पुनर्वास नगरपवलिकवको

न्यवययक सलिलििे उजुरीको कवरर्वही यकनवरव गर्वा अपनवउनुपने कवयायर्लिको
सम्बन्ििव व्यर्स्थव गना बनेको (कवयायर्लि)ऐन,२०७५

;efaf6 :jLs[t ldltM

२०७५/०१/२१

पुनर्वास gu/kflnsf

नगर कवर्ापवलिकवको कवर्वािर्
पुनर्वास,कं चनपुर
1

& g+= k|b]z, g]kfn
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नगर कवयापवलिकवको

न्यवययक सलिलििे उजुरीको कवरर्वही यकनवरव गर्वा अपनवउनुपने कवयायर्लिको सम्बन्ििव व्यर्स्थव गना
बनेको (कवयायर्लि)ऐन,२०७५
कवयापवलिकवबवट पवररि लिलििः-२०७४/१२/०९

प्रस्िवर्नविः न्यवययक सलिलििे प्रचलिि कवनून बिोजजि उजुरीको कवरर्वही र यकनवरव गर्वा अपनवउनुपने कवयायर्लि िय गरी
स्प्रष्टिव, एकरूपिव एर्ं पवरर्जशािव कवयि गरी कवनूनको शवसन िथव न्यवय प्रलिको जनयर्श्ववस कवयि रवखी रहनको िवलग
प्रचिनिव रहेको सं घीय कवनूनिव भए र्े जख बवहे क थप कवनूनी व्यर्स्थव गना र्वञ्छनीय भएकोिे, नेपविको सं यर्िवनको िवरव
२२१ को उपिवरव (१) बिोजजि पुनर्वास नगरसभव िे यो कवयायर्लि बनवएको छ ।
पररच्छे र् -१
प्रवरजम्भक
१.

सं जिप्त नवि र प्रवरम्भिः (१) यस

sfo{ljlwको

नवि पुनर्वास नगरपवलिकव न्यवययक सलिलि (कवयायर्लि सम्बन्िी) ऐन,

२०७५” रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरून्ि प्रवरम्भ हुनेछ ।
२.

पररभवषविः यर्षय र्व प्रसङ्गिे अको अथा निवगेिव यस ऐनिव;
(क) “उजुरी” भन्नविे सलिलि सिि परे को उजुरीबवट शुरु भएको प्रचलिि कवनून बिोजजि सलिलििे कवरर्वही र यकनवरव
गने उजुरी सम्झनु पछा ।
(ख) “खवम्ने” भन्नविे िोयकएको सम्पजिको िूलयवंकन गररर्व भ्यवउने हर्िवई सम्झनु पर्ाछ ।
(ग) “चिन चिवई दर्ने” भन्नविे लनर्ाय पश्चवि हक अलिकवर प्रवप्त भएको व्यजििवई कुनै र्स्िु र्व सम्पजि भोग गना दर्ने
कवयािवई सम्झनु पर्ाछ ।
(घ) “जिवनि” भन्नविे कुनै व्यजि र्व सम्पजििवई न्यवययक सलिलििे चवहेको र्खििव उपजस्थि र्व हवजजर गरवउन लिएको
जजम्िव र्व उिरर्वययत्र्िवई सम्झनु पर्ाछ ।
(ङ) “िविेिी” भन्नविे न्यवययक सलिलिको िेत्रवलिकवर लभत्रकव यर्र्वर्हरुिव सम्र्जन्िि पििवई र्ुझवईने म्यवर्, सुचनव,
आर्े श, पूजी र्व जवनकवरी पत्र ररिपूर्क
ा र्ुझवउने कवयािवई सम्झनु पछा ।
(च) “िवयर्वि” भन्नविे सम्पजिको यर्र्रर् र्व गन्िी गरे को सं ख्यव जलनने व्यहोरव र्व सम्पजिको फवाँटर्वरी र्व िगििवई
सम्झनु पर्ाछ ।
(छ) “िोयकएको” र्व “िोयकए बिोजजि” भन्नविे यस ऐन अन्िगाि बनेको लनयििव िोयकए बिोजजि सम्झनु पछा ।
(ज) “र्रपीठ” भन्नविे न्यवययक सलिलि सिि पेश हुन आएकव कुनै कवगजपत्रको सम्बन्ििव ररि नपुगे र्व कवनूनिे र्िवा
नहुने र्व निवग्ने भएिव त्यसको पछवलि पयि सोको कवरर् र अर्स्थव जनवइ अलिकवर प्रवप्त अलिकवरीिे िेजखदर्ने लनर्े शन
र्व व्यहोरविवई सम्झनु पर्ाछ ।
(झ) “नविेसी” भन्नविे कुनै व्यजिको नवि, थर र र्िन सिेिको यर्स्िृि यर्र्रर् खुिवइएको व्यहोरविवई सम्झनु पर्ाछ ।
(ञ) “नवलिश” भन्नविे कुनै यर्र्वर्को यर्षयिव र्फव ८ बिोजजि दर्एको उजुरी, लनर्ेर्न र्व यफरवर् सम्झनु पछा
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(ट) “लनर्ाय यकिवब” भन्नविे सलिलििे उजुरीिव गरे को लनर्ायको अलभिेख रवख्नको िवलग खिव गरे को उजुरीिव लनर्ाय
गरे को व्यहोरव र त्यसको आिवर िथव कवरर्को सं जिप्त उलिे ख भएको यकिवब सम्झनु पछा ।
(ठ) “पन्चकृलि िोि ”भन्नविे पञ्च भिवद्मीिे सम्पजिको स्थिगि िथव स्थवनीय अर्िोकन िूलयवंकन गरी यर्क्री यर्िरर्
हुन सक्ने उजचि ठहरवएर लनजश्चि गरे को िुलयिवई सम्झनु पर्ाछ ।
ु वइ गने
(ि) “पेशी” भन्नविे न्यवययक सलिलि सिि लनर्ायवथा पेश हुने यर्र्वर्हरुिव पिहरुिवई उपजस्थि गरवइ सुनर्
कवििवई सम्झनु पर्ाछ ।
(ढ) “प्रलिबवर्ी” भन्नविे बवर्ीिे जसकव उपर उजुरी र्िवा गर्ाछ सो व्यजि र्व सं स्थव सम्झनु पछा ।
(र्)“र्कपत्र” भन्नविे यर्र्वर् सम्बन्ििव जवनकवर भई सविीको रुपिव व्यि गरे कव कुरव िेजखने र्व िेजखएको कवगजिवई
सम्झनु पछा ।
(ि) “बन्र् ईजिवस” भन्नविे न्यवययक सलिलि अन्िगाि लनरुपर् हुने यर्र्वर्हरु िध्ये गोप्य प्रकुलिको यर्र्वर् भएको र
सम्र्द्ध पिहरु यर्च गोपलनयिव कवयि गना आर्श्यक र्े जखएिव सम्र्द्ध पिहरु िवत्र सहभवगी हुने गरी प्रर्न्ि गरीएको
ु वई कििवई सम्झनु पछा ।
सुनर्
(थ) “बवर्ी” भन्नविे कसै उपर सलिलि सिि उजुरी र्िवा गने व्यजि र्व सं स्थव सम्झनु पछा ।
(र्) “िूलिर्ी” भन्नविे न्यवययक सलिलि अन्िगाि यर्चवरविीन िुद्धव अन्य अड्डव अर्विििव सिेि यर्चवरवलिन भईरहे को
अर्स्थविव न्यवययक सलिलििे लनर्ाय गर्वा अन्य यर्चवरवलिन िुद्धविव प्रभवयर्ि हुने र्े जखएिव प्रभवर् पवने िुद्धवको फैसिव
नभएसम्ि प्रभवयर्ि हुने िुद्दव स्थलगि गने कवयािवई सम्झनु पछा ।
(ि)“िगवपवि”भन्नविे घरजग्गव र त्यससाँग अन्िरलनयहि टहरव, बोट यर्रुर्व, खुलिव जलिन र त्यसिव रहेकव सबै खविे
सं रचनव र्व चचे को जग्गव,छे उछवउ,सेरोफेरो र सम्पूर्ा अर्यर्िवई सम्झनु पर्ाछ ।
(न)“सर्रस्यवहव” भन्नविे िरौटीिव रहेको रकिको िगि किव गरी आम्र्वनीिव र्वध्ने कवयािवई सम्झनु पछा ।
(प)“सभव” भन्नविे नगरसभव सम्झनु पछा ।
(फ)“सलिलि” भन्नविे न्यवययक सलिलि सम्झनु पछा र सो शव्र्िे स्थवनीय ऐनको र्फव ४८ को उपर्फव (६)
बिोजजिको सलिलििवइा सिेि जनवउनेछ ।
(ब)“ सवि र्सविी” भन्नविे हरे क र्षाको िवलग छु िवछु िै हुने गरी प्रलिर्षाको लनलिि स्थवयी रुपिव िय गररएको शिा
सम्झनु पछा ।
(भ) “स्थवनीय ऐन”भन्नविे “स्थवनीय सरकवर सञ्चविन ऐन, २०७४” सम्झनु पछा ।
(ि)"सं यर्िवन" भन्नविे नेपविको सं यर्िवन सम्झनु पछा ।
पररच्छे र् -२
सलिलिको अलिकवर
३.

उजुरीिव लनर्ाय सम्बन्िी कवििः सलिलििव र्िवा भएकव उजुरी र्व उजुरीको लनर्ाय गने र्व र्िवा भएको नवलिश र्व

उजुरीको कुनै व्यहोरविे िगि किव गने अलिकवर सलिलििवइा िवत्र हुनेछ ।
४.

लनर्ाय सम्बन्िी बवहेक अन्य कवििः (१) र्फव ३ िव उलिेख भएको र्व प्रचलिि कवनूनिे सलिलि र्व सलिलिको

सर्स्यिे नै गने भन्ने व्यर्स्थव गरे को र्व कवयाको प्रकृलििे सलिलि र्व सलिलिको सर्स्यिे नै गनुा पने स्पष्ट भैरहेको र्े जख
बवहेकको अन्य कवयाहरू यस ऐनिव िोयकएको किाचवरी र त्यसरी निोयकएकोिव सलिलििे लनर्ाय गरी िोकेको र्व अलिकवर
प्रर्वन गरे को किाचवरीिे गनुा पनेछ ।
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(२) िोयकएको शवखव प्रिुख र्व िोयकएकव अन्य किाचवरीिे यस ऐन र प्रचलिि कवनून बिोजजि िोयकएको कवि गर्वा
सलिलिको सं योजक र्व सलिलििे िोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनर्े शन, र्े खर्े ख र लनयन्त्रर्िव रही गनुा पनेछ ।
५.

यस ऐन बिोजजि कवयायर्लि अर्िम्बन गनुा पनेिः सलिलििे उजुरी र्व उजुरीको कवरर्वही र यकनवरव गर्वा प्रचलिि र

सम्बजन्िि सं घीय कवनूनिव स्पष्ट उलिेख भए र्े जख बवहेक यस ऐन बिोजजिको कवयायर्लि अर्िम्बन गनुा पनेछ ।
६. सलिलििे हेनेिः सलिलििवइा र्े हवय बिोजजिको उजुरीहरूिव कवरर्वही र यकनवरव गने अलिकवर रहनेछिः
(क) स्थवनीय ऐनको र्फव ४७ अन्िगािको उजुरी,
(ख)िेिलििवप ऐन, २०६८ अनुसवर िेिलििवपको िवलग नगरपवलिकविव प्रेयषि उजुरी,
(ग)सं यर्िवनको अनुसूची-८ अन्िगािको एकि अलिकवर अन्िगाि सभविे बनवएको कवनून बिोजजि लनरूपर् हुने गरी
लसजजाि उजुरी, िथव
(घ) प्रचलिि कवनूनिे नगरपवलिकविे हेने भलन िोकेकव उजुरीहरू ।
६.

सलिलिको िेत्रवलिकवरिः सलिलििे र्फव ६ अन्िगािकव िध्ये र्े हवय बिोजजिकव उजुरीहरूिव िवत्र िेत्रवलिकवर ग्रहर्

गने िथव कवरर्वही यकनवरव गनेछिः
(क)

व्यजिको हकिव उजुरीकव सबै पि नगरपवलिकवको भैगोलिक िेत्रवलिकवर लभत्र बसोबवस गरी रहेको,

(ख)

प्रचलिि कवनून र सं यर्िवनको भवग ११ अन्िगािको कुनै अर्विि र्व न्यवयविीकरर् र्व लनकवयको

िेत्रवलिकवर लभत्र नरहे को,
(ग)

नगरपवलिकवको िेत्रवलिकवर लभत्र परे कव कुनै अर्विि र्व लनकवयबवट िेिलििवप र्व लििवपत्रको िवलग

प्रेयषि गरीएको,
(घ)

अचि सम्पजि सिवर्ेश रहेको यर्षयिव सो अचि सम्पजि नगरपवलिकवको भैगोलिक िेत्रवलिकवर लभत्र

रयहरहे को, िथव
(ङ)

कुनै घटनवसाँग सम्बजन्िि यर्षयर्स्िु रहे कोिव सो घटनव नगरपवलिकवको भैगोलिक िेत्र लभत्र घटे को ।
पररच्छे र्-३
उजुरी िथव प्रलिर्वर् र्िवा

७.

लबर्वर् र्िवा गनेिः (१) कसै उपर लबर्वर् र्िवा गर्वा र्व उजुरी चिवउाँर्व प्रचलिि कवनून बिोजजि हकर्ै यव पुगेको

व्यजििे सलिलिको िोयकएको शवखव सिि उजुरी र्िवा गना सक्नेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि उजुरी दर्ं र्व यस ऐन िथव प्रचलिि कवनून बिोजजि खुिवउनुपने कुरव सबै खुिवइा िथव
पुयवाउनु पने प्रयक्रयव सबै पुरव गरी अनुसूची-१ बिोजजिको ढवाँचविव दर्नु पनेछ ।
(३) उपर्फव (२) िव िेजखए र्े जख बवहे क उजुरीिव र्े हवय बिोजजिको व्यहोरव सिेि खुिवउनु पनेछिः
(क)

बवर्ीको नवि, थर, र्िन र लनजको बवबू र आिव, िथव थवहव भएसम्ि बवजे र बज्यै को नवि;

(ख)

प्रलिबवर्ीको नवि, थर र थवहव भएसम्ि लनजको बवबु र आिवको नवि, थर र स्थवन पिव िवग्ने गरी स्पष्ट

खुिेको र्िन;
(ग)

नगरपवलिकवको नवि सयहि सलिलिको नवि;

(घ)

उजुरी गनुप
ा रे को व्यहोरव र सम्पूर्ा यर्र्रर्;

(ङ)

नगरपवलिकविे िोके अनुसवरको र्स्िुर बुझवएको रलसर् र्व लनस्सव;

(च)

सलिलिको िेत्रवलिकवर लभत्रको उजुरी रहे को व्यहोरव र सम्बजन्िि कवनून;

(छ)

बवर्ीिे र्वर्ी गरे को यर्षय र सोसाँग सम्बन्िीि प्रिवर्हरू;
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(ज)

हर्म्यवर् िवग्ने भएिव हर्म्यवर् रहेको िथव हकर्ै यव पुगेको

सम्बन्िी व्यहोरव;

(झ)

कुनै सम्पजिसाँग सम्बजन्िि यर्षय भएकोिव सो सम्पजि चि भए रहेको स्थवन, अर्स्थव िथव अचि भए

चवरयकलिव सयहिको सबै यर्र्रर् ।
(४) प्रचलिि कवनूनिव कुनै यर्शेष प्रयक्रयव र्व ढवाँचव र्व अन्य केयह उलिे ख भएको रहेछ भने सो सन्र्भािव आर्श्यक यर्र्रर्
सिेि खुिेको हुन ु पनेछ ।
(५) कुनै यकलसिको िलिपूलिा भरवउनु पने अथर्व बण्िव िगवउनुपने अर्स्थवको उजुरीको हकिव त्यस्िो िलिपूलिा र्व बण्िव र्व
चिनको िवलग सम्बजन्िि अचि सम्पजिको यर्र्रर् खुिेको हुन ु पनेछ ।
८.

लबर्वर् र्िवा गरी लनस्सव दर्नेिः(१) उजुरी प्रशवसकिे र्फव ८ बिोजजि प्रवप्त उजुरी र्िवा गरी बवर्ीिवइा िवरे ख िोयक

अनुसूची-२ बिोजजिको ढवाँचविव लबर्वर् र्िवाको लनस्सव दर्नु पनेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि िवरे ख दर्नु पने अर्स्थविव िवरे ख िोक्र्व अनुसूची-३ बिोजजिको ढवाँचविव

िवरे ख भपवाइा खिव

गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गरवइा लिलसि सविेि रवख्नु पछा ।
(३) उपर्फव (२) बिोजजि िवरे ख भपवाइािव िोयकएको िवरे ख िथव उि लिलििव हुने कवया सिेि उलिेख गरी सम्बजन्िि
पििवइा अनुसूची-४ बिोजजिको ढवाँचविव िवरे ख पचवा दर्नु पनेछ ।
९.

उजुरी र्रपीठ गनेिः (१)उजुरी प्रशवसकिे र्फव ८ बिोजजि पेश भएको उजुरीिव प्रयक्रयव नपुगक
े ो र्े जखए पुरव गनुा पने

र्े हवयको प्रयक्रयव पुरव गरी अथर्व खुिवउनुपने र्े हवयको व्यहोरव खुिवइ लयवउनु भन्ने व्यहोरव िेजख पवच दर्नको सिय िोयक
िथव लबर्वर् र्िवा गना नलिलने भए सो को कवरर् सयहिको व्यहोरव जनवइा र्रपीठ गरे िवबवर्ीिवइा उजुरी यफिवा दर्नु पनेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि प्रयक्रयव नपुगेको भलन र्रपीठ गरी यफिवा गरे को उजुरीिव र्रपीठिव उलिेख भए बिोजजिको
प्रयक्रयव पुरव गरी पवच दर्नलभत्र लयवएिव र्िवा गरर दर्नुपछा ।
(३) उपर्फव (१) बिोजजिको र्रपीठ आर्े श उपर जचि नबुझ्ने पििे सो आर्े श भएको लिलििे लिन दर्न लभत्र उि
आर्े शको यर्रूध्र्िव सलिलि सिि लनर्ेर्न दर्न सक्नेछ ।
(४) उपर्फव (३) बिोजजि दर्एको लनर्ेर्न व्यहोरव िनवलसब र्े जखए सलिलििे उपर्फव (१) बिोजजिको र्रपीठ बर्र गरी
लबर्वर् र्िवा गना आर्े श दर्न सक्नेछ ।
(५) उपर्फव (४) बिोजजि आर्े श भएिव उजुरी प्रशवसकिे त्यस्िो लबर्वर् र्िवा गरी अरू प्रयक्रयव पुरव गनुप
ा नेछ ।
१०.

र्िवा गना नहुनिःे उजुरी प्रशवसकिे र्फव ८ बिोजजि पेश भएको उजुरीिव र्े हवय बिोजजिको व्यहोरव दठक भए

नभएको जवाँच गरी र्िवा गना नलिलने र्े जखएिव र्फव १० बिोजजिको प्रयक्रयव पुरव गरी र्रपीठ गनुा पनेछिः
(क)प्रचलिि कवनूनिव हर्म्यवर् िोयकएकोिव हर्म्यवर् र्व म्यवर् लभत्र उजुरी परे नपरे को;
(ख)प्रचलिि कवनून बिोजजि सलिलिको िेत्रवलिकवर लभत्रको उजुरी रहे नरहे को;
(ग) कवनुन बिोजजि िवग्ने र्स्िुर र्वजखि भए नभएको;
(घ)कुनै सम्पजि र्व अलिकवरसाँग सम्बजन्िि यर्षयिव यर्र्वर् लनरूपर् गनुप
ा ने यर्षय उजुरीिव सिवर्ेश रहेकोिव त्यस्िो
सम्पजि र्व अलिकवर यर्षयिव उजुरी गना बवर्ीको हक स्थवयपि भएको प्रिवर् आर्श्यक पनेिव सो प्रिवर् रहे नरहेको;
(ङ) उि यर्षयिव उजुरी गने हकर्ै यव बवर्ीिवइा रहे नरहे को;
(च)लिखििव पुरव गनुप
ा ने अन्य ररि पुगे नपुगेको; िथव
११.

र्ोहोरो र्िवा गना नहुनिःे (१)यस ऐनिव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन प्रचलिि कवनून बिोजजि सलिलि र्व अन्य

कुनै अर्विि र्व लनकवयिव कुनै पििे उजुरीगरी सलिलि र्व उि अर्विि र्व लनकवय बवट उजुरीिव उलिे ख भएको यर्षयिव
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प्रिवर् बुजझ र्व नबुजझ यर्र्वर् लनरोपर् भैसकेको यर्षय रहे को छ भने सो उजुरीिव रहेकव पि यर्पिको बीचिव सोयह यर्षयिव
सलिलििे उजुरी र्िवा गना र कवरर्वही गना हुाँर्ैन ।
ु र्श र्िवा भएकोिव सो व्यहोरव जवनकवरी भएपलछ उजुरी जुनसुकै
(२) उपर्फव (१) बिोजजि र्िवा गना नलिलने उजुरी भि
अर्स्थविव रहेको भए पलन सलिलििे उजुरी खवरे ज गनुा पनेछ ।
१२.

उजुरीसवथ लिखि प्रिवर्को सक्कि पेश गनुप
ा नेिःउजुरीसवथ पेश गनुा पने प्रत्येक लिखि प्रिवर्को सक्कि र कजम्ििव

एक प्रलि नक्कि उजुरी सवथै पेश गनुा पनेछ र उजुरी प्रशवसकिे त्यस्िो लिखििव कुनै कैयफयि जनवउनु पने भए सो जनवइ सो
प्रिवर् सम्बजन्िि लिलसििव रवख्नेछ ।
१३.

उजुरी िथव प्रलिर्वर् र्िवा र्स्िुरिः(१) प्रचलिि कवनूनिव लबर्वर् र्िवा र्स्िुर िोयकएकोिव सोयह बिोजजि िथव र्स्िुर

निोयकएकोिव एक सय रूपैयवाँ बुझवउनुपनेछ ।
(२) प्रचलिि कवनूनिव प्रलिर्वर् र्िवा र्स्िुर निवग्ने भनेकोिव बवहेक एक सय रूपैयवाँ प्रलिर्वर् र्िवा र्स्िुर िवग्नेछ ।
१४.

प्रलिर्वर् पेश गनुप
ा नेिः (१) प्रलिबवर्ीिे र्फव २० बिोजजि म्यवर् र्व सूचनव प्रवप्त भएपलछ म्यवर् र्व सूचनविव

िोयकएको सियवर्लि लभत्र उजुरी प्रशवसक सिि आफै र्व र्वरे स िवफाि लिजखि प्रलिर्वर् र्िवा गनुा पनेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि प्रलिर्वर् पेश गर्वा प्रलिबवर्ीिे भएको प्रिवर् िथव कवगजविकव प्रलिलियप सवथै सं िग्न गरी पेश
गनुा पनेछ ।
(३) प्रलिर्वर्ीिे लिजखि ब्यहोरव दर्ाँर्व अनुसूची-५ बिोजजिको ढवाँचविव दर्नु पनेछ ।
१५.

प्रलिर्वर्

जवाँच गनेिः (१) उजुरी प्रशवसकिे र्फव १५ बिोजजि पेश भएको प्रलिर्वर् जवाँच गरी कवनून बिोजजिको

ररि पुगेको िथव म्यवर् लभत्र पेश भएको र्े जखए र्िवा गरी सलिलि सिि पेश हुने गरी लिलसि सविेि गनुा पनेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि प्रलिर्वर् र्िवा हुने भएिव उजुरी प्रशवसकिे प्रलिबवर्ीिवइा बवर्ी लििवनको िवरे ख िोक्नु पनेछ ।
१६.

लिखििव पुरव गनुप
ा ने सविवन्य ररििः (१) प्रचलिि कवनून िथव यस ऐनिव अन्यत्र िेजखए र्े जख बवहेक सलिलि सिि

र्िवा गना लयवएकव उजुरी िथव प्रलिर्वर्िव र्े हवय बिोजजिको ररि सिेि पुरव गनुा पनेछिः
(क)एफोर सवइज को नेपविी कवगजिव बवयवाँ िफा पवाँच सेजन्टलिटर, पयहिो पृष्ठिव शीरिफा र्श+ सेजन्टलिटर र
त्यसपलछको पृष्ठिव पवाँच सेजन्टलिटर छोिेको िथव प्रत्येक पृष्ठिव बजिस हरफिव नबढवइा कवगजको एकविफा िवत्र
िेजखएको;
(ख)लिखि र्िवा गना लयवउने प्रत्येक व्यजििे लिखिको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछवरिव छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि
पृष्ठको अन्त्यिव िेखवत्िक िथव लयवप्चे सयहछवप गरे को;
(ग) कुनै कवनून व्यर्सवयीिे लिखि ियवर गरे को भए लनजिे पयहिो पृष्ठको बवयवाँ िफा लनजको कवनून व्यर्सवयी र्िवा
प्रिवर्पत्र नंबर, नवि र कवनून व्यर्सवयीको यकलसि खुिवइा र्स्िखि गरे को; िथव
(घ)लिखिको अजन्िि प्रकरर्िव यस लिखििव िेजखएको व्यहोरव दठक सवाँचो छ, झुट्ठव ठहरे कवनून बिोजजि सहुाँिव
बुझवउाँिव भन्ने उलिेख गरी सो िुलन लिखि र्िवा गना लयवएको र्षा, ियहनव र गिे िथव र्वर खुिवइा लिखि र्िवा गना
लयवउने व्यजििे र्स्िखि गरे को, ।
िर ब्यहोरव पुरवइ पेश भएको लिखि लिन िवइ यो उपर्फविे बविव पवरे को िवलनने छै न ।
(२) लिखििव यर्षयहरू क्रिबध्र् रूपिव प्रकरर् प्रकरर् छु ट्यवइा सं यलिि र ियवादर्ि भवषविव िेजखएको हुन ु पनेछ ।
(३) लिखििव पेट बोलििव परे को स्थवनको पयहचवन हुने स्पष्ट यर्र्रर् र व्यजिको नवि, थर , ठे गवनव िथव अन्य यर्र्रर्
स्पष्ट खुिेको हुन ु पनेछ ।
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(४) लिखि र्िवा गना लयवउने र्व सलिलििव कुनै कवगज गना आउनेिे लनजको नवि, थर र र्िन खुिेको नवगररकिव र्व अन्य
कुनै प्रिवर् पेश गनुा पछा ।
१७.

नक्कि पेश गनुप
ा नेिःउजुरी र्व प्रलिर्वर् र्िवा गना लयवउनेिे यर्पिीको िवलग उजुरी िथव प्रलिर्वर्को नक्कि िथव सं िग्न

लिखि प्रिवर्हरूको नक्कि सवथै पेश गनुा पछा ।
१८.

उजुरी र्व प्रलिर्वर् सं शोिनिः(१) लिखि र्िवा गना लयवउने पििे सलिलििव र्िवा भइसकेको लिखििव िे खवइ र्व

टवइप र्व िुद्रर्को सविवन्य त्रुटी सच्यवउन लनर्ेर्न दर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजिको लनर्ेर्निव िवग बिोजजि सच्यवउाँर्व र्वर्ी िथव प्रलिर्वर्िव गरीएको िवग र्व र्वर्ीिव िुिभ ुि
पििव फरक नपने र लनकै सविवन्य प्रकवरको सं शोिन िवग गरे को र्े खेिव उजुरी प्रशवसकिे सो बिोजजि सच्यवउन दर्न
सक्नेछ ।
(३) उपर्फव (२) बिोजजि सं शोिन भएिव

सो को जवनकवरी उजुरीको अको पििवइा दर्नु पनेछ ।
पररच्छे र्-४
म्यवर् िविेिी िथव िवरे ख

१९.

म्यवर् सूचनव िविेि गनेिः (१) उजुरी प्रशवसकिे र्फव ९ बिोजजि लबर्वर् र्िवा भएपलछ बयढिव र्ुइा दर्न लभत्र

प्रलिबवर्ीकव नवििव प्रचलिि कवनूनिव म्यवर् िोयकएको भए सोयह बिोजजि र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यवर् दर्इा
सम्बजन्िि र्िव कवयवािय िवफाि उि म्यवर् र्व सूचनव िविेि गना सक्नेछ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि म्यवर् र्व सूचनव िविेि गर्वा र्फव ९ बिोजजिको उजुरी िथव उि उजुरी सवथ पेश भएको
प्रिवर् कवगजको प्रलिलिपी सिेि सं िग्न गरी पठवउनु पनेछ ।
(३) उपर्फव (२) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन एक भन्र्व बयढ प्रलिबवर्ीिवइा म्यवर् दर्नुपर्वा प्रिवर् कवगजको
नक्कि कुनै एकजनव िुि प्रलिबवर्ीिवइा पठवइा बवाँयकको म्यवर्िव प्रिवर्कवगजको नक्कि फिवनवको म्यवर् सवथ पठवइएको छ
भन्ने व्यहोरव िेजख पठवउनु पनेछ ।
(४) उपर्फव (१) बिोजजि प्रवप्त भएको म्यवर् र्िव कवयवाियिे बयढिव लिन दर्न लभत्र िविेि गरी िविेिीको व्यहोरव खुिवइा
सलिलििव पठवउनु पनेछ ।
(५) उपर्फव (१) बिोजजि म्यवर् िविेि हुन नसकेिव र्े हवय बिोजजिको यर्द्युिीय िवध्यि र्व पलत्रकविव सूचनव प्रकवशन
गरे र म्यवर् िविेि गनुा पनेछिः
(क)

म्यवर् िविेि गररनुपने व्यजिको कुनै फ्यवक्स र्व इािेि र्व अन्य कुनै अलभिेख हुन सक्ने यर्द्युिीय

िवध्यिको ठे गवनव भए सो िवध्यिबवट;
(ख)

प्रलिबवर्ीिे म्यवर् िविेिी भएको जवनकवरी पवउन सक्ने िनवलसब आिवर छ भन्ने र्े जखएिव सलिलिको

लनर्ायबवट कुनै स्थवनीय र्ै लनक पलत्रकविव सूचनव प्रकवशन गरे र र्व स्थवनीय एफ.एि. रे लियो र्व स्थवनीय
टे लिलभजनबवट सूचनव प्रसवरर् गरे र; र्व
(ग)

अन्य कुनै सरकवरी लनकवयबवट म्यवर् िविेि गरवउाँर्व म्यवर् िविेि हुन सक्ने िनवलसब कवरर् र्े जखएिव

सलिलिको आर्े शबवट त्यस्िो सरकवरी लनकवय िवफाि ।
(६) यस ऐन बिोजजि म्यवर् जवरी गनुप
ा र्वा अनुसूची-६ बिोजजिको ढवाँचविव जवरी गनुा पनेछ ।
२०.

रोहर्रिव रवख्नुपनेिः यस ऐन बिोजजि र्िव कवयवािय िवफाि िविेि गररएको म्यवर्िव सम्बजन्िि र्िवको अध्यि र्व

सर्स्य िथव कजम्ििव र्ुइाजनव स्थवनीय भिवर्लि रोहर्रिव रवख्नु पनेछ ।
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२१.

रीि बेरीि जवाँच गनेिः(१)उजुरी प्रशवसकिे म्यवर् िविेिीको प्रलिर्ेर्न प्रवप्त भएपलछ रीिपूर्क
ा को िविेि भएको छ र्व

छै न जवाँच गरी आर्श्यक भए सम्बजन्िि र्िव सजचर्को प्रलिर्ेर्न सिेि लिइा रीिपूर्क
ा को र्े जखए लिलसि सविेि रवजख िथव
बेरीिको र्े जखए बर्र गरी पुनिः म्यवर् िविेि गना िगवइा िविेिी प्रलि लिलसि सविेि रवख्नु पनेछ ।
(२)उपर्फव (१) बिोजजि जवाँच गर्वा सम्बजन्िि किाचवरीिे बर्लनयि रवजख कवयागरे को र्े जखए उजुरी प्रशवसकिे सो व्यहोरव
खुिवइा सलिलि सिि प्रलिर्ेर्न पेश गनुा पनेछ ।
(३) उपर्फव (२) बिोजजिको प्रलिर्ेर्नको व्यहोरव उपयुि र्े जखए सलिलििे सम्बजन्िि किाचवरी उपर

कवरर्वहीको िवलग

कवयापवलिकव सिि िेजख पठवउन सक्नेछ ।
२२.

िवरे खिव रवख्नुपनेिः(१)उजुरी प्रशवसकिे र्फव ९ बिोजजि लबर्वर् र्िवा गरे पलछ उजुरीकिवािवइा र र्फव १६ बिोजजि

प्रलिर्वर् र्िवा गरे पलछ प्रलिबवर्ीिवइा िवरे ख िोयक िवरे खिव रवख्नु पछा ।
(२)उजुरीकव पिहरूिवइा िवरे ख िोक्र्व िवरे ख िोयकएको दर्न गररने कविको व्यहोरव िवरे ख भपवाइा िथव िवरे ख पचवािव
खुिवइा उजुरीकव सबै पििवइा एकै लििवनको लिलि िथव सिय उलिेख गरी एकै लििवनको िवरे ख िोक्नु पछा ।
(३) उपर्फव (२) बिोजजि िवरे ख िोयकएको सियिव कुनै पि हवजजर नभए पलन िोयकएको कवया सम्पन्न गरी अको
िवरे ख िोक्नुपने भएिव हवजजर भएको पििवइा िवरे ख िोयक सियिव हवजजर नभइा पलछ हवजजर हुने पििवइा अजघ हवजजर
भइा िवरे ख िवने पिसाँग एकै लििवन हुने गरी िवरे ख िोक्नु पछा ।
(४) यस र्फव बिोजजि िोयकएको िवरे खिव उपजस्थि भएकव पिहरूिवइा सवथै रवजख सलिलििे उजुरीको कवरर्वयह गनुा
पछा ।
(५) उपर्फव (४) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन िोयकएको िवरे खिव कुनै पि उपजस्थि नभए पलन सलिलििे
लबर्वर्को यर्षयिव कवरर्वही गना बविव पने छै न ।
२३.

सलिलिको लनर्ाय बिोजजि हुनिःे सलिलििे म्यवर् िविेिी सम्बन्ििव प्रचलिि कवनून िथव यस ऐनिव िेजखए र्े जख

बवहेकको यर्षयिव आर्श्यक प्रयक्रयव लनिवारर् गना सक्नेछ ।
पररच्छे र्-५
सुनर्वइा िथव प्रिवर् बुझ्ने सम्बन्ििव
२४.

प्रवरजम्भक सुनर्वइािः (१) िेिलििवपबवट लबर्वर् लनरुपर् हुन नसकी सलिलििव आएकव लबर्वर् प्रलिर्वर् र्िवा र्व बयवन

र्व सो सरहको कुनै कवया भएपलछ सुनर्वइाको िवलग पेश भएको लबर्वर्िव उपिब्ि प्रिवर्कव आिवरिव ित्कवि लनर्ाय गना
सयकने भएिव सलिलििे लबर्वर् पेश भएको पयहिो सुनर्वइािव नै लनर्ाय गना सक्नेछ ।
(२) सलिलि सिि पेश भएको लबर्वर्िव उपर्फव (१) बिोजजि ित्कवि लनर्ाय गना सयकने नर्े जखएिव सलिलििे र्े हवय
बिोजजिको आर्े श गना सक्नेछिः(क)

लबर्वर्िव िुख नलििेको कुरविव यकीन गना प्रिवर् बुझ्ने र्व अन्य कुनै कवया गने;

(ख)

लबर्वर्िव बुझ्नुपने प्रिवर् ययकन गरी पिबवट पेश गना िगवउने र्व सम्बजन्िि लनकवयबवट िवग गने आर्े श गने;

(ग)

िेिलििवपकव सम्बन्ििव लबर्वर्कव पिहरूसाँग छिफि गने; िथव

(घ)

ु वइको िवलग िवरे ख िथव पेजशको सिय िवलिकव लनिवारर् गने ।
लबर्वर्कव पि उपजस्थि भएिव सुनर्

(३) उपर्फव (१) र (२) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन सलिलििे स्थवनीय ऐनको र्फव ४७ को उपर्फव (२)
बिोजजिको उजुरीिव िेिलििवपको िवलग पठवउने आर्े श गनुा पनेछ ।
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२५.

प्रिवर् र्वजखि गनेिःबवर्ी र्व प्रलिबवर्ीिे कुनै नयवाँ प्रिवर् पेश गना अनुिलि िवग गरी लनर्ेर्न पेश गरे िव उजुरी

प्रशवसकिे सोयह दर्न लिन सक्नेछ ।
२६.

लिखि जवाँच गनेिः (१) सलिलििे उजुरीिव पेश भएको कुनै लिखिको सत्यिव परीिर् गना रे खव र्व हस्िविर

यर्शेषज्ञिवइा जवाँच गरवउन जरूरी र्े खेिव सो लिखििवइा असत्य भन्ने पिबवट परीिर् र्स्िुर र्वजखि गना िगवइा रे खव र्व
हस्िविर यर्शेषज्ञबवट लिखि जवाँच गरवउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि जवाँच गर्वा िनवलसब िवयफकको सिय िोयक आर्े श गनुप
ा नेछ र सिय लभत्र जवाँच सम्पन्न हुनको
िवलग यथवसम्भर् व्यर्स्थव गनुा पनेछ ।
(३) उपर्फव (१) बिोजजि जवाँच गर्वा लिखि असत्य ठहरीएिव लिखि सत्य रहेको भन्ने पिबवट िवगेको र्स्िुर असुि गरी
उपर्फव (१) बिोजजि र्स्िुर र्वजखि गने पििवइा भरवइा दर्नु पछा ।
२७.

सविी बुझ्नेिः (१) सलिलिबवट सविी बुझ्ने आर्े श गर्वा सविी बुझ्ने दर्न िोयक आर्े श गनुप
ा नेछ । सविी रवख्र्व

बढीिव ५ जनव रवख्नु पने ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि आर्े श भएपलछ उजुरी प्रशवसकिे उजुरीको पििवइा आर्े शिव उलिेख भएको लिलििव सविी
बुझ्ने िवरे ख िोक्नु पनेछ ।
(३) सविी बुझ्ने िवरे ख िोयकएको दर्निव आफ्नो सविी सलिलि सिि उपजस्थि गरवउनु सम्बजन्िि पिको र्वययत्र् हुनेछ ।
२८.

सलिलिको िफाबवट बकपत्र गरवउनेिः (१) यस ऐनिव अन्यत्र जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन नवबविक र्व

अशि र्व र्ृध्र्र्ृध्र्व पि रहेको उजुरीिव सवजि बकपत्रको िवलग िोयकएको िवरे खको दर्न उपजस्थि नभएको र्व उपजस्थि
नगरवइएको सविीिवइा सलिलििे म्यवर् िोयक सलिलिको िफाबवट जझकवइा बकपत्र गरवउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि सविी जझकवउाँर्व बकपत्र हुने िवरे ख िोयक म्यवर् जवरी गनुप
ा नेछ र उजुरीकव पिहरूिवइा सिेि
सोयह लििवनको िवरे ख िोक्नु पनेछ ।
२९.

सविी बकपत्र गरवउनेिः (१) उजुरी प्रशवसकिे सविी बकपत्रको िवलग िोयकएको दर्न पिहरूसाँग लनजहरूिे

उपजस्थि गरवउन लयवएकव सविीको नविवर्िी लिइा सलिलि सिि पेश गनुा पनेछ ।
(२) सविी बकपत्रको िवलग िोयकएको िवरे खको दर्न उजुरीकव सबै पििे सविी उपजस्थि गरवउन लयवएको भए कवयवािय
खुलनवसवथ िथव कुनै पििे सविी उपजस्थि गरवउन नलयवएको भए दर्नको बवह्र बजेपलछ सलिलििे उपिब्ि भए सम्िकव
सविीको बकपत्र गरवउनु पनेछ ।
३०.

बन्र्े ज गना सक्नेिः (१) सविीको बकपत्र गरवउाँर्व उजुरीको यर्षयर्स्िु भन्र्व फरक प्रकवरको िथव सविी र्व

उजुरीको पििवइा अपिवलनि गने र्व जझझ्यवउने र्व अनुजचि प्रकवरको प्रश्न सोलिएिव सलिलििे त्यस्िो प्रश्न सोध्नबवट पििवइा
बन्र्े ज गना सक्नेछ ।
(२) नवबविक र्व र्ृध्र् र्व असि र्व लबरविीिे सविी बक्नुपने भइा त्यस्िो उजुरीिव कुनै पिको उपजस्थलि र्व अन्य कुनै
िनवलसब कवरर्िे सविीिवइा बकपत्र गना अनुजचि र्बवर् परे को र्व पने प्रबि सम्भवर्नव रहेको छ भन्ने सलिलििवइा िवगेिव
सलिलििे त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थलििवइा बन्र्े ज गरी लनजिे सविीिे नर्े ख्ने गरी िवत्र उपजस्थि हुन आर्े श गना सक्नेछ
।
(३) उपर्फव (२) बिोजजि आर्े श गरे िव सविीिे नर्े ख्ने गरी पि उपजस्थि हुने व्यर्स्थव लििवउने र्वययत्र् सलिलिको हुनेछ
।
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(४) उपर्फव (१) र्व (२) बिोजजि गर्वा सलिलििे उजुरीसाँग सम्बजन्िि आर्श्यक प्रश्न ियवर गरी सलिलिको िफाबवट
बकपत्र गरवउन
३१.

सक्नेछ ।

पेशी सूची प्रकवशन गनुप
ा नेिः(१) उजुरी प्रशवसकिे प्रत्येक हप्तव शुक्रर्वर अगविी हप्तवको िवलग पेशी िोयकएको

लबर्वर्हरूको सवप्तवयहक पेशी सूची िथव िोयकएको दर्न उि दर्नको िवलग पेशी िोयकएकव लबर्वर्हरूको पेशी सूची प्रकवशन
गनेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजिको सूची सं योजकिे र लनजको अनुपजस्थलििव लनजिे जजम्िेर्वरी िोकेको सलिलिको सर्स्यिे
प्रिवजर्ि गनुा पनेछ ।
३२.

र्ै लनक पेशी सूचीिः (१) उजुरी प्रशवसकिे र्फव ३२ बिोजजिको सवप्तवयहक पेशी सूचीिव चढे कव लबर्वर्हरूको

िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियवर गरी एक प्रलि सूचनव पवटीिव टवाँस्न िगवउनुपनेछ िथव एक प्रलि सलिलिकव सर्स्यहरूिवइा
उपिब्ि गरवउनु पनेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजिको सूचीिव लबर्वर्हरू उलिेख गर्वा लबर्वर् र्िवाको आिवरिव र्े हवयको क्रििव
ियवर गरी प्रकवशन गरवउनुपनेछिः(क)

नवबविक पि भएको लबर्वर्;

(ख)

शवरररीक असििव र्व अपवङ्गिव भएको व्यजि पि भएको लबर्वर्;

(ग)

सिरी र्षा उिेर पुरव भएको र्ृध्र् र्व र्ृध्र्व पि भएको लबर्वर्; िथव

(घ)

लबर्वर् र्िवाको क्रिवनुसवर पयहिे र्िवा भएको लबर्वर् ।

(३) उपर्फव (२) बिोजजि पेशी सूची ियवर गर्वा िुलिर्ीबवट जवगेकव िथव सर्ोच्च अर्विि, उच्च
अर्विि िथव जजलिव अर्वििबवट पुनिः इन्सवफको िवलग प्रवप्त भइा र्िवा भएको लबर्वर्को हकिव शुरूिव सलिलििव र्िवा भएको
लिलििवइा नै र्िवा लिलि िवलन क्रि लनिवारर् गनुप
ा नेछ ।
(४) उपर्फव (१) र्व (२) िव रहेको क्रिवनुसवर नै सलिलििे लबर्वर्को सुनर्वइा र कवरर्वही िथव यकनवरव
गनुप
ा नेछ ।
३३.

उजुरी प्रशवसकको जजम्िेर्वरी हुनिःे पेशी सूचीिव चढे कव लबर्वर्हरू कवयवािय खुिेको एक घण्टव लभत्र सलिलि सिि

सुनर्वइाको िवलग पेश गने िथव उि दर्नको िोयकएको कवया सयकए पलछ सलिलिबवट यफिवा बुजझ लिइा सुरजिि रवख्ने
जजम्िेर्वरी उजुरी प्रशवसकको हुनेछ ।
३४.

प्रिवर् सुनवउन सक्नेिः सलिलििे र्फव २५ बिोजजि िोयकएको िवरे खको दर्न उपजस्थि सबै पििवइा अको पििे

पेश गरे को प्रिवर् एर्ि् कवगजवि र्े खवइा पयढ बवाँची सुनवइा सो बवरे िव अको पिको कुनै कथन रहे को भए लिजखि बयवन
गरवइा लिलसि सविेि गरवउन सक्नेछ ।
३५.

लबर्वर्को सुनर्वइा गनेिः (१) सलिलििे र्ुर्ै पिको कुरव सुनी लनजहरूको लबर्वर्को सुनर्वइा िथव लनर्ाय गनुप
ा नेछ ।

(२) उपर्फव (१) बिोजजिको सुनर्वइा िथव लनर्ाय गर्वा पिहरूको रोहर्रिव गनुप
ा नेछ।
(३) उपर्फव (१) बिोजजि लबर्वर्को सुनर्वइा गर्वा इजिवस कवयि गरी सुनर्वइा गना िनवलसर् र्े जखएिव सोही अनुसवर गना
सक्नेछ ।
िर र्ुबै पिको भनवइ िथव जजयकर सुन्निवइ उपर्फव ३ अनुसवरको इजिवस कवयि गना बविव हुने छै न ।
३६.

बन्र् इजिवसको गठन गना सक्ने (१) सलिलििे ियहिव िथव बविबवलिकव सिवर्ेश रहे को िथव आर्श्यक र्े खेको

अन्य लबर्वर्को सुनर्वइाको िवलग बन्र् इजिवस कवयि गरी सुनर्वइा गना सक्नेछ ।
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(२) उपर्फव (१) बिोजजिको बन्र् इजिवसिव लबर्वर्कव पि िथव अन्य सरोकवरर्विव बवहेक अन्य
व्यजििवइा इजिवसिव प्रर्ेश गना नपवउने गरी बन्र् इजिवसको गठन गनुप
ा नेछ ।
(३) बन्र् इजिवसबवट हेररने लबर्वर्को कवि कवरर्वही, यपिीिको नवि थर ठे गवनव िगवयिकव यर्षय गोप्य
रवख्नुपनेछ ।
३७.

बन्र् इजिवस सम्बन्िी अन्य व्यर्स्थविः (१) बन्र् इजिवसबवट हेररएकव लबर्वर्हरूको कवगजविको प्रलिलियप बवर्ी,

प्रलिर्वदर् र लनजको यहििव असर परे को कुनै सरोकवरर्विव बवहेक अरू कसै िवइा उपिब्ि गरवउनुहाँर्
ु ैन ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजिको लबर्वर्को िथ्य खुिवइा कुनै सिवचवर कुनै पत्रपलत्रकविव सं प्रष
े र् हुन

दर्नु

हुाँर्ैन ।
(३) उपर्फव (२) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन सलिलििे पिको गोपलनयिव िथव यहििव
प्रलिकुि प्रभवर् नपने गरी सिवचवर सं प्रष
े र् गना भने कुनै बविव पनेछैन ।
३८.

थप प्रिवर् बुझ्नेिःलबर्वर्को सुनर्वइाको क्रििव लबर्वर्को कुनै पिको अनुरोििव र्व लबर्वर् सुनर्वइाको क्रििव सलिलि

आफैिे थप प्रिवर् बुझ्नुपने र्े खेिव उजुरीकव पिहरूिवइा थप प्रिवर् पेश गना पेश गने िवरे ख िोयक आर्े श गनासक्नेछ ।
३९.

ु ाँर्
स्र्वथा बवजझएको लबर्वर् हेन ा नहुनिःे सलिलिको सर्स्यिे र्े हवयकव लबर्वर्को कवरर्वही र यकनवरविव सं िग्न हुनह
ु ै निः-

(क)

आफ्नो र्व नजजकको नविेर्वरको हक यहि र्व सरोकवर रहे को लबर्वर्;
स्पष्टीकरर्िः यस उपर्फवको प्रयोजनको िवलग "नजजकको नविेर्वर" भन्नविे अपुिविी पर्वा कवनून बिोजजि अपुिविी

प्रवप्त गना सक्ने प्रवथलिकिव क्रििव रहे को व्यजि, िविव, िवइजु, सवनीआिव, ठू िीआिव, सवनोबवबु, ठू िोबवबू , पलि र्व पत्नी
िफाकव सवसू, ससुरव, फूपु, फूपवजु, सविव, जेठवन, सविी, दर्र्ी, बयहनी, लभनवजु, बयहनी ज्र्वइँ, भवञ्जव, भवञ्जी, भवञ्जी ज्र्वइँ,
भवञ्जी बुहवरी िथव त्यस्िो नविवकव व्यजिको एकव सगोििव रहेको पररर्वरको सर्स्य सम्झनुपछा ।
(ख)

लनजिे अन्य कुनै है लसयििव गरे को कुनै कवया र्व लनज सं िग्न रहेको कुनै यर्षय सिवर्ेश रहे को कुनै लबर्वर्;

(ग)

कुनै यर्षयिव लनजिे लबर्वर् चलने र्व नचलने यर्षयको छिफििव सहभवलग भइा कुनै रवय दर्एको भए सो यर्षय

सिवर्ेश रहे को लबर्वर्; र्व
(घ)

अन्य कुनै कवरर्िे आिवरभूि रूपिव लनज र लनजको एकवघर सं गोिकव पररर्वरकव सर्स्यको कुनै स्र्वथा बवजझएको

लबर्वर् ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजिको कुनै अर्स्थव र्े जखएिव जुन सर्स्यको त्यस्िो अर्स्थव पछा उि सर्स्यिे
लबर्वर् हेन ा नहुने कवरर् खुिवइा आर्े श गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फव (१) को प्रलिकुि हुने गरी कुनै सर्स्यिे कुनै लबर्वर्को कवरर्वयह र यकनवरविव सहभवलग हुन
िवगेिव लबर्वर्को कुनै पििे आर्श्यक प्रिवर् सयहि लबर्वर्को कवरर्वयह यकनवरव नगना लनर्ेर्न दर्न सक्नेछ
सम्बन्ििव

र सो

कवि कवरबवही स्थवनीय ऐनको र्फव ४८(५) अनुसवर हुनेछ ।
(४) उपर्फव (३) अनुसवर लबर्वर् लनरुपर् हुन नसक्ने अर्स्थविव स्थवनीय ऐनको र्फव ४८(६) र (७)

को ब्यबस्थव अनुसवरको सभविे िोकेको सलिलििे कवि कवरर्वयह र यकनवरविव गनेछ ।
(५) उपर्फव (४) बिोजजि गर्वा सभविे लबर्वर्कव पिहरूिवइा सोयह उपर्फव बिोजजि गदठि सलिलिबवट
लबर्वर्को कवरर्वयह यकनवरव हुने कुरवको जवनकवरी गरवइा उि सलिलि सिि उपजस्थि हुन पठवउनुपनेछ ।
पररच्छे र्-६
लनर्ाय र अन्य आर्े श
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४०.

लनर्ाय गनुप
ा नेिः (१) सलिलििे सुनर्वइाको िवलग पेश भएको लबर्वर् हे र्वा कुनै प्रिवर् बुझ्नुपने बवाँयक नरयह लबर्वर्

यकनवरव गने अर्स्थव रहेको र्े जखएिव सोयह पेशीिव लबर्वर्िव लनर्ाय गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि लनर्ाय गरे पलछ लनर्ायको व्यहोरव लनर्ाय यकिवबिव िेजख सलिलििव उपजस्थि
सर्स्यहरू सबैिे र्स्िखि गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फव (१) बिोजजि गरीएको लनर्ायको र्फव ४२ र अन्य प्रचलिि कवनून बिोजजि खुिवउनुपने
यर्र्रर् खुिेको पूर्ा पवठ लनर्ाय भएको लिलििे बयढिव सवि दर्न लभत्र ियवर गरी लिलसि सविेि रवख्नुपछा ।
(४) उपर्फव (१) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन सियवभवर् अथर्व अन्य कुनै िनवलसब कवरर्िे गर्वा सोयह दर्न
लबर्वर् लनर्ाय गना नसक्ने भएिव आगवलि हप्तवको कुनै दर्नको िवलग अको पेशी िवरे ख िोक्नुपनेछ ।
४१.

लनर्ायिव खुिवउनुपनेिः(१) सलिलििे र्फव ४१ बिोजजि गरे को लनर्ायको पूर्ा पवठिव यस र्फव बिोजजिकव कुरवहरू

खुिवइा अनुसूची-७ बिोजजिको ढवाँचविव ियवर गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि पूर्प
ा वठ ियवर गर्वा बवर्ी िथव प्रलिबवर्ीको जजयकर, लनर्ाय गनुप
ा ने र्े जखएको
यर्षय, र्ुर्ै पिबवट पेश भएको प्रिवर्कव कुरवहरू सिेिको यर्षय खुिवउनुपनेछ ।
(३) उपर्फव (२) िव उलिेख भए र्े जख बवहेक पूर्प
ा वठिव र्े हवयकव कुरवहरू सिेि खुिवउनुपनेछिः(क)

िथ्यको ब्यहोरव;

(ख)

लबर्वर्को कुनै पििे कवनून व्यर्सवयी रवखेको भएिव लनजिे पेश गरे को बहस नोट िथव बहसिव उठवइएकव िुि

यर्षयहरु;
(ग)

लनर्ाय गनाको िवलग आिवर लिइएको प्रिवर्कव सवथै र्ुर्ै पिबवट पेश भएको प्रिवर् िथव त्यसको यर्श्लेषर्;

(घ)

लनर्ाय कवयवान्र्यन गनाको िवलग गनुा पने यर्षयहरूको लसिलसिेर्वर उलिेखन सयहिको िपलसि खण्ि; िथव

(ङ)

लनर्ाय उपर पुनरवर्ेर्न िवग्ने भएिव पुनरवर्ेर्न िवग्ने जजलिव अर्वििको नवि र के कलि दर्न लभत्र पुनरवर्ेर्न गनुा

पने हो सो सिेि ।
(४) उपर्फव २ िथव ३ िव उलिेख भएर्े जख बवहे क र्े हवयकव कुरवहरु सिेि लनर्ायिव खुिवउन सक्नेछिः(क)

सविी र्व सजालिनको बकपत्रको सवरवंश;

(ख)

कुनै नजीरको व्यवख्यव र्व अर्िम्बन गरे को भए सो नजीरको यर्र्रर् र लबर्वर्िव उि नजीरको लसध्र्वन्ि के कुन

आिवरिव िवगु भएको हो अथर्व िवगु नभएको हो भन्ने कवरर् सयहिको यर्श्लेषर्;
(ग)

लनर्ायबवट कसै िवइा कुनै कुरव दर्नु भरवउनु पने भएको भए कसिवइा के कलि भरवइा दर्नु पने हो सोको यर्र्रर्;

िथव
(घ)

लबर्वर्को क्रििव कुनै िविसविवन र्व प्रिवर्को रुपिव केयह र्स्िु सलिलि सिि पेश भएको भए सो िविसविवन र्व

र्स्िुको हकिव के गने हो भन्ने यर्षय ।
४२.

प्रवरजम्भक सुनर्वइािव लनर्ाय हुनसक्नेिः (१) सलिलििे पयहिो सुनर्वइाको िवलग पेश भएको अर्स्थविव नै लबर्वर्िव थप

प्रिवर् बुजझ रहनु पने अर्स्थव नरहेको र्े खेिव अथर्व हर्म्यवर् र्व हकर्ै यव र्व सलिलिको िेत्रवलिकवर नरहेको कवरर्िे लबर्वर्
लनर्ाय गना नलिलने र्े खेिव पयहिो सुनर्वइािव नै लनर्ाय गना सक्नेछ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजिको लनर्ाय िेत्रवलिकवरको अभवर् रहे को कवरर्िे भएको अर्स्थविव िेत्रवलिकवर ग्रहर् गने
अर्विि र्व स्थवनीय िह र्व अन्य लनकवयिव उजुरी गना जवनु भलन सम्बजन्िि पििवइा
४३.

जवनकवरी दर्नु पनेछ ।

लनर्ाय सं शोिनिः (१)सलिलि सिि लबर्वर्को पि र्व कुनै सरोकवरर्विविे लबर्वर्को लनर्ायिव भएको कुनै िेखवइाको

त्रुटी सं शोिन गरीपवउन जजयकर लिइा लनर्ायको जवनकवरी भएको पैंलिस दर्न लभत्र लनर्ेर्न दर्न सक्नेछ ।
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(२) उपर्फव (१) बिोजजिको लनर्ेर्न परी सलिलििे हेर्वा सविवन्य त्रुटी भएको र सं शोिनबवट लनर्ायको
िूि आशयिव कुनै हेरफेर नहुने र्े खेिव छु िै पचवा खिव गरी लनर्ेर्न बिोजजि लनर्ाय सं शोिन गने आर्े श दर्नसक्नेछ ।
(३) उपर्फव (२) बिोजजिको आर्े श िूि लनर्ायको अलभन्न अङ्गको रुपिव लिइनेछ ।
४४.

लनर्ायिव हेरफेर गना नहुनिःे (१) सलिलिकव सर्स्य अथर्व अरु कसै िे पलन सलिलिकव सर्स्यहरुको र्स्िखि भै सकेपलछ

लनर्ायिव कुनै प्रकवरको थपघट र्व केरिेट गना हुाँर्ैन ।
(२) कसै िे उपर्फव (१)बिोजजि को कसुर गने किाचवरीिवइा आर्श्यक कवरर्वहीको िवलग सम्बजन्िि
लनकवयिव िेजख पठवउनु पनेछ ।
४५.

लनर्ाय भएपलछ गनुप
ा ने कवरर्वयहिः(१)उजुरी प्रशवसकिे सलिलिबवट लनर्ाय भएपश्चवि लनर्ाय यकिवबिव सलिलिकव

सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी लनर्ाय यकिवब र लिलसि जजम्िव लिनुपछा ।
(२)यस ऐन बिोजजि लनर्ायको पूर्प
ा वठ ियवर भए पलछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भै सकेपलछ उजुरी
प्रशवसकिे लनर्ायको कवयवान्यर्य गनाकव िवलग ित्कवि गनुा पने केयह कवया भए सो सम्पन्न गरी लिलसि अलभिेखको िवगी
पठवनुपछा ।
४६.

लनर्ाय गनापने अर्लििः(१) सलिलििे प्रलिर्वर् र्वजखि भएको र्व बयवन गनुा पनेिव प्रलिबवर्ीको बयवन भएको लिलििे

िथव प्रलिर्वर् र्वजखि नभएको र्व बयवन नभएकोिव सो हुनपु ने म्यवर् भ ुिवन भएको लिलििे नब्बे दर्नलभत्र लबर्वर्को अजन्िि
लनर्ाय गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजिको सियवर्लि गर्नव गर्वा िेिलििवपको िवलग पठवइाएको लबर्वर्को हकिव िेिलििवपको
प्रयक्रयविव िवगेको सिय कटवइा अर्लि गर्नव गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फव (१) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन लबर्वर्िव बुझ्नुपने प्रिवर् िथव पुरव गनुप
ा ने प्रयक्रयव बवाँयक नरही
लबर्वर् लनर्ाय गना अङ्ग पुलगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नलभत्र अजन्िि लनर्ाय गनुप
ा नेछ ।
४७.

अन्िररि सं रिर्वत्िक आर्े श जवरी गना सयकनेिः

स्थवलनय ऐनको र्फव ४९ को उपर्फव ८ को खण्ि (क) र्े जख (ङ) र्े जख उजलिजखि लबषयिव ित्कवि अन्िररि
सं रिर्वत्िक आर्े श जवरी गना सयकने छ | यस्िो आर्े श जवरी गर्वा लनर्ेर्किे पेश गरे को कवगजवि, लनजको अर्स्थव र
र्स्िुगि पररजस्थलिको प्रवरजम्भक छवनयर्न गरी ित्कवि आर्े श नगरे लनर्ेर्किवई पना सक्ने नकवरवत्िक प्रभवर्को िुलयवंकन
गनुा पर्ाछ । न्यवययक सलिलििे जवरी गने अन्िररि सं रिर्वत्िक आर्े श अनुसूची ८ िव उलिेख गरे बिोजजि हुनेछ ।
पररच्छे र्-७
सलिलिको सजचर्विय
४८.

सलिलिको सजचर्वियिः (१)सलिलिको कवयासम्पवर्निवइा सहजजकरर्व गना एक सजचर्विय रहने छ (२) उपर्फव (१)

र्िोजजिको सजचर्वियिव कवयापवलिकविे आर्श्यिव अनुसवर उजुरी प्रशवसक, अलभिे ख प्रशवसक िथव अन्य किाचवरीहरुको
व्यर्स्थव गना सक्नेछ । सजचर्वियको कवयासम्पवर्निवइा व्यर्जस्थि गना सजचर्विय अन्िगाि उजुरी शवखव/ फवाँट िथव
अलभिेख शवखव/फवाँट रहन सक्नेछ ।
४९.

उजुरी प्रशवसकको कवि, किाव्य र अलिकवरिः यस ऐनिव अन्यत्र उलिेख भए र्े जख बवहेक उजुरी प्रशवसकको कवि,

किाव्य र अलिकवर र्े हवय बिोजजि हुनेछिः
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(क)

पेश भएकव उजुरी, प्रलिर्वर् र अन्य लिखिहरु जवाँच गरी रीि पुगेको भए कवनून बिोजजि िवग्ने र्स्िुर लिइा र्िवा

गने र र्िवा गना नलिलने भए कवरर् जनवइा र्रपीठ गने;
(ख)

यर्र्वर्िव प्रिवर्को िवलग पेश भएकव नक्कि कवगजिवइा सक्किसाँग लभिवइा दठक र्े जखएिव प्रिवजर्ि गने र लिलसि

सविेि रवख्ने िथव सक्कििव केयह कैयफयि र्े जखएिव सो जनवइा सम्बजन्िि पिको सयहछवप गरवइा रवख्ने;
(ग)

पेश भएकव लिखि सवथ सं िग्न हुनपु ने प्रिवर् िथव अन्य कवगजवि छ र्व छै न भए ठीक छ र्व छै न जवाँच्ने;

(घ)

सलिलिको आर्े शिे जझकवउनु पने प्रलिबवर्ी, सविी र्व अन्य व्यजिको नवििव म्यवर् जवरी गने ;

(ङ)

यर्र्वर्कव पििवइा िवरे ख र्व पेशी िवरे ख िोक्ने;

(च)

ु ने लनर्ेर्न र्िवा गरी आर्े शको िवलग सलिलि सिि पेश गने;
सलिलि सिि पेश हुनप

(छ)

कवनून बिोजजि र्वरे स लिने िथव गुज्रक
े ो िवरे ख थवम्ने लनर्ेर्न लिइा आर्श्यक कवरर्वही गने ;

(ज)

सलिलिबवट भएको आर्े श कवयवान्र्यन गने गरवउने;

(झ)

सलिलििव पेश र्व प्रवप्त भएकव कवगजपत्र बुझ्ने, भपवाइा गने िगवयिकव कवयाहरु गने ;

(ञ)

आर्श्यकिवनुसवर सलिलिको िफाबवट पत्रवचवर गने ;

(ट)

सलिलिको आर्े शिे िविेि गनुा पने म्यवर् िविेि गनेगरवउने, िविेि भएको म्यवर्को िविेिी जवाँची रीिपूर्क
ा को

नभए पुनिः जवरी गने िथव अन्य अर्विि र्व लनकवयबवट प्रवप्त भएको नगरपवलिकविे िविेि गरर दर्नु पने म्यवर् िविेि गने
गरवउने;
(ठ)

लनर्ाय यकिवब र उजुरीको लिलसि जजम्िव लिने;

(ि)

सलिलििव र्िवा भएकव यर्र्वर् िथव लनर्ेर्न िगवयिकव कवगजविको अलभिेख ियवर गने र िवलसक र्व र्वयषाक

प्रलिर्ेर्न पेश गनुा पने लनकवय सिि प्रलिर्ेर्न ियवर गरी सं योजकबवट प्रिवजर्ि गरवइा सम्बजन्िि लनकवयिव पठवउने;
(ढ)

आफ्नो जजम्िव रहे कव उजुरीकव लिलसििव रहेकव कवगजविको रीिपूर्क
ा नक्कि दर्ने;

(र्)

जजलिव अर्विििव पुनरवर्ेर्न िवग्ने गरी लनर्ाय भएकव यर्र्वर्िव पुनरवर्ेर्न म्यवर् जवरी गरी िविेि गनेगरवउने;

(ि)

अर्विि र्व अन्य कुनै लनकवयिव यर्र्वर्को लिलसि र्व कुनै कवगजवि पठवउनुपने भएिव सलिलििवइा जवनकवरी गरवइा

लिलसि र्व कवगजवि पठवउने िथव यफिवा प्रवप्त भएपलछ कवनून बिोजजि सुरजिि रवख्ने व्यर्स्थव लििवउने;
(ि)

लनर्ाय यकिवब जजम्िव लिने; िथव

(थ)

पेश भएकव लनर्ेर्न िगवयिकव कवगजवििव सलिलिबवट आर्े श हुन ु पने र्व लनकवसव लिनु पनेिव सलिलि सिि पेश

गने ।
५०.

अलभिेख प्रशवसकको कवि, किाव्य र अलिकवरिः यस ऐनिव अन्यत्र उलिेख भए बवहे क अलभिे ख प्रशवसकको कवि,

किाव्य र अलिकवर र्े हवय बिोजजि हुनेछिः
(क)
(२)

लनर्ाय कवयवान्र्यन सम्बन्िीिः

लनर्ाय बिोजजि चिन चिवउनु पने, कुनै कुरव दर्िवइा भरवइा दर्नु पने िगवयिकव लनर्ाय कवयवान्र्यनकव िवलग गनुा

पने कवयाहरु गने िथव लनर्ाय कवयवान्र्यनको अलभिेख रवखी कवनून बिोजजि यर्र्रर् पठवउनु पने लनकवयहरुिव यर्र्रर्
पठवउने;
(३)

लनर्ाय कवयवान्र्यनको क्रििव लनर्ेर्न दर्एकव पिहरुको र्वरे स लिने, सकवर गरवउने, गुज्रक
े ो िवरे ख थिवउने

िगवयिकव कवयाहरु गने;
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(४)

सलिलिको आर्े शिे रोक्कव भएको र्व अरु कुनै अर्विि र्व लनकवयबवट रोक्कव भै आएको जवयजेथव अन्य अड्डव

अर्विििव र्वजखि चिवन गनुा पने भए सो गने;
(५)

लनर्ाय बिोजजि लििवि गने िगवयिकव अन्य कुनै कवि गनुा पने भए सो सिेि गने; िथव

(६)

िेजखए र्े जख बवहे कको कुनै कवया लनर्ाय कवयवान्र्यनको क्रििव गनुा पने भएिव सलिलि सिि पेश गरी आर्े श

बिोजजि गने ।
(ख)
(१)

अलभिेख सं रिर् सम्बन्िीिः

अलभिेख शवखवको रे खर्े ख गरी लनर्ाय भएकव लिलसि सुरजिि रवख्ने र कवनून बिोजजि सिवउने पने कवगजहरु

सिवउने;
(२)

लनर्ाय भएकव लिलसिहरुिव कवगजवि जवाँच गरी र्ुरुस्ि रहे नरहेको हेने र लिलसि कवनून बिोजजि गरी र्ुरुस्ि

अर्स्थविव रवख्ने;
(३)

कवनून बिोजजि सिवउने कवगजको यर्र्रर् ियवर गरी सो यर्र्रर् सुरजिि रहने व्यर्स्थव गने ;

(४)

अलभिेख शवखविव प्रवप्त भएको लिलसिहरुको सविबसविी अलभिेख रवख्ने र आर्श्यकिवनुसवर यर्र्रर् ियवर गने ;

िथव
(५)

कुनै अर्विि र्व लनकवयबवट अलभिेखिव रहेको लिलसि र्व कुनै कवगजवि िवग भै आएिव रीिपूर्क
ा पठवउने र

यफिवा प्रवप्त भएपलछ रीिपूर्क
ा गरी सुरजिि रवख्ने ।
५१.

उजुरी प्रशवसक र्व अलभिेख प्रशवसकको आर्े श उपरको लनर्ेर्निः(१) यस ऐन बिोजजि उजुरी प्रशवसक र्व अलभिेख

प्रशवसकिे गरे को आर्े श र्व कवरर्वही उपर जचि नबुझ्ने पििे सो आर्े श र्व कवरर्वही भएको पवाँच दर्न लभत्र सलिलि सिि
लनर्ेर्न दर्न सक्नेछ ।
ु वइा गरी लनर्ेर्न पेश भएको बयढिव
(२) सलिलििे उपर्फव (१) बिोजजि पेश भएको लनर्ेर्न उपर सुनर्
सवि दर्न लभत्र लनर्ेर्न उपरको कवरर्वयह टु ङ्गग्यवउनु पनेछ ।
(३) उपर्फव (२) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन उपर्फव (१) बिोजजिको लनर्ेर्न उपर आर्े श र्व
लनर्ाय गनुा पूर् ा केयह बुझ्नु पने भए सो बुझेर िवत्र लनर्ाय र्व आर्े श गनुा पनेछ ।

पररच्छे र्-८
िेिलििवप सम्बन्िी व्यर्स्थव
५२.

लििवपत्र गरवउनेिः (१) सलिलििे प्रचलिि कवनून बिोजजि लििवपत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुरीिव लििवपत्र गरवउन

सक्नेछ ।
(२) यर्र्वर्कव पिहरूिे लििवपत्रको िवलग अनुसूची-९ बिोजजिको ढवाँचविव लनर्ेर्न दर्एिव सलिलििे
उजुरीिव लििवपत्र गरवउन उपयुि र्े खेिव लििवपत्र गरवइ दर्नेछ ।
(३) उपर्फव (२) बिोजजि पिहरूिे दर्एको लनर्ेर्नको व्यहोरव सलिलििे र्ुर्ै पििवइा सुनवइा त्यसको
पररर्वि सम्झवइा पिहरूको लििवपत्र गने सम्बन्ििव सहिलि रहेनरहे को सोध्नु पनेछ ।
५३.

िेिलििवपको िवध्यिबवट उजुरीको लनरोपर् हुन नसकेिव पिहरूिवइा उजुरीको पेशी िवरे ख िोयक कवनून बिोजजि

कवरर्वही गरी सुनर्वइा िथव लनर्ाय गने प्रयक्रयव बढवउनु

kg]{5

।
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(२) उपर्फव (१) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन स्थवनीय ऐनको र्फव ४७ को उपर्फव (२)
बिोजजिको उजुरीिव िेिलििवप र्व लििवपत्र हुन नसकेिव सलिलििे अलिकवर िेत्र रहे को अर्विििव जवने भलन सुनवइा दर्नु
पनेछ ।
५४.

िेिलििवप र्व लििवपत्र हुन नसक्नेिः यस ऐनिव अन्यत्र जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन कुनै उजुरीिव लििवपत्र

गरवउाँर्व उजुरीको प्रकृलि र्व लििवपत्रको व्यहोरवबवट नेपवि सरकवर बवर्ी भइा चिेको कुनै यर्र्वर् र्व सवर्ाजलनक िथव
सरकवरी सम्पजि र्व यहििव असर पने र्े जखएिव सलिलििे त्यस्िो यर्र्वर्िव लििवपत्र गरवउने छै न ।
िर त्यस्िो असर पने व्यहोरव हटवइा अन्य व्यहोरवबवट िवत्र लििवपत्र गना चवहेिव भने लििवपत्र गरवइा दर्नु
पनेछ ।
५५.

िेिलििवपको िवलग प्रोत्सवहन गनेिः (१) सलिलििे सलिलि सिि सुनर्वइाको िवलग पेश भएको उजुरीिव िेिलििवप

हुन सक्ने सम्भवर्नव रहेको र्े खेिव पिहरूिवइा िेिलििवपको िवलग िवरे ख िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजिको िवरे खको दर्न सलिलििे यर्र्वर्कव

पि िथव यर्पि, उपजस्थि भएसम्ि

पििे पत्यवइा सवथै लिइआएकव अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गरवइा िेिलििवपको िवलग छिफि गरवइा पिहरूको बीचिव
सहिलि भएिव सहिलि भए बिोजजि लििवपत्र कवगज ियवर गना िगवइा लििवपत्र गरवइा दर्नु पनेछ ।
(३) उजुरीिव िोयकएको म्यवर्िव सलिलि सिि उपजस्थि नभएको र्व उपजस्थि भएर पलन िवरे ख गुजवरी
यर्र्वर्िव िवरे खिव नरहेको पि अथर्व यर्र्वर्िव पि कवयि नभएको भए िवपलन यर्र्वर्को पेटबोिीबवट उजुरीको पि कवयि
हुने र्े जखएको व्यजि सिेि िेिलििवपको िवलग उपजस्थि भएिव सलिलििे िेिलििवप गरवइा लििवपत्रको कवगज गरवइा दर्नु
पनेछ ।
५६.

प्रवरजम्भक सुनर्वइा पूर् ा िेिलििवपिः (१) उजुरी प्रशवसकिे प्रवरजम्भक सुनर्वइाको िवलग सलिलि सिि उजुरी पेश

हुनपु ूर् ा उजुरीिव िेिलििवप हुनसक्ने अर्स्थव र्े जखएिव र्व पिहरूिे सो व्यहोरवको लनर्ेर्न लिइा आएिव लििवपत्रको व्यहोरव
खुिेको कवगज ियवर गरी सलिलि सिि पेश गना सक्नेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि गर्वा लििवपत्रिव अजन्िि सहिलि नजुटेको भए िवपलन पिहरू िेिलििवपको
िवलग प्रयक्रयविव जवन सहिि भएिव उजुरी प्रशवसकिे पिहरूको लनर्ेर्न लिइा उजुरीिव िेिलििवपको िवलग िेिलििवपकिवा
सिि पठवउने आर्े शको िवलग सलिलि सिि पेश गना सक्नेछ ।
५७.

िेिलििवपकिवाको सूची ियवर गनेिः(१) सलिलििे िेिलििवपको कवया गरवउनको िवलग र्े हवय बिोजजिको योग्यिव

पुगेको व्यजिहरूको यर्र्रर् खुिवइा सम्भवयर्ि िेिलििवपकिवाको सूची ियवर गनेछिः
(क)

कजम्ििव िवध्यलिक िह उजिर्ा गरे को;

(ख)

कुनै रवजनीलिक र्ि प्रलि आस्थव रवखी रवजनीलििव सयक्रय नरहेको; िथव

(ग)

स्थवनीय स्िरिव सिवजसेर्ीको रुपिव पयहचवन बनवएको ।

(घ)

िेिलििवपकिवाको ४८ घण्टव िवलिि लिइ िेिलििवपकिवाको कवया गर्ै आएको

(ङ)

२५ बषा उिेर पुरव भएको ।

(च)

िवथी योग्यिविव जुन सुकै कुरव िेजखएको भएिव पलन िवलिि लिइ हवि कवि

गरररहेकवको

हकिव

लनजिवइ लनरन्िरिव दर्न सयकने ।
(२) िेिलििवपकिवाको सूची ियवर गरे पलछ सलिलििे सूची सभव सिि पेश गरी अनुिोर्न गरवउनु पनेछ
।
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(३) उपर्फव (२) बिोजजि सूची अनुिोर्न भएपलछ सलिलििे सवर्ाजलनक जवनकवरीको िवलग सूचनव
प्रकवशन गनुप
ा नेछ िथव िेिलििवपको िवलग पठवउाँर्व प्रत्येक पििवइा सो सूची उपिब्ि गरवउनु पनेछ ।
५८.

िेिलििवपकिवाको सूची अद्यवर्लिक गनेिः (१) सलिलििे र्फव ५९ बिोजजि ियवर भएको सूची प्रत्येक र्षा

अद्यवर्लिक गनुा पनेछ ।
(२) प्रत्येक र्षा अद्यवर्लिक गरे को िेिलििवपकिवाको सूची सलिलििे सभवबवट अनुिोर्न गरवउनुपनेछ ।
(३) यस ऐन िथव प्रचलिि कवनून बिोजजि िेिलििवपकिवाको सूचीिव सूचीकृि हुन योग्यिव पुगेको
व्यजििे सलिलि सिि सूचीकृि गररपवउनको िवलग अनुसूची-११ बिोजजिको ढवाँचविव लनर्ेर्न दर्न सक्नेछ ।
५९.

िेिलििवपकिवाको सूचीबवट हटवउनेिः (१) सलिलििे र्फव ६० बिोजजि िेिलििवपकिवाको सूची अद्यवर्लिक गर्वा

र्े हवयको अर्स्थवकव िेिलििवपकिवाको नवि सूचीबवट हटवउनेछिः(क)

लनजको िृत्यु भएिव;

(ख)

लनजिे आफ्नो नवि सूचीबवट हटवइापवउाँ भन्ने लनर्ेर्न दर्एिव;

(ग)

लनजिे नैलिक पिन र्े जखने फौजर्वरी अलभयोगिव सजवय पवएिव;

(घ)

लनज कुनै सं स्थवसाँग सम्बध्र् रहे कोिव सो सं स्थव खवरे ज र्व यर्घटन भएिव; र

(ङ)

सलिलििे र्फव ६७ को उपर्फव (२) बिोजजि लनजिवइा सूचीबवट हटवउने लनर्ाय गरे िव ।

(च)

बसइ सरवइ गरे िव ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि सू चीबवट नवि हटवइएकव िेिलििवपकिवाहरूको नविवर्िी सलिलििे सवर्ाजलनक

सूचनवको िवलग प्रकवशन गनुा पनेछ ।
६०.

िेिलििवपको िवलग सियवर्लि िोक्नेिः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजजि िेिलििवको िवलग िेिलििवपकिवा पठवउाँर्व

बयढिव लिन ियहनव सम्िको सिय िोयक पठवउनेछ ।
(२) िेिलििवपको िवलग पठवउाँर्व सविवन्यियविः र्यढिव िीनजनव बवट िेिलििवप गरवउने गरी िोक्नु पनेछ
।
६१.

िेिलििवपकिवाको छनौटिः (१) सलिलििे िेिलििवप गरवउने कवयाको िवलग यर्र्वर्कव पिहरूिवइा एक जनव

िेिलििवपकिवाको छनौट गनेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि गर्वा पिहरूबीचिव एकजनव िेिलििवपकिवाको िवलग सहिलि नभएिव
सलिलििे पिहरूको सहिलििव लिन जनव िेिलििवपकिवाको छनौट गनुा पनेछ ।
(३) पिहरूको बीचिव िेिलििवपकिवाको नवििव सहिलि हुन नसकेिव सलिलििे िेिलििवपकिवाको
सूचीिव

रहेकव

िेिलििवपकिवाहरू िध्येबवट

र्ुर्ै

पिबवट

एक-एक जनव

िेिलििवपकिवा

छनौट गना िगवइा

िेस्रो

िेिलििवपकिवा छनौट गरर दर्नु पनेछ ।
(४) उजुरीकव सबै पिको सहिलििव िेिलििवपकिवाको सूचीिव नरहेको यस ऐन बिोजजि िेिलििवपकिवा
हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यजि र्व सं स्थवबवट िेिलििवप प्रयक्रयव अगविी बढवउन सहिि भै लिजखि लनर्ेर्न दर्एिव
सलिलििे त्यस्िो व्यजि र्व सं स्थविवइा िेिलििवपकिवा िोयकदर्नुपनेछ ।
६२.

िेिलििवपकिवाको

पररर्िानिः

(१)

सलिलििे

र्े हवयको

अर्स्थव

परर

पिहरूिे

लनर्ेर्न

दर्एको

अर्स्थविव

िेिलििवपकिवा पररर्िान गररदर्नुपनेछिः(क)

र्फव ६१ बिोजजि िेिलििवपकिवाको सूचीबवट हटवउने अर्स्थव भएिव;

(ख)

पिहरूिे पवरस्पररक सहिलििव िेिलििवपकिवा हेरफेर गना िञ्जुर भएिव;
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(ग)

यर्र्वर्को कुनै पििे िेिलििवपकिवा प्रलि अयर्श्ववस रहे को लिजखि जवनकवरी गरवएिव;

(घ)

कुनै कवरर्िे िेिलििवपकिवािे िेिलििवपिव सहभवगी भै रहन नसक्ने जनवएिव;

(ङ)

यर्र्वर्को यर्षयर्स्िुिव िेिलििवपकिवाको कुनै स्र्वथा रहे को िेिलििवपकिवािे जवनकवरी गरवएिव र्व कुनै स्रोिबवट

सलिलि सिि जवनकवरी भएिव; िथव
(च)

िेिलििवपकिवािे िेिलििवपकिवाको है लसयििे कवयागर्वा र्फव ६६ िथव अन्य प्रचलिि कवनून बिोजजि पविन

गनुप
ा ने आचरर् पविन नगरे िव ।
(२) िेिलििवपकिवा पररर्िानको कवरर्िे िोयकएको सियिव िेिलििवपको कवया सम्पन्न हुन नसक्ने
भएिव सलिलििे बयढिव एक ियहनव सम्िको सिय थप गना सक्नेछ ।
६३.

िेिलििवपको िवलग पठवउाँर्व गने प्रयक्रयविः (१) सलिलििे कुनै उजुरी िेिलििवपको िवलग िेिलििवपकिवा सिि

पठवउाँर्व पिहरूिवइा िेिलििवपकिवाको सम्पका उपिब्ि गरवइा िेिलििवपकिवा सिि उपजस्थि हुने िवरे ख िोयक र्े हवय
बिोजजिको कवगज सवथै रवजख िेजख पठवउनु पनेछिः
(क)

उजुरीको सवरसं िेप र्व िुख्य िुख्य कवगजविको प्रलिलिपी;

(ख)

उजुरीको पि र्व र्वरे स भए र्वरे सको नवि, थर, र्िन र उपिब्ि भएसम्ि टे लिफोन नम्बर, इािेि, फ्यवक्स िथव

अन्य सम्पका यर्र्रर्; िथव
(ग)

िेिलििवप सम्बन्िी प्रयक्रयव सम्पन्न गनुप
ा ने स्थवन र सिय ।
(२) िेिलििवपकिवािे सलिलि सिि िवग गरे िव उजुरीकव कवगजविहरूको नक्कि उपिब्ि गरवउनुपनेछ ।
(३) िेिलििवपको िवलग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको सवि दर्न लभत्र उजुरीको पिहरू सलिलि सिि

उपजस्थि हुने गरी िवरे ख िोक्नुपनेछ ।
(४) उपर्फव (३) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन िेिलििवपकिवािे िोयकएको सिय अगवर्ै उजुरी
सलिलि सिि यफिवा पठवउने लनर्ाय गरे िव सो लनर्ायको जवनकवरी भएको सवि दर्न लभत्र पिहरूिवइा सलिलि सिि उपजस्थि
हुनेगरी पठवउनुपनेछ ।
६४.

िेिलििवपिव अर्िम्बन गनुप
ा ने प्रयक्रयविः(१) सलिलििे पिहरूको सहिलििव िेिलििवपको िवलग छिफि गने िथव

अन्य कवया गने स्थवनको छनौट गरी पि िथव िेिलििवपकिवािवइा सोको जवनकवरी उपिब्ि गरवउनुपनेछ ।
िर पिहरूको सहिलििव िेिलििवपकिवािे अन्य कुनै स्थवनको छनौट गना बविव पनेछैन ।
(२) पिहरूिवइा उपर्फव (१) बिोजजि िेिलििवपकिवािे िोकेको स्थवनिव िोयकएको सियिव उपजस्थि
हुने र्वययत्र् रहनेछ ।
(३) उपर्फव (२) बिोजजिको र्वययत्र् पिहरूिे पुरव नगरे िव िेिलििवपकिवािे िेिलििवपको प्रयक्रयव
बन्र् गरी सलिलििवइा सोको लिजखि जवनकवरी गरवइा उजुरीको कवगजवि यफिवा पठवउनसक्नेछ ।
(४) िेिलििवपको क्रििव िेिलििवपकिवािे पिहरूबीचिव सहजकिवाको भूलिकव गनेछ र उि भूलिकव
लनर्वाह गने क्रििव लनजिे पिहरू बवहेक र्े हवयकव व्यजिहरूसाँग सिेि एकि र्व सविूयहक र्विवा गनासक्नेछिः
(क)

यर्र्वर्को यर्षयिव जवनकवरी रहे को उजुरीकव पििे रोजेको व्यजि; िथव

(ख)

यर्र्वर्को यर्षयर्स्िुको बवरे िव जवनकवरी रहे को स्थवनीय भद्रभिवर्िी ।
(५) िेिलििवपकिवािे पिहरूको सहिलििव पिहरूसाँग र्े हवय बिोजजि र्विवा गना सक्नेछिः

(क)

पिहरूसाँग एकि एकवन्िर्विवा; िथव

(ख)

टे लिफोन र्विवा, लभिीयो कन्रेन्स र्व सञ्चवरको अन्य िवध्यिबवट र्विवािवप ।
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(६) प्रचलििकवनून िथव यस ऐनको िवन्यिव यर्परीि नहुनेगरी पिहरूको सहिलििव िेिलििवपकिवािे
िेिलििवपको कवयायर्लि लनिवारर् गनासक्नेछ ।
६५.

िेिलििवपकिवाको आचरर्िः(१)िेिलििवपकिवािे र्े हवय बिोजजिको आचरर् पविन गनुप
ा नेछिः-

(क)

िेिलििवप सम्बन्िी कवरर्वही लनष्पि ढङ्गिे सम्पवर्न गनुप
ा ने;

(ख)

कुनै पिप्रलि झुकवर्, आग्रह, पूर्वाग्रह नरवख्ने र्व रवखेको र्े जखने कुनै आचरर् र्व व्यर्हवर नगने;

(ग)

कुनै पििवइा िर, त्रवस, झुक्यवन र्व प्रिोभनिव पवरी िेिलििवप गरवउन नहुने;

(घ)

यर्र्वर् कवयि रहे को अर्स्थविव यर्र्वर्को कुनै पिसाँग आलथाक कवरोबवरिव साँिग्न नहुने;

(ङ)

िेिलििवप सम्बन्ििव बनेको प्रचलिि कवनून िथव अन्य स्थवयपि िवन्यिव यर्परीि आचरर् गना नहुने;

(च)

िेिलििवपको क्रििव पिहरुसाँग सम्िवनजनक, सर्भवर्पूर्ा र सबै पिप्रलि सिवन व्यर्हवर कवयि गने;

(छ)

िेिलििवपको क्रििव पिहरुिे व्यि गरे को यर्षयर्स्िुको गोपनीयिव कवयि रवख्ने; िथव

(ज)

िेिलििवपको क्रििव पिबवट प्रवप्त भएको कुनै कवगजवि र्व र्स्िु प्रयक्रयव सम्पन्न भएपलछ र्व लनज प्रयक्रयवबवट

अिग भएपलछ सम्बजन्िि पििवइा सुरजिि यफिवा गने ।
(२) सलिलििे कुनै िेिलििवपकिवािे उपर्फव (१) बिोजजिको आचरर् पविनव नगरे को उजुरी परी र्व सो
यर्षयिव स्र्यं जवनकवरी प्रवप्त गरी छवनयर्न गर्वा व्यहोरव दठक र्े जखए त्यस्िो िेिलििवपकिवािवइा िेिलििवपकिवाको सूचीबवट
हटवउनेछ ।
६६.

लिखि ियवरी र लििवपत्रिः(१) िेिलििवपकिवािे पिहरुसाँगको छिफि पश्चवि िेिलििवपको िवलग र्ुर्ै पि सहिि

भएकोिव लििवपत्र गरवइा सहिलि भएको यर्षयर्स्िु बिोजजिको लििवपत्रको लिखि ियवर गरर सलिलि सिि पठवउनुपनेछ ।
६७.

िेिलििवप नभएको उजुरीिव गनुप
ा ने कवरर्वहीिः(१) िेिलििवपकिवािे पिहरु बीचिव िेिलििवप हुन नसकेिव सो

व्यहोरव खुिवइा प्रलिर्ेर्न ियवर गरी यर्र्वर्कव सबै कवगजवि सयहि सलिलििव यफिवा पठवउनुपने छ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि गर्वा िेिलििवपकिवािे पिहरुिवइा सलिलि सिि हवजीर हुन जवने

बयढिव सवि दर्नको म्यवर् िोयक पठवउनुपनेछ ।
६८.

िेिलििवप नभएको उजुरीिव लनर्ाय गनुपा नेिः (१)स्थवनीय ऐनको र्फव ४७ (१) को यर्बवर्िवसलिलििे िेिलििवपको

िवलग पठवएको उजुरीिव पिहरुबीच िेिलििवप हुन नसयक िेिलििवपकिवाको प्रलिर्ेर्न सयहि प्रवप्त हुन आएिव कवनू न
बिोजजि कवरर्वही गरी लनर्ाय गनुप
ा छा ।
(२) उपर्फव (१) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन र्े हवय बिोजजिको उजुरीिव
अलिकवरिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्विि र्व लनकवयिव उजुरी गना जवनु भलन सुनवइा पठवइादर्नुपछािः(क)
(ख)

स्थवनीय ऐनको र्फव ४७ को उपर्फव (२) बिोजजिको यर्र्वर्िव; िथव

कुनै अर्विि र्व लनकवयबवट िेिलििवपको िवलग प्रेयषि भएको यर्र्वर्िव ।

(३) उपर्फव (२) को र्े हवय (ख) बिोजजिको यर्र्वर्िव सम्बजन्िि अर्विि र्व लनकवयिव पठवउाँर्व

हवजजर हुन जवने िवरे ख िोकी पठवउने िथव लिलसि सिेि नक्कि खिव गरी अलभिेख रवजख सक्कि लिलसि सम्बजन्िि अर्विि
र्व लनकवयिव पठवउनुपनेछ ।
६९.

िेिलििवप र्स्िुरिःिेिलििवपिव जवने यर्र्वर्को हकिव िेिलििवपकिवािे पिहरुिे सहिलििव दर्न िञ्जुर भए

र्े जख बवहे क कुनै प्रकवरको र्स्िुर िवग्नेछैन ।िर पिहरूको सहिलििव िेिलििवपकिवािे पिहरुबवट बढीिव रु ५०० लिन
पवउनेछन ।
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७०.

सिुर्वय स्िरिव हुने सविुर्वययक िेिलििवप प्रर्िान गना किाचवरी िोक्न सक्नेिः(१)सलिलििे स्थवनीय स्िरिव

िेिलििवप प्रर्ध्र्ान गनाको िवलग कवयापवलिकविव अनुरोि गरे िव किाचवरी खटवइा सिुर्वय स्िरिव िेिलििवपको प्रर्ध्र्ानवत्िक
कवयाक्रि गनासयकनेछ ।
(२) सिुर्वय स्िरिव हुने सविुर्वययक िेिलििवपको हकिव र्फव ५९ (१) अनुसवरको योग्यिव िथव अनुभर् नभएकव
िेिलििवपकिवार्वट िेिलििवप गरवउन र्विव पने छै न ।
(२) सलिलििे सिुर्वय स्िरिव हुने सविुर्वययक िेिलििवपको कवयायर्लि िोके र्िोजजि हुनेछ ।

पररच्छे र्-९
लनर्ाय कवयवान्र्यन सम्बन्िी व्यर्स्थव
७१.

सजचर्वियको जजम्िेर्वरीिःकवयापवलिकवको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनर्े शनिव रयह सलिलिको लनर्ाय कवयवान्र्यन गने

गरवउने सम्बन्िी सम्पूर्ा कवयाको रे खर्े ख गने जजम्िेर्वरी र्हन गनुप
ा नेछ ।
७२.

सहयोग गनुपा नेिः(१)नगरपवलिकव कवयवािय िथव सो अन्िगािकव सबै र्िव कवयवािय िथव अन्य कवयवाियिे यस ऐन

िथव प्रचलिि कवनून बिोजजि सलिलििे गरे को लनर्ाय बिोजजि व्यजि र्व सं स्थव र्व अन्य कसै साँग असुि गनुा पने जरीर्वनव
र्व अन्य रकि असुि उपर गना सहयोग गनुप
ा नेछ ।
(२)यस ऐन िथव प्रचलिि कवनून बिोजजि सलिलििे असूि गनापने जरीर्वनव, लबगो र्व अन्य कुनै

प्रकवरको रकि असुि उपर नभइा उपर्फव (१) िव उलिेख भए बिोजजिकव कवयवाियहरुिे कुनै लसफवररश र्व कुनै कवया गरर
दर्ने छै नन ।
७३.

असुिउपर गनेिः(१) अलभिेख प्रशवसकिे सलिलिको लनर्ाय बिोजजि कुनै पिसाँग जरीर्वनव र्व लबगो र्व अन्य कुनै

प्रकवरको असुि उपर गनुप
ा ने भएिव सो पििे जरीर्वनव लिना बुझवउन लयवएिव बुजझ सर्रस्यवहव गरी जरीर्वनवको िगि किव
गनुप
ा नेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि असुि उपर नभएिव िगि रवखी सम्बजन्िि पिको नवि नविेसी िथव
जरीर्वनव रकि सिेिको यर्र्रर् नगरपवलिकवको कवयवाियकव सवथै सबै र्िव कवयवाियिव सिेि अलभिेखको िवलग
पठवउनुपनेछ ।

(३) सम्बजन्िि कवयवाियहरुिे उपर्फव (२) बिोजजि िेजख आएिव त्यस्िो पिसाँग जरीर्वनव रकि

असुि उपर गरी अलभिेख शवखविव सर्रस्यवहव गना पठवउनु पनेछ ।
७४.

भरीभरवउ गनेिः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजजि गरे को कुनै लनर्ाय बिोजजि कुनै पििे रवखेको र्स्िुर, र्व अन्य

कुनै प्रकवरको रकि कुनै पिबवट भरवइा पवउने भएिव भरवइा पवउने पििे भरी दर्नु पने पिको त्यस्िो रकि भरवइादर्नुपने स्रोि
खुिवइा अनुसूची-१२ बिोजजिको ढवाँचविव लनर्ेर्न दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि लनर्ेर्न दर्ाँर्व यथवसम्भर् नगर् रहे को बैँ क खविव र्व कुनै सहकवरी र्व

बचि सं स्थविव रहेको रकि र सो नभएिव लििवि लबक्री गरी असुि उपर गनुप
ा ने अर्स्थव भएिव कुनै अचि सम्पजिको
व्यहोरव खुिवइा लनर्ेर्न दर्नुपने छ ।
(३) उपर्फव (२) बिोजजिको लनर्ेर्निव र्फव ७८ बिोजजिको यर्र्रर् खुिवइा लनर्ेर्न दर्नुपनेछ

७५.

चिनचिवइादर्नेिः(१) सलिलििे यस ऐन बिोजजि गरे को कुनै लनर्ाय बिोजजि कुनै सम्पजि र्व अलिकवर र्व कुनै

यर्षयर्स्िु र्व सेर्व र्व अन्य कुनै यर्षयको चिन पवउने ठहरे को पििे त्यस्िो चिन पवउने यर्षयको यर्र्रर् खुिवइा
अलभिेख प्रशवसक सिि अनुसूची-१३ को ढवाँचविव लनर्ेर्न दर्नुपनेछ ।
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(२) उपर्फव (१) बिोजजि लनर्ेर्न परे िव अलभिेख प्रशवसकिे लनर्ाय बिोजजिको यर्षयको चिन
चिवइादर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फव (१) बिोजजिको लनर्ेर्न दर्ाँर्व चिन चिवउनुपने सम्पजिको र्फव ७८बिोजजिको

यर्र्रर् खुिवउनुपनेछ ।
७६.

सम्पजिको यर्र्रर् खुिवउनुपनेिः भररभरवउ गना र्व चिन चिवइ पवउनको िवलग लनर्ेर्न दर्ने यर्र्वर्को पििे

लनर्ेर्निव सम्पजिको यर्र्रर् उलिेख गर्वा र्े हवय बिोजजिको यर्र्रर् खुिवउनुपनेछिः(क)

अचि सम्पजिको यर्र्रर्

(१)

घरजग्गव भए रहे को स्थवनको ठे गवनव िथव चवर यकलिव;

(२)

घर जग्गवको यकिव नम्बर िथव िेत्रफि;;

(३)

घर रहेको भए घरको ििव िथव कर्ि र सम्भर् भएसम्ि र्गायफट;

(४)

घर जग्गवको अर्जस्थिी आर्वस र्व औद्योलगक र्व व्यवपवररक िेत्रिव रहेको व्यहोरव;

(५)

कच्ची र्व पदक्क सिकसाँग जोलिएको व्यहोरव;

(६)

घरजग्गवको स्र्वलित्र् रहे को व्यजिको नवि थर सवथै स्र्वलित्र् भन्र्व फरक व्यजिको भोगचिन रहेको

भए भोगचिन गनेको नवि थरकव सवथै अन्य यर्र्रर्; िथव
(७)

घरिव भएको िगवपवि िथव खररर्लबयक्र हुन सक्ने न्यूनिि िूलय ।
(ख)

चि सम्पजिको यर्र्रर्िः

(१)

चिसम्पजि रहेको ठवउाँ िथव भोग र्व लनयन्त्रर् रवख्नेको नवि थर;

(२)

बैँ क खविविव रहेको नगर् भए खविवर्विको सवथै बैँ क िथव शवखवको नवि;

(३)

चि सम्पजिको प्रकवर िथव नगर् बवहेकको भए सम्भवयर्ि लबयक्र िूलय; िथव

(४)

नगर् बवहेकको चि सम्पजि भए अर्स्थव, प्रकृलि िथव बनोटकव सवथै प्रत्येकको सवइज र साँख्यव ।

७७.

सम्पजि रोक्कव रवख्नेिः(१)अलभिेख प्रशवसकिे र्फव ७५ र्व ७६ बिोजजि लनर्ाय कवयवान्र्यनको िवलग लनर्ेर्न परे पलछ

र्े खवइएको सम्पजिको हकिव आर्श्यक पने जलि जेथव रोक्कव रवख्ने सम्बन्ििव लनर्ायको िवलग कवयवापवलिकव सिि पेश गने र
कवयापवलिकवबवट रोक्कव रवख्ने लनर्ाय गरे पछी लनर्ाय बिोजजि जेथव रोक्कव रवख्नको िवलग सो जेथव र्िवा रहेको कवयवािय र्व
रजजष्ट्रेशन गने कवयवाियिव िेजख पठवउनुपनेछ ।
(२)बविी, ब्यवज,बहवि िगवयिको सम्पजिको हकिव लनर्ेर्न परे को बयढिव र्ुइा दर्न लभत्र सम्पजि
िवयर्वि गना िगवइा िवयर्वि गर्वाको सियिव नै आर्श्यक पने जलि सम्पजि र्व सोबवट प्रवप्त हुने बविी, बहवि, ब्यवज,
िुनवफव आदर् आय लनयन्त्रर् गनुा र्व रोक्कव रवख्नुपछा र त्यसको भपवाइा सम्बजन्िि पििवइा दर्नुपछा ।

(३) र्फव ७८ को र्े हवय (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिव भरर भरवउको िवलग आर्श्यक पने
जलि सम्पजि रोक्कव रवखी रोक्कवको सूचनव आर्श्यकिव अनुसवर िेखव शवखव र्व सम्बजन्िि बैँ क र्व सम्बजन्िि लनकवयिव िुरुन्ि
िेजख पठवउनुपनेछ ।

७८.

(४) सम्पलि रोक्कव सम्र्जन्ि आर्े श अनुसूची १४ बिोजजि हुनेछ ।

सम्पजि लििवि गर्वा अपनवउनुपने कवयायर्लििः(१) कवयापवलिकविे यस ऐन बिोजजि भरी भरवउ गनुप
ा ने लबगो र्व कोटा

फी र्व त्यस्िै कुनै रकि असुि उपर गना र्फव ७८ को र्े हवय (क) बिोजजि सम्पजिको यर्र्रर् खुिवइा र्खवास्ि परे िव
त्यस्िो रकि भरी दर्नुपने व्यजििवइा बुझवउनुपने रकि बुझवउन सवि दर्नको म्यवर् दर्इा सूचनव जवरी गनुप
ा छा ।
(२)उपर्फव (२)बिोजजिको म्यवर्िव रकि बुझवउन नलयवएिव त्यस्िो भरीदर्नुपने व्यजिको
भरीपवउने व्यजििे र्े खवएको र्फव ७८ को र्े हवय (क) बिोजजिको सम्पजि िवयर्वि गरीलयवउनुपछा ।
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(३) र्ण्ि, जरीर्वनव, सरकवरी लबगो र्व कुनै अर्विि र्व लनकवय र्व नगरपवलिकव र्व सलिलिको

लनर्ायिे असुि उपर गनुप
ा ने कुनै रकिको हकिव त्यस्िो असुिउपर हुनपु ने व्यजििे बुझवउन नलयवएिव लनजको जुनसुकै
अचि सम्पजि फेिव परे िव िवयर्वि गरी रोक्कव रवख्नुपछा ।

(४) उपर्फव (३) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन जेथव जिवनि र्व कुनै प्रकवरको नगर्

िरौट र्वजखि गरे को हकिव सो सम्पजिबवट खवम्ने जलि रकिको िवलग उपर्फव (३)बिोजजि गरररहनुपर्ै न ।
(५) उपर्फव (४) बिोजजि िोि कवयि भएपलछ उि अचि सम्पजिको लििविको सूचनव
सम्बजन्िि पििवइा दर्इा सर्ासविवरर्को जवनकवरीको िवलग लििवि हुने लिलि र सम्पजिको यर्र्रर् सयहिको सवर्ाजलनक

सूचनव नगरपवलिकव, जजलिव प्रशवसन कवयवािय, जजलिव अर्विि, जजलिव सिन्र्य सलिलिको कवयवािय िथव कोष िथव िे खव
लनयन्त्रकको कवयवाियिव टवाँस्न िगवउनुपनेछ ।
(६) उपर्फव (५) बिोजजिको सूचनविव िोयकएको दर्निव उि सूचनविव िोयकएको सम्पजि
पञ्चयकिे िोिबवट िवलथ बढवबढ प्रयक्रयव बिोजजि लििवि गनुप
ा नेछ ।
(७) लििवि प्रयक्रयविव सम्भर् भएसम्ि जजलिव अर्विि, जजलिव प्रशवसन कवयवािय र्व स्थवनीय
प्रशवसन कवयवािय, स्थवनीय प्रहरी कवयवािय िथव नगरपवलिकव िेत्र लभत्र रहे कव अन्य सरकवरी कवयवाियकव प्रलिलनलििवइा
रोहर्रिव रवख्नुपनेछ ।
(८) उपर्फव (६) बिोजजि गर्वा उि सम्पजि कसै िे पलन लििवि सकवर नगरे िव सोयह

प्रयक्रयवबवट पुनिः र्ोस्रोपटक लििवि गनुप
ा नेछ िथव र्ोस्रोपटक गर्वा पलन कसै िे लििवि सकवर नगरे िव भरवइापवउने पि
लनर्ेर्किवइा नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोििव सकवर गना िगवउनुपनेछ ।

(९) उपर्फव (८) बिोजजि गर्वा लनर्ेर्किे सम्पजि सकवर गना नचवहेिव पलछ अको जेथव खुलन

आएकव बखि कवनून बिोजजि गनेगरी लनजको लनर्ेर्न िविेिीिव रवखी लििवििव चढवइाएको सम्पजि फुकुर्व गरी दर्नुपछा ।

(१०) यस र्फविव अन्यत्र जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन नगरपवलिकवको कुनै रकि असुि

उपर गने क्रििव लििवि गर्वा कसै िे सकवर नगरे िव जलििव सकवर हुन्छ त्यलििव नै सो सम्पजि लििवि गरी प्रवप्त रकि
सर्रस्यवहव गरी नपुग रकिको हकिव कवनून बिोजजि अन्य सम्पजि र्व प्रयक्रयवबवट असुिउपर गनुप
ा नेछ ।
७९.

िवयर्वि गने प्रयक्रयविः(१)अलभिेख प्रशवसकिे र्फव ७९ बिोजजि सम्पजि िवयर्वि गनुप
ा र्वा कजम्ििव र्िव सजचर्

स्िरको किाचवरी खटवइा त्यस्िो अचि सम्पजिको चिन चलिीको िूलय स्पष्ट खुलने गरी िवयर्वि गनािगवउनुपनेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजि िवयर्वि गने किाचवरीिे िवयर्वि गनुप
ा ने सम्पजिको चिनचलिीको िूलय कवयि गने प्रयोजनिे
पञ्चयकिे िोि कवयि गरी िुच ुलकव खिव गरी अलभिेख प्रशवसक सिि प्रलिर्ेर्न सयहि पेश गनुा पनेछ ।
(३) उपर्फव (२) बिोजजि पञ्चयकिे िोि कवयि गर्वा र्े हवय बिोजजिक कुरविवइा आिवर लिइा कवयि गनुप
ा नेछिः
(क) लनर्ेर्किे लनर्ेर्निव खुिवएको िूलय;
(ख) लनर्ायिव उलिेख भएको भए सो िूलय;
(ग)

पििे जिवनि र्व कुनै अन्य प्रयोजनको िवलग कवयापवलिकव सिि लनर्ेर्न दर्ाँर्व खुिवएको िूलय;

(घ) िवयर्वि गर्वा भै आएको स्थवनीय िूलयवाँकन अनुसवरको िूलय;
(ङ) िविपोि कवयवाियिे कवयि गरे को न्यूनिि िूलय;

(च) अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकवरी लनकवयिे कुनै िूलय कवयि गरे को भए सो िूलय;

(छ) पञ्चयकिे िोि कवयि गनुभ
ा न्र्व ित्कवि अगवर्ै कुनै खररर्लबयक्र भएको भए सो िूलय ।
स्पयष्टकरर्िः

“पञ्चयकिे िोि” भन्नविे अचि सम्पजि लबयक्र गनुप
ा र्वा लबयक्रहुने न्युनिि िूलयिवइा सम्झनुपछा ।

(क)

औद्योलगक र्व व्यवपवररक र्व आर्वस िेत्र िगवयि सिक सञ्जविसाँग

(ख)

नगरिेत्र लभत्र पने घरको हकिव घरको र्िािवन अर्स्थव सम्बन्ििव प्रवयर्लिक िुलयवाँकन प्रलिर्ेर्न ।

(४) उपर्फव (३) बिोजजि गर्वा र्े हवय बिोजजिको कुरविवइा सिेि ध्यवनिव रवख्नुपनेछिः

जोलिएको छ र्व छै न; िथव
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८०.

खवम्नेजलि िवत्र लििवि गनुप
ा नेिः(१)कवयापवलिकविे र्फव ८० बिोजजि लििवि गर्वा असुि गनुा पने बवाँयक खवम्ने जलि

सम्पजि िवत्र लििवि गनुप
ा नेछ ।
(२) सम्पजि लििवि गर्वा सकवर भएको रकि असुि उपर गनुा पने भन्र्व बयढ भएिव सो बयढ
भएको जलि रकि सम्पजिर्वि पििवइा यफिवा गरी दर्नुपछा ।
(३) उपर्फव (२) बिोजजि रकि यफिवा पवउने पि लििवि गर्वाको बखि उपजस्थि नभएको भए
रकि यफिवा लिन आउनुभनी लनजको नवििव सवि दर्नको सूचनव जवरी गरीजझकवइा रकि यफिवा गनुप
ा छा ।
(४) उपर्फव (३) बिोजजि गर्वा सम्बजन्िि पि रकि यफिवा लिन नआएिव उि रकि सजञ्चि
कोषिव र्वजखि गरी आम्र्वनी बवाँलि सर्रस्यवहव गनुप
ा छा ।
(५) अलभिेख प्रशवसकिे र्फव ८० बिोजजि लििवि गरे को सम्पजि सकवर गने पिको नवििव
सम्पजि र्िवा नविसवरीको िवलग सम्बजन्िि कवयवािय र्व लनकवयिव पत्रवचवर गरी लनजिवइा सम्पजिको चिनपूजी उपिब्ि
गरवइा आर्श्यक परे सो सम्पजिको चिन चिवइादर्नुपछा ।

(६) यस ऐनिव अन्यत्र जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन र्फव ८० बिोजजिको लििवि प्रयक्रयव अगविी बयढसकेपलछ
भरवउनुपने रकि बुझवउन लयवए पलन सो रकि नबुजझ सम्पजि लििवि गनुप
ा नेछ ।
८१.

लििवि उपरको उजुरीिः यस ऐन बिोजजि भएको लििविको प्रयक्रयविव जचि नबुझ्ने पििे जुन प्रयक्रयव उपर जचि

नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलिलि सिि उजुरी पेश गरी भएको आर्े श बिोजजि गनुप
ा नेछ ।
८२.

लबगो भरवउाँर्व र्व चिन चिवउाँर्व िवगेको खचािः यस ऐन बिोजजि लबगो भरवउाँर्व र्व चिन चिवउाँर्व िवगेको खचा

लबगो भरी दर्नु पने र्व चिन दर्नुपने सम्बजन्िि पििे व्यहोनुप
ा ने छ ।
८३.

यथवजस्थलििव रवख्नेिः कवयापवलिकविे यस ऐन बिोजजि चिन चिवइा िवग्न र्व लबगो भरवइा पवउन कुनै सम्पजि र्े खवइा

लनर्ेर्न परे पलछ लबगो भरवउने र्व चिन चिवउने कवया सम्पन्न नभए सम्िको िवलग उि सम्पजि हक हस्िवन्िरर् गना,
भत्कवउन, लबगवना िथव कुनै प्रकवरको लनिवार् कवया गरी उि सम्पजिको स्र्रुप पररर्िान गना नपवउने गरी रोक्कव रवख्न
सम्बजन्िि पिको नवििव आर्े श जवरी गरी उि सम्पजि यथवजस्थलििव रवख्नुपनेछ ।
८४.

लनर्ेर्नबवट कवरर्वही गनेिः (१) अलभिेख प्रशवसकिे कुनै पििे र्फव ८५ बिोजजि भएको आर्े श यर्पररि कुनै

सम्पजिको हक हस्िवन्िरर् र्व स्र्रुप पररर्िान आदर् गरे को लनर्ेर्न परे िव उि लनर्ेर्न र्िवा गरी त्यस्िो गने पिको
नवििव लिन दर्नको म्यवर्

जवरी गरी लनजिवइा हवजजर गरवइा सो लनर्ेर्न सलिलि सिि पेश गनुप
ा नेछ ।
(२) सलिलििे उपर्फव (१) बिोजजिको लनर्ेर्न पेश हुन आएिव पििवइा नयवाँ उजुरी र्िवा गना

निगवइा उि लनर्ेर्नबवट नै आर्श्यक कवरर्वही गरी लनर्ाय गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फव (२) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन उपर्फव (१) बिोजजिको लनर्ेर्नको

व्यहोरवबवट लनर्ेर्न सलिलिको िेत्रवलिकवर लभत्र नपने यर्षयिव परे को र्े जखएिव सलिलििे उि यर्षयिव िेत्रवलिकवर ग्रहर् गने
अर्विि र्व लनकवय सिि जवन सुनवइादर्नुपनेछ ।
८५.

चिन चिवउने सूचनविः(१) अलभिेख प्रशवसकिे सलिलिको लनर्ाय बिोजजि चिन चिवइा पवउन लनर्ेर्न परे िव चिन

चिवउने लिलि खुिवइा फिवनो लिलििव फिवनो घर जग्गवको चिन चिवउन किाचवरी खयटइा आउने हुाँर्व सो लिलि अगवर्ै घर
जग्गव खवलि गरीदर्नु भलन चिन दर्नुपने पिको नवििव सूचनव जवरी गनुप
ा नेछ ।
(२) चिन दर्नु पने सम्पजि उजुरीको पिबवहेक अन्य कसै को भोग चिनिव रहेको भएिव अलभिेख
प्रशवसकिे सोयह पिको नवििव उपर्फव (१) बिोजजिको सूचनव जवरीगनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फव (१) बिोजजि िोयकएको लिलििव खयटइाजवाँर्व घरजग्गव खविी गरे को भए सम्बजन्िि

किाचवरीिे चिन चिवइा दर्एको िुच ुलकव खिवगरी िथव घरजग्गव खविी नगरे को भए खविी गरवइा चिन चिवइा चिन
चिवएको िुच ुलकव खिव गरी प्रलिर्ेर्न सवथ अलभिेख शवखविव पेश गनुप
ा नेछ ।
पररच्छे र्-१०
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यर्यर्ि

८६.

नक्कि लनर्ेर्निः(१) सलिलि सिि र्िवा रहेको उजुरीको कुनै सरोकवरर्विव पििे यर्र्वर्को लिलसििव रहेको कुनै

कवगजपत्रको नक्कि लिनको िवलग लनर्ेर्न दर्एिव सलिलििे उि पििवइा सो कवगजको नक्कि उपिब्ि गरवउनुपनेछ ।
(२) उपर्फव (१) बिोजजिको लनर्ेर्न दर्ाँर्व सम्बजन्िि पििे उजुरी शवखविव रहे को लिलसिको नक्कि
लिनुपर्वा उजुरी प्रशवसक िथव अलभिेख शवखविव रहे को लिलसिको नक्कि लिनुपने भएिव अलभिेख प्रशवसक सिि लनर्ेर्न पेश
गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फव (१) बिोजजिको लनर्ेर्न दर्नको एघवर बजे अगवर्ै पेश भएिव सम्बजन्िि किाचवरीिे सोयह
दर्न र सो भन्र्व पछी पेश भएिव सम्भर् भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ि गरवउनेछ ।
(४) उपर्फव (१) बिोजजि लनर्ेर्न दर्ाँर्व फरक फरक उजुरीको िवलग फरक फरक लनर्ेर्न दर्नुपनेछ ।
(५)यर्र्वर्को कुनै पििे उपर्फव (१) बिोजजिको लनर्ेर्न दर्ाँर्व नक्किको सिविव कवगजपत्रको फोटो
जखच्ने अनुिलि िवगेिव सो दर्नुपनेछ ।
(६) नक्कि लनर्ेर्न दर्ाँर्व अनुसूची-१५ बिोजजिको ढवाँचविव दर्नुपनेछ ।
८७.

नक्कि र्स्िुरिः (१) सम्बजन्िि प्रशवसकिे र्फव ८८ बिोजजि नक्कि र्व फोटो जखच्नको िवलग लनर्ेर्न दर्नेपिसाँग

र्े हवय बिोजजिको र्स्िुर लिइा नक्कि उपिब्ि गरवउनुपनेछिः
(क)

नक्किको हकिव सक्कि पवनवको प्रलि पृष्ठको रू ५।–रुपैयवाँको र्रिे;

(ख)

सलिलिको लनर्ाय कवगजको हकिव प्रलि सक्कि पवनवको प्रलि पृष्ठको रू ५।–रुपैयवाँको र्रिे; िथव

(ग)

लिखि कवगजपत्रको नक्कि नलिइा फोटो जखच्न चवहेिव प्रलि पवनवको रू ५।–

रुपैयवाँको र्रिे ।

(२) उपर्फव (१) िव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन प्रचलिि कवनून बिोजजि नक्कि र्स्िुर निवग्ने
पििवइा यस र्फव बिोजजिको र्स्िुर िवग्नेछैन ।
(३) यस र्फव बिोजजि नक्कि उिवर गरी िै जवने पििे नक्कि उिवर गर्वा िवगेको खचाको व्यर्स्थव आफै
गनुप
ा नेछ ।
८८.

र्स्िुर उलिेख गनेिः(१)नक्कि प्रिवजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशवसकिे नक्कि प्रिवजर्ि गर्वा नक्कि िै जवने पिको नवि थर

िथव उजुरीिव है लसयिकव सवथै नक्कि उिवर गरे र्वपि र्वजखि गरे को र्स्िुर र नक्कि पवनव सिेि उलिेख गरी नक्कि दर्एको
व्यहोरव जनवइा नक्कि प्रिवजर्ि गनुप
ा नेछ ।
८९.

र्स्िुर च ुिव नभइा नक्कि नदर्इनेिः सम्बजन्िि प्रशवसकिे यस ऐन बिोजजि नक्कि िवग्ने पििे नक्कि उिवर गर्वा

र्फव ८९ बिोजजि िवग्ने र्स्िुर र्वजखि नगर्वा सम्ि नक्कि दर्नेछैन र सो नक्किको आलिकवररकिव प्रिवजर्ि गना पवउने छै न
।
९०.

प्रचलिि कवनून बिोजजि हुनिःे यस ऐनिव जुनसुकै कुरव िेजखएको भए िवपलन उजुरीसाँग सम्बजन्िि प्रचलिि कवनूनिव

कुनै कुरव िेजखएको भए सोिव िेजखए जलिको हकिव सोयह बिोजजि हुनेछ ।
९१.

लनयि बनवउने अलिकवरिः सलिलििे यस ऐनको प्रभवर्कवरी कवयवान्र्यनको िवलग आर्श्यक लनयि बनवउन सक्नेछ ।
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