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प्रस्तावनताः न्ताय्क सयिय्ले प्रचयल् कतानून बिोयिि उिरुीको कतारवताही 
र यकनतारता गरतादा अपनताउनपुनने कता द्ायवयि ्् गरी सपष्ट्ता, एकरूप्ता एव ं
पताररय द्ा्ता कता्ि गरी कतानूनको ्तासन ्थता न्ता्प्रय्को िनयवश्तास 
कता्ि रतायिरहनको लतायग प्रचलनिता रहेको सघंी् कतानूनिता भए रयेि 
बताहेक थप कतानूनी व्वसथता गनदा वताञ्छनी् भएकोले,

 नेपतालको सयंवितानको ितारता २२१ को उपितारता (१) बिोयिि 
ियुनवे्ी नगरसभताले ्ो ऐन बनताएको ्छ ।

:yfgLo /fhkq
w'lgj]zL gu/kflnsfåf/f k|sflzt
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पररच्ेछर -१

प्रतारय्भक

१. सयंषिप्त नताि र प्रतार्भः (१) ् स ऐनको नताि “ियुनवे्ी नगरपतायलकताको 
न्ताय्क सयिय्को (कता द्ायवयि) ऐन, २०७४” रहेको ्छ ।

  (२) ्ो ऐन ्रुून् प्रतार्भ हुने्छ ।

२. पररभताषताः यवष् वता प्रसङ्गले अकको अथदा नलतागेिता ्स ऐनिता;

(क) “उिरुी” भननताले सयिय् सिषि परकेो उिरुीबताट ्रुु भएको 
प्रचयल् कतानून बिोयिि सयिय्ले कतारवताही र यकनतारता गनने 
उिरुी स््झनपु्छदा  ।

(ि) “िता्ने” भननताले ्ोयकएको स्पयतिको िूल्तांकन गरररँता 
भ्ताउने हरलताई स््झनपुरदा्छ ।

(ग) “चलन चलताईयरने” भननताले यनरदा् पश्ता् हक अयिकतार 
प्रताप्त भएको व्यतिलताई कुनै वस् ुवता स्पयति भोग गनदा यरने 
कता द्ालताई स््झनपुरदा्छ ।

(घ) “िितान्” भननताले कुनै व्यति वता स्पयतिलताई न्ताय्क 
सयिय्ले चताहेको वि्िताउपयसथ् वता हतायिर गरताउन 
यलएको यि्िता वता उतिररताय्तवलताई स््झनपुरदा्छ ।

(ङ) “्तािेली” भननताले न्ताय्क सयिय्को षेित्तायिकतार 
यभत्कता यववतारहरुिता स्वयनि् पषिलताई व्ुझताईने ््तार, 
सचुनता, आरे् , पूिजी वता ितानकतारी पत् रर्पूवदाक व्ुझताउने 
कता द्ालताईस््झनपु्छदा  । 

(च) “्ता्रता्” भननताले स्पयतिको यववरर वता गन्ी गरकेो 
सखं्ता ियनने व्होरता वता स्पयतिको फताटँवतारी वता लग्लताई 
स््झनपुरदा्छ । 

(्छ) “्ोयकएको” वता “्ोयकए बिोयिि” भननताले ्स ऐन अन्गदा् 
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बनेको यन्ििता ्ोयकए बिोयिि स््झनपु्छदा  ।

(ि) “ररपीठ” भननताले न्ताय्क सयिय् सिषि पे् हुन आएकता 
कुनै कतागिपत्को स्बनििता रर् नपगेु वता कतानूनले र्तादा 
नहुने वता नलतागने भएिता त्सको प्छतायिपरटि सोको कतारर र 
अवसथता िनताइ अयिकतारप्रताप्त अयिकतारीले लेयियरने यनरन्े न 
वता व्होरतालताई स््झनपुरदा्छ ।

(्झ) “नतािेसी” भननताले कुनै व्यतिको नताि, थर र व्न सिे्को 
यवस्त्ृ  यववरर िलुताइएको व्होरतालताई स््झनपुरदा्छ ।

(ञ) “नतायल्”  भननताले कुनै यववतारको यवष्िता रफता ८ बिोयिि 
यरएको उिरुी, यनवेरन वता यफरतार स््झनपु्छदा  

(ट) “यनरदा् यक्ताब”  भननताले सयिय्ले उिरुीिता गरकेो यनरदा्को 
अयभलेि रताखनको लतायग ििता गरकेो उिरुीिता यनरदा् गरकेो 
व्होरता र त्सको आितार ्थता कताररको सयंषिप्त उललेि 
भएको यक्ताब स््झनपु्छदा  ।

(ठ) “पनचकतृ य् िोल” भननताले पञच भलताद्ीले स्पयतिको 
सथलग् ्थता सथतानी् अवलोकन िूल्तांकन गरी यवक्री 
यव्रर हुनसकने उयच् ठहरताएर यनयश्् गरकेो िलु्लताई 
स््झनपुरदा्छ ।   

(ि) “पे्ी” भननताले न्ताय्क सयिय् सिषि यनरदा्ताथदा पे् हुने 
यववतारहरुिता पषिहरुलताई उपयसथ् गरताइ सनुवुताइ गनने 
कतािलताई स््झनपुरदा्छ ।

(ढ) “प्रय्बतारी” भननताले बतारीले िसकता उपर उिरुी र्तादा गरदा्छ 
सो व्यति वता ससंथता स््झनपु्छदा  ।

(र) “वकपत्” भननताले यववतार स्बनििता ितानकतार भई सताषिीको 
रुपिता व्ति गरकेता कुरता लेयिने वता लेयिएको कतागिलताई 
स््झनपु्छदा  ।
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(्) “बनर ईिलतास” भननताले न्ताय्क सयिय् अन्गदा् यनरुपर 
हुने यववतारहरु िध्ेगोप् प्रकुय्को यववतार भएको र स्वद्ध 
पषिहरुयवच गोपयन््ता कता्ि गनदा आवश्क रयेिएिता 
स्वद्ध पषिहरु ितात् सहभतागी हुनेगरी प्रवनि गरीएको सनुवुताई 
कषिलताई स््झनपु्छदा  । 

(थ) “बतारी” भननताले कसै उपर सयिय् सिषि उिरुी र्तादा गनने 
व्यति वता ससंथता स््झनपु्छदा  ।

(र) “िूल्वी” भननताले न्ताय्क सयिय् अन्गदा् यवचतारतािीन 
िदु्धता अन् अि्िता अरताल्िता सिे्यवचतारतायिन भईरहेको 
अवसथतािता न्ताय्क सयिय्ले यनरदा् गरतादा अन् यवचतारतायिन 
िदु्धतािता प्रभतायव् हुने रयेिएिता प्रभताव पतानने िदु्धताको फैसलता 
नभएस्ि प्रभतायव् हुने िदु्ता सथयग् गनने कता द्ालताई 
स््झनपु्छदा  । 

(ि) “लगतापता्” भननताले घरिगगता र त्ससगँ अन्रयनयह् टहरता, 
बोट यवरुवता, िलुलता ियिन र त्सिता रहेकता सबैिताले सरंचनता 
वता चचनेको िगगता,्ेछउ्छताउ,सेरोफेरो र स्पूरदा अव्वलताई 
स््झनपुरदा्छ । 

(न) “सररस्ताहता”भननताले िरौटीिता रहेको रकिको लग् कटिता 
गरी आ्रतानीिता वताधने     
कता द्ालताई स््झनपु्छदा  ।  

(प) “सभता” भननताले नगरसभता स््झनपु्छदा  ।

(फ) “सयिय्” भननताले न्ताय्क सयिय् स््झनपु्छदा  र सो ्वरले 
सथतानी् ऐनको रफता ४८     
को उपरफता (६) बिोयििको सयिय्लताइदा सिे् िनताउने्छ ।

(ब) “सताल वसताली” भननताले हरके वषदाको लतायग ्ुछटिता्ुछटैि हुने 
गरी प्रय्वषदाको यनयिति सथता्ी रुपिता ्् गररएको ् द्ा 
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स््झनपु्छदा  ।

(भ) “सथतानी् ऐन”भननताले “सथतानी् सरकतार सञचतालन ऐन, 
२०७४” स््झनपु्छदा  ।

(ि) "सयंवितान" भननताले नेपतालको सयंवितान स््झनपु्छदा  ।

पररच्ेछर-२

सयिय्को अयिकतार

३. उिरुीिता यनरदा् स्बनिी कतािः सयिय्िता र्तादा भएकता उिरुी वता 
उिरुीको यनरदा् गनने वता र्तादा भएको नतायल् वता उिरुीको कुनै 
व्होरताले लग् कटिता गनने अयिकतार सयिय्लताइदा ितात् हुने्छ ।

४. यनरदा् स्बनिी बताहेक अन् कतािः (१) रफता ३ िता उललेि भएको 
वता प्रचयल् कतानूनले सयिय् वता सयिय्को सरस्ले नै गनने भनने 
व्वसथता गरकेो वता कता द्ाको प्रकतृ य्ले सयिय् वता सयिय्को सरस्ले 
नै गनुदापनने सपष्ट भैरहेको रयेि बताहेकको अन् कता द्ाहरू ्स ऐनिता 
्ोयकएको किदाचतारी र त्सरी न्ोयकएकोिता सयिय्ले यनरदा् गरी 
्ोकेको वता अयिकतार प्ररतान गरकेो किदाचतारीले गनुदापनने्छ ।

   (२) ्ोयकएको ्तािता प्रििु वता ्ोयकएकता अन् 
किदाचतारीले ्स ऐन र प्रचयल् कतानून बिोयिि ्ोयकएको कताि 
गरतादा सयिय्को सं् ोिक वता सयिय्ले ्ोकेको सरस्को प्रत्षि 
यनरन्े न, रिेरिे र यन्नत्रिता रही गनुदापनने्छ ।

५. ्स ऐन बिोयिि कता द्ायवयि अवल्बन गनुदापननेः सयिय्ले उिरुी 
वता उिरुीको कतारवताही र यकनतारता गरतादा प्रचयल् र स्बयनि् सघंी् 
कतानूनिता सपष्ट उललेि भए रयेि बताहेक ्स ऐन बिोयििको 
कता द्ायवयि अवल्बन गनुदापनने्छ ।
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६. सयिय्ले हेननेः सयिय्लताइदा रहेता् बिोयििको उिरुीहरूिता कतारवताही 
र यकनतारता गनने अयिकतार रहने्छः

(क) सथतानी् सरकतार सचंतालन ऐनको रफता ४७ अन्गदा्को 
उिरुी,

(ि) िेलयिलताप ऐन, २०६८ अनसुतार िेलयिलतापको लतायग 
गताउपँतायलकता/नगरपतायलकतािता पे्रयष् उिरुी,

(ग) सयंवितानको अनसूुची-८ अन्गदा्को एकल अयिकतार 
अन्गदा् सभताले बनताएको कतानून बिोयिि यनरूपर हुने गरी 
यसयिदा् उिरुी, ्थता

(घ) प्रचयल् कतानूनले नगरपतायलकताले हेनने भयन ्ोकेकता 
उिरुीहरू ।

७. सयिय्को षेित्तायिकतारः सयिय्ले रफता ६ अन्गदा्कता िध्े रहेता् 
बिोयििकता उिरुीहरूिता ितात् षेित्तायिकतार ग्रहर गनने ्थता कतारवताही 
यकनतारता गनने्छः

(क) व्यतिको हकिता उिरुीकता सबै पषि नगरपतायलकताको भैगोयलक 
षेित्तायिकतार यभत् बसोबतास गरीरहेको,

(ि) प्रचयल् कतानून र सयंवितानको भताग ११ अन्गदा्को कुनै 
अरताल् वता न्ता्तािीकरर वता यनकता्को षेित्तायिकतार यभत् 
नरहेको,

(ग) नगरपतायलकताको षेित्तायिकतार यभत् परकेता कुनै अरताल् वता 
यनकता्बताट िेलयिलताप वता यिलतापत्को लतायग पे्रयष् गरीएको,

(घ) अचल स्पयति सितावे् रहेको यवष्िता सो अचल स्पयति 
नगरपतायलकताको भैगोयलक षेित्तायिकतार यभत् रयहरहेको, ्थता

(ङ) कुनै घटनतासगँ स्बयनि् यवष्वस् ु रहेकोिता सो घटनता 
नगरपतायलकताको भैगोयलक षेित् यभत् घटेको ।
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पररच्ेछर-३

उिरुी ्थता प्रय्वतार र्तादा

८. यबवतार र्तादा गननेः (१) कसै उपर यबवतार र्तादा गरतादा वता उिरुी चलताउरँता 
प्रचयल् कतानून बिोयिि हकरै् ता पगेुको व्यतिले सयिय्को 
्ोयकएको ्ताितासिषि उिरुी र्तादा गनदासकने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि उिरुी यररंता ्स ऐन ्थता 
प्रचयल् कतानून बिोयिि िलुताउनपुनने कुरता सबै िलुताइदा ्थता 
पु् तादाउनपुनने प्रयक््ता सबै परुतागरी अनसूुची-१ बिोयििको ढताचँतािता 
यरनपुनने्छ ।

   (३) उपरफता (२) िता लेयिए रयेि बताहेकउिरुीिता रहेता् 
बिोयििको व्होरता सिे् िलुताउन ुपनने्छः

(क) बतारीको नताि, थर, व्न र यनिको बताबू र आिता, ्थता थताहता 
भएस्ि बतािे र बज्ै को नताि;

(ि) प्रय्बतारीको नताि, थर र थताहता भएस्ि यनिको बताब ु र 
आिताको नताि, थर र सथतान पतिता लतागनेगरी सपष्ट िलेुको 
व्न;

(ग) गताउपँतायलकता/नगरपतायलकताको नताि सयह् सयिय्को नताि;

(घ) उिरुी गनुदापरकेो व्होरता र स्पूरदा यववरर;

(ङ) गताउपँतायलकता/नगरपतायलकताले ्ोके अनसुतारकोरस्रु 
ब्ुझताएको रयसर वता यनससता;

(च) सयिय्को षेित्तायिकतार यभत्को उिरुी रहेको व्होरता र 
स्बयनि् कतानून;

(्छ) बतारीले रतावी गरकेो यवष् र सोसगँ स्बनिी् प्रितारहरू;

(ि) हर््तार लतागने भएिता हर््तार रहेको ्थता हकरै् ता पगेुको  
स्बनिी व्होरता;
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(्झ) कुनै स्पयतिसगँ स्बयनि् यवष् भएकोिता सो स्पयति 
चल भए रहेको सथतान, अवसथता ्थता अचल भए चतारयकललता 
सयह्को सबै यववरर ।

   (४) प्रचयल् कतानूनिता कुनै यव्ेष प्रयक््ता वता ढताचँता वता 
अन् केयह उललेि भएको रहे्छ भने सो सनरभदािता आवश्क यववरर 
सिे् िलेुको हुनपुनने्छ ।

   (५) कुनै यकयसिको षिय्पूय द्ा  भरताउनपुनने अथवता बणिता 
लगताउनपुनने अवसथताको उिरुीको हकिता त्स्ो षिय्पूय द्ा  वता बणिता 
वता चलनको लतायग स्बयनि् अचल स्पयतिको यववरर िलेुको 
हुनपुनने्छ ।

९. यबवतार र्तादा गरी यनससता यरनेः (१) उिरुी प्र्तासकले रफता ८ 
बिोयिि प्रताप्त उिरुी र्तादा गरी बतारीलताइदा ्तारिे ्ोयक अनसूुची-२ 
बिोयििको ढताचँतािता यबवतार र्तादाको यनससता यरनपुनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि ्तारिे यरन ुपनने अवसथतािता 
्तारिे ्ोकरता अनसूुची-३ बिोयििको ढताचँतािता ्तारिे भपतादाइदा  ििता 
गरी स्बयनि् पषिको रस्ि् गरताइदा यियसल सतािेल रताखनपु्छदा  ।

   (३) उपरफता (२) बिोयिि ्तारिे भपतादाइदािता ्ोयकएको 
्तारिे ्थता उति यिय्िता हुने कता द्ा सिे् उललेि गरी स्बयनि् 
पषिलताइदाअनसूुची-४ बिोयििको ढताचँतािता ्तारिे पचतादा यरनपुनने्छ ।

१०. उिरुी ररपीठ गननेः (१)उिरुी प्र्तासकले रफता ८ बिोयिि पे् 
भएको उिरुीिता प्रयक््ता नपगेुको रयेिएपरुता गनुदापनने रहेता्को प्रयक््ता 
परुता गरी अथवता िलुताउनपुनने रहेता्को व्होरता िलुताइ ल्ताउन ुभनने 
व्होरता लेयि पताच यरनको सि् ् ोयक ् थता यबवतार र्तादा गनदा नयिलने 
भए सो को कतारर सयह्को व्होरता िनताइदा ररपीठ गरिेताबतारीलताइदा 
उिरुी यफ्तादा यरनपुनने्छ ।
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   (२) उपरफता (१) बिोयिि प्रयक््ता नपगेुको भयन ररपीठ 
गरी यफ्तादा गरकेो उिरुीिता ररपीठिता उललेि भए बिोयििको 
प्रयक््ता परुता गरी पताच यरनयभत् ल्ताएिता र्तादागररयरनपु्छदा  ।

   (३) उपरफता (१) बिोयििको ररपीठ आरे्  उपर 
यचति नबझुने पषिले सो आरे्  भएको यिय्ले य्न यरन यभत् उति 
आरे् को यवरूधरिता सयिय् सिषि यनवेरन यरनसकने्छ ।

   (४) उपरफता (३) बिोयिि यरएको यनवेरन व्होरता 
िनतायसब रयेिए सयिय्ले उपरफता (१) बिोयििको ररपीठ बरर 
गरी यबवतार र्तादा गनदा आरे्  यरनसकने्छ ।

   (५) उपरफता (४) बिोयिि आरे्  भएिता उिरुी 
प्र्तासकले त्स्ो यबवतार र्तादा गरी अरू प्रयक््ता परुता गनुदापनने्छ ।

११. र्तादा गनदा नहुनेः उिरुी प्र्तासकले रफता ८ बिोयिि पे् भएको 
उिरुीिता रहेता् बिोयििको व्होरता यठक भएनभएको िताचँ गरी र्तादा 
गनदा नयिलने रयेिएिता रफता १० बिोयििको प्रयक््ता परुता गरी ररपीठ 
गनुदापनने्छः

(क) प्रचयल् कतानूनिता हर््तार ्ोयकएकोिता हर््तार वता ््तार 
यभत् उिरुी परनेपरकेो;

(ि) प्रचयल् कतानून बिोयिि सयिय्को षेित्तायिकतार यभत्को 
उिरुी रहेनरहेको;

(ग) कताननु बिोयिि लतागने रस्रु रतायिल भएनभएको;

(घ) कुनै स्पयति वता अयिकतारसगँ स्बयनि् यवष्िता यववतार 
यनरूपर गनुदापनने यवष् उिरुीिता सितावे् रहेकोिता त्स्ो 
स्पयति वता अयिकतार यवष्िता उिरुी गनदा बतारीको हक 
सथतायप् भएको प्रितार आवश्क पननेिता सो प्रितार रहेनरहेको;

(ङ) उति यवष्िता उिरुी गनने हकरै् ता बतारीलताइदा रहेनरहेको;

(च) यलि्िता परुतागनुदापनने अन् रर् पगेुनपगेुको; ्थता
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१२. रोहोरो र्तादा गनदा नहुनेः (१)्स ऐनिता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए 
्तापयन प्रचयल् कतानून बिोयिि सयिय् वता अन् कुनै अरताल् 
वता यनकता्िता कुनै पषिले उिरुीगरी सयिय् वता उति अरताल् वता 
यनकता्बताटउिरुीिता उललेि भएको यवष्िता प्रितार बयु्झ वता नबयु्झ 
यववतार यनरोपर भैसकेको यवष् रहेको ्छ भने सो उिरुीिता रहेकता 
पषि यवपषिको बीचिता सोयह यवष्िता सयिय्ले उिरुी र्तादा गनदा र 
कतारवताही गनदा हुरँनै ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि र्तादा गनदा नयिलने उिरुी 
भलुव् र्तादा भएकोिता सो व्होरता ितानकतारी भएपय्छ उिरुी िनुसकैु 
अवसथतािता रहेको भए पयन सयिय्ले उिरुी ितारिे गनुदापनने्छ । 

१३. उिरुीसताथ यलि् प्रितारको सककल पे् गनुदापननेः उिरुीसताथ पे् 
गनुदा  पनने प्रत्ेक यलि् प्रितारको सककल र कय््िता एक प्रय् 
नककल उिरुीसताथै पे् गनुदापनने्छ र उिरुी प्र्तासकले त्स्ो 
यलि्िता कुनै कैयफ्् िनताउनपुनने भए सो िनताइ सो प्रितार 
स्बयनि् यियसलिता रताखने्छ ।

१४. उिरुी्थता प्रय्वतार र्तादा रस्रुः (१) प्रचयल् कतानूनिता यबवतार र्तादा 
रस्रु ्ोयकएकोिता सोयह बिोयिि ्थता रस्रु न्ोयकएकोिता एक 
स् रूपै्ता ँब्ुझताउनपुनने्छ ।

   (२) प्रचयल् कतानूनिता प्रय्वतार र्तादा रस्रु नलतागने 
भनेकोिता बताहेक एक स् रूपै्ता ँप्रय्वतार र्तादा रस्रु लतागने्छ ।

१५. प्रय्वतार पे् गनुदापननेः (१) प्रय्बतारीले रफता २० बिोयिि ््तार वता 
सूचनता प्रताप्त भएपय्छ ््तार वता सूचनतािता ्ोयकएको सि्तावयि यभत् 
उिरुी प्र्तासक सिषि आफै वता वतारसे िताफदा ् यलयि् प्रय्वतार र्तादा 
गनुदापनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि प्रय्वतार पे् गरतादा प्रय्बतारीले 
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भएको प्रितार ्थता कतागिता्कता प्रय्यलयप सताथै सलंगन गरी पे् 
गनुदापनने्छ ।

   (३) प्रय्वतारीलेयलयि् ब्होरतायररँता अनसूुची-५ 
बिोयििको ढताचँतािता यरनपुनने्छ ।

१६. प्रय्वतार  िताचँ गननेः (१) उिरुी प्र्तासकले रफता १५ बिोयिि पे् 
भएको प्रय्वतार िताचँ गरी कतानून बिोयििको रर् पगेुको ्थता ््तार 
यभत् पे् भएको रयेिए र्तादा गरी सयिय् सिषि पे् हुने गरी यियसल 
सतािेल गनुदापनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि प्रय्वतार र्तादा हुने भएिता उिरुी 
प्र्तासकले प्रय्बतारीलताइदा बतारी यिलतानको ्तारिे ्ोकनपुनने्छ ।

१७. यलि्िता परुतागनुदापनने सताितान् रर्ः (१) प्रचयल् कतानून ्थता ्स 
ऐनिता अन्त् लेयिए रयेि बताहेक सयिय् सिषि र्तादा गनदा ल्ताएकता 
उिरुी ्थता प्रय्वतारिता रहेता् बिोयििको रर् सिे् परुता गनुदापनने्छः

(क) एफोर सताइि को नेपताली कतागििता बता्ता ँ् फदा  पताचँ सेयनटयिटर, 
पयहलो पतृष्ठिता ्ीर्फदा  र् सेयनटयिटर र त्सपय्छको पतृष्ठिता 
पताचँ सेयनटयिटर ्छोिेको ्थता प्रत्ेक पतृष्ठिता बयतिस हरफिता 
नबढताइदा कतागिको एकता्फदा  ितात् लेयिएको;

(ि) यलि् र्तादा गनदा ल्ताउने प्रत्ेक व्यतिले यलि्को प्रत्ेक 
पतृष्ठको ्ीर प्ुछतारिता ्छोटकरी रस्ि् गरी अयन्ि पतृष्ठको 
अनत्िता लेितातिक ्थता ल्तापचे सयह्छताप गरकेो;

(ग) कुनै कतानून व्वसता्ीले यलि् ््तार गरकेो भए यनिले 
पयहलो पतृष्ठको बता्ता ँ ्फदा  यनिको कतानून व्वसता्ी र्तादा 
प्रितारपत् नंबर, नताि र कतानून व्वसता्ीको यकयसि िलुताइदा 
रस्ि् गरकेो; ्थता

(घ) यलि्को अयन्ि प्रकररिता ्स यलि्िता लेयिएको 
व्होरता यठक सताचँो ्छ, ्झटु्ता ठहर ेकतानून बिोयिि सहुलँता 
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ब्ुझताउलँता भनने उललेि गरी सो ियुन यलि् र्तादा गनदा 
ल्ताएको वषदा, ियहनता र ग्े ्थता वतार िलुताइदा यलि् र्तादा गनदा 
ल्ताउने व्यतिले रस्ि् गरकेो, ।

    ्र ब्होरता परुताइ पे् भएको यलि् यलनलताइ 
्ो उपरफताले बतािता पतारकेो ितायनने ्ैछन । 

   (२) यलि्िता यवष्हरू क्िबधर रूपिता प्रकरर प्रकरर 
्ुछट््ताइदा सं् यि् र ि्तादायर् भताषतािता लेयिएको हुनपुनने्छ । 

   (३) यलि्िता पेटबोयलिता परकेो सथतानको पयहचतान हुने 
सपष्ट यववरर र व्यतिको नताि, थर , ठेगतानता ्थता अन् यववरर सपष्ट 
िलेुको हुनपुनने्छ ।

   (४) यलि् र्तादा गनदा ल्ताउने वता सयिय्िता कुनै कतागि 
गनदा आउनेले यनिको नताि, थर र व्न िलेुको नतागररक्ता वता अन् 
कुनै प्रितार पे् गनुदाप्छदा  ।

१८. नककल पे् गनुदापननेःउिरुी वता प्रय्वतार र्तादा गनदा ल्ताउनेले यवपषिीको 
लतायग उिरुी ्थता प्रय्वतारको नककल ्थता सलंगन यलि् 
प्रितारहरूको नककल सताथै पे् गनुदाप्छदा  ।

१९. उिरुी वता प्रय्वतार सं् ोिनः(१) यलि् र्तादा गनदा ल्ताउने 
पषिले सयिय्िता र्तादा भइसकेको यलि्िता लेिताइ वता टताइप वता 
िदु्ररकोसताितान् त्टुी सच्ताउन यनवेरन यरन सकने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयििको यनवेरनिता िताग बिोयिि 
सच्ताउरँता रतावी ्थता प्रय्वतारिता गरीएको िताग वता रतावीिता िलुभु्  
पषििता फरक नपनने र यनकै सताितान् प्रकतारको सं् ोिन िताग गरकेो 
रिेेिता उिरुी प्र्तासकले सो बिोयिि सच्ताउन यरन सकने्छ ।

   (३) उपरफता (२) बिोयिि सं् ोिन भएिता  सो को 
ितानकतारी उिरुीको अकको पषिलताइदा यरनपुनने्छ ।



v08 ! vfgLvf]nf, wflbª ldltM @)&$ ;fn r}q @* ut] ;+Vof #

13

पररच्ेछर-४

््तार ्तािेली ्थता ्तारिे 

२०. ््तार सूचनता ्तािेल गननेः (१) उिरुी प्र्तासकले रफता ९ बिोयिि 
यबवतार र्तादा भएपय्छ बयढिता रइुदा  यरन यभत् प्रय्बतारीकता नताििता 
प्रचयल् कतानूनिता ् ्तार ् ोयकएको भए सोयह बिोयिि र न्ोयकएको 
भए पनध्र यरनको ््तार यरइदा स्बयनि् विता कता्तादाल् िताफदा ् उति 
््तार वता सूचनता ्तािेल गनदा सकने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि ््तार वता सूचनता ्तािेल गरतादा 
रफता ९ बिोयििको उिरुी ्थता उति उिरुी सताथ पे् भएको प्रितार 
कतागिको प्रय्यलपी सिे् सलंगन गरी पठताउनपुनने्छ ।

   (३) उपरफता (२) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
एक भनरता बयढ प्रय्बतारीलताइदा ््तार यरनपुरतादा प्रितारकतागिको 
नककल कुनै एकिनता िलु प्रय्बतारीलताइदा पठताइदा बतायँकको ््तारिता 
प्रितारकतागिको नककल फलतानताको ््तार सताथ पठताइएको ्छ भनने 
व्होरता लेयि पठताउनपुनने्छ ।

   (४) उपरफता (१) बिोयिि प्रताप्त भएको ््तार विता 
कता्तादाल्ले बयढिता य्न यरन यभत् ्तािेल गरी ्तािेलीको व्होरता 
िलुताइदा सयिय्िता पठताउन ुपनने्छ ।

   (५) उपरफता (१) बिोयिि ््तार ्तािेल हुन नसकेिता 
रहेता् बिोयििको यवद्ु् ी् िताध्ि वता पयत्कतािता सूचनता प्रकता्न 
गररे ््तार ्तािेल गनुदापनने्छः

(क) ््तार ्तािेल गररनपुनने व्यतिको कुनै फ्ताकस वता इदािेल वता 
अन् कुनै अयभलेि हुन सकने यवद्ु् ी् िताध्िको ठेगतानता 
भए सो िताध्िबताट;

(ि) प्रय्बतारीले ््तार ्तािेली भएको ितानकतारी पताउन सकने 
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िनतायसब आितार ्छ भनने रयेिएिता सयिय्को यनरदा्बताट कुनै 
सथतानी् रयैनक पयत्कतािता सूचनता प्रकता्न गररे वता सथतानी् 
एफ.एि. रयेि्ो वता सथतानी् टेयलयभिनबताट सूचनता प्रसतारर 
गररे; वता

(ग) अन् कुनै सरकतारी यनकता्बताट ््तार ्तािेल गरताउरँता ््तार 
्तािेल हुन सकने िनतायसब कतारर रयेिएिता सयिय्को 
आरे् बताट त्स्ो सरकतारी यनकता् िताफदा ् ।

   (६) ्स ऐन बिोयिि ््तार ितारी गनुदापरतादा अनसूुची-६ 
बिोयििको ढताचँतािता ितारी गनुदापनने्छ ।

२१. रोहवरिता रताखनपुननेः ्स ऐन बिोयिि विता कता्तादाल् िताफदा ् 
्तािेल गररएको ््तारिता स्बयनि् विताको अध्षि वता सरस् ्थता 
कय््िता रइुदािनता सथतानी् भलतारयि रोहवरिता रताखनपुनने्छ ।

२२. री् बेरी् िताचँ गननेः(१)उिरुी प्र्तासकले ््तार ्तािेलीको 
प्रय्वेरन प्रताप्त भएपय्छ री्पूवदाकको ्तािेल भएको ्छ वता ्ैछन िताचँ 
गरी आवश्क भए स्बयनि् विता सयचवको प्रय्वेरन सिे् यलइदा 
री्पूवदाकको रयेिए यियसल सतािेल रतायि ्थता बेरी्को रयेिए 
बरर गरी पनुः ््तार ्तािेल गनदा लगताइदा ्तािेली प्रय् यियसल सतािेल 
रताखनपुनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि िताचँ गरतादा स्बयनि् 
किदाचतारीले बरयन्् रतायि कता द्ागरकेो रयेिए उिरुी प्र्तासकले सो 
व्होरता िलुताइदा सयिय् सिषि प्रय्वेरन पे् गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफता (२) बिोयििको प्रय्वेरनको व्होरता 
उप्तुि रयेिए सयिय्ले स्बयनि् किदाचतारी उपर  कतारवताहीको 
लतायग कता द्ापतायलकता सिषि लेयि पठताउनसकने्छ ।
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२३. ्तारिेिता रताखनूपननेः (१) उिरुी प्र्तासकले रफता ९ बिोयिि यबवतार 
र्तादा गरपेय्छ उिरुीक्तादालताइदा र रफता १६ बिोयिि प्रय्वतार र्तादा 
गरपेय्छ प्रय्बतारीलताइदा ्तारिे ्ोयक ्तारिेिता रताखनपु्छदा  ।

   (२) उिरुीकता पषिहरूलताइदा ्तारिे ्ोकरता ्तारिे 
्ोयकएको यरन गररने कतािको व्होरता ्तारिे भपतादाइदा  ्थता ्तारिे 
पचतादािता िलुताइदा उिरुीकता सबै पषिलताइदा एकै यिलतानको यिय् ्थता 
सि् उललेि गरी एकै यिलतानको ्तारिे ्ोकनपु्छदा  ।

   (३) उपरफता (२) बिोयिि ्तारिे ्ोयकएको सि्िता 
कुनै पषि हतायिर नभए पयन ् ोयकएको कता द्ा स्पनन गरी अकको ् तारिे 
्ोकनपुनने भएिता हतायिर भएको पषिलताइदा  ् तारिे ् ोयक सि्िता हतायिर 
नभइदा पय्छ हतायिर हुने पषिलताइदा अयघ हतायिर भइदा ्तारिे लताने पषिसगँ 
एकै यिलतान हुनेगरी ्तारिे ्ोकनपु्छदा  ।

   (४) ्स रफता बिोयिि ्ोयकएको ्तारिेिता उपयसथ् 
भएकता पषिहरूलताइदा सताथै रतायि सयिय्ले उिरुीको कतारवतायह 
गनुदाप्छदा  ।

   (५) उपरफता (४) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए 
्तापयन ्ोयकएको ्तारिेिता कुनै पषि उपयसथ् नभए पयन सयिय्ले 
यबवतारको यवष्िता कतारवताही गनदा बतािता पनने्ैछन ।

२४. सयिय्को यनरदा् बिोयिि हुनेः सयिय्ले ््तार ्तािेली स्बनििता 
प्रचयल् कतानून ्थता ्स ऐनिता लेयिए रयेि बताहेकको यवष्िता 
आवश्क प्रयक््ता यनितादारर गनदा सकने्छ ।

पररच्ेछर-५

सनुवताइदा ्थता प्रितार बझुने स्बनििता

२५. प्रतारय्भक सनुवताइदाः (१) िेलयिलतापबताट यबवतार यनरुपर हुन नसकरी 
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सयिय्िता आएकता यबवतार प्रय्वतार र्तादा वता ब्तान वता सो सरहको 
कुनै कता द्ा भएपय्छ सनुवताइदाको लतायग पे् भएको यबवतारिता उपलबि 
प्रितारकता आितारिता ्तकताल यनरदा् गनदा सयकने भएिता सयिय्ले 
यबवतार पे् भएको पयहलो सनुवताइदािता नै यनरदा् गनदा सकने्छ ।

   (२) सयिय् सिषि पे् भएको यबवतारिता उपरफता (१) 
बिोयिि ्तकताल यनरदा् गनदा सयकने नरयेिएिता सयिय्ले रहेता् 
बिोयििको आरे्  गनदा सकने्छः-

(क) यबवतारिता ििु नयिलेको कुरतािता ्करीन गनदा प्रितार बझुने वता 
अन् कुनै कता द्ा गनने;

(ि) यबवतारिता बझुनपुनने प्रितार ् यकन गरी पषिबताट पे् गनदा लगताउने 
वता स्बयनि् यनकता्बताट िताग गनने आरे्  गनने;

(ग) िेलयिलतापकता स्बनििता यबवतारकता पषिहरूसगँ ्छलफल गनने; 
्थता

(घ) यबवतारकता पषि उपयसथ् भएिता सनुवुताइको लतायग ्तारिे ्थता 
पेय्को सि् ्तायलकता यनितादारर गनने ।

   (३) उपरफता (१) र (२) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको 
भए ्तापयन सयिय्ले सथतानी् ऐनको रफता ४७ को उपरफता (२) 
बिोयििको उिरुीिता िेलयिलतापको लतायग पठताउने आरे्  गनुदापनने्छ ।

२६. प्रितार रतायिल गननेःबतारी वता प्रय्बतारीले कुनै न्ता ँप्रितार पे् गनदा 
अनिुय् िताग गरी यनवेरन पे् गरिेता उिरुी प्र्तासकले सोयह यरन 
यलन सकने्छ ।

२७. यलि् िताचँ गननेः (१) सयिय्ले उिरुीिता पे् भएको कुनै यलि्को 
सत््ता परीषिर गनदा रिेता वता हस्ताषिर यव्ेषज्ञलताइदा िताचँ गरताउन 
िरूरी रिेेिता सो यलि्लताइदा असत् भनने पषिबताट परीषिर रस्रु 
रतायिल गनदा लगताइदा रिेता वता हस्ताषिर यव्ेषज्ञबताट यलि् िताचँ 
गरताउन सकने्छ ।
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   (२) उपरफता (१) बिोयिि िताचँ गरतादा िनतायसब ितायफकको 
सि् ्ोयक आरे्  गनुदापनने्छ र सि् यभत् िताचँ स्पनन हुनको 
लतायग ्थतास्भव व्वसथता गनुदापनने्छ । 

   (३) उपरफता (१) बिोयिि िताचँ गरतादा यलि् असत् 
ठहरीएिता यलि् सत् रहेको भनने पषिबताट लतागेको रस्रु असलु गरी 
उपरफता (१) बिोयिि रस्रु रतायिल गनने पषिलताइदा भरताइदायरनपु्छदा  ।

२८. सताषिी बझुनेः (१) सयिय्बताट सताषिी बझुने आरे्  गरतादा सताषिी बझुने 
यरन ्ोयक आरे्  गनुदापनने्छ । सता्छी रताखरता बढीिता ५ िनता रताखन ु
पनने । 

   (२) उपरफता (१) बिोयिि आरे्  भएपय्छ उिरुी 
प्र्तासकले उिरुीको पषिलताइदा आरे् िता उललेि भएको यिय्िता 
सताषिी बझुने ्तारिे ्ोकनपुनने्छ ।

   (३) सताषिी बझुने ्तारिे ्ोयकएको यरनिता आफनो सताषिी 
सयिय् सिषि उपयसथ् गरताउन ुस्बयनि् पषिको रताय्तव हुने्छ ।

२९. सयिय्को ्फदा बताट बकपत् गरताउनेः (१) ्स ऐनिता अन्त् िनुसकैु 
कुरता लेयिएको भए ्तापयन नताबतालक वता अ्ति वता वतृधरवतृधरता पषि 
रहेको उिरुीिता सतायषि बकपत्को लतायग ्ोयकएको ्तारिेको यरन 
उपयसथ् नभएको वता उपयसथ् नगरताइएको सताषिीलताइदा सयिय्ले 
््तार ्ोयक सयिय्को ्फदा बताट य्झकताइदा बकपत् गरताउन सकने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि सताषिी य्झकताउरँता बकपत् हुने 
्तारिे ्ोयक ््तार ितारी गनुदापनने्छ र उिरुीकता पषिहरूलताइदा सिे् 
सोयह यिलतानको ्तारिे ्ोकनपुनने्छ ।

३०. सताषिी बकपत् गरताउनेः (१) उिरुी प्र्तासकले सताषिी बकपत्को लतायग 
्ोयकएको यरन पषिहरूसगँ यनिहरूले उपयसथ् गरताउन ल्ताएकता 
सतायषिको नताितावली यलइदा सयिय् सिषि पे् गनुदापनने्छ ।
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   (२) सताषिी बकपत्को लतायग ्ोयकएको ्तारिेको यरन 
उिरुीकता सबै पषिले सताषिी उपयसथ् गरताउन ल्ताएको भए कता्तादाल् 
िलुनतासताथ ्थता कुनै पषिले सताषिी उपयसथ् गरताउन नल्ताएको 
भए यरनको बताह्र बिेपय्छ सयिय्ले उपलबि भए स्िकता सताषिीको 
बकपत् गरताउनपुनने्छ ।

३१. बनरिे गनदा सकनेः (१) सताषिीको बकपत् गरताउरँता उिरुीको यवष्वस् ु
भनरता फरक प्रकतारको ्थता सताषिी वता उिरुीको पषिलताइदा अपितायन् 
गनने वता य्झझ्ताउने वता अनयुच् प्रकतारको प्रश्न सोयिएिता सयिय्ले 
त्स्ो प्रश्न सोधनबताट पषिलताइदा बनरिे गनदा सकने्छ ।

   (२) नताबतालक वता वतृधर वता असति वतायबरतािीले सताषिी 
बकनपुनने भइदा त्स्ो उिरुीिता कुनै पषिको उपयसथय् वता अन् कुनै 
िनतायसब कताररले सताषिीलताइदा बकपत् गनदा अनयुच् रबताव परकेो वता 
पनने प्रबल स्भतावनता रहेको ्छ भनने सयिय्लताइदा लतागेिता सयिय्ले 
त्स्ो पषिको प्रत्षि उपयसथय्लताइदा बनरिे गरी यनिले सताषिीले 
नरखेने गरी ितात् उपयसथ् हुन आरे्  गनदा सकने्छ ।

   (३) उपरफता (२) बिोयिि आरे्  गरिेता सताषिीले नरखेने 
गरी पषि उपयसथ् हुने व्वसथता यिलताउने रताय्तव सयिय्को हुने्छ ।

   (४) उपरफता (१) वता (२) बिोयिि गरतादा सयिय्ले 
उिरुीसगँ स्बयनि् आवश्क प्रश्न ््तार गरी सयिय्को ्फदा बताट 
बकपत् गरताउन  सकने्छ ।

३२. पे्ी सूची प्रकता्न गनुदापननेः(१) उिरुी प्र्तासकले प्रत्ेक हप्तता 
्कु्वतार अगतािी हप्तताको लतायग पे्ी ्ोयकएको यबवतारहरूको 
सताप्ततायहक पे्ी सूची ्थता ्ोयकएको यरन उति यरनको लतायग पे्ी 
्ोयकएकता यबवतारहरूको पे्ी सूची प्रकता्न गनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयििको सूची सं् ोिकले र यनिको 
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अनपुयसथय्िता यनिले यि्िेवतारी ्ोकेको सयिय्को सरस्ले 
प्रितायर् गनुदापनने्छ ।

३३. रयैनक पे्ी सूचीः (१) उिरुी प्र्तासकले रफता ३२ बिोयििको 
सताप्ततायहक पे्ी सूचीिता चढेकता यबवतार हरूको  ्ोयकएको यरनको 
पे्ी सूची ््तार गरी एक प्रय् सूचनता पताटीिता टतासँन लगताउनपुनने्छ 
्थता एक प्रय् सयिय्कता सरस्हरूलताइदा उपलबि गरताउनपुनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयििको सूचीिता यबवतारहरू उललेि 
गरतादा यबवतार र्तादाको आितारिता रहेता्को क्ििता ््तार गरी प्रकता्न 
गरताउनपुनने्छः-

(क) नताबतालक पषि भएको यबवतार;

(ि) ्तारररीक असति्ता वता अपताङ्ग्ता भएको व्यति पषि भएको 
यबवतार;

(ग) सतिरी वषदा उिेर परुता भएको वतृधर वता वतृधरता पषि भएको यबवतार; ्थता

(घ) यबवतार र्तादाको क्ितानसुतार पयहले र्तादा भएको यबवतार ।

   (३) उपरफता (२) बिोयिि पे्ी सूची ््तार गरतादा 
िलु्वीबताट ितागेकता ्थता सवकोचच अरताल्, उचच अरताल् ्थता 
यिललता अरताल्बताट पनुः इनसताफको लतायग प्रताप्त भइदा र्तादा भएको 
यबवतारको हकिता ्रुूिता सयिय्िता र्तादा भएको यिय्लताइदा नै र्तादा 
यिय् ितायन क्ि यनितादारर गनुदापनने्छ ।

   (४) उपरफता (१) वता (२) िता रहेको क्ितानसुतार नै 
सयिय्ले यबवतारको सनुवताइदा र कतारवताही ्थता यकनतारता गनुदापनने्छ ।

३४. उिरुी प्र्तासकको यि्िेवतारी हुनेः पे्ी सूचीिता चढेकता यबवतारहरू 
कता्तादाल् िलेुको एक घणटता यभत् सयिय् सिषि सनुवताइदाको लतायग 
पे् गनने ्थता उति यरनको ्ोयकएको कता द्ा सयकए पय्छ सयिय्बताट 
यफ्तादा बयु्झयलइदा सरुयषि् रताखने यि्िेवतारी उिरुी प्र्तासकको हुने्छ ।
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३५. प्रितार सनुताउन सकनेः सयिय्ले रफता २५ बिोयिि ्ोयकएको 
्तारिेको यरन उपयसथ् सबै पषिलताइदा अकको पषिले पे् गरकेो प्रितार 
एवि् कतागिता् रिेताइदा पयढबताचँी सनुताइदा सो बतारिेता अकको पषिको 
कुनै कथन रहेको भए यलयि् ब्तान गरताइदा यियसल सतािेल गरताउन 
सकने्छ ।

३६. यबवतारकोसनुवताइदा गननेः (१) सयिय्ले रवैु पषिको कुरता सनुी 
यनिहरूको यबवतारको सनुवताइदा ्थता यनरदा् गनुदापनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयििको सनुवताइदा ्थता यनरदा् गरतादा 
पषिहरूको रोहवरिता गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफता (१) बिोयिि यबवतारको सनुवताइदा गरतादा 
इिलतास कता्ि गरी सनुवताइदा गनदा िनतायसव रयेिएिता सोही अनसुतार 
गनदा सकने्छ ।

   ्र रबैु पषिको भनताइ ्थता यियकर सनुनलताइ उपरफता ३ 
अनसुतारको इिलतास कता्ि गनदा बतािता हुने ्ैछन ।

३७. बनर इिलतासको गठन गनदासकने (१) सयिय्ले ियहलता ्थता 
बतालबतायलकता सितावे् रहेको ् थता आवश्क रिेेको अन् यबवतारको 
सनुवताइदाको लतायग बनर इिलतास कता्ि गरी सनुवताइदा गनदा सकने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयििको बनर इिलतासिता यबवतारकता 
पषि ्थता अन् सरोकतारवतालता बताहेक अन् व्यतिलताइदा इिलतासिता 
प्रवे् गनदा नपताउने गरी बनर इिलतासको गठन गनुदापनने्छ ।

   (३) बनर इिलतासबताट हेररने यबवतारको कताि कतारवताही, 
यपिी्को नताि थर ठेगतानता लगता््कता यवष् गोप् रताखनपुनने्छ ।

३८. बनर इिलतास स्बनिी अन् व्वसथताः (१) बनर इिलतासबताट 
हेररएकता यबवतारहरूको कतागिता्को प्रय्यलयप बतारी, प्रय्वतायर र 
यनिको यह्िता असर परकेो कुनै सरोकतारवतालता बताहेक अरू कसैलताइदा 
उपलबि गरताउनहुुरँनै ।
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   (२) उपरफता (१) बिोयििको यबवतारको ्थ् िलुताइदा 
कुनै सिताचतार कुनै पत्पयत्कतािता सपें्रषर हुनयरनहुुरँनै ।

   (३) उपरफता (२) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
सयिय्ले पषिको गोपयन््ता ्थता यह्िता प्रय्कुल प्रभताव नपनने गरी 
सिताचतार सपें्रषर गनदा भने कुनै बतािता पनने्ैछन ।

३९. थप प्रितार बझुनेःयबवतारको सनुवताइदाको क्ििता यबवतारको कुनै पषिको 
अनरुोििता वता यबवतार सनुवताइदाको क्ििता सयिय् आफैले थप प्रितार 
बझुनपुनने रिेेिता उिरुीकता पषिहरूलताइदा थप प्रितार पे् गनदा पे् गनने 
्तारिे ्ोयक आरे्  गनदासकने्छ ।

४०. सवताथदा बताय्झएको यबवतार हेनदा नहुनेः सयिय्को सरस्ले रहेता्कता 
यबवतारको कतारवताही र यकनतारतािता सलंगन हुनहुुरँनैः-

(क) आफनो वता नयिकको नता्ेरतारको हक यह् वता सरोकतार रहेको 
यबवतार;

 सपष्टीकररः ्स उपरफताको प्र्ोिनको लतायग "नयिकको 
नता्ेरतार" भननताले अपु् ताली परतादा कतानून बिोयिि अपु् ताली 
प्रताप्त गनदा सकने प्रताथयिक्ता क्ििता रहेको व्यति, ितािता, 
िताइि,ु सतानीआिता, ठूलीआिता, सतानोबताब,ु ठूलोबताबू, पय् 
वता पतनी ्फदा कता सतासू, ससरुता, फूप,ु फूपताि,ु सतालता, िेठतान, 
सताली, यररी, बयहनी, यभनताि,ु बयहनी जवताइदा ँ, भताञिता, भताञिी, 
भताञिी जवताइदा ँ, भताञिी बहुतारी ्थता त्स्ो नता्ताकता व्यतिको 
एकतासगोलिता रहेको पररवतारको सरस् स््झनपु्छदा  ।

(ि) यनिले अन् कुनै हैयस््िता गरकेो कुनै कता द्ा वता यनि सलंगन 
रहेको कुनै यवष् सितावे् रहेको कुनै यबवतार;

(ग) कुनै यवष्िता यनिले यबवतार चलने वता नचलने यवष्को 
्छलफलिता सहभतायग भइदा कुनैरता् यरएको भए सो यवष् 
सितावे् रहेको यबवतार; वता
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(घ) अन् कुनै कताररले आितारभू् रूपिता यनि र यनिको 
एकताघरसगंोलकता पररवतारकता सरस्को कुनै सवताथदा बताय्झएको 
यबवतार ।

   (२) उपरफता (१) बिोयििको कुनै अवसथता रयेिएिता 
िनु सरस्को त्स्ो अवसथता प्छदा  उति सरस्ले यबवतार हेनदा नहुने 
कतारर िलुताइदा आरे्  गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफता (१) को प्रय्कुल हुने गरी कुनै सरस्ले 
कुनै यबवतारको कतारवतायह र यकनतारतािता सहभतायग हुन लतागेिता यबवतारको 
कुनै पषिले आवश्क प्रितार सयह् यबवतारको कतारवतायह यकनतारता नगनदा 
यनवेरन यरन सकने्छ  र सो स्बनििता  कताि कतारबताही सथतानी् 
ऐनको रफता ४८(५) अनसुतार हुने्छ ।

   (४) उपरफता (३) अनसुतार यबवतार यनरुपर हुन नसकने 
अवसथतािता सथतानी् ऐनको रफता ४८(६) र (७) को ब्बसथता 
अनसुतारको सभताले ्ोकेको सयिय्ले कताि कतारवतायह र यकनतारतािता 
गनने्छ ।

   (५) उपरफता (४) बिोयिि गरतादा सभताले यबवतारकता 
पषिहरूलताइदा सोयह उपरफता बिोयिि गयठ् सयिय्बताट यबवतारको 
कतारवतायह यकनतारता हुने कुरताको ितानकतारी गरताइदा उति सयिय् सिषि 
उपयसथ् हुन पठताउनपुनने्छ ।

पररच्ेछर-६

यनरदा् र अन् आरे्

४१. यनरदा् गनुदापननेः (१) सयिय्ले सनुवताइदाको लतायग पे् भएको यबवतार 
हेरतादा कुनै प्रितार बझुनपुनने बतायँक नरयह यबवतार यकनतारता गनने अवसथता 
रहेको रयेिएिता सोयह पे्ीिता यबवतारिता यनरदा् गनुदापनने्छ ।
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   (२) उपरफता (१) बिोयिि यनरदा् गरपेय्छ यनरदा्को 
व्होरता यनरदा् यक्ताबिता लेयि सयिय्िता उपयसथ् सरस्हरू 
सबैले रस्ि् गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफता (१) बिोयिि गरीएको यनरदा्को रफता ४२ 
र अन् प्रचयल् कतानून बिोयिि िलुताउनपुनने यववरर िलेुको पूरदा 
पताठ यनरदा् भएको यिय्ले बयढिता सता् यरन यभत् ््तार गरी यियसल 
सतािेल रताखनपु्छदा  ।  

   (४) उपरफता (१) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
सि्ताभताव अथवता अन् कुनै िनतायसब कताररले गरतादा सोयह यरन 
यबवतार यनरदा् गनदा नसकने भएिता आगतायि हप्तताको कुनै यरनको लतायग 
अकको पे्ी ्तारिे ्ोकनपुनने्छ ।

४२. यनरदा्िता िलुताउनपुननेः(१) सयिय्ले रफता ४१ बिोयिि गरकेो 
यनरदा्को पूरदापताठिता ्स रफता बिोयििकता कुरताहरू िलुताइदा 
अनसूुची-७ बिोयििको ढताचँतािता ््तार गनुदापनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि पूरदापताठ ््तार गरतादा बतारी ्थता 
प्रय्बतारीको यियकर, यनरदा् गनुदापनने रयेिएको यवष्, रवैु पषिबताट 
पे् भएको प्रितारकता कुरताहरू सिे्को यवष् िलुताउनपुनने्छ ।

   (३) उपरफता (२) िता उललेि भए रयेि बताहेक पूरदापताठिता 
रहेता्कता कुरताहरू सिे् िलुताउनपुनने्छः-

(क) ्थ्को ब्होरता;

(ि) यबवतारको कुनै पषिले कतानून व्वसता्ी रतािेको भएिता यनिले 
पे् गरकेो बहस नोट ् थता बहसिता उठताइएकता िलु यवष्हरु;

(ग) यनरदा् गनदाको लतायग आितार यलइएको प्रितारकता सताथै रवैु 
पषिबताट पे् भएको प्रितार ्थता त्सको यवशे्षर;

(घ) यनरदा् कता्तादानव्न गनदाको लतायग गनुदापनने यवष्हरूको 
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यसलयसलेवतार उललेिन सयह्को ्पयसल िणि; ्थता

(ङ) यनरदा् उपर पनुरतावेरन लतागने भएिता पनुरतावेरन लतागने यिललता 
अरताल्को नताि र के कय् यरनयभत् पनुरतावेरन गनुदापनने हो सो 
सिे् । 

 (४) उपरफता २ ्थता ३ िता उललेि भएरयेि बताहेक रहेता्कता 
कुरताहरु सिे् यनरदा्िता िलुताउन सकने्छः-

(क) सताषिी वता सिदायिनको बकपत्को सतारतंा्;

(ि) कुनै निीरको व्ताख्ता वता अवल्बन गरकेो भए सो निीरको 
यववरर र यबवतारिता उति निीरको यसधरतान् के कुन आितारिता 
लताग ुभएको हो अथवता लताग ुनभएको हो भनने कतारर सयह्को 
यवशे्षर;

(ग) यनरदा्बताट कसैलताइदा कुनै कुरता यरनभुरताउनपुनने भएको भए 
कसलताइदा के कय् भरताइदायरनपुनने हो सोको यववरर; ्थता

(घ) यबवतारको क्ििता कुनै ितालसताितान वता प्रितारको रुपिता केयह 
वस् ु सयिय् सिषि पे् भएको भए सो ितालसताितान वता 
वस्कुो हकिता के गनने हो भनने यवष् ।

४३. प्रतारय्भक सनुवताइदािता यनरदा् हुनसकनेः (१) सयिय्ले पयहलो 
सनुवताइदाको लतायग पे् भएको अवसथतािता नै यबवतारिता थप प्रितार 
बयु्झरहनपुनने अवसथता नरहेको रिेेिता अथवता हर््तार वता हकरै् ता वता 
सयिय्को षेित्तायिकतार नरहेको कताररले यबवतार यनरदा् गनदा नयिलने 
रिेेिता पयहलो सनुवताइदािता नै यनरदा् गनदा सकने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयििको यनरदा् षेित्तायिकतारको 
अभताव रहेको कताररले भएको अवसथतािता षेित्तायिकतार ग्रहर गनने 
अरताल् वता सथतानी् ्ह वता अन् यनकता्िता उिरुी गनदा ितान ुभयन 
स्बयनि् पषिलताइदा  ितानकतारी यरन ुपनने्छ ।
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४४. यनरदा् सं् ोिनः (१)सयिय् सिषि यबवतारको पषि वता कुनै 
सरोकतारवतालताले यबवतारको यनरदा्िता भएको कुनै लेिताइदाको त्टुी 
सं् ोिन गरीपताउन यियकर यलइदा यनरदा्को ितानकतारी भएको पैंय्स 
यरन यभत् यनवेरन यरन सकने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयििको यनवेरन परी सयिय्ले हेरतादा  
सताितान् त्टुी भएको र सं् ोिनबताट यनरदा्को िूल आ््िता कुनै 
हेरफेर नहुने रिेेिता ्ुछटैि पचतादा ििता गरी यनवेरन बिोयिि यनरदा् 
सं् ोिन गनने आरे्  यरनसकने्छ ।

   (३) उपरफता (२) बिोयििको आरे्  िूल यनरदा्को 
अयभनन अङ्गको रुपिता यलइने्छ ।

४५. यनरदा्िता हेरफेर गनदा नहुनेः(१) सयिय्कता सरस् अथवता अरु 
कसैले पयन सयिय्कता सरस्हरुको रस्ि् भैसकेपय्छ यनरदा्िता 
कुनै प्रकतारको थपघट वता केरिेट गनदा हुरँनै ।

   (२) कसैले उपरफता (१)बिोयिि को कसरु गनने 
किदाचतारीलताइदा आवश्क कतारवताहीको लतायग स्बयनि् यनकता्िता 
लेयि पठताउनपुनने्छ । 

४६. यनरदा् भएपय्छ गनुदापनने कतारवतायहः (१) उिरुी प्र्तासकले सयिय्बताट 
यनरदा् भएपश्ता् यनरदा् यक्ताबिता सयिय्कता सरस्हरु सबैको 
रस्ि् भएको ्यकन गरी यनरदा् यक्ताब र यियसल यि्िता 
यलनपु्छदा  ।

   (२) ्स ऐन बिोयिि यनरदा्को पूरदापताठ ््तार भएपय्छ 
सबै सरस्को रस्ि् भैसकेपय्छ उिरुी प्र्तासकले यनरदा्को 
कता्तादान्व् गनदाकता लतायग ्तकताल गनुदापनने केयह कता द्ा भए सो स्पनन 
गरी यियसल अयभलेिको लतागी पठतानपु्छदा  ।

४७. यनरदा् गनदापनने अवयिः(१) सयिय्ले प्रय्वतार रतायिल भएको वता 
ब्तान गनुदापननेिता प्रय्बतारीको ब्तान भएको यिय्ले ्थता प्रय्वतार 
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रतायिल नभएको वता ब्तान नभएकोिता सो हुनपुनने ््तार भतुितान 
भएको यिय्ले नबबे यरनयभत् यबवतारको अयन्ि यनरदा् गनुदापनने्छ । 

   (२) उपरफता (१) बिोयििको सि्तावयि गरनता गरतादा 
िेलयिलतापको लतायग पठताइदाएको यबवतारको हकिता िेलयिलतापको 
प्रयक््तािता लतागेको सि् कटताइदा अवयि गरनता गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफता (१) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
यबवतारिता बझुनपुनने प्रितार ्थता परुता गनुदापनने प्रयक््ता बतायँक नरही 
यबवतार यनरदा् गनदा अङ्ग पयुगसकेको भए सो पगेुको पनध्र यरनयभत् 
अयन्ि यनरदा् गनुदापनने्छ

४८. अन्ररि सरंषिरतातिक आरे्  ितारी गनदा सयकनेःसथतानी् ऐन को 
रफता ४९ को िणि ८ को (क) रयेि ङ स्ि उललेयि् यबष्िता 
स सरंषिरतातिक आरे्  ितारी गनदा सयकने्छ ।्स्ो आरे्  ितारी 
गरतादा यनवेरक ले पे् गरकेो कतागिता्, नीिको अवसथता, र वस्गु् 
पररयसथय्को प्रतारय्भक ्छतानयवन गरी ्तकताल आरे्  नगर े
यनवेरकलताई पनदा सकने नकतारतातिक प्रभतावको िलु्तांकन गनुदा  परदा्छ । 
न्ताय्क सयिय्ले ितारी गनने अन्ररि सरंषिरतातिक आरे्  अनसूुची 
८ िता उललेि गर ेबिोयिि हुने्छ ।

पररच्ेछर-७

सयिय्को सयचवताल्

४९. सयिय्को सयचवताल्ः (१)सयिय्को कता द्ास्पतारनलताइदा 
सहयिकररता गनदा एक सयचवताल् रहने ्छ ।

   (२) उपरफता (१) विोयििको सयचवताल्िता 
कता द्ापतायलकताले आवश््ताअनसुतार उिरुी प्र्तासक, अयभलेि 
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प्र्तासक ्थता अन् किदाचतारीहरुको व्वसथता गनदा सकने्छ । 
सयचवताल्को कता द्ास्पतारनलताइदा व्वयसथ् गनदा सयचवताल् अन्गदा् 
उिरुी ्तािता/ फताटँ ्थता अयभलेि ्तािता/फताटँ रहन सकने्छ ।

५०. उिरुी प्र्तासकको कताि, क द्ाव् र अयिकतारः ्स ऐनिता अन्त् 
उललेि भए रयेि बताहेक उिरुी प्र्तासकको कताि, क द्ाव् र 
अयिकतार रहेता् बिोयिि हुने्छः
(क) पे् भएकता उिरुी, प्रय्वतार र अन् यलि्हरु िताचँ गरी री् 

पगेुको भए कतानून बिोयिि लतागने रस्रु यलइदा र्तादा गनने र र्तादा 
गनदा नयिलने भए कतारर िनताइदा ररपीठ गनने;

(ि) यववतारिता प्रितारको लतायग पे् भएकता नककल कतागिलताइदा 
सककलसगँ यभिताइदा यठक रयेिएिता प्रितायर् गनने र यियसल 
सतािेल रताखने ्थता सककलिता केयह कैयफ्् रयेिएिता सो 
िनताइदा स्बयनि् पषिको सयह्छताप गरताइदा रताखने;

(ग) पे् भएकता यलि् सताथ सलंगन हुनपुनने प्रितार ्थता अन् 
कतागिता् ्छ वता ्ैछन भए ठीक ्छ वता ्ैछन िताचँने;

(घ) सयिय्को आरे् ले य्झकताउनपुनने प्रय्बतारी, सताषिी वता अन् 
व्यतिको नताििता ््तार ितारी गनने;

(ङ) यववतारकता पषिलताइदा ्तारिे वता पे्ी ्तारिे ्ोकने;
(च) सयिय् सिषि पे् हुनपुनने यनवेरन र्तादा गरी आरे् को लतायग 

सयिय् सिषि पे् गनने;
(्छ) कतानून बिोयिि वतारसे यलने ्थता गजेु्को ्तारिे थता्ने 

यनवेरन यलइदा आवश्क कतारवताही गनने;
(ि) सयिय्बताट भएको आरे्  कता्तादानव्न गनने गरताउने;
(्झ) सयिय्िता पे् वता प्रताप्त भएकता कतागिपत् बझुने, भपतादाइदा  गनने 

लगता््कता कता द्ाहरु गनने;
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(ञ) आवश्क्तानसुतार सयिय्को ्फदा बताट पत्ताचतार गनने;
(ट) सयिय्को आरे् ले ्तािेल गनुदापनने ््तार ्तािेल गननेगरताउने, 

्तािेल भएको ््तारको ्तािेली िताचँी री्पूवदाकको नभए पनुः 
ितारी गनने ्थता अन् अरताल् वता यनकता्बताट प्रताप्त भएको 
गताउपँतायलकता/नगरपतायलकताले ्तािेल गररयरनपुनने ््तार ्तािेल 
गनने गरताउने;

(ठ) यनरदा् यक्ताब र उिरुीको यियसल यि्िता यलने;
(ि) सयिय्िता र्तादा भएकता यववतार ्थता यनवेरन लगता््कता 

कतागिता्को अयभलेि ््तार गनने र ितायसक वता वतायषदाक 
प्रय्वेरन पे् गनुदापनने यनकता् सिषि प्रय्वेरन ््तार गरी 
सं् ोिकबताट प्रितायर् गरताइदा स्बयनि् यनकता्िता पठताउने;

(ढ) आफनो यि्िता रहेकता उिरुीकता यियसलिता रहेकता कतागिता्को 
री्पूवदाक नककल यरने;

(र) यिललता अरताल्िता पनुरतावेरन लतागने गरी यनरदा् भएकता 
यववतारिता पनुरतावेरन ््तार ितारी गरी ्तािेल गननेगरताउने;

(्) अरताल् वता अन् कुनै यनकता्िता यववतारको यियसल वता कुनै 
कतागिता् पठताउनपुनने भएिता सयिय्लताइदा ितानकतारी गरताइदा 
यियसल वता कतागिता् पठताउने ् थता यफ्तादा प्रताप्त भएपय्छ कतानून 
बिोयिि सरुयषि् रताखने व्वसथता यिलताउने;

(्) यनरदा् यक्ताब यि्िता यलने; ्थता
(थ) पे् भएकता यनवेरन लगता््कता कतागिता्िता सयिय्बताट 

आरे्  हुनपुनने वता यनकतासता यलनपुननेिता सयिय् सिषि पे् 
गनने ।

५१. अयभलेि प्र्तासकको कताि, क द्ाव् र अयिकतारः ्स ऐनिता अन्त् 
उललेि भए बताहेक अयभलेि प्र्तासकको कताि, क द्ाव् र अयिकतार 
रहेता् बिोयिि हुने्छः
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(क) यनरदा् कता्तादानव्न स्बनिीः

(२) यनरदा् बिोयिि चलन चलताउनपुनने, कुनै कुरता 
यरलताइदाभरताइदा यरनपुनने लगता््कता यनरदा् कता्तादानव्नकता 
लतायग गनुदापनने कता द्ाहरु गनने ्थता यनरदा् कता्तादानव्नको 
अयभलेि रतािी कतानून बिोयिि यववरर पठताउनपुनने 
यनकता्हरुिता यववरर पठताउने;

(३) यनरदा् कता्तादानव्नको क्ििता यनवेरन यरएकता 
पषिहरुको वतारसे यलने, सकतार गरताउने, गजेु्को ्तारिे 
थिताउने लगता््कता कता द्ाहरु गनने;

(४) सयिय्को आरे् ले रोककता भएको वता अरु कुनै 
अरताल् वता यनकता्बताट रोककता भै आएको िता्िेथता 
अन् अि्िता अरताल्िता रतायिल चलतान गनुदापनने भए 
सो गनने;

(५) यनरदा् बिोयिि यललताि गनने लगता््कता अन् कुनै 
कताि गनुदापनने भए सो सिे् गनने; ्थता

(६) लेयिए रयेि बताहेकको कुनै कता द्ा यनरदा् कता्तादानव्नको 
क्ििता गनुदापनने भएिता सयिय् सिषि पे् गरी आरे्  
बिोयिि गनने ।

(ि) अयभलेि सरंषिर स्बनिीः

(१) अयभलेि ्तािताको रिेरिे गरी यनरदा् भएकता 
यियसल सरुयषि् रताखने र कतानून बिोयिि सिताउनेपनने 
कतागिहरु सिताउने;

(२) यनरदा् भएकता यियसलहरुिता कतागिता् िताचँ गरी 
ररुुस् रहेनरहेको हेनने र यियसल कतानून बिोयिि गरी 
ररुुस् अवसथतािता रताखने;
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(३) कतानून बिोयिि सिताउने कतागिको यववरर ््तार 
गरी सो यववरर सरुयषि् रहने व्वसथता गनने;

(४) अयभलेि ्ताितािता प्रताप्त भएको यियसलहरुको 
सतालबसताली अयभलेि रताखने र आवश्क्तानसुतार 
यववरर ््तार गनने; ्थता

(५) कुनै अरताल् वता यनकता्बताट अयभलेििता रहेको 
यियसल वता कुनै कतागिता् िताग भै आएिता री्पूवदाक 
पठताउने र यफ्तादा प्रताप्त भएपय्छ री्पूवदाक गरी सरुयषि् 
रताखने ।

५२. उिरुी प्र्तासक वता अयभलेि प्र्तासकको आरे्  उपरको 
यनवेरनः(१) ्स ऐन बिोयिि उिरुी प्र्तासक वता अयभलेि 
प्र्तासकले गरकेो आरे्  वता कतारवताही उपर यचति नबझुने पषिले सो 
आरे्  वता कतारवताही भएको पताचँ यरनयभत् सयिय् सिषि यनवेरन यरन 
सकने्छ ।

   (२) सयिय्ले उपरफता (१) बिोयिि पे् भएको यनवेरन 
उपर सनुवुताइदा गरी यनवेरन पे् भएको बयढिता सता् यरन यभत् यनवेरन 
उपरको कतारवतायह टुङ्ग्ताउनपुनने्छ ।

   (३) उपरफता (२) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
उपरफता (१) बिोयििको यनवेरन उपर आरे्  वता यनरदा् गनुदा पूवदा 
केयह बझुनपुनने भए सो ब्ेुझर ितात् यनरदा् वता आरे्  गनुदापनने्छ ।

पररच्ेछर-८

िेलयिलताप स्बनिी व्वसथता

५३. यिलतापत् गरताउनेः (१) सयिय्ले प्रचयल् कतानून बिोयिि यिलतापत् 
हुन सकने िनुसकैु उिरुीिता यिलतापत् गरताउनसकने्छ ।
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   (२) यववतारकता पषिहरूले यिलतापत्को लतायग अनसूुची-९ 
बिोयििको ढताचँतािता यनवेरन यरएिता सयिय्ले उिरुीिता यिलतापत् 
गरताउन उप्तुि रिेेिता यिलतापत् गरताइयरने्छ ।

   (३) उपरफता (२) बिोयिि पषिहरूले यरएको यनवेरनको 
व्होरता सयिय्ले रवैु पषिलताइदा सनुताइदा त्सको परररताि स््झताइदा 
पषिहरूको यिलतापत् गनने स्बनििता सहिय् रहेनरहेको सोधनपुनने्छ ।

   (४) उपरफता (३) बिोयिि सनुताउरँता पषिहरूले यिलतापत् 
गनदा िञिरु गरिेता सयिय्ले पषिहरूको यनवेरनिता उललेि भएको 
व्होरता बिोयििको यिलतापत् ्ीन प्रय् ््तार गरताउनपुनने्छ ।

   (५) उपरफता (४) बिोयििको यिलतापत्को व्होरता 
पषिहरूलताइदा पढीबताचँी सनुताइदा यिलतापत् गनदा िञिरु भएिता पषिहरूको 
सयह्छताप गरताइदा सयिय्कता सरस्हरूले यिलतापत् कतागि अनसूुची-
१० बिोयििको ढताचँतािता प्रितायर् गरी एक प्रय् सयिय्ले 
अयभलेिको लतायग यियसलिता रताखनपुनने्छ ्थता एक-एक प्रय् बतारी 
्थता प्रय्बतारीलताइदा यरनपुनने्छ । 

५४. िेलयिलताप गरताउन सकनेः (१) सयिय्ले प्रचयल् कतानून बिोयिि 
यिलतापत् गनदा यिलने उिरुीिता पषिहरूबीच िेलयिलताप गरताउन 
सकने्छ ।

   (२) पषिहरूले िनुसकैु ्हिता यवचतारतािीन रहेको 
प्रचयल् कतानूनले िेलयिलतापको िताध्िबताट सिताितान गनदा सयकने 
यववतारिता यववतारकता पषिले सं् तुि रूपिता सयिय् सिषि यनवेरन यरन 
सकने्छन् ।

   (३) उपरफता (२) बिोयिि यनवेरन यरएकोिता 
िेलयिलतापबताट उिरुीको यनरोपर हुन उप्तुि रयेिएिता सयिय्ले 
त्स्ो उिरुी िेलयिलतापको िताध्िबताट यनरोपर गनदा लेयि पठताउन ु
पनने्छ ।
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   (४) उपरफता (३) बिोयििको आरे् पय्छ िेलयिलताप 
स्बनिी कतारवतायह प्रतार्भ गरी पषिहरूबीच िेलयिलताप 
गरताइदायरनपुनने्छ ।

   (५) िेलयिलताप स्बनिी अन् व्वसथता ् ोयकए बिोयिि 
हुने्छ ।

५५. उिरुी यनरदा् गननेः (१) सयिय्ले ्स ऐन बिोयिि िेलयिलतापको 
िताध्िबताट उिरुीको यनरोपर गनदा प्रयक््ता बढताएकोिता िेलयिलतापको 
िताध्िबताट उिरुीको यनरोपर हुन नसकेिता पषिहरूलताइदा उिरुीको 
पे्ी ्तारिे ्ोयक कतानून बिोयिि कतारवताही गरी सनुवताइदा ्थता 
यनरदा् गनने प्रयक््ता बढताउनपुनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
सथतानी् ऐनको रफता ४७ को उपरफता (२) बिोयििको उिरुीिता 
िेलयिलताप वता यिलतापत् हुन नसकेिता सयिय्ले अयिकतार षेित् रहेको 
अरताल्िता िताने भयन सनुताइदायरनपुनने्छ ।

५६. िेलयिलताप वता यिलतापत् हुन नसकनेः ्स ऐनिता अन्त् िनुसकैु 
कुरता लेयिएको भए ्तापयन कुनै उिरुीिता यिलतापत् गरताउरँता उिरुीको 
प्रकतृ य् वता यिलतापत्को व्होरताबताट नेपताल सरकतार बतारी भइदा चलेको 
कुनै यववतार वता सतावदाियनक ्थता सरकतारी स्पयति वता यह्िता असर 
पनने रयेिएिता सयिय्ले त्स्ो यववतारिता यिलतापत् गरताउने्ैछन ।

   ्र त्स्ो असर पनने व्होरता हटताइदा अन् व्होरताबताट 
ितात् यिलतापत् गनदा चताहेिता भने यिलतापत् गरताइदायरनपुनने्छ ।

५७. िेलयिलतापको लतायग प्रोतसताहन गननेः (१) सयिय्ले सयिय् सिषि 
सनुवताइदाको लतायग पे् भएको उिरुीिता िेलयिलताप हुनसकने 
स्भतावनता रहेको रिेेिता पषिहरूलताइदा िेलयिलतापको लतायग ्तारिे 
्ोकन सकने्छ ।
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   (२) उपरफता (१) बिोयििको ्तारिेको यरन सयिय्ले 
यववतारकता पषि ्थता यवपषि, उपयसथ् भएस्ि पषिले पत्ताइदा सताथै 
यलइआएकता अन् व्यति सिे् उपयसथ् गरताइदा िेलयिलतापको 
लतायग ्छलफल गरताइदा पषिहरूको बीचिता सहिय् भएिता सहिय् भए 
बिोयिि यिलतापत् कतागि ् ्तार गनदा लगताइदा यिलतापत् गरताइदायरनपुनने्छ ।

   (३) उिरुीिता ् ोयकएको ् ्तारिता सयिय् सिषि उपयसथ् 
नभएको वता उपयसथ् भएर पयन ्तारिे गिुतारी यववतारिता ्तारिेिता 
नरहेको पषि अथवता यववतारिता पषि कता्ि नभएको भए ्तापयन 
यववतारको पेटबोलीबताट उिरुीको पषि कता्ि हुने रयेिएको व्यति 
सिे् िेलयिलतापको लतायग उपयसथ् भएिता सयिय्ले िेलयिलताप 
गरताइदा यिलतापत्को कतागि गरताइदायरनपुनने्छ ।

५८. प्रतारय्भक सनुवताइदा पूवदा िेलयिलतापः (१) उिरुी प्र्तासकले प्रतारय्भक 
सनुवताइदाको लतायग सयिय् सिषि उिरुी पे् हुनपूुवदा उिरुीिता 
िेलयिलताप हुनसकने अवसथता रयेिएिता वता पषिहरूले सो व्होरताको 
यनवेरन यलइदा आएिता यिलतापत्को व्होरता िलेुको कतागि ््तार गरी 
सयिय् सिषि पे् गनदासकने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि गरतादा यिलतापत्िता अयन्ि 
सहिय् निटेुको भए ्तापयन पषिहरू िेलयिलतापको लतायग प्रयक््तािता 
ितान सहि् भएिता उिरुी प्र्तासकले पषिहरूको यनवेरन यलइदा 
उिरुीिता िेलयिलतापको लतायग िेलयिलतापक्तादा सिषि पठताउने 
आरे् को लतायग सयिय् सिषि पे् गनदासकने्छ ।

५९. िेलयिलतापक्तादाको सूची ््तार गननेः (१) सयिय्ले िेलयिलतापको 
कता द्ा गरताउनको लतायग रहेता् बिोयििको ् ोग््ता पगेुको व्यतिहरूको 
यववरर िलुताइदा स्भतायव् िेलयिलतापक्तादाको सूची ््तार गनने्छः

(क) कय््िता िताध्यिक ्ह उयतिरदा गरकेो;

(ि) कुनै रतािनीय्क रल प्रय् आसथता रतािी रतािनीय्िता सयक्् 
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नरहेको; ्थता

(ग) सथतानी् स्रिता सितािसेवीको रुपिता पयहचतान बनताएको ।

(घ)  िेलयिलतापक्तादाको ४८ घणटता ् तायलि यलइ िेलयिलतापक्तादाको 
कता द्ा गरदै आएको 

(ङ)  २५ बषदा उिेर परुता भएको ।

(च)  िताथी ्ोग््तािता िनु सकैु कुरता लेयिएको भए्ता पयन 
्तायलि यलइ हताल कताि  गरररहेकताको हकिता यनिलताइ 
यनरन्र्ता यरन सयकने ।

   (२) िेलयिलतापक्तादाको सूची ््तार गरपेय्छ सयिय्ले 
सूची सभता सिषि पे् गरी अनिुोरन गरताउनपुनने्छ ।

   (३) उपरफता (२) बिोयिि सूची अनिुोरन भएपय्छ 
सयिय्ले सतावदाियनक ितानकतारीको लतायग सूचनता प्रकता्न गनुदापनने्छ 
्थता िेलयिलतापको लतायग पठताउरँता प्रत्ेक पषिलताइदा सो सूची उपलबि 
गरताउनपुनने्छ ।

६०. िेलयिलतापक्तादाको सूची अद्तावयिक गननेः (१) सयिय्ले रफता ५९ 
बिोयिि ््तार भएको सूची प्रत्ेक वषदा अद्तावयिक गनुदापनने्छ ।

   (२) प्रत्ेक वषदा अद्तावयिक गरकेो िेलयिलतापक्तादाको 
सूची सयिय्ले सभताबताट अनिुोरन गरताउनपुनने्छ ।

   (३) ्स ऐन ्थता प्रचयल् कतानून बिोयिि 
िेलयिलतापक्तादाको सूचीिता सूचीकतृ ् हुन ्ोग््ता पगेुको व्यतिले 
सयिय् सिषि सूचीकतृ ् गररपताउनको लतायग अनसूुची-११ बिोयििको 
ढताचँतािता यनवेरन यरनसकने्छ ।

६१. िेलयिलतापक्तादाको सूचीबताट हटताउनेः (१) सयिय्ले रफता ६० 
बिोयिि िेलयिलतापक्तादाको सूची अद्तावयिक गरतादा रहेता्को 
अवसथताकता िेलयिलतापक्तादाको नताि सूचीबताट हटताउने्छः-
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(क) यनिको ितृत् ुभएिता;

(ि) यनिले आफनो नताि सूचीबताट हटताइदापताउ ँभनने यनवेरन यरएिता;

(ग) यनिले नैय्क प्न रयेिने फौिरतारी अयभ्ोगिता सिता् 
पताएिता;

(घ) यनि कुनै ससंथतासगँ स्बधर रहेकोिता सो ससंथता ितारिे वता 
यवघटन भएिता; र

(ङ) सयिय्ले रफता ६७ को उपरफता (२) बिोयिि यनिलताइदा 
सूचीबताट हटताउने यनरदा् गरिेता ।

(च)  बसइ सरताइ गरिेता ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि सूचीबताट नताि हटताइएकता 
िेलयिलतापक्तादाहरूको नताितावली सयिय्ले सतावदाियनक सूचनताको 
लतायग प्रकता्न गनुदापनने्छ ।

६२. िेलयिलतापको लतायग सि्तावयि ्ोकनेः (१) सयिय्ले ्स ऐन 
बिोयिि िेलयिलताको लतायग िेलयिलतापक्तादा पठताउरँता बयढिता य्न 
ियहनता स्िको सि् ्ोयक पठताउने्छ ।

   (२) िेलयिलतापको लतायग पठताउरँता सताितान्््ताः वयढिता 
्ीनिनता बताट िेलयिलताप गरताउने गरी ्ोकनपुनने्छ ।  

६३. िेलयिलतापक्तादाको ्छनौटः (१) सयिय्ले िेलयिलताप गरताउने 
कता द्ाको लतायग यववतारकता पषिहरूलताइदा एक िनता िेलयिलतापक्तादाको 
्छनौट गनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयिि गरतादा पषिहरूबीचिता एकिनता 
िेलयिलतापक्तादाको लतायग सहिय् नभएिता सयिय्ले पषिहरूको 
सहिय्िता य्न िनता िेलयिलतापक्तादाको ्छनौट गनुदापनने्छ ।

   (३) पषिहरूको बीचिता िेलयिलतापक्तादाको नताििता 
सहिय् हुन नसकेिता सयिय्ले िेलयिलतापक्तादाको सूचीिता 
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रहेकता िेलयिलतापक्तादाहरू िध्ेबताट रवैु पषिबताट एक-एक िनता 
िेलयिलतापक्तादा ्छनौट गनदा लगताइदा ्ेस्ो िेलयिलतापक्तादा ्छनौट 
गररयरनपुनने्छ ।

   (४) उिरुीकता सबै पषिको सहिय्िता िेलयिलतापक्तादाको 
सूचीिता नरहेको ्स ऐन बिोयिि िेलयिलतापक्तादा हुन अ्ोग् 
नभएको कुनै व्यति वता ससंथताबताट िेलयिलताप प्रयक््ता अगतािी 
बढताउन सहि् भै यलयि् यनवेरन यरएिता सयिय्ले त्स्ो व्यति 
वता ससंथतालताइदा िेलयिलतापक्तादा ्ोयकयरनपुनने्छ ।

६४. िेलयिलतापक्तादाको पररव द्ानः (१) सयिय्ले रहेता्को अवसथता परर 
पषिहरूले यनवेरन यरएको अवसथतािता िेलयिलतापक्तादा पररव द्ान 
गररयरनपुनने्छः-

(क) रफता ६१ बिोयिि िेलयिलतापक्तादाको सूचीबताट हटताउने 
अवसथता भएिता;

(ि) पषिहरूले पतारसपररक सहिय्िता िेलयिलतापक्तादा हेरफेर गनदा 
िञिरु भएिता;

(ग) यववतारको कुनै पषिले िेलयिलतापक्तादा प्रय् अयवश्तास रहेको 
यलयि् ितानकतारी गरताएिता;

(घ) कुनै कताररले िेलयिलतापक्तादाले िेलयिलतापिता सहभतागी 
भैरहन नसकने िनताएिता;

(ङ) यववतारको यवष्वस्िुता िेलयिलतापक्तादाको कुनै सवताथदा रहेको 
िेलयिलतापक्तादाले ितानकतारी गरताएिता वता कुनै स्ो्बताट 
सयिय् सिषि ितानकतारी भएिता; ्थता

(च) िेलयिलतापक्तादाले िेलयिलतापक्तादाको हैयस््ले कता द्ागरतादा 
रफता ६६ ्थता अन् प्रचयल् कतानून बिोयिि पतालन गनुदापनने 
आचरर पतालन नगरिेता ।
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   (२) िेलयिलतापक्तादा पररव द्ानको कताररले ्ोयकएको 
सि्िता िेलयिलतापको कता द्ा स्पनन हुन नसकने भएिता सयिय्ले 
बयढिता एक ियहनता स्िको सि् थप गनदा सकने्छ ।

६५. िेलयिलतापको लतायग पठताउरँता गनने प्रयक््ताः (१) सयिय्ले कुनै उिरुी 
िेलयिलतापको लतायग िेलयिलतापक्तादा सिषि पठताउरँता पषिहरूलताइदा 
िेलयिलतापक्तादाको स्पकदा  उपलबि गरताइदा िेलयिलतापक्तादा सिषि 
उपयसथ् हुने ्तारिे ्ोयक रहेता् बिोयििको कतागि सताथै रतायि 
लेयिपठताउनपुनने्छः

(क) उिरुीको सतारसषेंिप वता िखु् िखु् कतागिता्को प्रय्यलपी;

(ि) उिरुीको पषि वता वतारसे भए वतारसेको नताि, थर, व्न र 
उपलबि भएस्ि टेयलफोन न्बर, इदािेल, फ्ताकस ्थता 
अन् स्पकदा  यववरर; ्थता

(ग) िेलयिलताप स्बनिी प्रयक््ता स्पनन गनुदापनने सथतान र सि् ।

   (२) िेलयिलतापक्तादाले सयिय् सिषि िताग गरिेता उिरुीकता 
कतागिता्हरूको नककल उपलबि गरताउनपुनने्छ ।

   (३) िेलयिलतापको लतायग ् ोयकएको सि् स्पनन भएको 
सता् यरन यभत् उिरुीको पषिहरू सयिय् सिषि उपयसथ् हुने गरी 
्तारिे ्ोकनपुनने्छ ।

   (४) उपरफता (३) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
िेलयिलतापक्तादाले ्ोयकएको सि् अगतावै उिरुी सयिय् सिषि 
यफ्तादा पठताउने यनरदा् गरिेता सो यनरदा्को ितानकतारी भएको सता् यरन 
यभत् पषिहरूलताइदा सयिय् सिषि उपयसथ् हुनेगरी पठताउनपुनने्छ ।

६६. िेलयिलतापिता अवल्बन गनुदापनने प्रयक््ताः(१) सयिय्ले पषिहरूको 
सहिय्िता िेलयिलतापको लतायग ्छलफल गनने ्थता अन् कता द्ा गनने 
सथतानको ्छनौट गरी पषि ्थता िेलयिलतापक्तादालताइदा सोको ितानकतारी 
उपलबि गरताउनपुनने्छ ।
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   ्र पषिहरूको सहिय्िता िेलयिलतापक्तादाले अन् कुनै 
सथतानको ्छनौट गनदा बतािता पनने्ैछन ।

   (२) पषिहरूलताइदा उपरफता (१) बिोयिि िेलयिलतापक्तादाले 
्ोकेको सथतानिता ् ोयकएको सि्िता उपयसथ् हुने रताय्तव रहने्छ ।

   (३) उपरफता (२) बिोयििको रताय्तव पषिहरूले 
परुता नगरिेता िेलयिलतापक्तादाले िेलयिलतापको प्रयक््ता बनर गरी 
सयिय्लताइदा सोको यलयि् ितानकतारी गरताइदा उिरुीको कतागिता् 
यफ्तादा पठताउनसकने्छ ।

   (४) िेलयिलतापको क्ििता िेलयिलतापक्तादाले 
पषिहरूबीचिता सहिक्तादाको भूयिकता गनने्छ र उति भूयिकता यनवतादाह 
गनने क्ििता यनिले पषिहरू बताहेक रहेता्कता व्यतिहरूसगँ सिे् 
एकल वता सतािूयहक वता्तादा गनदासकने्छः

(क) यववतारको यवष्िता ितानकतारी रहेको उिरुीकता पषिले 
रोिेको व्यति; ्थता

(ि) यववतारको यवष्वस्कुो बतारिेता ितानकतारी रहेको 
सथतानी् भद्रभलतारिी ।

   (५) िेलयिलतापक्तादाले पषिहरूको सहिय्िता पषिहरूसगँ 
रहेता् बिोयिि वता्तादा गनदासकने्छः

(क) पषिहरूसगँ एकल एकतान्वता्तादा; ्थता

(ि) टेयलफोन वता्तादा, यभिी्ो कनफे्नस वता सञचतारको 
अन् िताध्िबताट वता्तादालताप ।

   (६) प्रचयल्कतानून ्थता ्स ऐनको ितान््ता यवपरी् 
नहुनेगरी पषिहरूको सहिय्िता िेलयिलतापक्तादाले िेलयिलतापको 
कता द्ायवयि यनितादारर गनदासकने्छ ।
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६७. िेलयिलतापक्तादाको आचररः (१) िेलयिलतापक्तादाले रहेता् 
बिोयििको आचरर पतालन गनुदापनने्छः-

(क) िेलयिलताप स्बनिी कतारवताही यनषपषि ढङ्गले स्पतारन 
गनुदापनने;

(ि) कुनै पषिप्रय् ्झकुताव, आग्रह, पूवतादाग्रह नरताखने वता रतािेको 
रयेिने कुनै आचरर वता व्वहतार नगनने;

(ग) कुनै पषिलताइदा िर, त्तास, ्झकु्तान वता प्रलोभनिता पतारी 
िेलयिलताप गरताउन नहुने;

(घ) यववतार कता्ि रहेको अवसथतािता यववतारको कुनै पषिसगँ 
आयथदाक कतारोबतारिता सलँगन नहुने;

(ङ) िेलयिलताप स्बनििता बनेको प्रचयल् कतानून ्थता अन् 
सथतायप् ितान््ता यवपरी् आचरर गनदा नहुने;

(च) िेलयिलतापको क्ििता पषिहरुसगँ स्ितानिनक, सरभतावपूरदा 
र सबै पषिप्रय् सितान व्वहतार कता्ि गनने;

(्छ) िेलयिलतापको क्ििता पषिहरुले व्ति गरकेो यवष्वस्कुो 
गोपनी््ता कता्ि रताखने; ्थता

(ि) िेलयिलतापको क्ििता पषिबताट प्रताप्त भएको कुनै कतागिता् वता 
वस् ु प्रयक््ता स्पनन भएपय्छ वता यनि प्रयक््ताबताट अलग 
भएपय्छ स्बयनि् पषिलताइदा सरुयषि् यफ्तादा गनने ।

   (२) सयिय्ले कुनै िेलयिलतापक्तादाले उपरफता (१) 
बिोयििको आचरर पतालनता नगरकेो उिरुी परी वता सो यवष्िता 
सव् ंितानकतारी प्रताप्त गरी ्छतानयवन गरतादा व्होरता यठक रयेिए त्स्ो 
िेलयिलतापक्तादालताइदा िेलयिलतापक्तादाको सूचीबताट हटताउने्छ ।

६८. यलि् ््तारी र यिलतापत्ः (१) िेलयिलतापक्तादाले पषिहरुसगँको 
्छलफल पश्ता् िेलयिलतापको लतायग रवैु पषि सहि् भएकोिता 
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यिलतापत् गरताइदा सहिय् भएको यवष्वस् ुबिोयििको यिलतापत्को 
यलि् ््तार गरर सयिय् सिषि पठताउनपुनने्छ । 

६९. िेलयिलताप नभएको उिरुीिता गनुदापनने कतारवताहीः (१) 
िेलयिलतापक्तादाले पषिहरु बीचिता िेलयिलताप हुन नसकेिता सो 
व्होरता िलुताइदा प्रय्वेरन ््तार गरी यववतारकता सबै कतागिता् सयह् 
सयिय्िता यफ्तादा पठताउनपुनने्छ ।

  (२) उपरफता (१) बिोयिि गरतादा िेलयिलतापक्तादाले 
पषिहरुलताइदा सयिय् सिषि हतािीर हुन िताने बयढिता सता् यरनको 
््तार ्ोयक पठताउनपुनने्छ ।

७०. िेलयिलताप नभएको उिरुीिता यनरदा् गनुदापननेः (१) सथतानी् ऐनको 
रफता ४७ (१) को यवबतारितासयिय्ले िेलयिलतापको लतायग पठताएको 
उिरुीिता पषिहरुबीच िेलयिलताप हुन नसयक िेलयिलतापक्तादाको 
प्रय्वेरन सयह् प्रताप्त हुन आएिता कतानून बिोयिि कतारवताही गरी 
यनरदा् गनुदाप्छदा  ।

  (२) उपरफता (१) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
रहेता् बिोयििको उिरुीिता अयिकतारषेित् ग्रहर गनने स्बयनि् 
अरताल् वता यनकता्िता उिरुी गनदा ितान ुभयन सनुताइदा पठताइदायरनपु्छदा ः-

(क) सथतानी् ऐनको रफता ४७ को उपरफता (२) बिोयििको 
यववतारिता; ्थता

(ि) कुनै अरताल् वता यनकता्बताट िेलयिलतापको लतायग 
पे्रयष् भएको यववतारिता ।

  (३) उपरफता (२) को रहेता् (ि) बिोयििको यववतारिता 
स्बयनि् अरताल् वता यनकता्िता पठताउरँता हतायिर हुन िताने ्तारिे 
्ोकरी पठताउने ् थता यियसल सिे् नककल ििता गरी अयभलेि रतायि 
सककल यियसल स्बयनि् अरताल् वता यनकता्िता पठताउनपुनने्छ ।
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७१. िेलयिलताप रस्रुः िेलयिलतापिता िताने यववतारको हकिता 
िेलयिलतापक्तादाले पषिहरुले सहिय्िता यरन िञिरु भएरयेि 
बताहेक कुनै प्रकतारको रस्रु लतागने्ैछन । ्र पषिहरूको सहिय्िता 
िेलयिलतापक्तादाले पषिहरुबताट बढीिता रु.पताचँ/पताचँ स् यलन 
पताउने्छन । 

७२. सिरुता् स्रिता हुने सतािरुताय्क िेलयिलताप प्रविदान गनदा किदाचतारी 
्ोकन सकनेः (१) सयिय्ले सथतानी् स्रिता िेलयिलताप प्रवधरदान 
गनदाको लतायग कता द्ापतायलकतािता अनरुोि गरिेता किदाचतारी िटताइदा सिरुता् 
स्रिता िेलयिलतापको प्रवधरदानतातिक कता द्ाक्ि गनदासयकने्छ ।

   (२) सिरुता् स्रिता हुने सतािरुताय्क िेलयिलतापको 
हकिता रफता ५९ (१) अनसुतारको ्ोग््ता ्थता अनभुव नभएकता 
िेलयिलतापक्तादावताट िेलयिलताप गरताउन वतािता पनने ्ैछन ।

   (२) सयिय्ले सिरुता्स्रिता हुने सतािरुताय्क 
िेलयिलतापको कता द्ायवयि ्ोके विोयिि हुने्छ ।

पररच्ेछर-९

यनरदा् कता्तादानव्न स्बनिी व्वसथता

७३. सयचवताल्को यि्िेवतारीःकता द्ापतायलकताको प्रत्षि यन्नत्र र 
यनरन्े निता रयह सयिय्को यनरदा् कता्तादानव्न गनने गरताउने स्बनिी 
स्पूरदा कता द्ाको रिेरिे गनने यि्िेवतारी वहन गनुदापनने्छ ।

७४. सह्ोग गनुदापननेः(१)गताउपँतायलकता/नगरपतायलकता कता्तादाल् ्थता सो 
अन्गदा्कता सबै विता कता्तादाल् ् थता अन् कता्तादाल्ले ् स ऐन ् थता 
प्रचयल् कतानून बिोयिि सयिय्ले गरकेो यनरदा् बिोयिि व्यति 
वता ससंथता वता अन् कसैसगँ असलु गनुदापनने िरीवतानता वता अन् रकि 
असलुउपर गनदा सह्ोग गनुदापनने्छ ।
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  (२) ्स ऐन ्थता प्रचयल् कतानून बिोयिि सयिय्ले 
असूल गनदापनने िरीवतानता, यबगो वता अन् कुनै प्रकतारको रकि 
असलुउपर नभइदा उपरफता (१) िता उललेि भए बिोयििकता 
कता्तादाल्हरुले कुनै यसफतारर् वता कुनै कता द्ा गररयरने्ैछनन ।

७५. असलुउपर गननेः (१) अयभलेि प्र्तासकले सयिय्को यनरदा् 
बिोयिि कुनै पषिसगँ िरीवतानता वता यबगो वता अन् कुनै प्रकतारको 
असलु उपर गनुदापनने भएिता सो पषिले िरीवतानता य्नदा ब्ुझताउन ल्ताएिता 
बयु्झ सररस्ताहता गरी िरीवतानताको लग् कटिता गनुदापनने्छ ।

  (२) उपरफता (१) बिोयिि असलुउपर नभएिता लग् 
रतािी स्बयनि् पषिको नताि नतािेसी ्थता िरीवतानता रकि सिे्को 
यववरर गताउपँतायलकता/नगरपतायलकताको कता्तादाल्कता सताथै सबै विता 
कता्तादाल्िता सिे् अयभलेिको लतायग पठताउनपुनने्छ ।

  (३) स्बयनि् कता्तादाल्हरुले उपरफता (२) बिोयिि 
लेयि आएिता त्स्ो पषिसगँ िरीवतानता रकि असलुउपर गरी 
अयभलेि ्ताितािता सररस्ताहता गनदा पठताउनपुनने्छ ।

७६. भरीभरताउ गननेः (१) सयिय्ले ्स ऐन बिोयिि गरकेो कुनै यनरदा् 
बिोयिि कुनै पषिले रतािेको रस्रु, वता अन् कुनै प्रकतारको रकि 
कुनै पषिबताट भरताइदापताउने भएिता भरताइदापताउने पषिले भरीयरनपुनने पषिको 
त्स्ो रकि भरताइदायरनपुनने स्ो् िलुताइदा अनसूुची-१२ बिोयििको 
ढताचँतािता यनवेरन यरनपुनने्छ ।

  (२) उपरफता (१) बिोयिि यनवेरन यररँता ्थतास्भव 
नगर रहेको बैकँ िता्ता वता कुनै सहकतारी वता बच् ससंथतािता रहेको 
रकि र सो नभएिता यललताि यबक्री गरी असलुउपर गनुदापनने अवसथता 
भएिता कुनै अचल स्पयतिको व्होरता िलुताइदा यनवेरन यरनपुनने्छ ।

  (३) उपरफता (२) बिोयििको यनवेरनिता रफता ७८ 
बिोयििको यववरर िलुताइदा यनवेरन यरनपुनने्छ 
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७७. चलनचलताइदा यरनेः(१) सयिय्ले ्स ऐन बिोयिि गरकेो कुनै यनरदा् 
बिोयिि कुनै स्पयति वता अयिकतार वता कुनै यवष्वस् ुवता सेवता वता 
अन् कुनै यवष्को चलन पताउने ठहरकेो पषिले त्स्ो चलन पताउने 
यवष्को यववरर िलुताइदा अयभलेि प्र्तासक सिषि अनसूुची-१३ 
को ढताचँतािता यनवेरन यरनपुनने्छ ।

  (२) उपरफता (१) बिोयिि यनवेरन परिेता अयभलेि 
प्र्तासकले यनरदा् बिोयििको यवष्को चलन चलताइदायरनपुनने्छ ।

  (३) उपरफता (१) बिोयििको यनवेरन यररँता चलन 
चलताउनपुनने स्पयतिको रफता ७८बिोयििको यववरर िलुताउनपुनने्छ ।

७८. स्पयतिको यववरर िलुताउन ु पननेः भररभरताउ गनदा वता चलनचलताइ 
पताउनको लतायग यनवेरन यरने यववतारको पषिले यनवेरनिता स्पयतिको 
यववरर उललेि गरतादा रहेता् बिोयििको यववरर िलुताउनपुनने्छः-

(क) अचल स्पयतिको यववरर

(१) घरिगगता भए रहेको सथतानको ठेगतानता ्थता चतार 
यकललता;

(२) घर िगगताको यकतिता न्बर ्थता षेित्फल;;  

(३) घर रहेको भए घरको ्लता ्थता कवल र स्भव 
भएस्ि वगदायफट;

(४) घर िगगताको अवयसथ्ी आवतास वता  औद्ोयगक वता 
व्तापताररक षेित्िता रहेको व्होरता;

(५) कचची वता पयकक सिकसगँ िोयिएको व्होरता;

(६) घरिगगताको सवतायितव रहेको व्यतिको नताि थर सताथै 
सवतायितव भनरता फरक व्यतिको भोगचलन रहेको भए 
भोगचलन गननेको नताि थरकता सताथै अन् यववरर; 
्थता
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(७) घरिता भएको लगतापता् ्थता िरररयबयक् हुन सकने 
न्ून्ि िूल् ।

(ि) चल स्पयतिको यववररः

(१) चलस्पयति रहेको ठताउ ँ ्थता भोग वता यन्नत्र 
रताखनेको नताि थर;

(२) बैकँ िता्तािता रहेको नगर भए िता्तावतालको सताथै बैकँ 
्थता ्तािताको नताि;

(३) चल स्पयतिको प्रकतार ्थता नगर बताहेकको भए 
स्भतायव् यबयक् िूल्; ्थता

(४) नगर बताहेकको चल स्पयति भए अवसथता, प्रकतृ य् 
्थता बनोटकता सताथै प्रत्ेकको सताइि र सखँ्ता ।

७९. स्पयति रोककता रताखनेः(१)अयभलेि प्र्तासकले रफता ७५ वता ७६ 
बिोयिि यनरदा् कता्तादानव्नको लतायग यनवेरन परपेय्छ रिेताइएको 
स्पयतिको हकिताआवश्क पनने िय् िेथता रोककता रताखने स्बनििता 
यनरदा्को लतायग कता्तादापतायलकता सिषि पे् गनने र कता द्ापतायलकताबताट 
रोककता रताखने यनरदा् गरपे्छी यनरदा् बिोयिि िेथता रोककता रताखनको 
लतायग सो िेथता र्तादा रहेको कता्तादाल् वता रयिषटे््न गनने कता्तादाल्िता 
लेयि पठताउनपुनने्छ ।

  (२) बताली, ब्ताि,बहताल लगता््को स्पयतिको हकिता 
यनवेरन परकेो बयढिता रइुदा  यरन यभत् स्पयति ्ता्रता् गनदा लगताइदा 
्ता्रता् गरतादाको सि्िता नै आवश्क पनने िय् स्पयति वता सोबताट 
प्रताप्त हुने बताली, बहताल, ब्ताि, िनुताफता आयर आ् यन्नत्र गनुदा  वता 
रोककता रताखनपु्छदा  र त्सको भपतादाइदा  स्बयनि् पषिलताइदा यरनपु्छदा  ।

  (३) रफता ७८ को रहेता् (ि) बिोयििको स्पयतिको 
हकिता भररभरताउको लतायग आवश्क पनने िय् स्पयति रोककता रतािी 
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रोककताको सूचनता आवश्क्ताअनसुतार लेिता ्तािता वता स्बयनि् 
बैकँ वता स्बयनि् यनकता्िता ्रुुन् लेयि पठताउनपुनने्छ ।

  (४) स्पय् रोककता स्वयनि आरे्  अनसूुची १४ 
बिोयिि हुने्छ ।

८०. स्पयति यललताि गरतादा अपनताउनपुनने कता द्ायवयिः (१) कता द्ापतायलकताले 
्स ऐन बिोयिि भरीभरताउ गनुदापनने यबगो वता कोटदा  फरी वता त्स्ै कुनै 
रकि असलुउपर गनदा रफता ७८ को रहेता् (क) बिोयिि स्पयतिको 
यववरर िलुताइदा रितादास् परिेता त्स्ो रकि भरीयरनपुनने व्यतिलताइदा 
ब्ुझताउनपुनने रकि ब्ुझताउनसता् यरनको ््तार यरइदा सूचनता ितारी 
गनुदाप्छदा  ।

  (२) उपरफता (२)बिोयििको ््तारिता रकि ब्ुझताउन 
नल्ताएिता त्स्ो भरीयरनपुनने व्यतिको भरीपताउने व्यतिले 
रिेताएको रफता ७८ को रहेता् (क) बिोयििको स्पयति ्ता्रता् 
गरील्ताउनपु्छदा  । 

  (३) रणि, िरीवतानता, सरकतारी यबगो वता कुनै अरताल् 
वता यनकता् वता गताउपँतायलकता/नगरपतायलकता वता सयिय्को यनरदा्ले 
असलु उपर गनुदापनने कुनै रकिको हकिता त्स्ो असलुउपर हुनपुनने 
व्यतिले ब्ुझताउन नल्ताएिता यनिको िनुसकैु अचल स्पयति फेलता 
परिेता ्ता्रता् गरी रोककता रताखनपु्छदा  ।

  (४) उपरफता (३) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
िेथता िितान् वता कुनै प्रकतारको नगर िरौट रतायिल गरकेो हकिता 
सो स्पयतिबताट िता्ने िय् रकिको लतायग उपरफता (३)बिोयिि 
गरररहनपुरदैन ।

  (५) उपरफता (४) बिोयिि िोल कता्ि भएपय्छ उति 
अचल स्पयतिको यललतािको सूचनता स्बयनि् पषिलताइदा यरइदा 
सवदासतािताररको ितानकतारीको लतायग यललताि हुने यिय् र स्पयतिको 
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यववरर सयह्को सतावदाियनक सूचनता गताउपँतायलकता/नगरपतायलकता, 
यिललता प्र्तासन कता्तादाल्, यिललता अरताल्, यिललता सिनव् 
सयिय्को कता्तादाल् ् थता कोष ् थता लेिता यन्नत्कको कता्तादाल्िता 
टतासँन लगताउनपुनने्छ ।

  (६) उपरफता (५) बिोयििको सूचनतािता ् ोयकएको यरनिता 
उति सूचनतािता ्ोयकएको स्पयति पञचयक न्े िोलबताट ितायथ बढताबढ 
प्रयक््ता बिोयिि यललताि गनुदापनने्छ ।

  (७) यललताि प्रयक््तािता स्भव भएस्ि यिललता अरताल्, 
यिललता प्र्तासन कता्तादाल् वता सथतानी् प्र्तासन कता्तादाल्, सथतानी् 
प्रहरी कता्तादाल् ्थता गताउपँतायलकता/नगरपतायलकता षेित् यभत् रहेकता 
अन् सरकतारी कता्तादाल्कता प्रय्यनयिलताइदा रोहवरिता रताखनपुनने्छ । 

  (८) उपरफता (६) बिोयिि गरतादा उति स्पयति कसैले पयन 
यललताि सकतार नगरिेता सोयह प्रयक््ताबताट पनुः रोस्ोपटक यललताि 
गनुदापनने्छ ्थता रोस्ोपटक गरतादा पयन कसैले यललताि सकतार नगरिेता 
भरताइदापताउने पषि यनवेरकलताइदा नै उति स्पयति पञचयक न्े िोलिता 
सकतार गनदा लगताउनपुनने्छ ।

  (९) उपरफता (८) बिोयिि गरतादा यनवेरकले स्पयति सकतार 
गनदा नचताहेिता पय्छ अकको िेथता िलुन आएकता बि् कतानून बिोयिि 
गननेगरी यनिको यनवेरन ्तािेलीिता रतािी यललताििता चढताइदाएको 
स्पयति फुकुवता गरीयरनपु्छदा  । 

  (१०) ्स रफतािता अन्त् िनुसकैु कुरता लेयिएको भए 
्तापयन गताउपँतायलकता/नगरपतायलकताको कुनै रकि असलु उपर गनने 
क्ििता यललताि गरतादा कसैले सकतार नगरिेता िय्िता सकतार हुन्छ 
त्य्िता नै सो स्पयति यललताि गरी प्रताप्त रकि सररस्ताहता गरी 
नपगु रकिको हकिता कतानून बिोयिि अन् स्पयति वता प्रयक््ताबताट 
असलुउपर गनुदापनने्छ ।
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८१. ्ता्रता् गनने प्रयक््ताः(१)अयभलेि प्र्तासकले रफता ७९ बिोयिि 
स्पयति ्ता्रता् गनुदापरतादा कय््िता विता सयचव स्रको किदाचतारी 
िटताइदा त्स्ो अचल स्पयतिको चलनचल्ीको िूल् सपष्ट िलुने 
गरी ्ता्रता् गनदालगताउनपुनने्छ ।

  (२) उपरफता (१) बिोयिि ्ता्रता् गनने किदाचतारीले 
्ता्रता् गनुदापनने स्पयतिको चलनचल्ीको िूल् कता्ि गनने 
प्र्ोिनले पञचयक न्े िोल कता्ि गरी िचुलुकता ििता गरी अयभलेि 
प्र्तासक सिषि प्रय्वेरन सयह् पे् गनुदापनने्छ ।

  (३) उपरफता (२) बिोयिि पञचयक न्े िोल कता्ि गरतादा 
रहेता् बिोयििक कुरतालताइदा आितार यलइदा कता्ि गनुदापनने्छः

(क) यनवेरकले यनवेरनिता िलुताएको िूल्;

(ि) यनरदा्िता उललेि भएको भए सो िूल्;

(ग) पषिले िितान् वता कुनै अन् प्र्ोिनको लतायग कता द्ापतायलकता 
सिषि यनवेरन यररँता िलुताएको िूल्;

(घ) ्ता्रता् गरतादा भै आएको सथतानी् िूल्ताकँन अनसुतारको 
िूल्;

(ङ) ितालपो् कता्तादाल्ले कता्ि गरकेो न्ून्ि िूल्;

(च)  अन् कुनै प्र्ोिनले कुनै सरकतारी यनकता्ले कुनै िूल् 
कता्ि गरकेो भए सो िूल्;

(्छ) पञचयक न्े िोल कता्ि गनुदाभनरता ्तकताल अगतावै कुनै 
िरररयबयक् भएको भए सो िूल् ।

सपयष्टकररः “पञचयक न्े िोल” भननताले अचल स्पयति यबयक् 
गनुदापरतादा यबयक्हुने न्नु्ि िूल्लताइदा स््झनपु्छदा  ।

  (४) उपरफता (३) बिोयिि गरतादा रहेता् बिोयििको 
कुरतालताइदा सिे् ध्तानिता रताखनपुनने्छः
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(क)  औद्ोयगक वता व्तापताररक वता आवतास षेित् लगता्् 
सिक सञितालसगँ  िोयिएको ्छ वता ्ैछन; ्थता

(ि) नगरषेित्यभत् पनने घरको हकिता घरको व द्ाितान अवसथता 
स्बनििता प्रतायवयिक िलु्ताकँन प्रय्वेरन ।

८२. िता्नेिय् ितात् यललताि गनुदापननेः(१)कता द्ापतायलकताले रफता ८० 
बिोयिि यललताि गरतादा असलुगनुदापनने बतायँक िता्ने िय् स्पयतिितात् 
यललताि गनुदापनने्छ ।

  (२) स्पयति यललताि गरतादा सकतार भएको रकि असलुउपर 
गनुदापनने भनरता बयढ भएिता सो बयढ भएको िय् रकि स्पयतिवताल 
पषिलताइदा यफ्तादा गरीयरनपु्छदा  ।

  (३) उपरफता (२) बिोयिि रकि यफ्तादा पताउने पषि 
यललताि गरतादाको बि् उपयसथ् नभएको भए रकि यफ्तादा यलन 
आउनभुनी यनिको नताििता सता् यरनको सूचनता ितारी गरीय्झकताइदा 
रकि यफ्तादा गनुदाप्छदा  ।

  (४) उपरफता (३) बिोयिि गरतादा स्बयनि् पषि रकि 
यफ्तादायलन नआएिता उति रकि सयञच्कोषिता रतायिल गरी 
आ्रतानीबतायँि सररस्ताहता गनुदाप्छदा  ।

  (५) अयभलेि प्र्तासकले रफता ८० बिोयिि यललताि 
गरकेो स्पयति सकतार गनने पषिको नताििता स्पयति र्तादा नतािसतारीको 
लतायग स्बयनि् कता्तादाल् वता यनकता्िता पत्ताचतार गरी यनिलताइदा 
स्पयतिको चलनपूिजी उपलबि गरताइदा आवश्क पर ेसो स्पयतिको 
चलन चलताइदायरनपु्छदा  ।

  (६) ्स ऐनिता अन्त् िनुसकैु कुरता लेयिएको भए 
्तापयन रफता ८० बिोयििको यललताि प्रयक््ता अगतािी बयढसकेपय्छ 
भरताउनपुनने रकि ब्ुझताउन ल्ताए पयन सो रकि नबयु्झ स्पयति 
यललताि गनुदापनने्छ ।
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८३. यललताि उपरको उिरुीः ्स ऐन बिोयिि भएको यललतािको 
प्रयक््तािता यचति नबझुने पषिले िनु प्रयक््ता उपर यचति नब्ेुझको हो 
सो भएको पनध्र यरन यभत् सयिय् सिषि उिरुी पे् गरी भएको 
आरे्  बिोयिि गनुदापनने्छ ।

८४. यबगो भरताउरँता वता चलनचलताउरँता लतागेको िचदाः ्स ऐन बिोयिि 
यबगो भरताउरँता वता चलनचलताउरँता लतागेको िचदा यबगो भरीयरनपुनने वता 
चलनयरनपुनने स्बयनि् पषिले व्होनुदापनने्छ ।

८५. ्थतायसथय्िता रताखनेः कता द्ापतायलकताले ् स ऐन बिोयिि चलनचलताइदा 
ितागन वता यबगो भरताइदापताउन कुनै स्पयति रिेताइदा यनवेरन परपेय्छ यबगो 
भरताउने वता चलनचलताउने कता द्ा स्पनन नभएस्िको लतायग उति 
स्पयति हकहस्तान्रर गनदा, भतकताउन, यबगतानदा ्थता कुनै प्रकतारको 
यनितादार कता द्ा गरी उति स्पयतिको सवरुप पररव द्ान गनदा नपताउने 
गरी रोककता रताखन स्बयनि् पषिको नताििता आरे्  ितारी गरी उति 
स्पयति ्थतायसथय्िता रताखनपुनने्छ ।

८६. यनवेरनबताट कतारवताही गननेः (१) अयभलेि प्र्तासकले कुनै पषिले 
रफता ८५ बिोयिि भएको आरे्  यवपरर् कुनै स्पयतिको हक 
हस्तान्रर वता सवरुप पररव द्ान आयर गरकेो यनवेरन परिेता उति 
यनवेरन र्तादा गरी त्स्ो गनने पषिको नताििता य्न यरनको ् ्तार  ितारी 
गरी यनिलताइदा हतायिर गरताइदा सो यनवेरन सयिय् सिषि पे् गनुदापनने्छ ।

  (२) सयिय्ले उपरफता (१) बिोयििको यनवेरन पे् हुन 
आएिता पषिलताइदा न्ता ँउिरुी र्तादा गनदा नलगताइदा उति यनवेरनबताट नै 
आवश्क कतारवताही गरी यनरदा् गनुदापनने्छ ।

  (३) उपरफता (२) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
उपरफता (१) बिोयििको यनवेरनको व्होरताबताट यनवेरन सयिय्को 
षेित्तायिकतार यभत् नपनने यवष्िता परकेो रयेिएिता सयिय्ले उति 
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यवष्िता षेित्तायिकतार ग्रहर गनने अरताल् वता यनकता् सिषि ितान 
सनुताइदायरनपुनने्छ ।

८७. चलनचलताउने सूचनताः(१) अयभलेि प्र्तासकले सयिय्को यनरदा् 
बिोयिि चलन चलताइदा पताउन यनवेरन परिेता चलन चलताउने यिय् 
िलुताइदा फलतानो यिय्िता फलतानो घर िगगताको चलन चलताउन 
किदाचतारी ियटइदा आउने हुरँता सो यिय् अगतावै घर िगगता ितायल 
गरीयरन ुभयन चलन यरनपुनने पषिको नताििता सूचनता ितारी गनुदापनने्छ ।

  (२) चलनयरनपुनने स्पयति उिरुीको पषिबताहेक अन् 
कसैको भोगचलनिता रहेको भएिता अयभलेि प्र्तासकले सोयह 
पषिको नताििता उपरफता (१) बिोयििको सूचनता ितारीगनुदापनने्छ ।

  (३) उपरफता (१) बिोयिि ् ोयकएको यिय्िता ियटइदाितारँता 
घरिगगता िताली गरकेो भए स्बयनि् किदाचतारीले चलन चलताइदा 
यरएको िचुलुकता िितागरी ्थता घरिगगता िताली नगरकेो भए िताली 
गरताइदा चलन चलताइदा चलन चलताएको िचुलुकता ििता गरी प्रय्वेरन 
सताथ अयभलेि ्ताितािता पे् गनुदापनने्छ । 

पररच्ेछर-१०

यवयवि

८८. नककल यनवेरनः(१) सयिय् सिषि र्तादा रहेको उिरुीको कुनै 
सरोकतारवतालता पषिले यववतारको यियसलिता रहेको कुनै कतागिपत्को 
नककल यलनको लतायग यनवेरन यरएिता सयिय्ले उति पषिलताइदा सो 
कतागिको नककल उपलबि गरताउनपुनने्छ ।

   (२) उपरफता (१) बिोयििको यनवेरन यररँता स्बयनि् 
पषिले उिरुी ्ताितािता रहेको यियसलको नककल यलनपुरतादा उिरुी 
प्र्तासक ् थता अयभलेि ् ताितािता रहेको यियसलको नककल यलनपुनने 
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भएिता अयभलेि प्र्तासक सिषि यनवेरन पे् गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफता (१) बिोयििको यनवेरन यरनको एघतार 
बिे अगतावै पे् भएिता स्बयनि् किदाचतारीले सोयह यरन र सो भनरता 
प्छी पे् भएिता स्भव भएस्ि सोयह यरन नभए सोको भोयलपलट 
नककल उपलबि गरताउने्छ ।

   (४) उपरफता (१) बिोयिि यनवेरन यररँता फरक फरक 
उिरुीको लतायग फरक फरक यनवेरन यरनपुनने्छ ।

   (५) यववतारको कुनै पषिले उपरफता (१) बिोयििको 
यनवेरन यररँता नककलको सटितािता कतागिपत्को फोटो यिचने अनिुय् 
ितागेिता सो यरनपुनने्छ ।

   (६) नककल यनवेरन यररँता अनसूुची-१५ बिोयििको 
ढताचँतािता यरनपुनने्छ ।

८९. नककल रस्रुः (१) स्बयनि् प्र्तासकले रफता ८८ बिोयिि 
नककल वता फोटो यिचनको लतायग यनवेरन यरनेपषिसगँ रहेता् 
बिोयििको रस्रु यलइदा नककल उपलबि गरताउनपुनने्छः

(क) नककलको हकिता सककल पतानताको प्रय् पतृष्ठको रू ५।–
रुपै्ताकँो ररले;

(ि) सयिय्को यनरदा् कतागिको हकिता प्रय् सककल पतानताको 
प्रय् पतृष्ठको रू ५।–रुपै्ताकँो ररले; ्थता

(ग) यलि् कतागिपत्को नककल नयलइदा फोटो यिचन चताहेिता 
प्रय् पतानताको रू ५।–   रुपै्ताकँो ररले ।

   (२) उपरफता (१) िता िनुसकैु कुरता लेयिएको भए ्तापयन 
प्रचयल् कतानून बिोयिि नककल रस्रु नलतागने पषिलताइदा ्स रफता 
बिोयििको रस्रु लतागने्ैछन ।

   (३) ्स रफता बिोयिि नककल उ्तार गरी लैिताने पषिले 
नककल उ्तार गरतादा लतागेको िचदाको व्वसथता आफै गनुदापनने्छ ।
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९०. रस्रु उललेि गननेः (१) नककल प्रितायर् गनने स्बयनि् 
प्र्तासकले नककल प्रितायर् गरतादा नककल लैिताने पषिको नताि थर 
्थता उिरुीिता हैयस््कता सताथै नककल उ्तार गरवेताप् रतायिल 
गरकेो रस्रु र नककल पतानता सिे् उललेि गरी नककल यरएको 
व्होरता िनताइदा नककल प्रितायर् गनुदापनने्छ ।  

९१. रस्रु चतुिता नभइदा नककल नयरइनेः स्बयनि् प्र्तासकले ्स ऐन 
बिोयिि नककल ितागने पषिले नककल उ्तार गरतादा रफता ८९ बिोयिि 
लतागने रस्रु रतायिल नगरतादास्ि नककल यरने्ैछन र सो नककलको 
आयिकताररक्ता प्रितायर् गनदा पताउने्ैछन । 

९२. प्रचयल् कतानून बिोयिि हुनेः ्स ऐनिता िनुसकैु कुरता लेयिएको 
भए ्तापयन उिरुीसगँ स्बयनि् प्रचयल् कतानूनिता कुनै कुरता 
लेयिएको भए सोिता लेयिए िय्को हकिता सोयह बिोयिि हुने्छ ।

९३. यन्ि बनताउने अयिकतारः सयिय्ले ्स ऐनको प्रभतावकतारी 
कता्तादानव्नको लतायग आवश्क यन्ि बनताउन सकने्छ ।
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अनसूुची-१
(रफता  को उपरफता (२) सगँ स्बयनि्)

उिरुीको ढताचँता

ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ताय्क सयिय् सिषि पे् गरकेो

यनवेरन-पत्

.............. यिललता ...................... पतायलकता विता न. ............ को 

......... बसने श्ी .................................... को ्छोरता/्छोरो/श्ीि्ी वषदा 

....... को  (प्रथि पषि) यनवेरक .....................................................

यबरुद्
................ यिललता .......................... पतायलकता विता न. ............ को 
......... बसने श्ी ...................................... को ्छोरता/्छोरो/श्ीि्ी वषदा 
....... को  (रोश्ो पषि) यबपषिी .....................................................

यवष्ः स्वनि यवच्ेछर

ि यन्न वुरँताहरुिता लेयिए विोयिि यनवेरन गरदा्ुछ :
१. (निूनता को लतायग) ि यनवेरक र ्स यववतारको रोस्ो पषियवच सवं् 

२०६९ सतालिता सताितायिक पर्परता अनसुतार यववताह गररएको हो । 
यववताह भएपश्ता् २ वषदास्ि अथतादा् २०७१ सतालस्ि हतािीयवच 
सिुिरु रता्पत् िीवन रहेको यथ्ो । हतािीबताट २०७१ सताल 
िेठिता १ ्छोरताको सिे् िता्िनि भएको ्छ । एक आपसिता लोगने 
सवतासनीयवचको सहिय् र सहकता द्ािता ्छोरता िनिेप्छी क्ि्ः 
सिस्ता रयेिरँ ै ितान थताल्ो । २०७१ सतालको य्हतारिता िताइ् 
गएप्छी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबताट 
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अनरुोि गरे ँ  । २ पटकस्ि यलन गए ँ । ्र यनिले य्िीसगँ िेरो 
िीवन चलन सकरनै, ि घर ितान सयतिन, य्िी िे गनुदाप्छदा  गर भयन 
ठतािो िवताफ यरन थतायलन । के कताररले ्स्ो हुन ग्ो भयन सोधरता 
अव य्म्ो र िेरो स्वनि ्ैछन आफुिसुी गर र  िलताई स्पकदा  
नगर,गरिेता रताम्ो हुरँनै भयन िताक ि्करी र त्तास िसे् यरइन । लतािो 
सि्स्ि िन फकने लता र घर आउयलन भयन पिजी वसे ँ् र आईनन । 
कररव ३ वषदाप्छी अथतादा् २०७४ सताल भताद्र ियहनतािता पनुः यलन 
गए ँ्र यवपषिी िसगँ वोलर ैनवोली घरयभत् य्छररन र सतालता िेठतान 
पठताई्तारीररक आक्िर गनने स्िको कता द्ा गरी िलताई ्थतानताि 
गतायल गलौच गर े। ियुशकलले ज्तान िोगताई यनरता् भएर घर फयकदा ए ँ
र अव रोस्ो पषिश्ीि्ी िसगँ पनुः फयकदा  आउने र रता्पत् िीवन 
सिुिरु हुने स्भतावनता नभएकोले पताररवताररक यववतार यनरुपरकता 
लतायग ्ो यनवेरन यरन आएको ्ुछ । 

२. ्स सयिय्बताट रोस्ो पषि य्झकताई िे िो वझुनपु्छदा  व्ुझी यववतार 
यनरुपर गरताईपताउ ँ।

३.  ्स नगरपतायलकता बताट ितारी भएको सथतानी् न्ताय्क सयिय्को 
कता द्ायवयि ऐन को रफता ..... बिोयिि यनबेरन रस्रु रु. रोश्ो पषि 
१ िनता लताई ््तार सूचनता रस्रु रु.......... पतानता २ को यनबेरन को 
प्रय्यलयप रस्रु रु. ............ सिे् गरी ि्िता रु ................. 
्सै यनबेरन सताथ रतायिलता गरकेो ्ुछ ।

४. ्ो यनबेरन सथतानी् सरकतार सचंतालन ऐन, २०७४ अनसुतार ्सै 
सयिय् को अयिकतार षेित् यभत् परदा्छ ।

५. ्ो यनवेरन हर््तारयभतै् ्छ र ि यनवेरकलताई ्स यवष्िता यनवेरन 
यरने हकरै् ता प्रताप्त ्छ । 

६. ्स यवष्िता अन्त् कही ँक्ै कुनै यनकता्िता कुनै प्रकतारको यनवेरन 
यरएको ्ैछन । 

७. ्सिता रोस्ो पषिको िताइ्ी ्फदा कता र िेरो घर ्फदा कता पररवतारकता 
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सरस्हरु य्झकताई थप व्होरता वझुन सयकने्छ । 
८. ्सिता लेयिएकता व्होरता यठक सताचँो सत् हुन्,  ्झठुता ठहर ेकतानून 

विोयिि सिंता् भोगन ््तार ्ुछ । 

यनवेरक
नताि र रस्ि् ............................. 
इय् स्ब्  ....................... सताल ................... ियहनता .................
ग्े रोि ...... ्भुि ।

अनसूुची-२
(रफता ९को उपरफता (१) सगँ स्बयनि्)

उिरुी र्तादा गरकेो यनससताको ढताचँता

श्ी ....................
........................ ।

यवष्:  उिरुी र्तादाको यनससतापत् स्बनििता ।
................................... बसने ्पताइ यवरुद्धिता ............................
..................... बसने .......................................................... ले 
..................................... भनी उिरुी र्तादा गनदा ल्ताएकोिता आिकता 
यिय्िता र्तादा गरी र्तादा गरी र्तादा न. .......................... कता्ि भएकोले 
्ो यनससता ितारी गररयरएको ्छ ।

अयिकतृ ् किदाचतारी
रस्ि्: ..........................  

यिय्: .............................  
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अनसूुची-३
(रफता ९को उपरफता (२) सगँ स्बयनि्)

्ताररि भपतादाइदा
न्ताय्क सयिय् 

ियुनवे्ी नगरपतायलकतािता ििता गररएको ्तारिे भरपताई

वतारी       प्रय्वतारी
.................         ................... 

िदु्ता  ....................

यिय् ........... िता ......................................... कताि भएकोले सोही 
यरन ........... बिे ्स न्ताय्क सयिय्/कता्तादाल्िता उपयसथ् हुने्ुछ भनी 
सही गनने ......

वतारी ................    प्रय्वतारी ................

इय् सवं्् ............. सताल...................ियहनता......................
ग्े.....................रोि ्भुि् ।
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अनसूुची ४
(रफता ९ को उपरफता (३) सगँ स्बयनि्)

्ताररि पचतादा

न्ताय्क सयिय्
ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ताय्क सयिय्बताटितारी भएको ्तारिेको पचतादा

वतारी      प्रय्वतारी
...............     .................

िदु्ताः ......................

यिय् ............... िता .................... कताि गनदा ........ बिे हतायिर हुन 
आउनहुोलता । 

फताटँवतालताको रस्ि् ................................
यिय् ................................
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अनसूुची-५
(रफता १५ को उपरफता (३) सगँ स्बयनि्)

प्रय्वतारको ढताचँता

यलयि् िवताफको निूनता
न्ताय्क सयिय् सिषि पे् गरकेो

यलयि् िवताफ

प्रथि पषि
............ यिललता  ........................पतायलकता, विता न ........ बसने 
 ............................... (नता्ता स्बनि उललेि गनने) वषदा ..... को 
............................बसने यलयि् िवताफ प्रस्ु् क्तादा .....................
........... को

रोस्ो पषि
........... यिललता  ............................पतायलकता, विता न ........ बसने  .
.................................. (नता्ता स्बनि उललेि गनने) वषदा ..... को 
............................बसने (यनवेरक) यबपषिी ...................................

यवष् स्वनि यवच्ेछर ।

ि यन्न वुरँताहरुिता लेयिए विोयिि यनवेरन गरदा्ुछ :
(वुरँता न १ निनुताको लतागी)

१. ि यलयि् िवताफ प्रस्ु् क्तादा र यवपषिी यनवेरकयवच सवं् २०६९ 
सतालिता सताितायिक पर्परता अनसुतार यववताह भएको व्होरता यठक 
हो । हतािीबताट २०७१ सताल िेठिता १ ्छोरताको सिे् िता्िनि 
भएको यठक हो । २०७१ सतालको य्हतारिता िताइ् गएप्छी ि घर 
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नफकने को, पटक पटक घर आउन फोनबताट अनरुोि गरकेो, २ 
पटकस्ि यलन आएको ्र ि घर नगएको,िैले यवपषिी यनवेरकलताई 
रता्पत् िीवन चलन नसकने भनेको र िेरता रताईभताईले ्तारीररक 
आक्िर गनने स्िको कता द्ा गरकेोभयन कपोलकयलप् ्झठुता र हुरँ ै
नभएकता यनरताितार व्होरता उललेि गरी यववतार गरकेो कुरता उललेि 
गनदा चताहतान्ुछ 

२. िलताई यबपषिी सिे् यियल िर, िताक, ि्करी रिेताई हता्पता् गरी 
घरबताट यनकतालता गरपे्छी ि िताइ्ीिता आई वसेकरी हु ँ। यववताह भएको 
केही वषदाप्छी यवनता कतारर ििताथी यवयभनन यकयसिकता आरोप 
लगताई अपितान गनने, गताली गलौच गनने लगता््कता कतािहरु हुरँगैए । 
पररवतारकता अन् सरस्हरुले ि िताथी घतृरता गनने, वोलचताल नगनने 
िस्ता कता द्ा गरपेयन यवपषिीबताट केही सि् िलताई नै सिथदान र 
सह्ोग गरदै आएकता यथए ् र प्छी यवपषिी यनवेरक सिे् उयनहरुसगैँ 
यिले र िलताई िवरिस् गरबताट यनकतालने कता द्ािता सहभतागी भए  । 
के कुन कताररले वता िेरो के गल्ीले ्सो गरकेता हुन भयन वझुरता 
वेलतावेलता रताइिो नल्ताएको भयन िताइ्ी पषिसिे्को  आलोचनता 
गनने गरकेता यथए । सता्र उयनहरुलताई रताइिोकै लोभकता कतारर िलताई 
घरबताट यनकतालीयरएकता हुनपुरदा्छ । िैले कुनै गल्ी नगरकेो र यवपषिी 
लोगनेसगँ पूवदाव् िता्ता, सद्ताव र स्ितान ्थताव् रहेकोले लोगने 
सवतासनीको स्वनि ्थताव् कता्ि गरीपताउ ँ। 

३. घरबताट िवरिस् यनकतालेप्छी ४ ियहनताको नतावतालक ्छोरता कतािी 
च्तापेर िताइ्ी आएको ्झणिै ३ वषदास्ि वेिवर, स्पकदा यवयहन वसी 
अयहले एककतासी स्वनि यवच्ेछरको िताग गरी यनवेरन यरन ुआफँैिता 
आश् द्ािनक लतागेको ्छ, सत् ् थ् वयु्झ कतानून विोयिि गररपताउ ँ। 

४.  ियुनवे्ी नगरपतायलकताबताट ितारी भएको सथतानी् न्ताय्क सयिय् 
को कता द्ायवयि ऐन को रफता .... अनसुतार यलि् िवताफ रस्रु बताप् 
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रु.................. ्सै सताथ रतायिल गरकेो ्ुछ । 

५. ्ो यलयि् िवताफ ््तारयभतै् यलई ि आफैं  उपयसथ् भएको ्ुछ । 

६. ्स यवष्िता अन्त् कही ँक्ै कुनै यनकता्िता कुनै प्रकतारको यनवेरन 
यरएको ्ैछन । 

७. ्सिता लेयिएकता व्होरता यठक सताचँो सत् हुन्, ्झठुता ठहर ेकतानून 
विोयिि सिंता् भोगन ््तार ्ुछ । 

यनवेरक
नतािः ...................................
इय् सवं्् ............. सताल...................ियहनता......................
ग्े.....................रोि ्भुि् ।
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अनसूुची-६
(रफता २० को उपरफता (६) सगँ स्बयनि्)

न्ताय्क सयिय्बताट ितारी भएको

््तार सूचनता

.................................. बसने .............................................. को 
नताउिँता ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ताय्क सयिय्बताट ितारी भएको १५ 
यरने सूचनता 

........................... बसने .................................................. ले 
्पताईको यबरुद् ................................................................ यववतार 
परकेो भयन यनबेरन र्तादा गरकेो हुरँता सोको प्रय्यलपी ्सै सताथ पठताईएको 
्छ । अ्: ्पताईले ्ो ््तार ब्ेुझको यिय्ले १५ (पनध्र) यरन यभत् आफनो 
भनताइ सयह् आफै वता कतानून बिोयििको वतारे्  िताफदा ् ्स कता्तादाल्िता 
हतायिर हुन आउन ुहोलता । अन्थता कतानून बिोयिि हुने व्होरता ितानकतारी 
गरताईन्छ ।

इय् सवं्् ............. सताल...................ियहनता......................
ग्े.....................रोि ्भुि् ।
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अनसूुची ७
(रफता ४२ को उपरफता (१) सगँ स्बयनि्)

यनरदा्को ढताचँता

ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ताय्क सयिय्

सं् ोिक श्ी............................................................................
सरस् श्ी...............................................................................
सरस् श्ी................................................................................

यनरदा्

सवं् ............................................... सतालको यनवेरन नं........

यवष्ः वलेसीबताट पतानी ्झतारकेो ।

................. यिललता ................ ............................ पतायलकता विता 
नं........... वसने ........................................ प्रथि पषि

यवरुद्ध

.............. यिललता ................................  पतायलकता विता नं............. 
वसने .................................................................. रोस्ो पषि

सथतानी् सरकतार सचंतालन ऐन २०७४ को रफता ४७ (१)ञ विोयिि 
यनवेरन र्तादा भई सोही ऐनको रफता ४६ विोयिि गठन भएको न्ताय्क 
सयिय् सिषि प्रस्ु्  हुन आएको िदु्ताको सयंषिप्त ्थ् र यनरदा् (निनुता) 
्स प्रकतार ्छः 
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(१) ........................................ पतायलकता विता नं. ....................... 
नकसता यसट नं.... यक.नं........षेि.फ...........को घरिगगतािता पयश्ि 
्फदा कता यक.नं..........कता सयंि्तार यवपषिी ...................ले घर 
वनताउरँता आफनो घरिगगतािता यसितानतास्ि आई िोयि वनताएको 
्र ्छ् ्थता वलेसीको पतानी आफनो घर क्पताउणियभत् ्झताननेगरी 
वनताएको हुरँता सो वलेसी वनर गरताइपताउ ँभनने यनवेरकको यनवेरन 
व्होरता । 

(२) .............. पतायलकताबताट प्रचयल् भवन यनितादार स्वनिी ितापरणि 
विोयिि इिताि् प्रताप्त गरी भवनको नकसता सिे् सवीकतृ ् गरताई 
सो नकसता विोयिि भवन यनितादार गरकेो हु ँ। यवपषिी यनवेरकले भने 
विोयिि आफनो घरको ्छ् ्थता वलेसीको पतानी यनिको घर 
क्पताउणियभत् ्झतानने नगरकेो आफनै घरिगगतािता ्झतानने गरकेो हुरँता 
्झठुता यनवेरन ितारिे गररपताउ ँभनने प्रत्थजीको यलयि् िवताफ । 

(३)  नगरबताट सथलग् यनररषिर ्थता सववेंषिर गनदा गएकता प्रतायवयिक 
टोयलले सथलग् यनररषिर गरी यिय् ....................................
िता पे् गरकेो सकेच सयह्को प्रय्वेरनबताट प्रत्थजीको घर्फदा बताट 
्छ् ्थता वलेसीको पतानी िसरता यनवेरकको घर क्पताउणियभत् पनने 
गरकेो रयेिन्छ भनने व्होरता उललेयि् भएको  । 

(४) यववतारकता रवैु पषिलताई िेलयिलताप गरताउने प्र्ोिनकता लतायग ियुनवे्ी 
नगरपतायलकता विता नं. .......,................. िता रहेको िेलयिलताप 
केनद्रिता पठताउरँता िेलयिलताप हुन नसकरी फयकदा  आएको । 

यनरदा्को निनुता

रवैु पषिलताई सनुवुताईको लतायग आि पे्ी ्ोयकएकोिता यववतारकता स्वयनि् 
पषिहरु सव्िं ्थता यनिहरुबताट यन्तुि गरकेता कतानून व्वसता्ीहरु सिे्को 
भनताई सनुी पनुः यिलतापत् गनुदाहोस भयन स््झताउरँता व्ुझताउरँता पयन यिलतापत् गनदा 
िञिरु नगनुदा  भएकोले फताइलिता सलंगन प्रितार कतागिहरुको सिे् िूल्ताङ्कन 
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गरी सथतानी् सरकतार सचंतालन ऐन २०७४ को रफता ४९(२) विोयिियनरदा् 
यरनपुनने हुन आई यनरदा््फदा  यवचतार गरतादा यनवेरकको यक. नं....को पयश्ि्फदा  
प्रत्थजीको यक.नं....को घरिगगता िोयिएर रहेकोिता यववतार रयेिएन । यनवेरकको 
भनताई अनसुतार आफनो घर क्पताउणियभत् प्रत्थजीको ्छ् ्थता वलेसीको पतानी 
्झतारकेो हो होइन भयन सथलग् रुपिै िताचँव्ुझ गरी प्रतायवयिक प्रय्वेरन पे् गनदा 
कता्तादाल्बताट ियट गएकता प्रतायवयिक किदाचतारीले यिय्.............िता पे् गरकेो 
सकेच सयह्को प्रतायवयिक प्रय्वेरन सिे्बताट यनवेरकको िताग रतावी विोयिि 
आफनो घर क्पताउणियभत् प्रत्थजीको ्छ् ्थता वलेसीबताट पतानी ्झनने गरकेो 
भनने पयुष्ट हुने रयेिन्छ । प्रत्थजीले ्स कता्तादाल्बताट पतारर् गरकेो नकसतािता 
सिे् ्छ् ्थता वलेसीको पतानी आफनै घरिगगतािता ्झतानने भयन रिेताईएको र 
यनवेरकको घर क्पताउणियभत् पतानी ्झतानदा पताउनपु्छदा  भयन प्रत्थजीले रतावी 
यवरोि गनदा सिे् नसकेको र प्रचयल् कतानून र प्रचलनबताट सिे् अकतादाको घर 
क्पताउणियभत् आफनो ्छ् ्थता वलेसीको पतानी ्झतानदा पताउने नरयेिएको हुरँता 
यनवेरकको िताग विोयिि प्रत्थजीले आफनो ्छ् ्थता वलेसीबताट आफनै घर 
िगगतािता पतानी ्झतानने प्रवनि गनुदापनने रयेिन्छ । यनवेरकको घर क्पताउणििता पतानी 
्झतानदा नपताउने ठह्छदा   । सो ठहनतादाले ्पय्ल बिोयिि गनुदा  । 

्पय्ल
१. सरोकतारवतालताले नककल िताग गनदा आएिता यन्ितानसुतार रस्रु यलई 

नककल यरन ु। 
२. ्ो यनरदा्िता यचति नव्ेुझ ३५ यरनयभत् ..............यिललता अरताल्िता 

पनुरतावेरन गनदा ितान ुभयन प्रत्थजीलताई सनुताईयरन ु। 
३. ््तारयभत् पनुरतावेरन नपरिेता कतानून विोयिि यनरदा् कता्तादानव्न 

गनुदा /गरताउन ु। 

इय् सवं्् ............. सताल...................ियहनता......................
ग्े.....................रोि ्भुि् ।
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अनसूुची-८
(रफता ४८को सगँ स्बयनि्)

अन्ररि सरंषिरतातिक आरे् को निूनता

ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ताय्क सयिय्

सं् ोिक श्ी............................................................................
सरस् श्ी...............................................................................
सरस् श्ी...............................................................................

आरे्

सवं् ............................ सतालको यनवेरन नं........

यवष्ः  यपयि्लताई उपचतार गरताउने स्वनििता ।

................. यिललता ................................पतायलकता विता नं............ 

...............वसने ...................................................... प्रथि पषि
यवरुद्ध

............. यिललता ................ ................पतायलकता विता नं............... 
वसने .................................................................. रोस्ो पषि

्सिता यनवेरकको िताग विोयिि ......................यिललता विता नं. 
............................... वसने ...............को नताय् ..........................
को ्छोरता/्छोरी वषदा ................ को ................ले आफुलताई असताध् 
रोग लतायग यन्यि् रुपिता हप्तताको २ पटक ितृगौलता िता्लोयसस गनदा 
यचयकतसकले य्फताररस गरकेोिता एकताघरकता ्छोरता वषदा .................. को 
...........................ले यन्यि् रुपिता िता्लोयसस गनदा अटेर गरकेो, 
घरर घरर रुपै ँ् ता नभएको वहतानता गनने गरकेो, कयहले कयहले कता्तादाल्को 
कतािको व्स््ताले फुसदार नयिलेको आयर कतारर िनताई आफुले यन्यि् 
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प्रताप्त गनुदापनने सवताथ् सेवता प्रताप्त गनदा नसकेको हुरँता आफनो िीवन ्झन्झन 
ि्रता्तुि वनर ैगएको भयन असप्तालको यचयकतसकको पिुतादा  र य्फताररस 
सयह् पे् हुन आएको यनवेरन उपर प्रतारय्भक रुपिता िताचँव्ुझ गरतादा 
व्होरता िनतायसव रयेिएको हुरँता हताललताई यनवेरकको लतायग यचयकतसकले 
य्फताररस गर ेविोयिि हरके हप्तता २ पटक िता्लोयसस गनुदा  गरताउन ु्थता 
यनिको सवताथ्लताभकता लतायग आवश्क अन् प्रवनि सिे् यिलताउन ु
भयन सथतानी् सरकतार सचंतालन ऐन २०७४ को रफता ४९(८) विोयिि 
यवपषिी ........................को नताििता ्ो अन्ररि सरंषिरतातिक आरे्  
ितारी गररयरएकता ्छौं । ्ो आरे्  यियसल सतािेल रतािी यवपषिीलताई लेिी  
पठताईयरन ु। ्ो आरे्  अनसुतार उपचतार भएको ितानकतारी प्रताप्त गरी यियसल 
सतािेल रताखन ुर यन्ितानसुतार पे् गनुदा  । 

ईय् सवं् ................... सताल ..........ियहनता....ग्े रोि..्भुि् ।
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अनसूुची ९
(रफता ५३ को उपरफता (२) सगँ स्बयनि्)

यिलतापत्को लतायग यनवेरनको ढताचँता

ियुनवे्ी नगरपतायलकता न्ताय्क सयिय्सिषि पे् गरकेो यिलतापत्को 
सं् तुि यनवेरनपत्

............... यिललता ............................. पतायलकता विता न. ............ 
को ......... बसने श्ी ............................................... को ्छोरता/्छोरो/
श्ीि्ी वषदा ....... को  (प्रथि पषि) यनवेरक ......................................

यबरुद्
............ यिललता ..................................... पतायलकता विता न. ............ 
को ......... बसने श्ी ...................................... को ्छोरता/्छोरो/श्ीि्ी 
वषदा .......को  (रोश्ो पषि) यलयि् िवताफ प्रस्ु् क्तादा .........................

यवष्ः स्वनि यवच्ेछर ।

हतािी यनवेरक  यन्न यलयि् यनवेरन गरदा्छौः
१. हतािीयवच सवं् २०६९ सतालिता सताितायिक पर्परता अनसुतार यववताह 

गररएकोिता कररव  २ वषदास्ि  सिुिरु रता्पत् िीवन रहेको यथ्ो । 
हतािीबताट २०७१ सताल िेठिता १ ्छोरताको सिे् िता्िनि भएको,   सोयह 
वषदा २०७१ सतालको य्हतारिता िताइ् गएप्छी घर नआएको, पटक पटक 
घर आउन फोनबताट अनरुोि गरकेो, यलन गएको ्र उलटै कुटयपट गरी 
पठताएको भयन यनवेरकको यनवेरन परकेो । 

२. आफुलताई रताइिो नल्ताएको यनउबँताट घरिता हेलता गरकेो, अपितान गरी 
िवरिस् घरबताट यनकतालता गरकेो हो । आफु िु् ीले िताइ् गई वसेको 
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होइन अ्झपयन लोगनेप्रय् आफनो ्थताव् िता्ता, सद्ताव र स्ितान 
रहेकोले लोगने सवतासनीको स्वनि ्थताव् कता्ि गरताईपताउ ँ भनने 
प्रत्थजीको यलयि् िवताफ रहेको  । 

३. हतािी ्झगिता गरर आ्ौं, केहीवषदा लोगने सवतासनी ्ुछयटएर वस्ौं, हतािीबताट 
एक सन्तानको िता्िनि सिे्भैसकेको ्छ । घरिता सताितान् घरता्सी 
यवष्ले िनिटुताव भई लोगने सवतासनी अलग अलग वसेकोिता ियुनवे्ी 
को न्ताय्क सयिय् िताफदा ् विता नं  . ........ को िेलयिलताप केनद्रिता 
िेलयिलतापक्तादा  .............................. अन्गदा् ............... 
आपसिता ्छलफल गरी यिली आएको व्होरता ्ो ्छ करी यवग्िता िे 
िस्ता यवष्िता असि्झरतारी ्थता वेिेल भएको भए्तापनी हतािीयवच 
एक अकतादाप्रय् यवश्तास, सरभताव र पे्रि कता्िै रहेकोले लोगने सवतासनीको 
स्वनि यवच्ेछर गरी पताउ ँ भनने यनवेरन रतावी ्छोयि पनुः सिुिरु 
स्वनिकता सताथ रता्पत् िीवनलताई व्वयसथ् ढंगले अगतायि वढताउने 
्छौं । यनवेरकको घरिता ्तकताल लोगने सवतासनी यियल वसने वता्तावरर 
नहुने भएकोले ्ुछटैि ठताउिता िेरता यलई वसन हतािी रवैु पषि सहि् भएकताले 
सथतानी् सरकतार सचंतालन ऐन २०७४ को रफता ४७)२ (विोयिि ्ो 
यिलताप््रको सं्ुक्् यनवेरन पे् गरेकता ्छौं, लेयिए विोयिि यिलतापत् 
गरी पताउ ँ

४.  ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ताय्क सयिय् को कता द्ायवयि ऐन बिोयिि 
्ो यिलतापत्को स्तुि रस्रु बताप् रु.......... ्सै सताथ सलंगन ्छ ।

५. ्सिता लेयिएकता व्होरता यठक सताचँो  हुन्, ्झठुता ठहर ेकतानून विोयिि 
सहुलँता व्ुझताउलँता । 

यनवेरकहरु
...................................... प्रथि पषि
.................................... रोस्ो पषि

इय् सवं्् ............. सताल...................ियहनता......................
ग्े.....................रोि ्भुि् ।
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अनसूुची-१०
(रफता ५३को उपरफता (५) सगँ स्बयनि्)

यिलतापत्को ढताचँता
............... यिललता ................................ पतायलकता विता न. ............ 
को ......... बसने श्ी ............................... को ्छोरता/्छोरो/श्ीि्ी वषदा 
....... को  (प्रथि पषि) यनवेरक .....................................................

यबरुद्
........... यिललता ................................ पतायलकता विता न. ............ को 
......... बसने श्ी ........................................ को ्छोरता/्छोरो/श्ीि्ी 
वषदा .......को  (रोश्ो पषि) यलयि् िवताफ प्रस्ु् क्तादा ...........................

यवष्ः स्वनि यवच्ेछर ।

हतािी यनवेरक  यन्न यलयि् यनवेरन गरदा्छौं :
१. हतािी यवच सवं् २०६९ सतालिता सताितायिक पर्परता अनसुतार यववताह 

गररएकोिता कररव  २ वषदास्ि  सिुिरु रता्पत् िीवन रहेको यथ्ो । 
हतािीबताट २०७१ सताल िेठिता १ ्छोरताको सिे् िता्िनि भएको,   
सोयह वषदा २०७१ सतालको य्हतारिता िताइ् गएप्छी घर नआएको, 
पटक पटक घर आउन फोनबताट अनरुोि गरकेो, यलन गएको ्र 
उलटै कुटयपट गरी पठताएको भयन यनवेरकको यनवेरन परकेो । 

२. आफुलताई रताइिो नल्ताएको यनउबँताट घरिता हेलता गरकेो, अपितान 
गरी िवरिस् घरबताट यनकतालता गरकेो हो । आफु िु् ीले िताइ् गई 
वसेको होइन अ्झपयन लोगनेप्रय् आफनो ्थताव् िता्ता, सद्ताव र 
स्ितान रहेकोले लोगने सवतासनीको स्वनि ् थताव् कता्ि गरताईपताउ ँ
भनने प्रत्थजीको यलयि् िवताफ रहेको  । 

३. हतािी ्झगिता गरर आ्ौं, केहीवषदा लोगने सवतासनी ्ुछयटएर वस्ौं, 
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हतािीबताट एक सन्तानको िता्िनि सिे्भैसकेको ्छ । घरिता 
सताितान् घरता्सी यवष्ले िनिटुताव भई लोगने सवतासनी अलग अलग 
वसेकोिता ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ताय्क सयिय् िताफदा ् विता 
...... को िेलयिलताप केनद्रिता िेलयिलतापक्तादा  .........................
......... अन्गदा् ...... पहल िता एक आपसिता ्छलफल गरी यियल 
आएको व्ोहोरता ्ो ्छ यक यबग्िता िेिस् यबष्िता वेिेल भएको 
भए्तापनी हतािीयवच एक अकतादाप्रय् यवश्तास, सरभताव र पे्रि कता्िै 
रहेकोले लोगने सवतासनीको स्वनि यवच्ेछर गरी पताउ ँभनने यनवेरन 
रतावी ्छोयि पनुः सिुिरु स्वनिकता सताथ रता्पत् िीवनलताई 
व्वयसथ् ढंगले अगतायि वढताउने ्छौं । यनवेरकको घरिता ्तकताल 
लोगने सवतासनी यियल वसने वता्तावरर नहुने भएकोले ्ुछटैि ठताउिता िेरता 
यलई वसन हतािी रवैु पषि सहि् भएकताले सथतानी् सरकतार सचंतालन 
ऐन २०७४ को रफता ४७ (२) बिोयिि ्ो यिलतापत् को स्तुि 
यनबेरन पे् गरकेता ्छौ । लेयिए विोयिि यिलतापत् गरी पताउ ँ। 

४.  ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ताय्क सयिय् को कता द्ायवयि ऐन 
बिोयिि ्ो यिलतापत्को स्तुि रस्रु बताप् रु.......... ्सै सताथ 
सलंगन ्छ ।

५ . ्सिता लेयिएकता व्होरता यठक सताचँो  हुन्, ्झठुता ठहर ेकतानून विोयिि 
सहुलँता व्ुझताउलँता । 

यनवेरकहरु
...................................... प्रथि पषि
.................................... रोस्ो पषि

इय् सवं्् ............. सताल...................ियहनता......................
ग्े.....................रोि ्भुि् ।



v08 ! vfgLvf]nf, wflbª ldltM @)&$ ;fn r}q @* ut] ;+Vof #

71

अनसूुची-११
(रफता ६०को उपरफता (३)सगँ स्बयनि्)

िेलयिलतापक्तादािता सूचीकतृ ् हुने यनवेरन ढताचँता

न्ताय्क सयिय्

ियुनवे्ी नगरपतायलकता सिषि पे् गरकेो यनवेरन

यवष्ः िेलयिलतापक्तादािता सूचीकतृ ् हुन पताउ ँ।

प्रस्ु्  यवष्िता ्पयसलिता उललेयि् कतागिता्हरुको प्रय्यलपी सताथै 
रतािी ............  ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ताय्क सयिय् अन्गदा्कता 
............ िेलयिलताप केनद्रिता सूचीकतृ ् भई िेलयिलताप गरताउन अनिु्ी 
पताउ ँभनी यनवेरन गरदा्ुछ । 

्पयसल 
१) नतागररक्ता प्रितारपत्को ्छताँ् ताकपी,
२) सनता्क ्हस्ि उय्रदा गरकेो ्ैयषिक प्रितारपत्को ्छताँ् ताकपी,
३) िेलयिलतापक्तादाको ्तायलिप्रताप्त गरकेो प्रितारपत्को ्छता्ताकँपी,
४) िेलयिलताप स्बनिी अनभुव र
५) व्यतिग् यववरर (Bio- data)

                                                         
यनवेरक
नताि थरः ..........
रस्ि्ः ...........
यिय्ः .............

फोटो
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अनसूुची-१२
(रफता ७६को उपरफता (१)सगँ स्बयनि्)

ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ताय्क सयिय् सिषि पे् गरकेो 

भररभरताउको यनवेरन पत्

यवष्ः भररभरताई पताउ ँभनने वतार े।

यनवेरक ............................................. बसने ........ बतारी/प्रय्वतारी

यवरुद्ध

यबपषिी ............................................. बसने ........ बतारी/प्रय्वतारी

िदु्धता

ि यनवेरक यनवेरन वताप् रु १०।– रस्रु सताथै रतािी यन्न व्होरता 
यनवेरन गरदा्ुछ ।
१. उपरोति यबपषिी सतागको उललेयि् िदु्ता ् स ियुनवे्ी नतापपदायलकताको 

न्ता्ीक सयिय् यिय् ..... को यनरदा् बिोयिि िैले ्स कता्तादाल् 
िता रतािेको रस्रु ....................... रकि यिय् ................... को 
यिललता अरताल् को फैसलता बिोयिि िैले भरी भरताइ पताउने ठहर 
भएको हुरता उति रकि भरताई पताउन ्ो यनबेरन पे् गरकेो ्ुछ ।

२. िैले ्स कता्तादाल्िता ि्िता गरकेो रस्रु /रकि को भरपताई/रयसर/
भौचर को सककलै प्रय् र स्ितायन् श्ी यिललता अरताल् को 
अयन्ि फैसलताको ्छता्ताप्रय् ्सै सताथ सलंगन ्छ ।

३. ्सिता लेयिएको यठक सताचो हो, ्झठुता ठहर ेसहुलँता ब्ुझताउलता ।

यनवेरक
यनि..............
इय् सवं्् ............. सताल................ियहनता..................
ग्े.....................रोि ्भुि् ।
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अनसूुची-१३
(रफता ७७ को उपरफता (१) सगँ स्बयनि्)

चलन चलताउने यनवेरन
ियुनवे्ी नगरपतायलकतािता पे् गरकेो

यनवेरन पत्

यवष्ः चलन चलताई पताउ ँभनने वतार े।

यनवेरक ............................................. बसने ........ बतारी/प्रय्वतारी

यवरुद्ध
यबपषिी ............................................. बसने ........ बतारी/प्रय्वतारी

िदु्धता

ि यनवेरक यनवेरन वताप् रु १०।– रस्रु सताथै रतािी यन्न व्होरता 
यनवेरन गरदा्ुछ ।
१. उपरोति यबपषिी सग उललेयि् िदु्तािता ्स नगरपतायलकताको 

न्ता्ीक सयिय्बताट यिय् .....िता यनरदा् भइ उति घर िगगता िेरो 
हक भोग र सवयितव हुने ठहर भएकोिता श्ी यिललता अरताल् िता 
यबपषिी ले पनुरतावलोकन गरकेोिता स्ितायन् अरताल् बताट सिे् 
यिय्..... यनरदा् हुरता न्ता्ीक सयिय्कै  यनरदा् सरर गरर िेर ैहक 
भोग कता्ि गरकेो हुरता सो िेरो हक भोगको कता्ि भएको स्पय् 
रहेको हुरँता य्घ्ताय्य्घ् िलताई उति स्पय् चलन चलताई पताउन ्ो 
यनबेरन पे् गरकेो ्ुछ ।

२. ्सै यनबेरन को सताथ रहेता्कता कतागिता् हरु सलंगन गरकेो ्ुछ ।
क. ियुनवे्ी नगरपतायलकताको न्ता्ीक सयिय्ले यिय् ...... 

गरकेो यनरदा् को ्छता्ताकयप
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ि. श्ी यिललता अरताल्ले यिय् .............. िता गरकेो सरर 
फैसलता को ्छता्ताकयप

ग. ्स यववतार स्बद् यियसल ्सै कता्तादाल् िता रहेको ्छ 
घ.  ्सिता लेयिएको यठक सताचो हो, ्झठुता ठहर ेसहुलँता ब्ुझताउलता ।

यनवेरक
यनि...............

इय् सवं्् ............. सताल................ियहनता..................
ग्े.....................रोि ्भुि् ।
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अनसूुची-१४
(रफता ७९ को उपरफता (४) सगँ स्बयनि्)

स्पय् रोककताको आरे्

ियुनवे्ी  न्ताय्क सयिय्

सं् ोिक श्ी.............................................................................
सरस् श्ी...............................................................................
सरस् श्ी................................................................................

आरे्

स्ब् ................. सतालको यनबेरन न.

यवष्ः स्पय् हस्तान्रर रोककता

.......................... यिललता ............................... पतायलकता ....... विता 
न .... बसने  ........................... ्छोरता/्छोरी/श्ीि्ी वषदा ........ (प्रथि 
पषि) यनवेरक ................................................................

यवरुद्ध
.......................... यिललता ............................... पतायलकता ....... विता 
न .... बसने  ....................... ्छोरता/्छोरी/श्ीि्ी वषदा ........ (रोश्ो पषि) 
यबपषिी ................................................................
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्सिता यनवेरकको िताग बिोयिि......यिल्
लता............................................पतायलकता, विता नं.... षेि.फ.........
यक.नं........ िगगतािता बनेको.........को नताििता रहेको अवणिताको..................
वगदायफटको चतार ्लले घर र यलग लगतापता् सिे् यवपषिी....स्पयति यनि 
यवपषिीबताट अन् अयं््तारहरुको िनिरुी यवनता हक हस्तान्रर हुन सकने 
आ्कंता गरी यनवेरकले यरएको यनवेरन उपर प्रतारय्भक रुपिता िताचँव्ुझ 
गरतादा व्होरता िनतायसव रयेिएको हुरँता हताललताई प्रत्षिजीको नताििता रहेको 
उयललयि् घरिगगताको हक हस्तान्रर गनदा यसफताररस नयरन वितालताई र 
अकको आरे्  नभएस्िकता लतायग उति घरिगगताको हक हस्तान्रर नगनुदा /
गनदा नयरन ु भनी ितालपो् कता्तादाल्को नताििता सिे् सथतानी् सरकतार 
सचंतालन ऐन २०७४ को रफता ४९ (६) बिोयिि ् ो रोककताको आरे्  ितारी 
गररयरएकता ्छौं । ् ो आरे्  यियसल सतािेल रतािी स्वयनि् कता्तादाल्हरुिता 
पठताईयरन ु। ्ो आरे्  अनसुतार रोककता भएको ितानकतारी प्रताप्त गरी यियसल 
सतािेल रताखन ुर यन्ितानसुतार पे् गनुदा  ।

ईय् सवं्................सताल.............ितायहनता...........ग्े‘..........रोि 
्भुि् ।
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अनसूुची-१५
(रफता ८८ को उपरफता (६) सगँ स्बयनि्)

नककलको लतायग यनवेरन

न्ताय्क सयिय्
ियुनवे्ी नगरपतायलकतािता पे् गरकेो

यनवेरन पत्
यवष्ः नककल पताउ ँभनने बतार े।

................... बसने .............................................................. 
यनवेरक/वतारी/प्रय्वतारी

यवरुद्ध

............... बसने .................................................................... 
यवपषिी/वतारी/प्रय्वतारी

िदु्ताः ..................................
...................................... ।

ि यनवेरक यनवेरन रस्रु वताप् रु. १०।– सताथै रतािी यन्न व्होरता 
यनवेरन गरदा्ुछः
(१) उपरोति यवपषिीसगँको उललेयि् िदु्तािता अध््नको लतायग रहेता्कता 

कतागिता्हरु आवश्क परकेो हुरँता प्रितायर् प्रय्यलपी पताउ ँभनी 
्ो यनवेरन सताथ उपयसथ् भएको ्ुछ । अ्ः नककलको प्रितायर् 
प्रय्यलपी पताउ ँ। 
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रहेता् 
क) ...........................................................................
ि) ...........................................................................
ग) ...........................................................................
घ)  ...........................................................................
ङ)  ...........................................................................

२) लेयिएको व्होरता यठक सताचँो ्छ, ्झटुिता ठहर ेकतानून बिोयिि सहुलँता 
ब्ुझताउलँता । 

यनवेरक
यनि ..........................

इय् स्व््  ......... सताल .... ियहनता .... ग्े रोि ्... ्भुि् ................

cf1fn],
/fh]Gb| axfb'/ cof{n

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