऩजि तवमदवत गना रगवइा तवमदवत गदवाको सभमभव नै आर्श्मक ऩने जलत 
सम्ऩजि र्व सोफवट प्रवप्त हनुे फवरी, फहवर, ब्मवज, भनुवपव आदद आम लनमन्त्रण गनुा र्व 
योक्कव यवख्नऩुछा य त्मसको बऩवाइा सम्फजन्धत ऩऺरवइा ददनऩुछा । 

  (३) दपव ७८ को देहवम (ख) फभोजजभको सम्ऩजिको हकभव बरयबयवउको रवलग 
आर्श्मक ऩने जलत सम्ऩजि योक्कव यवखी योक्कवको सूचनव आर्श्मकतवअनसुवय रेखव शवखव 
र्व सम्फजन्धत फैँक र्व सम्फजन्धत लनकवमभव तरुुन्त रेजख ऩठवउनऩुनेछ । 

  (४) सम्ऩलत योक्कव सम्र्जन्ध  आदेश अनसूुची १४ फभोजजभ हनुेछ । 

 
८०. सम्ऩजि लररवभ गदवा अऩनवउनऩुने कवमायर्लध् (१) कवमाऩवलरकवरे मस ऐन फभोजजभ 

बयीबयवउ गनुाऩने लफगो र्व कोटा पी र्व त्मस्तै कुनै यकभ असरुउऩय गना दपव ७८ को देहवम 



(क) फभोजजभ सम्ऩजिको यर्र्यण खरुवइा दखवास्त ऩयेभव त्मस्तो यकभ बयी ददनऩुने व्मजिरवइा 
फझुवउनऩुने यकभ फझुवउन सवत ददनको म्मवद ददइा सूचनव जवयी गनुाऩछा । 

  (२) उऩदपव (२) फभोजजभको म्मवदभव यकभ फझुवउन नलमवएभव त्मस्तो बयीददनऩुने 
व्मजिको बयीऩवउने व्मजिरे देखवएको दपव ७८ को देहवम (क) फभोजजभको सम्ऩजि 
तवमदवत गयीलमवउनऩुछा ।   

  (३) दण्ड, जयीर्वनव, सयकवयी लफगो र्व कुनै अदवरत र्व लनकवम र्व 
गवउॉऩवलरकव/नगयऩवलरकव र्व सलभलतको लनणामरे असरु उऩय गनुाऩने कुनै यकभको हकभव 
त्मस्तो असरुउऩय हनुऩुने व्मजिरे फझुवउन नलमवएभव लनजको जनुसकैु अचर सम्ऩजि 
पेरव ऩयेभव तवमदवत गयी योक्कव यवख्नऩुछा । 

  (४) उऩदपव (३) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन जेथव जभवनत र्व कुनै 
प्रकवयको नगद धयौट दवजखर गयेको हकभव सो सम्ऩजिफवट खवम्ने जलत यकभको रवलग 
उऩदपव (३) फभोजजभ गरययहनऩुदैन ।   

  (५) उऩदपव (४) फभोजजभ भोर कवमभ बएऩलछ उि अचर सम्ऩजिको लररवभको 
सूचनव सम्फजन्धत ऩऺरवइा ददइा सर्ासवधवयणको जवनकवयीको रवलग लररवभ हनुे लभलत य 
सम्ऩजिको यर्र्यण सयहतको सवर्ाजलनक सूचनव गवउॉऩवलरकव/नगयऩवलरकव, जजलरव प्रशवसन 
कवमवारम, जजलरव अदवरत, जजलरव सभन्र्म सलभलतको कवमवारम तथव कोष तथव रेखव 
लनमन्त्रकको कवमवारमभव टवॉस्न रगवउनऩुनेछ । 

  (६) उऩदपव (५) फभोजजभको सूचनवभव तोयकएको ददनभव उि सूचनवभव तोयकएको 
सम्ऩजि ऩञ्चयकते भोरफवट भवलथ फढवफढ प्रयक्रमव फभोजजभ लररवभ गनुाऩनेछ । 

  (७) लररवभ प्रयक्रमवभव सम्बर् बएसम्भ जजलरव अदवरत, जजलरव प्रशवसन कवमवारम 
र्व स्थवनीम प्रशवसन कवमवारम, स्थवनीम प्रहयी कवमवारम तथव गवउॉऩवलरकव/नगयऩवलरकव 
ऺेत्र लबत्र यहेकव अन्म सयकवयी कवमवारमकव प्रलतलनलधरवइा योहर्यभव यवख्नऩुनेछ ।   

  (८) उऩदपव (६) फभोजजभ गदवा उि सम्ऩजि कसैरे ऩलन लररवभ सकवय नगयेभव 
सोयह प्रयक्रमवफवट ऩनु् दोस्रोऩटक लररवभ गनुाऩनेछ तथव दोस्रोऩटक गदवा ऩलन कसैरे 
लररवभ सकवय नगयेभव बयवइाऩवउने ऩऺ लनरे्दकरवइा नै उि सम्ऩजि ऩञ्चयकते भोरभव 
सकवय गना रगवउनऩुनेछ । 

  (९) उऩदपव (८) फभोजजभ गदवा लनरे्दकरे सम्ऩजि सकवय गना नचवहेभव ऩलछ अको 
जेथव खलुन आएकव फखत कवनून फभोजजभ गनेगयी लनजको लनरे्दन तवभेरीभव यवखी 
लररवभभव चढवइाएको सम्ऩजि पुकुर्व गयीददनऩुछा ।      

  (१०) मस दपवभव अन्मत्र जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन 
गवउॉऩवलरकव/नगयऩवलरकवको कुनै यकभ असरु उऩय गने क्रभभव लररवभ गदवा कसैरे 
सकवय नगयेभव जलतभव सकवय हनु्छ त्मलतभव नै सो सम्ऩजि लररवभ गयी प्रवप्त यकभ 
सदयस्मवहव गयी नऩगु यकभको हकभव कवनून फभोजजभ अन्म सम्ऩजि र्व प्रयक्रमवफवट 
असरुउऩय गनुाऩनेछ ।  



८१. तवमदवत गने प्रयक्रमव् (१) अलबरेख प्रशवसकरे दपव ७९ फभोजजभ सम्ऩजि तवमदवत 
गनुाऩदवा कजम्तभव र्डव सजचर् स्तयको कभाचवयी खटवइा त्मस्तो अचर सम्ऩजिको चरनचलतीको 
भूलम स्ऩष्ट खलुने गयी तवमदवत गनारगवउनऩुनेछ ।   

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभ तवमदवत गने कभाचवयीरे तवमदवत गनुाऩने सम्ऩजिको 
चरनचलतीको भूलम कवमभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चयकते भोर कवमभ गयी भचुलुकव खडव गयी 
अलबरेख प्रशवसक सभऺ प्रलतरे्दन सयहत ऩेश गनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभ ऩञ्चयकते भोर कवमभ गदवा देहवम फभोजजभक कुयवरवइा 
आधवय लरइा कवमभ गनुाऩनेछ् 

(क)  लनरे्दकरे लनरे्दनभव खरुवएको भूलम; 

(ख) लनणामभव उलरेख बएको बए सो भूलम;    

(ग) ऩऺरे जभवनत र्व कुनै अन्म प्रमोजनको रवलग कवमाऩवलरकव सभऺ 
लनरे्दन ददॉदव खरुवएको भूलम; 

(घ) तवमदवत गदवा बै आएको स्थवनीम भूलमवॉकन अनसुवयको भूलम; 

(ङ) भवरऩोत कवमवारमरे कवमभ गयेको न्मूनतभ भूलम; 

(च)  अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकवयी लनकवमरे कुनै भूलम कवमभ 
गयेको बए सो भूलम; 

(छ) ऩञ्चयकते भोर कवमभ गनुाबन्दव तत्कवर अगवरै् कुनै खरयदलफयक्र 
बएको बए सो भूलम । 

स्ऩयष्टकयण् “ऩञ्चयकते भोर” बन्नवरे अचर सम्ऩजि लफयक्र गनुाऩदवा 
लफयक्रहनुे न्मनुतभ भूलमरवइा सम्झनऩुछा । 

  (४) उऩदपव (३) फभोजजभ गदवा देहवम फभोजजभको कुयवरवइा सभेत ध्मवनभव 
यवख्नऩुनेछ् 

(क)  औद्योलगक र्व व्मवऩवरयक र्व आर्वस ऺेत्र रगवमत सडक 
सञ्जवरसॉग  जोलडएको छ र्व छैन; तथव 

(ख) नगयऺेत्रलबत्र ऩने घयको हकभव घयको र्ताभवन अर्स्थव सम्फन्धभव 
प्रवयर्लधक भलुमवॉकन प्रलतरे्दन । 

८२. खवम्नजेलत भवत्र लररवभ गनुाऩने् (१) कवमाऩवलरकवरे दपव ८० फभोजजभ लररवभ गदवा 
असरुगनुाऩने फवॉयक खवम्ने जलत सम्ऩजिभवत्र लररवभ गनुाऩनेछ ।       

  (२) सम्ऩजि लररवभ गदवा सकवय बएको यकभ असरुउऩय गनुाऩने बन्दव फयढ 
बएभव सो फयढ बएको जलत यकभ सम्ऩजिर्वर ऩऺरवइा यपतवा गयीददनऩुछा । 

  (३) उऩदपव (२) फभोजजभ यकभ यपतवा ऩवउन े ऩऺ लररवभ गदवाको फखत 
उऩजस्थत नबएको बए यकभ यपतवा लरन आउनबुनी लनजको नवभभव सवत ददनको सूचनव 
जवयी गयीजझकवइा यकभ यपतवा गनुाऩछा । 



  (४) उऩदपव (३) फभोजजभ गदवा सम्फजन्धत ऩऺ यकभ यपतवालरन नआएभव उि 
यकभ सजञ्चतकोषभव दवजखर गयी आम्दवनीफवॉलध सदयस्मवहव गनुाऩछा । 

  (५) अलबरेख प्रशवसकरे दपव ८० फभोजजभ लररवभ गयेको सम्ऩजि सकवय गने 
ऩऺको नवभभव सम्ऩजि दतवा नवभसवयीको रवलग सम्फजन्धत कवमवारम र्व लनकवमभव ऩत्रवचवय 
गयी लनजरवइा सम्ऩजिको चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयवइा आर्श्मक ऩये सो सम्ऩजिको चरन 
चरवइाददनऩुछा ।  

  (६) मस ऐनभव अन्मत्र जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन दपव ८० फभोजजभको 
लररवभ प्रयक्रमव अगवडी फयढसकेऩलछ बयवउनऩुने यकभ फझुवउन लमवए ऩलन सो यकभ 
नफजुझ सम्ऩजि लररवभ गनुाऩनेछ । 

८३. लररवभ उऩयको उजयुी् मस ऐन फभोजजभ बएको लररवभको प्रयक्रमवभव जचि नफझु्ने ऩऺरे 
जनु प्रयक्रमव उऩय जचि नफझेुको हो सो बएको ऩन्र ददन लबत्र सलभलत सभऺ उजयुी ऩेश गयी 
बएको आदेश फभोजजभ गनुाऩनेछ । 

८४. लफगो बयवउॉदव र्व चरनचरवउॉदव रवगेको खचा्  मस ऐन फभोजजभ लफगो बयवउॉदव र्व 
चरनचरवउॉदव रवगेको खचा लफगो बयीददनऩुने र्व चरनददनऩुने सम्फजन्धत ऩऺरे व्महोनुाऩनेछ ।    

८५. मथवजस्थलतभव यवख्ने्  कवमाऩवलरकवरे मस ऐन फभोजजभ चरनचरवइा भवग्न र्व लफगो 
बयवइाऩवउन कुनै सम्ऩजि देखवइा लनरे्दन ऩयेऩलछ लफगो बयवउने र्व चरनचरवउन े कवमा सम्ऩन्न 
नबएसम्भको रवलग उि सम्ऩजि हकहस्तवन्तयण गना, बत्कवउन, लफगवना तथव कुनै प्रकवयको 
लनभवाण कवमा गयी उि सम्ऩजिको स्र्रुऩ ऩरयर्तान गना नऩवउने गयी योक्कव यवख्न सम्फजन्धत ऩऺको 
नवभभव आदेश जवयी गयी उि सम्ऩजि मथवजस्थलतभव यवख्नऩुनेछ ।     

८६. लनरे्दनफवट कवयर्वही गने् (१) अलबरेख प्रशवसकरे कुनै ऩऺरे दपव ८५ फभोजजभ 
बएको आदेश यर्ऩरयत कुनै सम्ऩजिको हक हस्तवन्तयण र्व स्र्रुऩ ऩरयर्तान आदद गयेको लनरे्दन 
ऩयेभव उि लनरे्दन दतवा गयी त्मस्तो गने ऩऺको नवभभव लतन ददनको म्मवद  जवयी गयी लनजरवइा 
हवजजय गयवइा सो लनरे्दन सलभलत सभऺ ऩेश गनुाऩनेछ ।     

  (२) सलभलतरे उऩदपव (१) फभोजजभको लनरे्दन ऩेश हनु आएभव ऩऺरवइा नमवॉ 
उजयुी दतवा गना नरगवइा उि लनरे्दनफवट नै आर्श्मक कवयर्वही गयी लनणाम गनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपव (२) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन उऩदपव (१) फभोजजभको 
लनरे्दनको व्महोयवफवट लनरे्दन सलभलतको ऺेत्रवलधकवय लबत्र नऩने यर्षमभव ऩयेको देजखएभव 
सलभलतरे उि यर्षमभव ऺेत्रवलधकवय ग्रहण गने अदवरत र्व लनकवम सभऺ जवन सनुवइा 
ददनऩुनेछ । 

८७. चरनचरवउन े सूचनव् (१) अलबरेख प्रशवसकरे सलभलतको लनणाम फभोजजभ चरन चरवइा 
ऩवउन लनरे्दन ऩयेभव चरन चरवउने लभलत खरुवइा परवनो लभलतभव परवनो घय जग्गवको चरन 



चरवउन कभाचवयी खयटइा आउने हुॉदव सो लभलत अगवरै् घय जग्गव खवलर गयीददन ु बलन चरन 
ददनऩुने ऩऺको नवभभव सूचनव जवयी गनुाऩनेछ ।    

  (२) चरनददनऩुने सम्ऩजि उजयुीको ऩऺफवहेक अन्म कसैको बोगचरनभव यहेको 
बएभव अलबरेख प्रशवसकरे सोयह ऩऺको नवभभव उऩदपव (१) फभोजजभको सूचनव 
जवयीगनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपव (१) फभोजजभ तोयकएको लभलतभव खयटइाजवॉदव घयजग्गव खवरी गयेको 
बए सम्फजन्धत कभाचवयीरे चरन चरवइा ददएको भचुलुकव खडवगयी तथव घयजग्गव खवरी 
नगयेको बए खवरी गयवइा चरन चरवइा चरन चरवएको भचुलुकव खडव गयी प्रलतरे्दन सवथ 
अलबरेख शवखवभव ऩेश गनुाऩनेछ ।       

ऩरयच्छेद-१० 

यर्यर्ध 

८८. नक्कर लनरे्दन् (१) सलभलत सभऺ दतवा यहेको उजयुीको कुनै सयोकवयर्वरव ऩऺरे 
यर्र्वदको लभलसरभव यहेको कुनै कवगजऩत्रको नक्कर लरनको रवलग लनरे्दन ददएभव सलभलतरे उि 
ऩऺरवइा सो कवगजको नक्कर उऩरब्ध गयवउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपव (१) फभोजजभको लनरे्दन ददॉदव सम्फजन्धत ऩऺरे उजयुी शवखवभव 
यहेको लभलसरको नक्कर लरनऩुदवा उजयुी प्रशवसक तथव अलबरेख शवखवभव यहेको लभलसरको 
नक्कर लरनऩुने बएभव अलबरेख प्रशवसक सभऺ लनरे्दन ऩेश गनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपव (१) फभोजजभको लनरे्दन ददनको एघवय फजे अगवरै् ऩेश बएभव 
सम्फजन्धत कभाचवयीरे सोयह ददन य सो बन्दव ऩछर ऩेश बएभव सम्बर् बएसम्भ सोयह ददन 
नबए सोको बोलरऩलट नक्कर उऩरब्ध गयवउनेछ । 

  (४) उऩदपव (१) फभोजजभ लनरे्दन ददॉदव पयक पयक उजयुीको रवलग पयक 
पयक लनरे्दन ददनऩुनेछ । 

  (५) यर्र्वदको कुनै ऩऺरे उऩदपव (१) फभोजजभको लनरे्दन ददॉदव नक्करको सिवभव 
कवगजऩत्रको पोटो जखच्ने अनभुलत भवगेभव सो ददनऩुनेछ । 

  (६) नक्कर लनरे्दन ददॉदव अनसूुची-१५ फभोजजभको ढवॉचवभव ददनऩुनेछ । 

८९. नक्कर दस्तयु् (१) सम्फजन्धत प्रशवसकरे दपव ८८ फभोजजभ नक्कर र्व पोटो जखच्नको 
रवलग लनरे्दन ददनेऩऺसॉग देहवम फभोजजभको दस्तयु लरइा नक्कर उऩरब्ध गयवउनऩुनेछ् 

(क) नक्करको हकभव सक्कर ऩवनवको प्रलत ऩषृ्ठको रू ५।– रुऩैमवॉको दयरे; 



(ख) सलभलतको लनणाम कवगजको हकभव प्रलत सक्कर ऩवनवको प्रलत ऩषृ्ठको रू 
५।– रुऩैमवॉको दयरे; तथव 

(ग) लरखत कवगजऩत्रको नक्कर नलरइा पोटो जखच्न चवहेभव प्रलत ऩवनवको रू 
५।–         रुऩैमवॉको दयरे । 

  (२) उऩदपव (१) भव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन प्रचलरत कवनून फभोजजभ 
नक्कर दस्तयु नरवग्ने ऩऺरवइा मस दपव फभोजजभको दस्तयु रवग्नेछैन । 

  (३) मस दपव फभोजजभ नक्कर उतवय गयी रैजवने ऩऺरे नक्कर उतवय गदवा रवगेको 
खचाको व्मर्स्थव आपै गनुाऩनेछ । 

९०. दस्तयु उलरेख गने् (१) नक्कर प्रभवजणत गने सम्फजन्धत प्रशवसकरे नक्कर प्रभवजणत गदवा नक्कर 
रैजवन े ऩऺको नवभ थय तथव उजयुीभव हैलसमतकव सवथै नक्कर उतवय गयेर्वऩत दवजखर गयेको 
दस्तयु य नक्कर ऩवनव सभेत उलरेख गयी नक्कर ददएको व्महोयव जनवइा नक्कर प्रभवजणत गनुाऩनेछ 
। 

   
९१. दस्तयु चिुव नबइा नक्कर नददइने्  सम्फजन्धत प्रशवसकरे मस ऐन फभोजजभ नक्कर भवग्न े

ऩऺरे नक्कर उतवय गदवा दपव ८९ फभोजजभ रवग्ने दस्तयु दवजखर नगदवासम्भ नक्कर ददनेछैन य 
सो नक्करको आलधकवरयकतव प्रभवजणत गना ऩवउनेछैन ।  

९२. प्रचलरत कवनून फभोजजभ हनुे्  मस ऐनभव जनुसकैु कुयव रेजखएको बए तवऩलन उजयुीसॉग 
सम्फजन्धत प्रचलरत कवनूनभव कुनै कुयव रेजखएको बए सोभव रेजखए जलतको हकभव सोयह फभोजजभ 
हनुेछ । 

९३. न्मवयमक सलभलतको खचा्   न्मवयमक सलभलतकव ऩदवलधकवयीहरुरे  न्मवयमक सम्ऩवदनको 
आधवयभव  प्रत्मेक लनरुऩण य भेरलभरवऩ ( पैसरवको बएको ददनको भवत्र) बएको भदु्धवभव सलभलत 
सॊमोजकरे रु २००० , सलभलत सदश्मरे रु १५००, य सम्ऩवदन गयवउने कभाचवयीरे रु १२०० 
को दयरे प्रोत्सवहन तथव खवजव खचा फवऩत प्रवप्त गनेछन। 

९४. लनमभ फनवउन ेअलधकवय् सलभलतरे मस ऐनको प्रबवर्कवयी कवमवान्र्मनको रवलग आर्श्मक 
लनमभ फनवउन सक्नेछ । 

  



 

अनसुूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयमयत समक्ष पेश गरकेो 

यनवेदन-पत्र 

 

.............. यजल्ला हररपवुाा  नगरपायलका वडा नं  ............... ......... .वनने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमयत 

वषा  ..................को .................................. ........................... .............यनवेदक (क्षथम पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यजल्ला .. .हररपवुाा  नगरपायलका               वडा नं  ............... ......... .वनने वषा 

..................................................................................................यवपक्षी (दो ो पक्ष)  

यवषयः सम्वन्ध यवच्छेद 

म यनम्न वुुँदाहरुमा लेयिए वमोयजम यनवेदन गदाछु : 

१. म यनवेदक र यस यववादको दो ो पक्षयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनसुार 

यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चात २ वषासम्म ऄथाात २०७१ सालसम्म हामीयवच समुधरु दाम्पत्य 

जीवन रहेको यथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक अपसमा 

लोग्ने नवाननीयवचको सहमयत र सहकायामा छोरा जन्मेपछी क्रमशः समनया देयिुँदै जान थाल्यो । 

२०७१ सालको यतहारमा माआत गएपछी ईनी घर अआनन् । पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनरुोध गरे ुँ  

। २ पटकसम्म यलन गएुँ । तर यनजले यतमीसुँग मेरो जीवन चल्न सक्दैन, म घर जान सयिन, यतमी जे 

गनुापछा  गर भयन ठाडो जवाफ यदन थायलन । के कारणले यनतो हुन गयो भयन सोध्दा ऄव यतम्रो र मेरो 

सम्वन्ध छैन अफुिसुी गर र  मलाइ सम्पका  नगर,गरमेा राम्रो हुुँदैन भयन धाक धम्की र त्रास मसेत यदआन 

। लामो समयसम्म मन फककेल ला र घर अईयलन भयन पिखी  वसे ुँ तर अइनन । कररव ३ वषापछी ऄथाात 

२०७४ साल भाद्र मयहनामा पनुः यलन गएुँ तर यवपक्षी मसुँग वोल्दै नवोली घरयभत्र यछररन र साला जेठान 

पठाइशारीररक अक्रमण गनकेल सम्मको काया गरी मलाइ तथानाम गायल गलौच गर े । मयुककलले ज्यान 



जोगाइ यनराश भएर घर फयका एुँ र ऄव दो ो पक्षश्रीमती मसुँग पनुः फयका  अईने र दाम्पत्य जीवन समुधरु 

हुने सम्भावना नभएकोले पाररवाररक यववाद यनरुपणका लायग यो यनवेदन यदन अएको छु ।  

२. यस सयमयतबाट दो ो पक्ष यझकाइ जे जो वझु्नपुछा  वझुी यववाद यनरुपण गराइपाईुँ ।  

३. यस नगरपायलका  जारी भएको नथानीय न्याययक कायायवयधको दफा १४ ि ....वमोयजम यनवेदन 

दनतरु रु      दो ो पक्ष १ जनालाइ म्याद सूचना दनतरु रु ........., पाना २ को यनवेदनको क्षयतयलपी 

दनतरु रु.......  .............समेत गरी जम्मा रु ......यसै यनवेदनसाथ दायिल गरकेो छु ।  

४. यो यनवेदन नथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२ )ऄनसुार यसै सयमयतको 

ऄयधकारके्षत्रयभत्र पदाछ ।  

५. यो यनवेदन हदम्यादयभतै्र छ र म यनवेदकलाइ यस यवषयमा यनवेदन यदने हकदैया क्षाप्त छ ।  

६. यस यवषयमा ऄन्यत्र कही ुँ कतै कुनै यनकायमा कुनै क्षकारको यनवेदन यदएको छैन ।  

७. यसमा दो ो पक्षको माआती तफा का र मेरो घर तफा का पररवारका सदनयहरु यझकाइ थप व्यहोरा 

वझु्न सयकनेछ ।  

८. यसमा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो सत्य हुन्, झठुा ठहर ेकानून वमोयजम सजाय भोग्न तयार छु 

।  

 

यनवेदक 

नामः  ............................. 

इलत सॊर्त  ............. सवर...................भयहनव......................गते.....................योज शबुभ  
।  



अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उजयुी दतवा गयेको लनस्सवको ढवॉचव 

श्री .................... 

........................ । 

 

यर्षम:  उजयुी दतवाको लनस्सवऩत्र सम्फन्धभव । 

 

.................... फस्ने तऩवइ  ........................रे  ....................फस्ने  .......................
यर्रुद्धभव  .......................................बनी उजयुी दतवा गना लमवएकोभव आजको लभलतभव दतवा 

गयी दतवा नॊ ................ .कवमभ बएकोरे मो लनस्सव जवयी गरयददएको छ ।  

 

अलधकृत कभाचवयी 

दस्तखत:   ........  

लभलत:   ...........  

  



अनसुूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपााइा 

न्मवयमक सलभलत हरयऩरु्वा नगयऩवलरकवभव खडव गरयएको तवयेख बयऩवई 

 

र्वदी           प्रलतर्वदी 

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

भदु्दव  .................... 

लभलत ........... भव ......................................... कवभ बएकोरे सोही ददन ........... फजे 
मस न्मवयमक सलभलत/कवमवारमभव उऩजस्थत हनुेछु बनी सही गने ...... 

 

र्वदी ................         प्रलतर्वदी 
................ 

 

इलत सॊर्त  ............. सवर...................भयहनव......................गते.....................योज शबुभ  
।  

 

  



अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्मवयमक सलभलत 

हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव 

फवट जवयी बएको तवयेखको ऩचवा 

 

र्वदी        प्रलतर्वदी 

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

भदु्दव् ...................... 

 

लभलत ............... भव .................... कवभ गना ........ फजे हवजजय हनु आउनहुोरव ।  

 

पवॉटर्वरवको दस्तखत  

लभलत ................. 

 

  



अनसुूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

हररपुर्ाा नगरपान्िका 

प्रन्तर्ादको ढाँचा 

लरजखत जर्वपको नभूनव 

न्मवयमक सलभलत सभऺ ऩेश गयेको 

लरजखत जर्वप 

प्रथभ ऩऺ 

................................जजलरव  हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव र्डव नॊ  ...........................र्स्ने   
..................को ....................... (नवतव सम्फन्ध उलरेख गने ( र्षा  .............

को.....................................................................लरजखत जर्वप प्रस्ततुकतवा  

दोस्रो ऩऺ 

.............. जजलरव.   हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव     , र्डव नॊ  ............... .र्स्ने 
...................................................................को छोयव र्षा  .........को 

....................................................................................................यर्ऩऺी 
)लनरे्दक(  

यर्षम सम्र्न्ध यर्च्छेद । 

भ लनम्न र्ुॉदवहरुभव रेजखए र्भोजजभ लनरे्दन गदाछु : 

१. भ लरजखत जर्वप प्रस्ततुकतवा य यर्ऩऺी लनरे्दकयर्च सॊर्त २०६९ सवरभव सवभवजजक 
ऩयम्ऩयव अनसुवय यर्र्वह बएको व्महोयव दठक हो । हवभीफवट २०७१ सवर जेठभव १ छोयवको 
सभेत जवमजन्भ बएको दठक हो । २०७१ सवरको लतहवयभव भवइत गएऩछर भ घय नपकेको, 
ऩटक ऩटक घय आउन पोनफवट अनयुोध गयेको, २ ऩटकसम्भ लरन आएको तय भ घय 
नगएको,भैरे यर्ऩऺी लनरे्दकरवई दवम्ऩत्म जीर्न चलन नसक्ने बनेको य भेयव दवईबवईरे शवयीरयक 
आक्रभण गने सम्भको कवमा गयेकोबलन कऩोरकजलऩत झठुव य हुॉदै नबएकव लनयवधवय व्महोयव 
उलरेख गयी यर्र्वद गयेको कुयव उलरेख गना चवहवन्छु ।  



२. भरवई यर्ऩऺी लनरे्दक सभेत लभरी गवलर गरौच, डय, धवक, धम्की देखवई हवतऩवत गयी 
घयफवट लनकवरव गयेऩछर भ भवइतीभव आई र्सेकी हुॉ । यर्र्वह बएको केही र्षाऩछर यर्नव कवयण 
भभवथी यर्लबन्न यकलसभकव आयोऩ रगवई अऩभवन गने, गवरी गरौच गने रगवमतकव कवभहरु 
हुॉदैगए । ऩरयर्वयकव अन्म सदस्महरुरे भ भवथी घृणव गने, र्ोरचवर नगने जस्तव कवमा गयेऩलन 
यर्ऩऺीफवट केही सभम भरवई नै सभथान य सहमोग गदै आएकव लथए तय ऩछर यर्ऩऺी लनरे्दक 
सभेत उलनहरुसॉगै लभरे य भरवई जर्यजस्त गयफवट लनकवलन ेकवमाभव सहबवगी बए  । के कुन 
कवयणरे र्व भेयो के गलतीरे मसो गयेकव हनु बलन र्झु्दव रे्रवरे्रव दवइजो नलमवएको बलन भवइती 
ऩऺसभेतको  आरोचनव गने गयेकव लथए । सवमद उलनहरुरवई दवइजोकै रोबकव कवयण भरवई 
घयफवट लनकवरीददएकव हनुऩुदाछ । भैरे कुनै गलती नगयेको य यर्ऩऺी रोग्नेसॉग ऩूर्ार्त भवमव, 
सद्भवर् य सम्भवन मथवर्त यहेकोरे रोग्ने स्र्वस्नीको सम्र्न्ध मथवर्त कवमभ गयीऩवउॉ ।  

३. घयफवट जर्यजस्त लनकवरेऩछर ४ भयहनवको नवर्वरक छोयव कवखी च्मवऩेय भवइती आएको 
झण्डै ३ र्षासम्भ रे्खर्य, सम्ऩका यर्यहन र्सी अयहरे एक्कवसी सम्र्न्ध यर्च्छेदको भवग गयी लनरे्दन 
ददन ुआपैँ भव आश्चमाजनक रवगेको छ, सत्म तथ्म र्जुझ कवनून र्भोजजभ गरयऩवउॉ ।  

४. .........................फवट जवयी बएको स्थवनीम न्मवयमक कवमायर्धीको दपव ....र्भोजजभ 
लरजखत जर्वप र्वऩत दस्तयु रु ......मसै लनरे्दनसवथ दवजखर गयेको छु ।  

५. मो लरजखत जर्वप म्मवदलबतै्र लरई भ आपैं  उऩजस्थत बएको छु ।  

६. मस यर्षमभव अन्मत्र कहीीँ कतै कुनै लनकवमभव कुनै प्रकवयको लनरे्दन ददएको छैन ।  

७. मसभव रेजखएकव व्महोयव दठक सवॉचो सत्म हनु , झठुव ठहये कवनून र्भोजजभ सॊजवम बोग्न 
तमवय छु ।  

लनरे्दक 

नवभ् ................................... 

इलत सॊर्त  .................सवर  .....................भयहनव  .............. गते ....................योज 
शबुभ  । 

 

 



  



अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

  न्मवयमक सलभलतफवट जवयी बएको 

म्मवद सूचनव 

.............................................................र्स्ने ........................को नवउॉभव................. 

             हरयऩरु्वा    नगयऩवलरकव कवमवांरमफवट जवयी बएको १५(ऩन्र)  ददने सूचनव  

 

...............................................र्स्ने ....................................................................रे तऩवतको 
यर्रुद्ध लफफवद ऩयको बलन लनफेदन दतवा गयेको हदुवॉ सो को प्रलतलरयऩ मसै सवथ ऩठवईएको 

छ।...............अत् तऩवईरे म्मवद फझेुको रयतऩफुाक तवभेर बएको लभलतरे १५ ददनलबत्रभव 
आफ्नो बनवई सयहत आपै र्व कवननु फभोजजभ र्वयेस भवपा त मस कवमवारमभव आउनहुोरव। 
अन्मथव कवननु फभोजजभ हनुे ब्महोयव जवनकवयी गयवईन्छ। 

 

इलत सम्फत ...................सवर.......................भयहनव......................गते 
योज.............शबुभ  .........।  

  



अनसुूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

हरयऩफुवा नगयऩवलरकव न्मवयमक सलभलत 

सॊमोजक श्री......................................................................................... 

सदस्म श्री........................................................................................... 

सदस्म श्री........................................................................................... 

लनणाम 

सॊर्त ............... सवरको लनरे्दन नॊ........ 

यर्षम् र्रेसीफवट ऩवनी झवयेको । 

 

................. जजलरव हरयऩरु्वा  नगयऩवलरकव  र्डव नॊ............ ...............................र्स्ने 

..................................................................................प्रथभ ऩऺ 

यर्रुद्ध 

................. जजलरव  हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव  र्डव नॊ............ ...............................र्स्ने 

..................................................................................दोस्रो ऩऺ 

स्थवनीम सयकवय सॊचवरन ऐन २०७४ को दपव ४७(१)ञ र्भोजजभ लनरे्दन दतवा बई सोही 
ऐनको दपव ४६ र्भोजजभ गठन बएको न्मवयमक सलभलत सभऺ प्रस्ततु हनु आएको भदु्दवको 
सॊजऺप्त तथ्म य लनणाम मस प्रकवय छ्  

 

 

(१) हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव  र्डव नॊ. ....................... नक्सव लसट नॊ.... 
यक.नॊ........ऺे.प...........को घयजग्गवभव ऩजश्चभ तपा कव यक.नॊ..........कव सॊलधमवय यर्ऩऺी 
...................रे घय र्नवउॉदव आफ्नो घयजग्गवभव लसभवनवसम्भ आई जोलड र्नवएको तय छत 



तथव र्रेसीको ऩवनी आफ्नो घय कम्ऩवउण्डलबत्र झवनेगयी र्नवएको हुॉदव सो र्रेसी र्न्द गयवइऩवउॉ 
बने्न लनरे्दकको लनरे्दन व्महोयव ।  

(२) हरयऩरु्वा नगयऩवलरकवफवट प्रचलरत बर्न लनभवाण सम्र्न्धी भवऩदण्ड र्भोजजभ इजवजत प्रवप्त 
गयी बर्नको नक्सव सभेत स्र्ीकृत गयवई सो नक्सव र्भोजजभ बर्न लनभवाण गयेको हुॉ । यर्ऩऺी 
लनरे्दकरे बन ेर्भोजजभ आफ्नो घयको छत तथव र्रेसीको ऩवनी लनजको घय कम्ऩवउण्डलबत्र झवने 
नगयेको आफ्नै घयजग्गवभव झवने गयेको हुॉदव झठुव लनरे्दन खवयेज गरयऩवउॉ बने्न प्रत्मथॉको लरजखत 
जर्वप ।  

(३) .............. नगयऩवलरकवफवट स्थरगत लनरयऺण तथव सर्ेंऺण गना गएकव प्रवयर्लधक 
टोलररे स्थरगत लनरयऺण गयी लभलत.........भव ऩेश गयेको स्केच सयहतको प्रलतरे्दनफवट प्रत्मथॉको 
घयतपा फवट छत तथव र्रेसीको ऩवनी खस्दव लनरे्दकको घय कम्ऩवउण्डलबत्र ऩने गयेको देजखन्छ 
बने्न व्महोयव उलरेजखत बएको  ।  

(४) यर्र्वदकव दरैु् ऩऺरवई भेरलभरवऩ गयवउने प्रमोजनकव रवलग...हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव र्डव 
नॊ........,................. भव यहेको भेरलभरवऩ केन्द्रभव ऩठवउॉदव भेरलभरवऩ हनु नसकी पयका  आएको 
।  

लनणाम 

दरैु् ऩऺरवई सनुरु्वईको रवलग आज ऩेशी तोयकएकोभव यर्र्वदकव सम्र्जन्धत ऩऺहरु स्र्मभॊ तथव 
लनजहरुफवट लनमिु गयेकव कवनून व्मर्सवमीहरु सभेतको बनवई सनुी ऩनु् लभरवऩत्र गनुाहोस बलन 
सम्झवउॉदव र्झुवउॉदव ऩलन लभरवऩत्र गना भञ्जुय नगनुा बएकोरे पवइरभव सॊरग्न प्रभवण 
कवगजहरुको सभेत भूलमवङ्कन गयी स्थवनीम सयकवय सॊचवरन ऐन २०७४ को दपव ४९(२) 
र्भोजजभलनणाम ददनऩुने हनु आई लनणामतपा  यर्चवय गदवा लनरे्दकको यक. नॊ....को ऩजश्चभतपा  
प्रत्मथॉको यक.नॊ....को घयजग्गव जोलडएय यहेकोभव यर्र्वद देजखएन । लनरे्दकको बनवई अनसुवय 
आफ्नो घय कम्ऩवउण्डलबत्र प्रत्मथॉको छत तथव र्रेसीको ऩवनी झवयेको हो होइन बलन स्थरगत 
रुऩभै जवॉचर्झु गयी प्रवयर्लधक प्रलतरे्दन ऩेश गना कवमवारमफवट खयट गएकव प्रवयर्लधक कभाचवयीरे 
लभलत.............भव ऩेश गयेको स्केच सयहतको प्रवयर्लधक प्रलतरे्दन सभेतफवट लनरे्दकको भवग दवर्ी 
र्भोजजभ आफ्नो घय कम्ऩवउण्डलबत्र प्रत्मथॉको छत तथव र्रेसीफवट ऩवनी झने गयेको बने्न ऩयुष्ट 
हनुे देजखन्छ । प्रत्मथॉरे मस कवमवारमफवट ऩवरयत गयेको नक्सवभव सभेत छत तथव र्रेसीको 
ऩवनी आफ्नै घयजग्गवभव झवने बलन देखवईएको य लनरे्दकको घय कम्ऩवउण्डलबत्र ऩवनी झवना 
ऩवउनऩुछा बलन प्रत्मथॉरे दवर्ी यर्योध गना सभेत नसकेको य प्रचलरत कवनून य प्रचरनफवट सभेत 



अकवाको घय कम्ऩवउण्डलबत्र आफ्नो छत तथव र्रेसीको ऩवनी झवना ऩवउने नदेजखएको हुॉदव 
लनरे्दकको भवग र्भोजजभ प्रत्मथॉरे आफ्नो छत तथव र्रेसीफवट आफ्नै घय जग्गवभव ऩवनी झवने 
प्रर्न्ध गनुाऩने देजखन्छ । लनरे्दकको घय कम्ऩवउण्डभव ऩवनी झवना नऩवउने ठहछा  । सो 
ठहनवारे तऩजशर फभोजजभ गनुा ।  

तऩजशर 

१. सयोकवयर्वरवरे नक्कर भवग गना आएभव लनमभवनसुवय दस्तयु लरई नक्कर ददन ु।  

२. मो लनणामभव जचि नर्झेु ३५ ददनलबत्र ..............जजलरव अदवरतभव ऩनुयवरे्दन गना जवन ु
बलन  प्रत्मथॉरवई सनुवईददन ु।  

३. म्मवदलबत्र ऩनुयवरे्दन नऩयेभव कवनून र्भोजजभ लनणाम कवमवान्र्मन गनुा/गयवउन ु।  

इलत सॊर्त  ............. सवर...................भयहनव......................गते.....................योज शबुभ  
।  

 

  



अनसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

हररपुयर्ाा नगरपान्िका 

अधतररम सरंक्षर्ात्मक आदेशको  

 

........................................................... न्याययक समियि 

सॊयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

सॊवि ............................ सालको यनवेदन नॊ........ 
विषयः  वऩडितऱाई उऩचार गराउने सम्िन्धमा । 

................. जजल्ला हरिऩुवाा नगिऩामलका  वडा नॊ............ ...............................वस्ने 

..................................................................................प्रथि ऩऺ 

विरुद्ध 

................. जजल्ला हरिऩुवाा नगिऩामलका वडा नॊ............ ...............................वस्ने 

..................................................................................दोस्रो ऩऺ 

यसिा यनवेदकको िाग विोजजि ..........................जजल्ला हरिऩुवाा नगिऩामलका  वडा 
नॊ................................ वस्ने ...............को नायि ..........................को छोिा/छोिी वर्ा 
................ को ................ले आपुलाई असाध्य िोग लागग यनयमिि रुऩिा हप्िाको २ ऩटक 
िगृौला डायलोमसस गना गिककत्सकले मिपारिस गिेकोिा एकाघिका छोिा वर्ा .................. 
को ...........................ले यनयमिि रुऩिा डायलोमसस गना अटेि गिेको, घरि घरि रुऩैँया 
नभएको वहाना गने गिेको, कहहले कहहले कायाालयको कािको व्यस्ििाले पुसाद नमिलेको 
आहद कािण जनाई आपुले यनयमिि प्राप्ि गनुाऩने स्वाथ्य सेवा प्राप्ि गना नसकेको हुॉदा 
आफ्नो जीवन झनझन खििायुक्ि वन्दै गएको भयन अस्ऩिालको गिककत्सकको ऩुजाा ि 
मिपारिस सहहि ऩेि हुन आएको यनवेदन उऩि प्रािजभभक रुऩिा जाॉिवुझ गदाा व्यहोिा 
िनामसव देखखएको हुॉदा हाललाई यनवेदकको लागग गिककत्सकले मिपारिस गिे विोजजि हिेक 
हप्िा २ ऩटक डायलोमसस गनुा गिाउनु िथा यनजको स्वाथ्य लाभका लागग आवश्यक अन्य 
प्रवन्ध सिेि मिलाउनु भयन स्थानीय सिकाि सॊिालन ऐन २०७४ को दपा ४९(८) विोजजि 
ववऩऺी ........................को नाििा यो अन्िरिि सॊिऺणात्िक आदेि जािी गरिहदएका छौं । 



यो आदेि मिमसल सािेल िाखी ववऩऺीलाई लेखी  ऩठाईहदनु । यो आदेि अनुसाि उऩिाि 
भएको जानकािी प्राप्ि गिी मिमसल सािेल िाख्न ुि यनयिानुसाि ऩेि गनुा ।  

 

ईयि सॊवि ................... साल ..........िहहना....गिे िोज..िुभि ्। 

 



अनसुूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

हररपुर्ाा नगरपान्िका 

न्मिापत्रको िान्ग न्नरे्दनको ढाँचा 

हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव न्मवयमक सलभलतसभऺ ऩेश गयेको लभरवऩत्रको सॊमिु लनरे्दनऩत्र 

.............. जजलरव हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव  र्डव नॊ  ............... ......... .र्स्ने 
.................................................................................................को 

छोयव/छोयी/श्रीभलत  

र्षा  ..................को ...............................................................................लनरे्दक 
)प्रथभ ऩऺ(  

यर्रुद्ध 

.............. जजलरव   हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव            र्डव नॊ  ............... ......... .र्स्ने र्षा 
....... ...........को ............................................लरजखत जर्वपकतविृ )दोस्रो ऩऺ(  

यर्षम् सम्र्न्ध यर्च्छेद । 

हवभी लनरे्दक  लनम्न लरजखत लनरे्दन गदाछौ्  

१. हवभीयर्च सॊर्त २०६९ सवरभव सवभवजजक ऩयम्ऩयव अनसुवय यर्र्वह गरयएकोभव करयर्  २ 
र्षासम्भ  सभुधयु दवम्ऩत्म जीर्न यहेको लथमो । हवभीफवट २०७१ सवर जेठभव १ छोयवको 
सभेत जवमजन्भ बएको,   सोयह र्षा २०७१ सवरको लतहवयभव भवइत गएऩछर घय नआएको, ऩटक 
ऩटक घय आउन पोनफवट अनयुोध गयेको, लरन गएको तय उलटै कुटयऩट गयी ऩठवएको बलन 
लनरे्दकको लनरे्दन ऩयेको ।  

२. आपुरवई दवइजो नलमवएको लनउॉफवट घयभव हेरव गयेको, अऩभवन गयी जर्यजस्त घयफवट 
लनकवरव गयेको हो । आपु खशुीरे भवइत गई र्सेको होइन अझऩलन रोग्नेप्रलत आफ्नो मथवर्त 
भवमव, सद्भवर् य सम्भवन यहेकोरे रोग्ने स्र्वस्नीको सम्र्न्ध मथवर्त कवमभ गयवईऩवउॉ बने्न 
प्रत्मथॉको लरजखत जर्वप यहेको  ।  



३. हवभी झगडव गरय आमौं, केहीर्षा रोग्ने स्र्वस्नी छुयटएय र्स्मौं, हवभीफवट एक सन्तवनको 
जवमजन्भ सभेतबैसकेको छ । घयभव सवभवन्म घयवमसी यर्षमरे भनभटुवर् बई रोग्ने स्र्वस्नी 
अरग अरग र्सेकोभव हरयऩरु्वा नगयऩवलरकवको  न्मवयमक सलभलत भवपा त र्डव नॊ ................. .

अन्तगातको ........................ ....भेरलभरवऩ केन्द्रभव भेरलभरवऩकतवा को ऩहरभव आऩसभव 
छरपर गयी लभरी आएको व्महोयव मो छ की यर्गतभव जे जस्तव यर्षमभव असभझदवयी तथव 
रे्भेर बएको बएतवऩनी हवभीयर्च एक अकवाप्रलत यर्श्ववस, सदबवर् य प्रभे कवमभै यहेकोरे रोग्ने 
स्र्वस्नीको सम्र्न्ध यर्च्छेद गयी ऩवउॉ बने्न लनरे्दन दवर्ी छोलड ऩनु् सभुधयु सम्र्न्धकव सवथ 
दवम्ऩत्म जीर्नरवई व्मर्जस्थत ढॊगरे अगवलड र्ढवउने छौं । लनरे्दकको घयभव तत्कवर रोग्ने 
स्र्वस्नी लभलर र्स्ने र्वतवर्यण नहनुे बएकोरे छुिै ठवउभव डेयव लरई र्स्न हवभी दरैु् ऩऺ सहभत 
बएकवरे स्थवनीम सयकवय सॊचवरन ऐन २०७४ को दपव ४७ )२ (र्भोजजभ मो लभरवऩत्रको 
सॊमिु लनरे्दन ऩेश गयेकव छौं , रेजखए र्भोजजभ लभरवऩत्र गयी ऩवउॉ ।  

४. हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव स्थवनीम न्मवयमक कवमायर्धी र्भोजजभ मो लभरवऩत्रको सॊमिु लनरे्दन 
दस्तयु फवऩत रु ...........मसैसवथ सॊरग्न छ ।  

५. मसभव रेजखएकव व्महोयव दठक सवॉचो  हनु , झठुव ठहये कवनून र्भोजजभ सहुॉरव र्झुवउॉरव ।  

लनरे्दकहरु 

...................................... प्रथभ ऩऺ 

.................................... दोस्रो ऩऺ 

 

इलत सॊर्त  ............. सवर...................भयहनव......................गते.....................योज शबुभ  
।  

 

  



अनसुूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

हररपुर्ाा नगरपान्िका 

न्मिापत्रको ढाँचा 

  

/नगरपायलका न्याययक सयमयतसमक्ष पेश गरकेो यमलापत्रको संयिु यनवेदनपत्र 

.............. यजल्ला हररपवुाा  नगरपायलका वडा नं  ............... ......... .वनने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमयत  

वषा  ..................को ...............................................................................यनवेदक (क्षथम पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यजल्ला                             हररपवुाा  नगरपायलका                  , वडा नं 

यलयित जवाफकताा........................को .......................वनने वषा........................ )दो ो पक्ष( 

यवषयः सम्वन्ध यवच्छेद । 

हामी यनवेदक  यनम्न यलयित यनवेदन गदाछौं : 

१. हामीयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनसुार यववाह गररएकोमा कररव  २ 

वषासम्म  समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको यथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत 

जायजन्म भएको,   सोयह वषा २०७१ सालको यतहारमा माआत गएपछी घर नअएको, पटक पटक घर 

अईन फोनबाट ऄनरुोध गरकेो, यलन गएको तर ईल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेदकको यनवेदन 

परकेो ।  

२. अफुलाइ दाआजो नल्याएको यनईुँबाट घरमा हेला गरकेो, ऄपमान गरी जवरजनत घरबाट 

यनकाला गरकेो हो । अफु िशुीले माआत गइ वसेको होआन ऄझपयन लोग्नेक्षयत अफ्नो यथावत माया, 

सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने नवाननीको सम्वन्ध यथावत कायम गराइपाईुँ भन्ने क्षत्यथखी को यलयित 

जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गरर अयौं, केहीवषा लोग्ने नवाननी छुयटएर वनयौं, हामीबाट एक सन्तानको 

जायजन्म समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यवषयले मनमटुाव भइ लोग्ने नवाननी ऄलग ऄलग 



वसेकोमा हररपवुाा  नगरपायलकाको को न्याययक सयमयत माफा त वडा नं  ................. .ऄन्तगातको 

 ............................मेलयमलाप केन्द्रमा मेलयमलापकताा .................को पहलमा एक अपसमा 

छलफल गरी यमली अएको व्यहोरा यो छ की यवगतमा जे जनता यवषयमा ऄसमझदा री तथा वेमेल भएको 

भएतापनी हामीयवच एक ऄकााक्षयत यवश्वास, सदभाव र के्षम कायमै रहेकोले लोग्ने नवाननीको सम्वन्ध 

यवच्छेद गरी पाईुँ भन्ने यनवेदन दावी छोयड पनुः समुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाइ व्यवयनथत 

ढंगले ऄगायड वढाईने छौं । यनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने नवाननी यमयल वनने वातावरण नहुने 

भएकोले छुटै्ट ठाईमा डेरा यलइ वनन हामी दवैु पक्ष सहमत भएकाले नथानीय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को दफा ४७ (२ )वमोयजम यो यमलापत्रको संयिु यनवेदन पेश गरकेा छौं , लेयिए वमोयजम 

यमलापत्र गरी पाईुँ ।  

४. हररपवुाा  नगरपायलकाको नथानीय न्याययक कायायवधी वमोयजम यो यमलापत्रको संयिु यनवेदन 

दनतरु बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ ।  

५. यसमा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो  हुन्, झठुा ठहर ेकानून वमोयजम सहुुँला वझुाईुँला ।  

यनवेदकहरु 

...................................... क्षथम पक्ष 

.................................... दो ो पक्ष 

 

इलत सॊर्त  ............. सवर...................भयहनव......................गते.....................योज शबुभ  
। 

 

  



अनसुूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेिन्मिापकताामा सूचीकृत हुने न्नरे्दन ढाँचा 

न्मवयमक सलभलत 

हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव सभऺ ऩेश गयेको लनरे्दन 

 

यर्षम् भेरलभरवऩकतवाभव सूचीकृत हनु ऩवउॉ ।  

 

प्रस्ततु यर्षमभव तऩलसरभव उलरेजखत कवगजवतहरुको प्रलतलरऩी सवथै यवखी हरयऩरु्वा नगयऩवलरकवको 
न्मवयमक सलभलत अन्तगातकव ............ भेरलभरवऩ केन्द्रभव सूचीकृत बई भेरलभरवऩ गयवउन 
अनभुती ऩवउॉ बनी लनरे्दन गदाछु ।  

तऩलसर  

१) नवगरयकतव प्रभवणऩत्रको छवॉमवकऩी,  

२) स्नवतक तहसम्भ उलतणा गयेको शैजऺक प्रभवणऩत्रको छवॉमवकऩी, 

३) भेरलभरवऩकतवाको तवलरभ प्रवप्त गयेको प्रभवणऩत्रको छवमवॉकऩी, 

४) भेरलभरवऩ सम्फन्धी अनबुर् य 

५) व्मजिगत यर्र्यण (Bio- data) 

                                                         लनरे्दक 

नवभ थय् .......... 

दस्तखत् ........... 

लभलत् ............. 

 

 

पोटो 

    



अनसुूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

हरयऩरु्वा ÷नगयऩवलरकवको न्मवयमक सलभलत सभऺ ऩेश गयेको  

बरयबयवउको लनरे्दन ऩत्र 

 

यर्षम् बरयबयवई ऩवउॉ बने्न र्वये । 

......र्स्ने................................लनरे्दक ÷र्वदी÷प्रलतर्वदी 

यर्रुद्ध 

.......र्स्ने.............यर्ऩऺी ÷र्वदी÷प्रलतर्वदी 

भदु्धव 

भ लनरे्दक लनरे्दन र्वऩत रु १०।– दस्तयु सवथै यवखी लनम्न व्महोयव लनरे्दन गदाछु । 

१  .उऩयोि यर्ऩ ऺी सॊगको उलरेजखत भदु्धव मस गवउॉऩवलरकव÷नगयऩवलरकवको न्मवयमक सलभलतको 
लभलत ..को लनणाम फभोजजभ भैरे मस कवमवारमभव यवखेको दस्तयु यकभ अदवरतको पैसरव 

फभोजजभ भैरे बयी बयवई ऩवउने ठहय बएको हुॉदव उि यकभ  बयी बयवई ऩवउन मो लनरे्दन 
ऩेश गयेको छु । 

२  .भैरे मस कवमवारमभव जम्भव गयेको दस्तयु ÷यकभको बयऩवई÷यलसद÷बौचयको सक्करै प्रलत य 
सम्भवनीत श्री .......................जजलरव अदवरतको अजन्तभ पैसरवको छवमवकऩी मसै सवथ 
सॊरग्न छ । 

३  .मसभव रेजखएको व्महोयव दठक हो , झठुव ठहये सहुॉरव फझुवउरव । 

लनरे्दक 

लनज
.............. 

ईलत सॊर्त ..................सवर...................भयहनव.............गते........योज शबुभ  ।  



अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चरन चरवउने लनरे्दन 
हरयऩरु्वा नगयऩवलरकवभव ऩेश गयेको 

लनरे्दन ऩत्र 

यर्षम् चरन चरवई ऩवउॉ बने्न र्वये । 

.......र्स्ने.....................लनरे्दक ÷र्वदी÷प्रलतर्वदी 
यर्रुद्ध 

.......र्स्ने..................यर्ऩऺी ÷र्वदी÷प्रलतर्वदी 
भदु्धव 

भ लनरे्दक लनरे्दन र्वऩत रु १०।– दस्तयु सवथै यवखी लनम्न व्महोयव लनरे्दन गदाछु । 

१  .उऩयोि यर्ऩऺीसॊगको उलरेख जित भदु्धव मस गवउॉऩवलरकव÷नगयऩवलरकवको न्मवयमक 
सलभलतफवट लभलत ........भव लनणाम बई उि घय जग्गव )र्व जनु सम्ऩजि बोग गना ऩवउने गयी 

लनणाम बएको छ सो सम्ऩजि र्व र्स्त ुउलरेख गने (भेयो हक बोग य स्र्वलभत्र्को हनुे ठहय 
बएकोभव श्री ......जजलरव अदवरतभव यर्ऩऺीरे ऩ िुनयवर्रोकन गयेकोभव सम्भवनीत 

अदवरतफवट सभेत लभलत  ..............भव लनणाम हुॉदव न्मवयमक सलभलतकै लनणामरवई सदय गयी 
भेयै हक बोग कवमभ गयेको हुॉदव सो भेयो हक बोगको कवमभ बएको सम्ऩजि यहेको हुॉदव 

जशईवलतजशई भरवई उि सम्ऩजि चरन चरवई ऩवउन मो लनरे्दन ऩेश गयेको छु  । 

२  .मसै लनरे्दन सवथ देहवमकव कवगजवतहरु सॊरग्न गयेको छु ।  

 क  .न्मवयमक सलभलतरे लभलत............भव गयेको लनणामको छवॉमवॉकऩी  

 ख  .श्री...........जजलरव अदवरतरे गयेको लभलत.............को सदय पैसरवको छवॉमवॉकऩी  

 ग  .मस यर्र्वद सम्र्द्ध लभलसर मसै कवमवारमभव यहेको छ ।  

 घ  .रेजखएको व्महोयव दठक सवॉचो छ , झठुव ठहये कवनून फभोजजभ सहुॉरव फझुवउॉरव । 

लनरे्दक 

लनज
..............
. 

ईलत सॊर्त ..................सवर...................भयहनव.............गते........योज शबुभ  ।  

 



 

अनसूुची-१४ 

(दपव ७९ को उऩदपव (४) सॉग सम्फजन्धत) 

हरयऩरु्वा नगयऩवलरकव 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

.............................................. न्याययक सयमयत 

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

सदनय श्री........................................................................................... 

सदनय श्री........................................................................................... 

अदेश 

संवत  .................सालको यनवेदन नं........  

यवषयः सम्पयत हनतान्तरण रोक्का 

.............. जजलरव  ............. .गवउॉऩवलरक /नगयऩवलरकव/उऩभहवनगयऩवलरकव/भहवनगयऩवलरकव, र्डव नॊ .
 ............... .........र्स्ने 
.................................................................................................को 

छोयव/छोयी/श्रीभलतर्षा  ..................को .........................................................लनरे्दक 
)प्रथभ ऩऺ(  

यर्रुद्ध 

......जजलरव........../नगयऩवलरकव/उऩभहवनगयऩवलरकव/भहवनगयऩवलरकव, र्डव नॊ....यर्ऩऺी (दोश्रो 
ऩऺ)..........र्स्ने....र्षा.....को मसभव लनरे्दकको भवग फभोजजभ......जजलरव........ 
......गवउॉऩवलरकव/नगयऩवलरकव/उऩभहवनगयऩवलरकव/भहवनगयऩवलरकव, र्डव नॊ.... 
ऺे.प.........यक.नॊ........ जग्गवभव फनेको.........को नवभभव यहेको 
अर्ण्डवको..................र्गायपटको चवय तलरे घय य लरग रगवऩवत सभेत यर्ऩऺी....सम्ऩजि लनज 
यर्ऩऺीफवट अन्म अॊजशमवयहरुको भन्जयुी यर्नव हक हस्तवन्तयण हनु सक्ने आशॊकव गयी लनरे्दकरे 
ददएको लनरे्दन उऩय प्रवयजम्बक रुऩभव जवॉचर्झु गदवा व्महोयव भनवलसर् देजखएको हुॉदव हवररवई 
प्रत्मऺॉ को नवभभव यहेको उजलरजखत घयजग्गवको हक हस्तवन्तयण गना लसपवरयस नददन र्डवरवई 
य अको आदेश नबएसम्भकव रवलग उि घयजग्गवको हक हस्तवन्तयण नगनुा/गना नददन ु बनी 
भवरऩोत कवमवारमको नवभभव सभेत स्थवनीम सयकवय सॊचवरन ऐन २०७४ को दपव ४९ (६) 



फभोजजभ मो योक्कवको आदेश जवयी गरयददएकव छौं । मो आदेश लभलसर सवभेर यवखी सम्र्जन्धत 
कवमवारमहरुभव ऩठवईददन ु। मो आदेश अनसुवय योक्कव बएको जवनकवयी प्रवप्त गयी लभलसर सवभेर 
यवख्न ुय लनमभवनसुवय ऩेश गनुा । 

ईलत सॊर्त................सवर.............भवयहनव...........गते‘..........योज शबुभ  । 

  



अनसुूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्किको िान्ग न्नरे्दन 

न्मवयमक सलभलत  

हरयऩरु्वा नगयऩवलरकवभव ऩेश गयेको 

लनरे्दन ऩत्र 

यर्षम् नक्कर ऩवउॉ बने्न फवये । 

................... फस्ने ........................................................................... 
लनरे्दक/र्वदी/प्रलतर्वदी 

यर्रुद्ध 

............... फस्ने ................................................................................ 
यर्ऩऺी/र्वदी/प्रलतर्वदी 

भदु्दव् .................................. 

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

भ लनरे्दक लनरे्दन दस्तयु र्वऩत रु. १०।– सवथै यवखी लनम्न व्महोयव लनरे्दन गदाछु् 

(१) उऩयोि यर्ऩऺीसॉगको उलरेजखत भदु्दवभव अध्ममनको रवलग देहवमकव कवगजवतहरु 
आर्श्मक ऩयेको हुॉदव प्रभवजणत प्रलतलरऩी ऩवउॉ बनी मो लनरे्दन सवथ उऩजस्थत बएको छु । अत् 
नक्करको प्रभवजणत प्रलतलरऩी ऩवउॉ ।  

देहवम  

क)................................................................................. 

ख)................................................................................. 

ग)................................................................................. 

घ) ................................................................................ 

ङ) ................................................................................ 



२) रेजखएको व्महोयव दठक सवॉचो छ, झिुव ठहये कवनून फभोजजभ सहुॉरव फझुवउॉरव ।  

लनरे्दक 

लनज 
........................
.. 

 इलत सम्र्त   ......... सवर .... भयहनव .... गते योज  ... शबुभ  ................ 
 

  



 

g]kfnsf] ;+lawfg @)&@ sf] wf/f #* sf] sf] dlxnfxssf] sfof{Gjog ug{ n}lus / lx+;faf6 

kLl8t jf k|efljtnfO{ tTsfn p4f/ ug{,cf}ifwL pkrf/ ug{jf k'g:yf{kgfug]{ sfo{sf nflu  

xl/k'jf{ gu/kflnsfdf n}lus lx+;f lgjf/0f sf]if :yfkgf u/L ;f]sf]ifaf6 kLl8t jf 

k|efljtnfO{ /sd k|bfg ug]{ sfo{nfO{ ;xh ;/n,Pj+ k|efjsf/L agfpgsf] nflu n}lus 

lx+;flgjf/0f sf]if-;+rfng_ lgodfjnL,@)^& tyf n}lus lx+;f lgjf/0f sf]if :yfkgf tyf 

lj:tf/sf nflu ;zt{ cg'bfg /sd vr{ ;DjlGw dfkb08,@)&^ sf] clwg Pj + :yfgLo 

;/sf/ P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ pkbkmf-@_ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L  xl/k'jf{ 

gu/kflnsf n}lus ]lx+;f lgjf/0f sf]if ;~rfng dfkb08, @)&& tof/ ul/Psf] 5  

 
 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De -!M_ oL sfo{ljlwsf] gfdæn}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if ;~rfng 

sfo{ljlw, @)&&Æ/x]sf] 5 . 
 

-@_ of] sfo{ljlw sfo{kflnsfaf6 kf/Lt eO{ /fhkqdf k|sfzg ePkl5 k|f/De 

 
 

x'g]5 . 

@ kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf, M– 

s_ æzfvfÆ eGgfn] dlxnf, afnaflnsf tyf h]i7 gful/s zfvf ;Demg' k5 

-v_ æsf]ifÆ eGgfn] lgod # adf]lhdsf] n}lËs lx+;f lgjf/0fsf nflu :yflkt :yfgLo /fxt 

tyf p4f/ sf]if ;Demg' k5{ . 
@  

-u_ ækLl8tÆ eGgfn] n}lËs lx+;faf6 kLl8t jf k|efljt JolQm ;Demg' k5{ . 
@  

-3_ ædGqfnoÆ eGgfn] ;+3Lo ;/sf/sf] dlxnf afnaflnsf tyf h]i7 
@  

gful/s dGqfno / k|b]z ;/sf/sf] ;fdflhs ljsf; dGqfno ;Demg' k5{ . 
@  

-_ æn}lËs lx+;fÆ eGgfn] sfo{:yndf x'g] of}ghGo b'Jo{jxf/, ;fdflhs s'/LlthGo Jojxf/ 

nufot n}lËs cfwf/df x'g] lx+;f ;Demg' k5{ . 

 

-r_ æ;ldltÆ eGgfn] lgod & adf]lhdsf] :yfgLo /fxt tyf p4f/ ;ldlt 

;Demg' k5{ . 
 

 



# = sf]ifsf] :yfkgf -!M_ 

n}lËs lx+;f lgjf/0fsf nflu :yfgLo /fxt tyf p4f/ sf]if gfdsf] Ps sf]if 

:yfkgf ul/g] 5 . 

-@_ sf]ifdf b]xfo adf]lhdsf /sdx? /xg]5g\ M– 
 

-s_ g]kfn ;/sf/ tyf  k|b]]z gM@ ;/sf/af6 k|fKt /sd, -v_ 

gu/kflnsfaf6 k|fKt /sd 

 

-u_ ljb]zL JolQm, cGt/f{li6«o ;+3 ;+:yf jf ;/sf/af6 k|fKt /sd, -3_ :jb]zL 

JolQm jf ;+3 jf ;+:yfaf6 k|fKt /sd, 
 

-ª_ cGo s'g} ;|f]taf6 k|fKt /sd . 
 

-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf] /sd :yfgLo a}+sdf 5'6} vftf vf]nL hDdf ul/g]5 . 
 

-$_ sf]ifsf] vftfsf] ;~rfng ;ldltsf] ;b:o ;lrj / gu/kflnsfsf] n]vf k|d'vsf] 

;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 
 

$ = sf]ifdf /sd hDdf ug{] 

]{dlxnfM xs xLtsf] If]qdf gu/kflnsf If]qleq sfo{/t /fli6«o tyf cGt/f{li6«o u}/ ;/sf/L 

;+:yfn] jflif{s ?kdf ug]{ vr{sf] gu/kflnsfn] tf]s]sf] k|ltzt a/fa/sf] /sd g36fO{ sf]ifdf 

/sd hDdf ug'{ kg]{5 . 

 

%= sf]ifsf] pkof]u-!M sf]ifsf] /sd b]xfosf] sfdsf] nflu kLl8tnfO{ pknAw u/fpg pkof]u 

ul/g]5 M 

-s_ tTsfn p4f/ ug{, 
 

-v_ cf}iflw pkrf/ ug{, 
 

-v!_ /fxt k|bfg ug]{ tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg], 
 

-u_ sfg"gL ;xfotf, dgf]j}1flgs pkrf/ tyf dgf]ljd;{ k|bfg ug{, 

-3_ s'g} Joj;fo ug{sf] nflu :j/f]huf/sf nflu Joj;fo :yfkgf 
 

cg'bfgsf] ?kdf k|bfg ug{, 
 

-ª_ k'g:yf{kgf u/fpg, 
 

-r_ kLl8tsf] nflu ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] cGo sfddf . 
 

-@_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg ;ldltn] n}lËs 

lx+;faf6 kLl8t afnaflnsf tyf lszf]/ lszf]/L jf n}lËs lx+;faf6 

k|efljt eO{ nfu" kbfy{sf] b'Jo{;gdf km;]sf jf ;8sdf cfPsf 

JolQmnfO{ k|fyldstf lbO{ sf]ifsf] /sd vr{ ug{ ;Sg]5 . 



 

^ = sf]ifsf] /sd cGo sfddf pkof]u ug{ g;lsg]] 

^ M-!sf]ifsf] /sd lgod % df n]lvP afx]ssf] cGo sfo{df pkof]u ug{ ;lsg] 

5}g . 

-@_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg ;ldltsf] ;lrjfno tyf 
  

a}7s ;~rfng ug{ nfUg] vr{sf] nflu sf]ifsf] /sd pkof]u ug{ ;lsg]5 . 
 

& = ;ldltsf] u7g M 

& -!_ sf]ifsf] ;~rfng tyf Joj:yfkg ug]{ sfd ;d]tsf] nflu Ps :yfgLo /fxt 

tyf p4f/ ;ldlt /xg]5 . 

-@_ ;ldltsf] u7g b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 

 
  

S   ,gu/ pkk|d'v M                                ;of]hs 

 

v ,k|d'v k|zf;lso clws[t                         ;b:o 

 

u,;fdflhs ljsf; ;ldlt ;+of]hs                   ;b:o 

 

3,cfly{s k|zf;g zfvf k|d'v                        ;b:o 

 

ª,hg:jf:Yo zf+vf k|d'v                           ;b:o 

 

r, O{nfsf k|x/L sfof{nosf] k|ltlglw M                 ;b:o 

 

5, sfg'gL jf k|zf;g zfvf k|d'v                    ;b:o 

 

h, n}lËs lx+;f lgjf/0fsf] If]qdf sfo{ ug]{ ;+3;:yfx? 

dWo]jf6 ;+of]hsn] dgf]lgt u/]sf] hgf ;b:o Ps     ;b:o 

 

em, dlxnfafnaflnsf tyf ;fdflhs ljsf; zfvf k|d'v  ;b:o ;lrj 

 

-#_ pklgod -@_ sf] v08 -5_ adf]lhdsf] ;b:osf] kbfjlwif{sf] @ x'g]5 . 
 

-$_ ;ldltsf] ;lrjfnosf] ?kdf dlxnf, afnaflnsf tyf h]i7 gful/s 
 

zfvf



*+:yfgLo /fxt tyf p4f/ ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 
 

-u_ 

 

;ldltsf] sfd,st{Jo / clwsf/M  
   

 ;ldltsf] sfd,st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 . 

s_ n+}lus lx+;f lkl8t tyf k|efljsf] p4f/ ug]{ , k'gM:yfkgf ug]{ tyftyf/fxtcfly{s ;xof]u 

 pknAw u/fpg];DaGwdf sfo{qmd th{'df ug{] , 

v_ 

n}lus lx;f lkl8t tyf k|efljsf]klxrfg ug]{/ jf:tljs lkl8t tyf k|efljsf/fxt 

tyf 

 cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg],  

u_ :jLs[t sfo{qmdsf nflu sf]if kl/rfng ug{] u/fpg], 

3_ :jLs[t sfo{qmd sfof{Gjog eP gePsf] ;DaGwdf cg'udg ug]{ , 

ª__ ;ldltaf6 ul/g] sfo{qmdsf] cg'udgg]{ jf u/fpg] , 

r_ n+}lus lx+;f lgjf/0fsf]If]qdf sfdug]{ lgsfo;FFu ;dGjo ug]{ , 

5_ ;ldltnfO{ tTsfn cfjZoskg]{ sf]ifdf /x]sf] /sd pko'St If]qdf nufgL ug]{ , 

h_ sf]ifdf /sd a[l4sf] nflu vf]hL ug]{ ,  

em_ n}+lus lx+;f lkl8t tyf k|efljt;DaGwL cGo sfd ug]{ jf u/fpg] , 

-3_  

  

( = ;ldltsf] a}7s / lg0f{oM 

-! ;ldltsf] a}7s cfjZostf cg';f/ a:g]5 . 
  

-@_ ;ldltsf] a}7s cWoIfn] tf]s]sf] ldlt, ;do / :yfgdf a:g]5 . 

-#_ ;ldltsf] a}7s a:g' eGbf slDtdf @$ 306f cufj} ;ldltsf] ;b:o– 

 ;lrjn] a}7sdf 5nkmn x'g] sfo{;"rL ;lxtsf] ;"rgf ;a} ;b:ox?nfO{ 

 lbg' kg]{5 .    

-$_ ;ldltsf] s"n ;b:o ;+Vofsf] krf; k|ltzt eGbf a9L ;b:ox? pkl:yt 

 ePdf ;f] ;ldltsf] a}7ssf] nflu u0fk"/s ;+Vof k'u]sf] dflgg]5 . 

-%_ ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ;f] ;ldltsf] cWoIfn] ug]{5 / lghsf] 

 cg'kl:yltdf pkl:yt ;b:ox?n] cfkm" dWo]af6 5fg]sf] ;b:on] ug]{5 . 

-^_ ;ldltsf] a}7sdf ax'dtsf] /fo dfGo x'g]5 / dt a/fa/ ePdf a}7ssf] 

 cWoIftf ug]{ JolQmn] lg0f{os dt lbg]5 .   

-&_ ;ldltn] a}7sdf cfjZostf cg';f/ s'g} sd{rf/L, kbflwsf/L jf cGo 

 s'g} JolQmnfO{ ko{j]Ifssf] ?kdf efu lng cfdGq0f ug{ ;Sg]5 . 

-*_ ;ldltsf] lg0f{o ;f] ;ldltsf] ;b:o–;lrjn] k|dfl0ft ul/ /fVg]5 . 

-(_ ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;f] ;ldlt cfkm}n] lgwf{/0f u/] 

 adf]lhd x'g]5 .    

!)=sf]ifnfO{ /sd pknAw u/fpg] 

kLl8tnfO{ /fxt  tyf cfly{s ;xof]u 

pknAw u/fpgsf] nflu gu/kflnsfn] k|Tos jif{ clgjfo{ ?kdf 

sf]ifdf 

/sd ljlgof]hg ug]{5 .    



!!= /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg] /sdsf] xb / cfwf/ M 

-

!

_ o; sfo{ljlw adf]lhd kLl8tnfO{ /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw 

 u/fpFbf b]xfosf] cfwf/df b]xfosf] /sddf ga9\g] u/L pknAw u/fO{g]5M– 

 -s_ kLl8tnfO{ tTsfn p4f/ ug'{ kg]{ ePdf ;jf/L ;fwg k|of]u ug'{ kg]{ 

 eP ;fj{hlgs ;jf/L ;fwgaf6 ofqf ubf{ nfUg] ef8f /sd, vfgf 

 vr{ jfkt k|ltlbg 5 ;o ?k}ofF / af; a:g' kg]{ ;f] jfkt 5'6} /sd 

 lbg' kg]{ ePdf k|ltlbg rf/ ;osf]F?k}ofb/n] a9Ldf bZf xhf/ ?k}ofF, 

 -v_ kLl8tnfO{ c:ktfndf egf{ u/L cf}ifwL pkrf/ ug'{ kg]{ ePdf 

 c:ktfn cfpFbf hfFbf ;jf/L ;fwg k|of]u ug'{ kg]{ eP ;fj{hlgs 

;jf/L ;fwg k|of]u ubf{ nfUg] ef8f /sd, vfgf vr{ jfkt k|lt lbg 5 

;o ?k}ofF, c:ktfndf a:g] Joj:yf geO{ aflx/ a:g' k/]df a9Ldf tLg 

lbgsf] af; vr{ jfkt k|ltlbg rf/ ;o ?k}ofF / pkrf/ vr{ ;d]t u/L 

a9Ldf aL; xhf/ ?k}ofF, 
 

-u_ sfg"gL ;xfotf, dgf]j}1flgs pkrf/ jf dgf]ljdz{sf nflu bz xhf/ 

?k}ofFdf ga9\g] u/L nfu]sf] oyfy{ vr{, 
 

-3_ s'g} Joj;fo ug{sf] nflu :j/f]huf/sf nflu Joj;fo :yfkgf cg'bfg 

;d]t u/L a9Ldf tL; xhf/ ?k}ofF, 
 

-ª_  k'g:yf{kgfsf] nflu a9Ldf kfFr xhf/ ?k}ofF, 
 

-r_ ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] cGo sfdsf] nflu sfdsf] k|s[lt x]/L a9Ldf kGw| xhf/ 

?k}ofF . 
 

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] /sd ckof{Kt ePsf] dgfl;j cfwf/ / k|df0f ;lxt s'g} 

kLl8tn] ;ldltdf lgj]bg lbPdf / ;f] Joxf]/f dgfl;j b]lvPdf To:tf] kLl8tnfO{ 

b'O{ xhf/ ?k}ofFdf ga9\g] u/L dgfl;j /sd yk u/L lbg ;Sg]5 . 
 

-#_ pklgod -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg g]kfn aflx/ /x] a;]sf] kLl8tnfO{ 

;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg ;lsg]5 . 
 

!@ =/fxt tyf cfly{s ;xof]u k|fKt ug{ lgj]bg lbg'kg]{ = o;sfo{ljlwM 
 

adf]lhd /fxt tyf cfly{s ;xof]u k|fKt ug{ rfxg] kLl8t jf ;/f]sf/jfnf 

JolQmn] /fxt tyf cfly{s ;xof]u kfpg' kg]{ dgfl;j sf/0f v'nfO{ 

cg';"rLdf pNn]v eP adf]lhdsf] 9fFrfdf ;ldltdf lgj]bg lbg' kg]{5 . 
 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd k|fKt ePsf] lgj]bg hfFra'em ubf{ kLl8tnfO{ 

/fxt tyf cfly{s ;xof]u ug'{ kg]{ b]lvPdf ;ldltn] lgod * sf] 

cwLgdf /xL kLl8tnfO{ /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg]5 . 
 

!#= tTsfn /sd pknAw u/fpg ;Sg]M-!_ o; sfo{ljlwdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP 

tfklg kLl8tnfO{ tTsfn p4f/, cf}ifwL pkrf/, k'g:yf{kgf jf /fxt tyf cfly{s ;xof]u 

k|bfg gu/]df uDeL/ tyf dfgjLo Iflt x'g] b]lvPdf ;ldltsf] cWoIfn] ;f] k|of]hgsf] nflu 



sf]ifaf6 krf; xhf/ ?k}ofFdf ga9\g] u/L dgfl;j /sd ;DalGwt kLl8tnfO{ pknAw u/fpg 

;Sg]5 . 
 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] cj:yf k/L ;ldltsf] cWoIfaf6 kLl8tnfO{ /sd 

pknAw u/fOPsf]df To;/L /sd pknAw u/fOPkl5 a:g] ;ldltsf] a}7saf6 

;f] ljifosf] cg'df]bg u/fpg' kg]{5 

!$=sf]ifsf] n]vf / n]vf kl/If0f 

-! _ Msf]ifsf] cfo Joosf] n]vf k|rlnt sfg"g adf]lhd /flvg]5 . 
 

-@_ sf]ifsf] n]vfk/LIf0f dxfn]vf k/LIfsaf6 x'g]5 . !%=æ:j/f]huf/sf nflu 

Joj;fo :yfkgf cg'bfg /sdÆ of]M sf]if cfjlt{ -l/eNeLª_ sf]ifsf] ?kdf ljlgof]lht 

/sd gu/kflnsfdf /x]sf] ljkGg gful/s ;xof]u sf]ifdf /xg]5 . :yfgLo /fxt 

tyf p4f/ ;ldltsf] l;kmfl/;df kl/rfng ul/g]5 . 
 

!^= k|ltj]bg k]z ug]{-! ;ldltn]M k|To]s q}dfl;s ?kdf ;f] ;ldltaf6 eP u/]sf sfd 

sf/jfxLsf] k|ltj]bg gu/kflnsfdf k7fpg' kg]{5 . 
  

-@_ ;ldltn] cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] tLg dlxgf leq ;f] ;ldltaf6 cl3Nnf] 

cfly{s jif{ el/df eP u/]sf sfd sf/jfxLsf] k|ltj]bg gu/kflnsf ;dIf k]z 

ug'{ kg]{5 . 
 

-#_ gu/kflnsfn] pklgod -@_ adf]lhdsf] k|ltj]bg ;fj{hlgs ug{ ;Sg]5 .  

!&=a}7s eQf M;ldltsf cWoIf jf ;b:on] ;f] ;ldltsf] a}7sdf efu lnP 
 

jfkt gu/kflnsfn] tf]s] adf]lhdsf] /sd a}7s eQf jfkt kfpg]5g\ .  

!*=lgb]{zg lbg ;Sg]-!_M g]kfn ;/sf/, k|b]]z ;/sf/ tyf gu/kflnsfn] 
 

;ldltsf] sfd sf/jfxLsf] ;DaGwdf ;f] ;ldltnfO{ cfjZos lgb]{zg lbg ;Sg]5 . 
 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd lbOPsf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ ;ldltsf] st{Jo x'g]5 . 
 

!(=jfwf c8\sfp km'sfpg] of]M sfo{ljlw sfof{Gjogsf qmddf s'g} afwf 
 

c8\sfp pTkGg ePdf km'sfpg] clwsf/ sfo{kflnsfdf lglxt /xg]5 

@)=vf/]hL / arfp Mo; sfo{ljlw adf]lhd eP u/]sf sfdsf/jfxL o;} 
 

adf]lhd / cGo s'/f k|rlnt P]g sfg"g adf]lhd x'g]5g\ . 



xl/k'jf{ gu/kflnsfsf] n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if ;~rfng sfo{ljlw, @)&& 
  

cg';"rL 
 

-bkmf !@ ;Fu ;DalGwt _ 
 

ljifo M ;xof]u pknAw u/fO{ kfpF . 
 

>L cWoIfHo" 
 

:yflgo p4f/ tyf /fxt ;ldlt 
 

Xl/k'jf{ gu/kflnsf, ;nf{xL 

 

 

d ======================================== df a:g] jif{============= sf] 

 

=============== ldlt==============df n}lËs lx+;faf6 lkl8t ePsf] 5' . d]/f] cfly{s 
 

:t/ Hofb} sdhf]/ /x]sf] 5 . d pk/ n}lËs lx+;f -=======================_ ePsf] 
 

sf/0fn] d]/f] dfgl;s÷zf/Ll/s÷;fdflhs cj:yf sdhf]/ eO czQm cj:yfdf 
 

/x]sf] x'gfn] dnfO{ cf}iflw pkrf/÷sfg'gL ;xfotf Pjd\ k/fdz{÷p4f/÷dgf]ljdz{÷ 
 

:j/f]huf/÷k'g:yfkgf÷cGo=================================== sfdsf] nflu ;xof]usf] 
 

cfjZostf k/]sf] x'Fbf :yflgo n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]ifaf6 lgodfg';f/ ;xof]u 
 

/sd pknAw u/fO{ lbg' x'g of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

 
 

 

lgj]bssf]M– 
 

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

7]ufgfM======================================== 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

cf1fn], 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


