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बनेपा नगरपालिका न्यालयक सलिलि (काययलिलि सम्बन्िी) ऐन २०७५
सभािाट पाररि लिलििः२०७५।०२।१४
प्रिालिकरि लिलििः२०७५।०२। २९
स्थानीय राजपत्रिा प्रकालिि लिलििः२०७५। ०४ ।२९
२०७५ सािको ऐन नं २
प्रस्िािनािः न्यालयक सलिलििे प्रचलिि काननू बिोलजि उजरु ीको कारिाही र लकनारा गर्ाय अपनाउनपु ने काययलिलि िय गरी स्पष्टिा,
एकरूपिा एिं पारर्लियिा कायि गरी काननू को िासन िथा न्याय प्रलिको जनलिश्वास कायि राखीरहनको िालग प्रचिनिा रहेको
संघीय काननू िा भए र्ेलख बाहेक थप काननू ी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे,
नेपािको संलििानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोलजि बनेपा नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे र् -१
प्रारलम्भक
१. संलिप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि “बनेपा नगरपालिका न्यालयक सलिलि (काययलिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन िरू
ु न्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषािः लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा;
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(क) “उजरु ी” भन्नािे सलिलि सिि परे को उजरु ीबाट िरुु भएको प्रचलिि काननू बिोलजि सलिलििे कारिाही र
लकनारा गने उजरु ी सम्झनपु छय र यस िब्र्िे र्इु िा सो भन्र्ा बढी पि बीच उत्पन्न लििार्िाइ सिेि जनाउछ
।
(ख) “खाम्ने” भन्नािे सम्पलिको िलू याक
ं न गररर्ा आिश्यक िलू य पग्ु ने हर्िाई सम्झनु पर्यछ ।
(ग) “चिन चिाईलर्ने” भन्नािे लनियय पश्चाि हक अलिकार प्राप्त भएको व्यलििाई कुनै िस्िु िा सम्पलि
लनयािानसु ार उपिब्ि गराइलर्ने काययिाई सम्झनपु र्यछ ।
(घ) “जिानि” भन्नािे कुनै व्यलि िा सम्पलििाई न्यालयक सलिलििे चाहेको िखििा उपलस्थि िा हालजर
गराउन लिएको लजम्िा िा उिरर्ालयत्ििाई सम्झनपु र्यछ ।
(ङ) “िािेिी” भन्नािे न्यालयक सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रका लििार्हरुिा सम्िलन्िि पििाई िझु ाईने म्यार्,
सचू ना, आर्ेि, पजू ी िा जानकारी पत्र ररिपिू यक िझु ाउने काययिाई सम्झनपु छय ।
(च) “िायर्ाि” भन्नािे सम्पलिको लििरि िा गन्िी गरे को संख्या जलनने व्यहोरा िा सम्पलिको फााँटिारी िा
िगििाई सम्झनपु र्यछ ।
(छ) “िोलकएको” िा “िोलकए बिोलजि” भन्नािे यस ऐन अन्िगयि बनेको लनयििा िोलकए बिोलजि सम्झनपु छय
।
(ज) “र्रपीठ” भन्नािे न्यालयक सलिलि सिि पेि हुन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्ििा र्िाय हुन नसक्ने
कारि र अिस्था जनाइय अलिकारप्राप्त अलिकारीिे िेलखलर्ने लनर्ेिन िा व्यहोरािाई सम्झनपु र्यछ ।
(झ) “नािेसी” भन्नािे कुनै व्यलिको नाि, थर र ििन सिेिको लिस्िृि लििरि खि
ु ाइएको व्यहोरािाई
सम्झनपु र्यछ ।
(ञ) “नालिि” भन्नािे कुनै लििार्को लिषयिा र्फा ८ बिोलजि लर्एको उजरु ी, लनिेर्न िा लफरार् सम्झनपु छय ।
(ट) “लनियय लकिाब” भन्नािे सलिलििे उजरु ीिा गरे को लनिययको अलभिेख राख्नको िालग खडा गरे को उजरु ीिा
लनियय गरे को व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारिको संलिप्त उलिेख भएको लकिाब सम्झनपु छय ।
(ठ) “पञ्चकृ लि िोि” भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पलिको स्थिगि िथा स्थानीय अििोकन िलू याक
ं न गरी
चिन चललिको िलू यिा लिक्री लििरि हुनसक्ने उलचि ठहराएर लनलश्चि गरे को िुलयिाई सम्झनपु र्यछ ।
(ड) “पेिी” भन्नािे न्यालयक सलिलि सिि सनु िु ाइको िालग पेि हुने काििाई सम्झनपु र्यछ ।
(ढ) “प्रलिबार्ी” भन्नािे बार्ीिे जसका उपर उजरु ी र्िाय गर्यछ सो व्यलि िा संस्थािाइ सम्झनपु छय । यस सब्र्िे
र्ेस् पिािाइ सिेि जनाउनेछ ।
(ि) “िकपत्र” भन्नािे लििार् सम्बन्ििा जानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरे का कुरा िेलखने िा िेलखएको
कागजिाई सम्झनपु छय ।
(ि) “बन्र् ईजिास” भन्नािे न्यालयक सलिलि अन्िगयि लनरुपि हुने लििार्हरु िध्ये गोप्य प्रकृ लिको लििार्
भएको र सम्िद्ध पिहरुलिच गोपलनयिा कायि गनय आिश्यक र्ेलखएिा सम्िद्ध पिहरु िात्र सहभागी
हुनेगरी प्रिन्ि गरीएको सनु िु ाई कििाई सम्झनपु छय ।
(थ) “बार्ी” भन्नािे कसै उपर सलिलि सिि उजरु ी र्िाय गने व्यलि िा संस्था सम्झनपु छय । यस िव्र्िे उजरु ीकरिा
िा लनिेर्क िा प्रथि पिा सिेििाइ जनाउनेछ ।
(र्) “िि
ु ििी” भन्नािे सलिलि अन्िगयि लिचारािीन लबिार् अन्य अड्डा अर्ािििा सिेि लिचारालिन
भईरहेको अिस्थािा सलिलििे लनियय गर्ाय अन्य लिचारालिन िद्ध
ु ािा प्रभालिि हुने र्ेलखएिा प्रभाि पाने
िद्ध
ु ाको फै सिा नभएसम्ि प्रभालिि हुने िद्दु ा स्थलगि गने काययिाई सम्झनपु छय ।
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(ि) “िगापाि” भन्नािे घरजग्गा र त्यससाँग अन्िर लनलहि टहरा, बोट लिरुिा, खलु िा जलिन र त्यसिा रहेका
सबैखािे संरचना िा चचेको जग्गा, छे उछाउ, सेरोफे रो र सम्पिू य अियििाई सम्झनपु र्यछ ।
(न) “सर्रस्याहा” भन्नािे िरौटीिा रहेको रकिको िगि कट्टा गरी आम्र्ानीिा िाध्ने काययिाई सम्झनपु छय ।
(प) “सभा” भन्नािे बनेपा नगरपालिकाको नगरसभा सम्झनपु छय ।
(फ) “सलिलि” भन्नािे बनेपा नगरपालिको न्यालयक सलिलििाइय सम्झनपु छय र सो िव्र्िे स्थानीय ऐनको र्फा
४८ को उपर्फा (६) बिोलजिको सलिलििाइय सिेि जनाउनेछ ।
(ब) “साि िसािी” भन्नािे हरे क िषयको िालग छुट्टा छुट्टै हुने गरी प्रलििषयको लनलिि स्थायी रुपिा िय गररएको
ििय सम्झनपु छय ।
(भ) “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनपु छय ।
(ि) "संलििान" भन्नािे नेपािको संलििान सम्झनपु छय ।
पररच्छे र्-२
सलिलिको अलिकार
३. उजरु ीिा लनियय सम्बन्िी काििः सलिलििा र्िाय भएका नालिस िा उजरु ीको लनियय गने िा र्िाय भएको नालिि िा उजरु ीको
कुनै व्यहोरािे िगि कट्टा गने अलिकार सलिलििाइय िात्र हुनेछ ।
४. लनियय सम्बन्िी बाहेक अन्य काििः
(१) र्फा ३ िा उलिेख भएको िा प्रचलिि काननू िे सलिलि िा सलिलिको
सर्स्यिे नै गने भन्ने व्यिस्था गरे को िा काययको प्रकृ लििे सलिलि िा सलिलिको सर्स्यिे नै गनयपु ने स्पष्ट भैरहेको
र्ेलख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा िोलकएको कियचारी र त्यसरी निोलकएकोिा सलिलििे लनियय गरी
िोके को िा अलिकार प्रर्ान गरे को कियचारीिे गनयपु नेछ ।
(२)

िोलकएको िाखा प्रिख
ु िा िोलकएका अन्य कियचारीिे यस ऐन र प्रचलिि काननू बिोलजि िोलकएको काि
गर्ाय सलिलिको संयोजक िा सलिलििे िोके को सर्स्यको प्रत्यि लनर्ेिन, र्ेखर्ेख र लनयन्त्रििा रही गनयपु नेछ ।
५. यस ऐन बिोलजि काययलिलि अििम्बन गनयपु नेिः सलिलििे उजरु ी र्िाय िा उजरु ीको कारिाही र लकनारा गर्ाय प्रचलिि
र सम्बलन्िि सघं ीय काननू िा स्पष्ट उलिेख भए र्ेलख बाहेक यस ऐन बिोलजिको काययलिलि अििम्बन गनयपु नेछ ।
६. सलिलििे हेनेिः सलिलििाइय र्ेहाय बिोलजिको उजरु ीहरूिा कारिाही र लकनारा गने अलिकार रहनेछिः
(क)
(ख)
(ग)

स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगयिको उजरु ी,
िेिलििाप ऐन,२०६८ अनसु ार िेिलििापको िालग नगरपालिकािा प्रेलषि उजरु ी,
संलििानको अनसु चू ी-८ अन्िगयिको एकि अलिकार अन्िगयि सभािे बनाएको काननू बिोलजि
लनरूपि हुने गरी लसलजयि उजरु ी, िथा
(घ) प्रचलिि काननू िे नगरपालिकािे हेने भलन िोके का उजरु ीहरू ।
७. सलिलिको िेत्रालिकारिः सलिलििे र्फा ६ को अलिनिा रही र्ेहाय बिोलजिका उजरु ीहरूिा िात्र िेत्रालिकार ग्रहि गने
िथा कारिाही लकनारा गनेछिः
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(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

व्यलिको हकिा उजरु ीका सबै पि नगरपालिकाको भौगोलिक िेत्रालिकार लभत्र बसोबास गरीरहेको,
प्रचलिि काननू र सलं ििानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अर्ािि िा न्यायािीकरि िा लनकायको
िेत्रालिकार लभत्र नरहेको,
नगरपालिकाको िेत्रालिकार लभत्र परे का कुनै अर्ािि िा लनकायबाट िेिलििाप िा लििापत्रको
िालग प्रेलषि गरीएको,
अचि सम्पलि सिािेि रहेको लिषयिा सो अचि सम्पलि नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालिकार
लभत्र रलहरहेको, िथा
कुनै घटनासाँग सम्बलन्िि लिषयिस्िु रहेकोिा सो घटना नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्र लभत्र घटेको ।
पररच्छे र्-३
उजरु ी िथा प्रलििार् र्िाय

८. लबिार् र्िाय गनेिः
(१) कसै उपर लबिार् र्िाय गर्ाय िा उजरु ी चिाउाँर्ा प्रचलिि काननू बिोलजि हकर्ैया पगु ेको व्यलििे सलिलिको
िोलकएको िाखा सिि उजरु ी र्िाय गनयसक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजि उजरु ी लर्ंर्ा यस ऐन िथा प्रचलिि काननू बिोलजि खि
ु ाउनपु ने कुरा सबै खि
ु ाइय िथा
पयु ायउनपु ने प्रलक्रया सबै परु ागरी अनसु चू ी-१ बिोलजिको ढााँचािा लर्नपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा िेलखए र्ेलख बाहेक उजरु ीिा र्ेहाय बिोलजिको व्यहोरा सिेि खि
ु ाउनपु नेछिः
(क) बार्ीको नाि, थर, ििन र लनजको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को नाि;
(ख) प्रलिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनजको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा िाग्नेगरी स्पष्ट
खि
ु ेको ििन;
(ग) नगरपालिकाको नाि सलहि सलिलिको नाि;
(घ) उजरु ी गनयपु रे को व्यहोरा र सम्पिू य लििरि;
(ङ) नगरपालिकािे िोके अनसु ारको र्स्िरु बझु ाएको रलसर् िा लनस्सा;
(च) सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उजरु ी रहेको व्यहोरा र सम्बलन्िि काननू ;
(छ) बार्ीिे र्ािी गरे को लिषय र सोसाँग सम्बन्िीि प्रिािहरू;
(ज) हर्म्यार् िाग्ने भएिा हर्म्यार् लभत्र रहेको िथा हकर्ैया पगु ेको सम्बन्िी व्यहोरा ।
(झ) कुनै सम्पलिसाँग सम्बलन्िि लिषय भएकोिा सो सम्पलि चि भए रहेको स्थान, अिस्था िथा अचि भए
चारलकलिा सलहि सम्पिी एलकन गनय सलकने आिश्यक लििरि ।
(४) प्रचलिि काननू िा कुनै लििेष प्रलक्रया िा ढााँचा िा अन्य के लह उलिेख भएको रहेछ भने सो सन्र्भयिा आिश्यक
लििरि सिेि खि
ु ेको हुनपु नेछ ।
(५) कुनै लकलसिको िलिपलू िय भराउनुपने अथिा बण्डा िगाउनपु ने अिस्थाको उजरु ीको हकिा त्यस्िो िलिपलू िय िा
बण्डा िा चिनको िालग सम्बलन्िि अचि सम्पलिको लििरि खि
ु ेको हुनपु नेछ ।
९. लबिार् र्िाय गरी लनस्सा लर्नेिः
(१) उजरु ी प्रिासकिे र्फा ८ बिोलजि प्राप्त उजरु ी र्िाय गरी बार्ीिाइय िारे ख िोलक अनसु चू ी-२ बिोलजिको
ढााँचािा लबिार् र्िायको लनस्सा लर्नपु नेछ ।
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(२)

उपर्फा (१) बिोलजि िारे ख लर्नु पने अिस्थािा िारे ख िोक्र्ा अनसु चू ी-३ बिोलजिको ढााँचािा िारे ख भपायइय
खडा गरी सम्बलन्िि पिको र्स्िखि गराइय लिलसि सािेि राख्नपु छय ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजि िारे ख भपायइिय ा िोलकएको िारे ख िथा उि लिलििा हुने कायय सिेि उलिेख गरी
सम्बलन्िि पििाइय अनसु चू ी-४ बिोलजिको ढााँचािा िारे ख पचाय लर्नपु नेछ ।
१०. उजरु ी र्रपीठ गनेिः
(१) उजरु ी प्रिासकिे र्फा ८ बिोलजि पेि भएको उजरु ीिा प्रलक्रया नपगु ेको र्ेलखए परु ा गनयपु ने र्ेहायको प्रलक्रया
परु ा गरी अथिा खि
ु ाउनपु ने र्ेहायको व्यहोरा खि
ु ाइ लयाउनु भन्ने व्यहोरा िेलख पांच लर्नको सिय िोलक िथा
लबिार् र्िाय गनय नलिलने भए सो को कारि सलहिको व्यहोरा जनाइय र्रपीठ गरे िा बार्ीिाइय उजरु ी लफिाय लर्नपु नेछ
।
(२)

उपर्फा (१) बिोलजि प्रलक्रया नपगु ेको भलन र्रपीठ गरी लफिाय गरे को उजरु ीिा र्रपीठिा उलिेख भए
बिोलजिको प्रलक्रया परु ा गरी पाच लर्नलभत्र लयाएिा र्िाय गररलर्नपु छय ।
(३) उपर्फा (१) बिोलजिको र्रपीठ आर्ेि उपर लचि नबझ्ु ने पििे सो आर्ेि भएको लिलििे लिन लर्न लभत्र उि
आर्ेिको लिरूध्र्िा सलिलि सिि लनिेर्न लर्न सक्नेछ ।
(४) उपर्फा (३) बिोलजि लर्एको लनिेर्न व्यहोरा िनालसब र्ेलखए सलिलििे उपर्फा (१) बिोलजिको र्रपीठ बर्र
गरी लबिार् र्िाय गनय आर्ेि लर्नसक्नेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोलजि आर्ेि भएिा उजरु ी प्रिासकिे त्यस्िो लबिार् र्िाय गरी अरू प्रलक्रया परु ा गनयपु नेछ ।
११. र्िाय गनय नहुनेिः उजरु ी प्रिासकिे र्फा ८ बिोलजि पेि भएको उजरु ीिा र्ेहाय बिोलजिको व्यहोरा लठक भएनभएको
जााँच गरी र्िाय गनय नलिलने र्ेलखएिा र्फा १० बिोलजिको प्रलक्रया परु ा गरी र्रपीठ गनयपु नेछिः
प्रचलिि काननू िा हर्म्यार् िोलकएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उजरु ी परे नपरे को;
प्रचलिि काननू बिोलजि सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उजरु ी रहे नरहेको;
काननू बिोलजि िाग्ने र्स्िरु र्ालखि भए नभएको;
कुनै सम्पलि िा अलिकारसाँग सम्बलन्िि लिषयिा लििार् लनरूपि गनयपु ने लिषय उजरु ीिा सिािेि
रहेकोिा त्यस्िो सम्पलि िा अलिकार लिषयिा उजरु ी गनय बार्ीको हक स्थालपि भएको प्रिाि
आिश्यक पनेिा सो प्रिाि रहे नरहेको,
(ङ) उि लिषयिा उजरु ी गने हकर्ैया बार्ीिाइय रहे नरहेको,
(च) लिखििा परु ागनयपु ने अन्य ररि पगु े नपगु ेको ।
१२. र्ोहोरो र्िाय गनय नहुनेिः
(१) यस ऐनिा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन प्रचलिि काननू बिोलजि सलिलि िा अन्य कुनै अर्ािि िा
लनकायिा कुनै पििे उजरु ी गरी सलिलि िा उि अर्ािि िा लनकायबाट उजरु ीिा उलिेख भएको लिषयिा
प्रिाि बलु झ िा नबलु झ लििार् लनरोपि भैसके को लिषय रहेको छ भने सो उजरु ीिा रहेका पि लिपिको बीचिा
सोलह लिषयिा सलिलििे उजरु ी र्िाय गनय र कारिाही गनय हुर्ाँ नै ।
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

(२)

उपर्फा (१) बिोलजि र्िाय गनय नलिलने उजरु ी भि
ु िि र्िाय भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी भएपलछ उजरु ी
जनु सक
ु ै अिस्थािा रहेको भए पलन सलिलििे उजरु ी खारे ज गनयपु नेछ ।
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१३. उजरु ीसाथ लिखि प्रिािको सक्कि पेि गनयपु नेिः उजरु ीसाथ पेि गनयु पने प्रत्येक लिखि प्रिािको सक्कि र कलम्ििा
एक प्रलि नक्कि उजरु ीसाथै पेि गनयपु नेछ र उजरु ी प्रिासकिे त्यस्िो लिखििा कुनै कै लफयि जनाउनपु ने भए सो जनाइ
सो प्रिाि सम्बलन्िि लिलसििा राख्नेछ ।
१४. उजरु ी िथा प्रलििार् र्िाय र्स्िरु िः
(१) प्रचलिि काननू िा लबिार् र्िाय र्स्िरु िोलकएकोिा सोलह बिोलजि िथा र्स्िरु निोलकएकोिा एक सय रूपैयााँ
बझु ाउनपु नेछ ।
(२) प्रचलिि काननू िा प्रलििार् र्िाय र्स्िरु निाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रलििार् र्िाय र्स्िुर िाग्नेछ ।
१५. लिलखि प्रलििार् पेि गनयपु नेिः
(१) प्रलिबार्ीिे र्फा २० बिोलजि म्यार् िा सचू ना प्राप्त भएपलछ म्यार् िा सचू नािा िोलकएको सियािलि लभत्र
उजरु ी प्रिासक सिि आफै िा िारे स िाफय ि लिलखि प्रलििार् र्िाय गनयपु नेछ ।
(२)

उपर्फा (१) बिोलजि प्रलििार् पेि गर्ाय प्रलिबार्ीिे भएको प्रिाि िथा कागजािका प्रलिलिलप साथै संिग्न
गरी पेि गनयपु नेछ ।
(३) प्रलििार्ीिे लिलखि प्रलििार् लर्ाँर्ा अनसु चू ी-५ बिोलजिको ढााँचािा लर्नपु नेछ ।
१६. प्रलििार् जााँच गनेिः
(१) उजरु ी प्रिासकिे र्फा १५ बिोलजि पेि भएको प्रलििार् जााँच गरी काननू बिोलजिको ररि पगु ेको िथा म्यार्
लभत्र पेि भएको र्ेलखए र्िाय गरी सलिलि सिि पेि हुने गरी लिलसि सािेि गनयपु नेछ ।
(२)

उपर्फा (१) बिोलजि प्रलििार् र्िाय हुने भएिा उजरु ी प्रिासकिे प्रलिबार्ीिाइय बार्ी लििानको िारे ख
िोक्नपु नेछ ।
१७. लिखििा परु ागनयपु ने सािान्य ररििः
(१) प्रचलिि काननू िथा यस ऐनिा अन्यत्र िेलखए र्ेलख बाहेक सलिलि सिि र्िाय गनय लयाएका उजरु ी िथा
प्रलििार्िा र्ेहाय बिोलजिको ररि सिेि परु ा गनयपु नेछिः
(क) एफोर साइज को नेपािी कागजिा बायााँ िफय पााँच सेलन्टलिटर, पलहिो पृष्ठिा िीरिफय र्ि सेलन्टलिटर र
त्यसपलछको पृष्ठिा पााँच सेलन्टलिटर छोडेको िथा प्रत्येक पृष्ठिा बलिस हरफिा नबढाइय कागजको एकािफय
िात्र िेलखएको
(ख) लिखि र्िाय गनय लयाउने प्रत्येक व्यलििे लिखिको प्रत्येक पृष्ठको िीर पछ
ु ारिा छोटकरी र्स्िखि गरी
अलन्िि पृष्ठको अन्त्यिा िेखात्िक िथा लयाप्चे सलहछाप गरे को
(ग) कुनै काननू व्यिसायीिे लिखि ियार गरे को भए लनजिे पलहिो पृष्ठको बायााँ िफय लनजको काननू व्यिसायी
र्िाय प्रिािपत्र नंबर, नाि र कानून व्यिसायीको लकलसि खि
ु ाइय र्स्िखि गरे को, िथा
(घ) लिखिको अलन्िि प्रकरििा यस लिखििा िेलखएको व्यहोरा लठक सााँचो छ, झट्ठु ा ठहरे काननू बिोलजि
सहुि
ाँ ा बझु ाउाँिा भन्ने उलिेख गरी सो िलु न लिखि र्िाय गनय लयाएको िषय, िलहना र गिे िथा िार खि
ु ाइय
लिखि र्िाय गनय लयाउने व्यलििे र्स्िखि गरे को, ।
िर ब्यहोरा पयु ायइय पेि भएको लिखि लिनिाइ यो उपर्फािे बािा पारे को िालनने छै न ।
6

(२)

लिखििा लिषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरि प्रकरि छुट्याइय संयलिि र ियायलर्ि भाषािा िेलखएको हुनपु नेछ ।

(३)

लिखििा पेटबोलििा परे को स्थानको पलहचान हुने स्पष्ट लििरि र व्यलिको नाि, थर , ठे गाना िथा अन्य
लििरि स्पष्ट खि
ु ेको हुनपु नेछ ।
(४) लिखि र्िाय गनय लयाउने िा सलिलििा कुनै कागज गनय आउनेिे लनजको नाि, थर र ििन खि
ु ेको नागररकिा
िा अन्य कुनै प्रिाि पेि गनयपु छय ।
१८. नक्कि पेि गनयपु नेिः उजरु ी िा प्रलििार् र्िाय गनय लयाउनेिे लिपिीको िालग उजरु ी िथा प्रलििार्को नक्कि िथा सि
ं ग्न
लिखि प्रिािहरूको नक्कि साथै पेि गनयपु छय ।
१९. उजरु ी िा प्रलििार् सि
ं ोिनिः
(१) लिखि र्िाय गनय लयाउने पििे सलिलििा र्िाय भइसके को लिखििा िेखाइ िा टाइप िा िद्रु िको सािान्य त्रटु ी
सच्याउन लनिेर्न लर्न सक्नेछ ।
(२)

(३)

उपर्फा (१) बिोलजिको लनिेर्निा िाग बिोलजि सच्याउाँर्ा र्ािी िथा प्रलििार्िा गरीएको िाग िा र्ािीिा
िि
ु भिु पििा फरक नपने र िेखार िा टाइप िा िद्रु िको सािान्य िृटी सच्याउन िागगरे को र्ेखेिा उजरु ी
प्रिासकिे छुट्टै पचाय खडा गरर सो बिोलजि सच्याउन लर्न सक्नेछ ।
उपर्फा (२) बिोलजि संिोिन भएिा सो को जानकारी उजरु ीको अको पििाइय लर्नपु नेछ ।
पररच्छे र्-४
म्यार् िािेिी िथा िारे ख

२०. म्यार् सचू ना िािेि गनेिः
(१) उजरु ी प्रिासकिे र्फा ९ बिोलजि लबिार् र्िाय भएपलछ बलढिा साि काययलर्न लभत्र प्रलिबार्ीका नाििा
प्रचलिि काननू िा म्यार् िोलकएको भए सोलह बिोलजि र निोलकएको भए पन्र लर्नको म्यार् लर्इय सम्बलन्िि
िडा कायायिय िाफय ि उि म्यार् िा सचू ना िािेि गनय पठाउनेछ ।
(२)

उपर्फा (१) बिोलजि म्यार् िा सचू ना िािेि गर्ाय र्फा ९ बिोलजिको उजरु ी िथा उि उजरु ी साथ पेि भएको
प्रिाि कागजको प्रलिलिपी सिेि संिग्न गरी पठाउनपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन एक भन्र्ा बलढ प्रलिबार्ीिाइय म्यार् लर्नुपर्ाय प्रिाि
कागजको नक्कि कुनै एकजना िि
ु प्रलिबार्ीिाइय पठाइय बााँलकको म्यार्िा प्रिाि कागजको नक्कि
फिानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा िेलख पठाउनपु नेछ ।
(४) उपर्फा (१) बिोलजि प्राप्त भएको म्यार् िडा कायायियिे बलढिा लिन लर्न लभत्र िािेि गरी िािेिीको व्यहोरा
खि
ु ाइय सलिलििा पठाउनु पनेछ ।
(५) उपर्फा (१) बिोलजि म्यार् िािेि हुन नसके िा र्ेहाय बिोलजिको लिद्यिु ीय िाध्यि िा पलत्रकािा सचू ना
प्रकािन गरे र म्यार् िािेि गनयपु नेछिः
(क) म्यार् िािेि गररनपु ने व्यलिको कुनै फ्याक्स िा इयिेि िा अन्य कुनै अलभिेख हुन सक्ने लिद्यिु ीय िाध्यिको
ठे गाना भए सो िाध्यिबाट
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(ख) प्रलिबार्ीिे म्यार् िािेिी भएको जानकारी पाउन सक्ने िनालसब आिार छ भन्ने र्ेलखएिा सलिलिको
लनिययबाट कुनै स्थानीय र्ैलनक पलत्रकािा सचू ना प्रकािन गरे र िा स्थानीय एफ.एि. रे लडयो िा स्थानीय
टेलिलभजनबाट सचू ना प्रसारि गरे र; िा
(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् िािेि गराउाँर्ा म्यार् िािेि हुन सक्ने िनालसब कारि र्ेलखएिा
सलिलिको आर्ेिबाट त्यस्िो सरकारी लनकाय िाफय ि ।
(६) यस ऐन बिोलजि म्यार् जारी गनयपु र्ाय अनसु चू ी-६ बिोलजिको ढााँचािा जारी गनयपु नेछ ।
२१. रोहिरिा राख्नपु नेिः यस ऐन बिोलजि िडा कायायिय िाफय ि िािेि गररएको म्यार्िा सम्बलन्िि िडाको अध्यि िा
सर्स्य िथा कलम्ििा र्इु जय ना स्थानीय भिार्लि रोहिरिा राख्नपु नेछ ।
२२. रीि बेरीि जााँच गनेिः
(१) उजरु ी प्रिासकिे म्यार् िािेिीको प्रलििेर्न प्राप्त भएपलछ रीिपिू यकको िािेि भएको छ िा छै न जााँच गरी
आिश्यक भए सम्बलन्िि िडा सलचिको प्रलििेर्न सिेि लिइय रीिपिू यकको र्ेलखए लिलसि सािेि रालख िथा
बेरीिको र्ेलखए बर्र गरी पनु िः म्यार् िािेि गनय िगाइय िािेिी प्रलि लिलसि सािेि राख्नपु नेछ ।

(२)

उपर्फा (१) बिोलजि जााँच गर्ाय सम्बलन्िि कियचारीिे बर्लनयि रालख कायय गरे को र्ेलखए उजरु ी प्रिासकिे
सो व्यहोरा खि
ु ाइय सलिलि सिि प्रलििेर्न पेि गनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजिको प्रलििेर्नको व्यहोरा उपयि
ु र्ेलखए सलिलििे सम्बलन्िि कियचारी उपर कारिाहीको
िालग काययपालिका सिि िेलख पठाउनसक्नेछ ।
२३. िारे खिा राख्नपू नेिः
(१) उजरु ी प्रिासकिे र्फा ९ बिोलजि लबिार् र्िाय गरे पलछ उजरु ीकिायिाइय र र्फा १६ बिोलजि प्रलििार् र्िाय
गरे पलछ प्रलिबार्ीिाइय िारे ख िोलक िारे खिा राख्नपु छय ।

(२)

उजरु ीका पिहरूिाइय िारे ख िोक्र्ा िारे ख िोलकएको लर्न गररने कािको व्यहोरा िारे ख भपायइय िथा िारे ख
पचायिा खि
ु ाइय उजरु ीका सबै पििाइय एकै लििानको लिलि िथा सिय उलिेख गरी िारे ख िोक्नपु छय ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजि िारे ख िोलकएको सियिा कुनै पि हालजर नभए पलन िोलकएको कायय सम्पन्न गरी अको
िारे ख िोक्नपु ने भएिा हालजर भएको पििाइय िारे ख िोलक सियिा हालजर नभइय पलछ हालजर हुने पििाइय
हालजर भएको पििाइ िोलकएको लिलि र सियिा एकै लििान हुनेगरी िारे ख िोक्नपु छय ।
(४) यस र्फा बिोलजि िोलकएको िारे खिा उपलस्थि भएका पिहरूिाइय रोहिरिा रालख सलिलििे उजरु ीको
कारिालह गनयपु छय ।
(५) उपर्फा (४) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन िोलकएको िारे खिा कुनै पि उपलस्थि नभए पलन सलिलििे
लबिार्को लिषयिा कारिाही गनय बािा पनेछैन ।
२४. सलिलिको लनियय बिोलजि हुनेिः सलिलििे म्यार् िािेिी सम्बन्ििा प्रचलिि काननू िथा यस ऐनिा िेलखए र्ेलख
बाहेकको लिषयिा आिश्यक प्रलक्रया लनिायरि गनय सक्नेछ ।
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पररच्छे र्-५
सनु िाइय िथा प्रिाि बुझ्ने सम्बन्ििा
२५. प्रारलम्भक सनु िाइयिः
(१) िेिलििापबाट लबिार् लनरुपि हुन नसकी सलिलििा आएका लबिार् प्रलििार् र्िाय िा बयान िा सो सरहको
कुनै कायय भएपलछ सनु िाइयको िालग पेि भएको लबिार्िा उपिब्ि प्रिािका आिारिा ित्काि लनियय गनय
सलकने भएिा सलिलििे लबिार् पेि भएको पलहिो सनु िाइयिा नै लनियय गनय सक्नेछ ।
(२)

सलिलि सिि पेि भएको लबिार्िा उपर्फा (१) बिोलजि ित्काि लनियय गनय सलकने नर्ेलखएिा सलिलििे
र्ेहाय बिोलजिको आर्ेि गनय सक्नेछिः(क) लबिार्िा िख
ु नलििेको कुरािा यकीन गनय प्रिाि बझ्ु ने िा अन्य कुनै कायय गने;
(ख) लबिार्िा बझ्ु नपु ने प्रिाि यलकन गरी पिबाट पेि गनय िगाउने िा सम्बलन्िि लनकायबाट िाग गने आर्ेि गने;
(ग) िेिलििापका सम्बन्ििा लबिार्का पिहरूसाँग छिफि गने; िथा
(घ) लबिार्का पि उपलस्थि भएिा सनु िु ाइको िालग िारे ख िथा पेलिको सिय िालिका लनिायरि गने ।
(३) उपर्फा (१) र (२) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन सलिलििे स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२)
बिोलजिको उजरु ीिा िेिलििापको िालग पठाउने आर्ेि गनयपु नेछ ।
२६. प्रिाि र्ालखि गनेिः बार्ी िा प्रलिबार्ीिे कुनै नयााँ प्रिाि पेि गनय अनिु लि िाग गरी लनिेर्न पेि गरे िा उजरु ी प्रिासकिे
सोलह लर्न लिन सक्नेछ ।
२७. लिखि जााँच गनेिः
(१) सलिलििे उजरु ीिा पेि भएको कुनै लिखिको सत्यिा परीिि गनय रे खा िा हस्िािर लििेषज्ञिाइय जााँच गराउन
जरूरी र्ेखेिा सो लिखििाइय असत्य भन्ने पिबाट परीिि र्स्िरु र्ालखि गनय िगाइय रे खा िा हस्िािर
लििेषज्ञबाट लिखि जााँच गराउन सक्नेछ ।
(२)

उपर्फा (१) बिोलजि जााँच गर्ाय िनालसब िालफकको सिय िोलक आर्ेि गनयपु नेछ र सिय लभत्र जााँच सम्पन्न
हुनको िालग यथासम्भि व्यिस्था गनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोलजि जााँच गर्ाय लिखि असत्य ठहरीएिा लिखि सत्य रहेको भन्ने पिबाट िागेको र्स्िरु
असि
ु गरी उपर्फा (१) बिोलजि र्स्िरु र्ालखि गने पििाइय भराइयलर्नपु छय ।
२८. सािी बझ्ु नेिः
(१) सलिलिबाट सािी बझ्ु ने आर्ेि गर्ाय सािी बझ्ु ने लर्न िोलक आर्ेि गनयपु नेछ । सािी राख्र्ा एक पििाट बढीिा
५ जनासम्ि राख्न सलकनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजि आर्ेि भएपलछ उजरु ी प्रिासकिे उजरु ीको पििाइय आर्ेििा उलिेख भएको लिलििा
सािी बझ्ु ने िारे ख िोक्नपु नेछ ।
(३) सािी बझ्ु ने िारे ख िोलकएको लर्निा आफ्नो सािी सलिलि सिि उपलस्थि गराउनु सम्बलन्िि पिको र्ालयत्ि
हुनेछ ।
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२९. सलिलिको िफय बाट बकपत्र गराउनेिः
(१) यस ऐनिा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन नाबािक िा अिि िा िृध्र्िृध्र्ा पि रहेको उजरु ीिा
सालि बकपत्रको िालग िोलकएको िारे खको लर्न उपलस्थि नभएको िा उपलस्थि नगराइएको सािीिाइय सलिलििे
म्यार् िोलक सलिलिको िफय बाट लझकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजि सािी लझकाउाँर्ा बकपत्र हुने िारे ख िोलक म्यार् जारी गनयपु नेछ र उजरु ीका पिहरूिाइय
सिेि सोलह लििानको िारे ख िोक्नपु नेछ ।
३०. सािी बकपत्र गराउनेिः
(१) उजरु ी प्रिासकिे सािी बकपत्रको िालग िोलकएको लर्न पिहरूसाँग लनजहरूिे उपलस्थि गराउन लयाएका
सालिको नािाििी लिइय सलिलि सिि पेि गनयपु नेछ ।
(२) सािी बकपत्रको िालग िोलकएको िारे खको लर्न उजरु ीका सबै पििे सािी उपलस्थि गराउन लयाएको भए
कायायिय खलु नासाथ िथा कुनै पििे सािी उपलस्थि गराउन नलयाएको भए लर्नको बाह्र बजेपलछ सलिलििे
उपिब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनपु नेछ ।
३१. बन्र्ेज गनय सक्नेिः
(१) सािीको बकपत्र गराउाँर्ा उजरु ीको लिषयिस्िु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा सािी िा उजरु ीको पििाइय अपिालनि
गने िा लझझ्याउने िा अनलु चि प्रकारको प्रश्न सोलिएिा सलिलििे त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पििाइय बन्र्ेज गनय
सक्नेछ ।
(२) नाबािक िा िृध्र् िा असि िा लबरािीिे सािी बक्नपु ने भइय त्यस्िो उजरु ीिा कुनै पिको उपलस्थलि िा अन्य
कुनै िनालसब कारििे सािीिाइय बकपत्र गनय अनलु चि र्बाि परे को िा पने प्रबि सम्भािना रहेको छ भन्ने
सलिलििाइय िागेिा सलिलििे त्यस्िो पिको प्रत्यि उपलस्थलििाइय बन्र्ेज गरी लनज सािीिे नर्ेख्ने गरी िात्र
उपलस्थि हुन आर्ेि गनय सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजि आर्ेि गरे िा सािीिे नर्ेख्ने गरी पि उपलस्थि हुने व्यिस्था लििाउने र्ालयत्ि सलिलिको
हुनेछ ।
(४) उपर्फा (१) िा (२) बिोलजि गर्ाय सलिलििे उजरु ीसाँग सम्बलन्िि आिश्यक प्रश्न ियार गरी सलिलिको िफय बाट
बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
३२. पेिी सचू ी प्रकािन गनयपु नेिः
(१) उजरु ी प्रिासकिे प्रत्येक हप्ता िक्र
ु िार अगािी हप्ताको िालग पेिी िोलकएको लबिार्हरूको साप्तालहक पेिी
सचू ी िथा िोलकएको लर्न उि लर्नको िालग पेिी िोलकएका लबिार्हरूको पेिी सचू ी प्रकािन गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजिको सचू ी संयोजकिे र लनजको अनपु लस्थलििा लनजिे लजम्िेिारी िोके को सलिलिको
सर्स्यिे प्रिालिि गनयपु नेछ ।
३३. र्ैलनक पेिी सचू ीिः
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(१) उजरु ी प्रिासकिे र्फा ३२ बिोलजिको साप्तालहक पेिी सचू ीिा चढेका लबिार् हरूको िोलकएको लर्नको पेिी
सचू ी ियार गरी एक प्रलि सचू ना पाटीिा टााँस्न िगाउनपु नेछ िथा एक प्रलि सलिलिका सर्स्यहरूिाइय उपिब्ि
गराउनपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजिको सचू ीिा लबिार्हरू उलिेख गर्ाय लबिार् र्िायको आिारिा र्ेहायको क्रििा ियार गरी
प्रकािन गराउनपु नेछिः(क) नाबािक पि भएको लबिार्;
(ख) िारररीक असििा िा अपाङ्गिा भएको व्यलि पि भएको लबिार्;
(ग) सिरी िषय उिेर परु ा भएको िृध्र् िा िृध्र्ा पि भएको लबिार्; िथा
(घ) लबिार् र्िायको क्रिानसु ार पलहिे र्िाय भएको लबिार् ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजि पेिी सचू ी ियार गर्ाय िलु ििीबाट जागेका िथा सिोच्च अर्ािि, उच्च
अर्ािि िथा लजलिा अर्ाििबाट पनु िः इन्साफको िालग प्राप्त भइय र्िाय भएको लबिार्को हकिा िरू
ु िा
सलिलििा र्िाय भएको लिलििाइय नै र्िाय लिलि िालन क्रि लनिायरि गनयपु नेछ ।
(४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानसु ार नै सलिलििे लबिार्को सनु िाइय र कारिाही िथा लकनारा गनयपु नेछ ।
३४. उजरु ी प्रिासकको लजम्िेिारी हुनेिः पेिी सचू ीिा चढेका लबिार्हरू कायायिय खि
ु ेको एक घण्टा लभत्र सलिलि सिि
सनु िाइयको िालग पेि गने िथा उि लर्नको िोलकएको कायय सलकए पलछ सलिलिबाट लफिाय बलु झलिइय सरु लिि राख्ने
लजम्िेिारी उजरु ी प्रिासकको हुनेछ ।
३५. प्रिाि सनु ाउन सक्नेिः सलिलििे र्फा २५ बिोलजि िोलकएको िारे खको लर्न उपलस्थि सबै पििाइय अको पििे पेि
गरे को प्रिाि एिि् कागजाि र्ेखाइय पलढ बााँची सनु ाइय सो बारे िा अको पिको कुनै कथन रहेको भए लिलखि बयान गराइय
लिलसि सािेि गराउन सक्नेछ ।
३६. लबिार्को सनु िाइय गनेिः
(१) सलिलििे र्िु ै पिको कुरा सनु ी लनजहरूको लबिार्को सनु िाइय िथा लनियय गनयपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजिको सनु िाइय िथा लनियय गर्ाय उपलस्थि भएका पिहरूको रोहिरिा गनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोलजि लबिार्को सनु िाइय गर्ाय इजिास कायि गरी सनु िाइय गनय िनालसि र्ेलखएिा सोही अनसु ार
गनय सक्नेछ ।
(४) पिहरूिे इच्छाएिा आफ्नो िफय िाट काननू व्यिसालय िक
ु रर गरी सनु िु ाइिा सहभागी हुन सक्ने छन् ।
िर र्बु ै पिको भनाइ िथा लजलकर सन्ु निाइ उपर्फा ३ अनसु ारको इजिास कायि गनय बािा हुने छै न ।
३७. बन्र् इजिासको गठन गनयसक्ने
(१) सलिलििे िलहिा िथा बािबालिका सिािेि रहेको िथा आिश्यक र्ेखेको अन्य लबिार्को सनु िाइयको िालग
बन्र् इजिास कायि गरी सनु िाइय गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजिको बन्र् इजिासिा लबिार्का पि िथा अन्य सरोकारिािा बाहेक अन्य व्यलििाइय
इजिासिा प्रिेि गनय नपाउने गरी बन्र् इजिासको गठन गनयपु नेछ ।
(३) बन्र् इजिासबाट हेररने लबिार्को कागजाि, काि कारिाही, लपडीिको नाि थर ठे गाना िगायिका लिषय गोप्य
राख्नपु नेछ ।
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३८. बन्र् इजिास सम्बन्िी अन्य व्यिस्थािः
(१) बन्र् इजिासबाट हेररएका लबिार्हरूको कागजािको प्रलिलिलप बार्ी, प्रलििालर् र लनजको लहििा असर परे को
कुनै सरोकारिािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ि गराउनहु र्ुाँ नै ।
(२)
(३)

उपर्फा (१) बिोलजिको लबिार्को िथ्य खि
ु ाइय कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रेषि हुन लर्नु हुर्ाँ नै ।
उपर्फा (२) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन सलिलििे पिको गोपलनयिा िथा लहििा प्रलिकुि प्रभाि
नपने गरी सिाचार संप्रेषि गनय भने कुनै बािा पनेछैन ।
३९. थप प्रिाि बझ्ु नेिः लबिार्को सनु िाइयको क्रििा लबिार्को कुनै पिको अनरु ोििा िा लबिार् सनु िाइयको क्रििा सलिलि
आफै िे थप प्रिाि बझ्ु नपु ने र्ेखिे ा उजरु ीका पिहरूिाइय थप प्रिाि पेि गनय पेि गने िारे ख िोलक आर्ेि गनय सक्नेछ ।
४०. स्िाथय बालझएको लबिार् हेनय नहुनेिः
(१) सलिलिको सर्स्यिे र्ेहायका लबिार्को कारिाही र लकनारािा संिग्न हुनहु र्ुाँ नै िः(क) आफ्नो िा नलजकको नािेर्ारको हक लहि िा सरोकार रहेको लबिार्
स्पष्टीकरििः यस उपर्फाको प्रयोजनको िालग "नलजकको नािेर्ार" भन्नािे अपिु ािी पर्ाय काननू बिोलजि
अपिु ािी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलिकिा क्रििा रहेको व्यलि, िािा, िाइज,ु सानीआिा, ठूिीआिा, सानोबाब,ु
ठूिोबाब,ू पलि िा पत्नी िफय का सास,ू ससरु ा, फूप,ु फूपाज,ु सािा, जेठान, सािी, लर्र्ी, बलहनी, लभनाज,ु
बलहनी ज्िाइय, ाँ भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइय, ाँ भाञ्जी बहु ारी िथा त्यस्िो नािाका व्यलिको एकासगोििा
रहेको पररिारको सर्स्य सम्झनपु छय ।
(ख) लनजिे अन्य कुनै हैलसयििा गरे को कुनै कायय िा लनज संिग्न रहेको कुनै लिषय सिािेि रहेको कुनै लबिार्;
(ग) कुनै लिषयिा लनजिे लबिार् चलने िा नचलने लिषयको छिफििा सहभालग भइय कुनै राय लर्एको भए सो
लिषय सिािेि रहेको लबिार्; िा
(घ) अन्य कुनै कारििे आिारभिू रूपिा लनज र लनजको एकाघरसगं ोिका पररिारका सर्स्यको कुनै स्िाथय
बालझएको लबिार् ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजिको कुनै अिस्था र्ेलखएिा जनु सर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछय उि सर्स्यिे लबिार् हेनय
नहुने कारि खि
ु ाइय आर्ेि गनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) को प्रलिकुि हुने गरी कुनै सर्स्यिे कुनै लबिार्को कारिालह र लकनारािा सहभालग हुन िागेिा
लबिार्को कुनै पििे आिश्यक प्रिाि सलहि लबिार्को कारिालह लकनारा नगनय लनिेर्न लर्न सक्नेछ र सो
सम्बन्ििा काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसु ार हुनेछ ।
(४) उपर्फा (३) अनसु ार लबिार् लनरुपि हुन नसक्ने अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था
अनसु ारको सभािे िोके को सलिलििे काि कारिालह र लकनारािा गनेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोलजि गर्ाय सभािे लबिार्का पिहरूिाइय सोलह उपर्फा बिोलजि गलठि सलिलिबाट लबिार्को
कारिालह लकनारा हुने कुराको जानकारी गराइय उि सलिलि सिि उपलस्थि हुन पठाउनपु नेछ ।
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पररच्छे र्-६
लनियय र अन्य आर्ेि
४१. लनियय गनयपु नेिः
(१) सलिलििे सनु िाइयको िालग पेि भएको लबिार् हेर्ाय कुनै प्रिाि बझ्ु नपु ने बााँलक नरलह लबिार् लकनारा गने अिस्था
रहेको र्ेलखएिा सोलह पेिीिा लबिार्िा लनियय गनयपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजि लनियय गरे पलछ लनिययको व्यहोरा लनियय लकिाबिा िेलख सलिलििा उपलस्थि सर्स्यहरू
सबैिे र्स्िखि गनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोलजि गरीएको लनिययको र्फा ४२ र अन्य प्रचलिि काननू बिोलजि खि
ु ाउनपु ने लििरि खि
ु ेको
पिू य पाठ लनियय भएको लिलििे बलढिा साि लर्न लभत्र ियार गरी लिलसि सािेि राख्नपु छय ।
(४) उपर्फा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन सियाभाि अथिा अन्य कुनै िनालसब कारििे गर्ाय सोलह
लर्न लबिार् लनियय गनय नसक्ने भएिा आगालि हप्ताको कुनै लर्नको िालग अको पेिी िारे ख िोक्नपु नेछ ।
(५) सलिलििा एकै िििा लनियय हुन नसके िा बहुििको लनियय िान्ने हुनेछ ।
४२. लनिययिा खि
ु ाउनपु नेिः
(१) सलिलििे र्फा ४१ बिोलजि गरे को लनिययको पिू पय ाठिा यस र्फा बिोलजिका कुराहरू खि
ु ाइय अनसु चू ी-७
बिोलजिको ढााँचािा ियार गनयपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजि पिू पय ाठ ियार गर्ाय बार्ी िथा प्रलिबार्ीको लजलकर, लनियय गनयपु ने र्ेलखएको लिषय, र्िु ै
पिबाट पेि भएको प्रिािका कुराहरू सिेिको लिषय खि
ु ाउनपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए र्ेलख बाहेक पिू पय ाठिा र्ेहायका कुराहरू सिेि खि
ु ाउनपु नेछिः(क) िथ्यको ब्यहोरा,
(ख) लबिार्को कुनै पििे काननू व्यिसायी राखेको भएिा लनजिे पेि गरे को बहस नोट िथा बहसिा उठाइएका िि
ु
लिषयहरु,
(ग) लनियय गनयको िालग आिार लिइएको प्रिािका साथै र्िु ै पिबाट पेि भएको प्रिाि िथा त्यसको लिश्लेषि,
(घ) लनियय कायायन्ियन गनयको िालग गनयपु ने लिषयहरूको लसिलसिेिार उलिेखन सलहिको िपलसि खण्ड िथा
(ङ) लनियय उपर पनु रािेर्न िाग्ने भएिा पनु रािेर्न िाग्ने लजलिा अर्ाििको नाि र के कलि लर्नलभत्र पनु रािेर्न
गनयपु ने हो सो सिेि ।
(४) उपर्फा (२) िथा (३) िा उलिेख भएर्ेलख बाहेक र्ेहायका कुराहरु सिेि लनिययिा खि
ु ाउन सक्नेछ,
(क) सािी िा सजयलिनको बकपत्रको साराि
ं
(ख) कुनै नजीरको व्याख्या िा अििम्बन गरे को भए सो नजीरको लििरि र लबिार्िा उि नजीरको लसध्र्ान्ि के
कुन आिारिा िागु भएको हो अथिा िागु नभएको हो भन्ने कारि सलहिको लिश्ले षि
(ग) लनिययबाट कसैिाइय कुनै कुरा लर्नु भराउनु पने भएको भए कसिाइय के कलि भराइय लर्नपु ने हो सोको लििरि;
िथा
(घ) लबिार्को क्रििा कुनै िािसािान िा प्रिािको रुपिा के लह िस्िु सलिलि सिि पेि भएको भए सो िािसािान
िा िस्िक
ु ो हकिा के गने हो भन्ने लिषय ।
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४३. प्रारलम्भक सनु िाइयिा लनियय हुनसक्नेिः (१) सलिलििे पलहिो सनु िाइयको िालग पेि भएको अिस्थािा नै लबिार्िा थप
प्रिाि बलु झरहनपु ने अिस्था नरहेको र्ेखेिा अथिा हर्म्यार् िा हकर्ैया िा सलिलिको िेत्रालिकार नरहेको कारििे
लबिार् लनियय गनय नलिलने र्ेखेिा पलहिो सनु िाइयिा नै लनियय गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजिको लनियय िेत्रालिकारको अभाि रहेको कारििे भएको अिस्थािा िेत्रालिकार ग्रहि
गने अर्ािि िा स्थानीय िह िा अन्य लनकायिा उजरु ी गनय जानु भलन सम्बलन्िि पििाइय जानकारी लर्नु पनेछ ।
४४. लनियय सि
ं ोिनिः (१) सलिलि सिि लबिार्को पि िा कुनै सरोकारिािािे लबिार्को लनिययिा भएको कुनै िेखाइयको
त्रटु ी सि
ं ोिन गरी पाउन लजलकर लिइय लनिययको जानकारी भएको पैंलिस लर्न लभत्र लनिेर्न लर्न सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोलजिको लनिेर्न परी सलिलििे हेर्ाय सािान्य त्रटु ी भएको र संिोिनबाट लनिययको िि
ू
आियिा कुनै हेरफे र नहुने अिश्थािा छुट्टै पचाय खडा गरी लनिेर्न बिोलजि लनियय संिोिन गने आर्ेि लर्नसक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजिको आर्ेि िि
ू लनिययको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनेछ ।
४५. लनिययिा हेरफे र गनय नहुनेिः (१) सलिलिका सर्स्य अथिा अरु कसैिे पलन सलिलिका सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसके पलछ
लनिययिा कुनै प्रकारको थपघट िा के रिेट गनय हुर्ाँ नै ।

(२) कसैिे उपर्फा (१) बिोलजि को कसरु गने कियचारीिाइय आिश्यक कारिाहीको िालग सम्बलन्िि
लनकायिा िेलख पठाउनपु नेछ ।
४६. लनियय भएपलछ गनयपु ने कारिालहिः (१) उजरु ी प्रिासकिे सलिलिबाट लनियय भएपश्चाि लनियय लकिाबिा सलिलिका
सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको यलकन गरी लनियय लकिाब र लिलसि लजम्िा लिनपु छय ।

(२) यस ऐन बिोलजि लनिययको पिू पय ाठ ियार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसके पलछ उजरु ी प्रिासकिे
लनिययको कायायन्यिय गनयका िालग ित्काि गनयपु ने के लह कायय भए सो सम्पन्न गरी लिलसि अलभिेखको िागी पठानपु छय
।
४७. लनियय गनयपने अिलििः (१) सलिलििे प्रलििार् र्ालखि भएको िा बयान गनयपु नेिा प्रलिबार्ीको बयान भएको लिलििे
िथा प्रलििार् र्ालखि नभएको िा बयान नभएकोिा सो हुनपु ने म्यार् भि
ु ान भएको लिलििे सािान्यििः नब्बे लर्नलभत्र
लबिार्को अलन्िि लनियय गनयपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजिको सियािलि गिना गर्ाय िेिलििापको िालग पठाइयएको लबिार्को हकिा
िेिलििापको प्रलक्रयािा िागेको सिय कटाइय अिलि गिना गनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) िा जनु सुकै कुरा िेलखएको भए िापलन लबिार्िा बझ्ु नपु ने प्रिाि िथा परु ा गनयपु ने प्रलक्रया
बााँलक नरही लबिार् लनियय गनय अङ्ग पलु गसके को भए सो पगु ेको पन्र लर्नलभत्र अलन्िि लनियय गनयपु नेछ ।
४८.

अन्िररि सरं ििात्िक आर्ेि जारी गनय सलकनेिः

स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा (८) को खण्ड (क) र्ेलख (ङ) सम्ि उलिेलखि अिस्थािा ित्काि अन्िररि
संरििात्िक आर्ेि जारी गनय सलकनेछ। यस्िो आर्ेि जारी गर्ाय लनिेर्किे पेि गरे को कागजाि, लनजको अिस्था र
बस्िगु ि पररलस्थलिको प्रारलम्भक छानलिन गरर ििकाि आर्ेि नगरे लनिेर्किाइ पनय सक्ने नकारात्िक प्रभािको
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िलु यांकन गनयु पर्यछ । न्यालयक सलिलििे जारी गने अन्िररि संरििात्िक आर्ेि अनसु चू ी ८ िा उललख गरे बिोलजि
हुनेछ ।

पररच्छे र्-७
सलिलिको सलचिािय
४९. सलिलिको सलचिाियिः (१)सलिलिको काययसम्पार्निाइय सहलजकरिा गनय एक सलचिािय रहने छ
(२) उपर्फा (१) ििोलजिको सलचिाियिा काययपालिकािे आिश्यिा अनसु ार उजरु ी प्रिासक, अलभिेख
प्रिासक िथा अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । सलचिाियको काययसम्पार्निाइय व्यिलस्थि गनय सलचिािय
अन्िगयि उजरु ी िाखा/ फााँट िथा अलभिेख िाखा /फााँट रहन सक्नेछ ।
५०. उजरु ी प्रिासकको काि, कियव्य र अलिकारिः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए र्ेलख बाहेक उजरु ी प्रिासकको काि,
कियव्य र अलिकार र्ेहाय बिोलजि हुनेछिः

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)

पेि भएका उजरु ी, प्रलििार् र अन्य लिखिहरु जााँच गरी रीि पगु ेको भए काननू बिोलजि िाग्ने र्स्िुर
लिइय र्िाय गने र र्िाय गनय नलिलने भए कारि जनाइय र्रपीठ गने;
लििार्िा प्रिािको िालग पेि भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसाँग लभडाइय लठक र्ेलखएिा प्रिालिि
गने र लिलसि सािेि राख्ने िथा सक्कििा के लह कै लफयि र्ेलखएिा सो जनाइय सम्बलन्िि पिको
सलहछाप गराइय राख्ने;
पेि भएका लिखि साथ संिग्न हुनपु ने प्रिाि िथा अन्य कागजाि छ िा छै न भए ठीक छ िा छै न
जााँच्ने;
सलिलिको आर्ेििे लझकाउनपु ने प्रलिबार्ी, सािी िा अन्य व्यलिको नाििा म्यार् जारी गने;
लििार्का पििाइय िारे ख िा पेिी िारे ख िोक्ने;
सलिलि सिि पेि हुनपु ने लनिेर्न र्िाय गरी आर्ेिको िालग सलिलि सिि पेि गने;
काननू बिोलजि िारे स लिने िथा गज्र
ु ेको िारे ख थाम्ने लनिेर्न लिइय आिश्यक कारिाही गने;
सलिलिबाट भएको आर्ेि कायायन्ियन गने गराउने;
सलिलििा पेि िा प्राप्त भएका कागजपत्र बझ्ु ने, भपायइय गने िगायिका काययहरु गने;
आिश्यकिानसु ार सलिलिको िफय बाट पत्राचार गने;
सलिलिको आर्ेििे िािेि गनयपु ने म्यार् िािेि गनेगराउने, िािेि भएको म्यार्को िािेिी जााँची
रीिपिू यकको नभए पनु िः जारी गने िथा अन्य अर्ािि िा लनकायबाट प्राप्त भएको नगरपालिकािे
िािेि गररलर्नपु ने म्यार् िािेि गने गराउने;
लनियय लकिाब र उजरु ीको लिलसि लजम्िा लिने;
सलिलििा र्िाय भएका लििार् िथा लनिेर्न िगायिका कागजािको अलभिेख ियार गने र िालसक िा
िालषयक प्रलििेर्न पेि गनयपु ने लनकाय सिि प्रलििेर्न ियार गरी संयोजकबाट प्रिालिि गराइय सम्बलन्िि
लनकायिा पठाउने;
आफ्नो लजम्िा रहेका उजरु ीका लिलसििा रहेका कागजािको रीिपिू यक नक्कि लर्ने;
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(ि)
(ि)
(ि)
(थ)

लजलिा अर्ािििा पनु रािेर्न िाग्ने गरी लनियय भएका लििार्िा पनु रािेर्न म्यार् जारी गरी िािेि
गनेगराउने;
अर्ािि िा अन्य कुनै लनकायिा लििार्को लिलसि िा कुनै कागजाि पठाउनपु ने भएिा सलिलििाइय
जानकारी गराइय लिलसि िा कागजाि पठाउने िथा लफिाय प्राप्त भएपलछ काननू बिोलजि सरु लिि राख्ने
व्यिस्था लििाउने;
लनियय लकिाब लजम्िा लिने; िथा
पेि भएका लनिेर्न िगायिका कागजाििा सलिलिबाट आर्ेि हुनपु ने िा लनकासा लिनपु नेिा सलिलि
सिि पेि गने ।

५१. अलभिेख प्रिासकको काि, कियव्य र अलिकारिः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख प्रिासकको काि,
कियव्य र अलिकार र्ेहाय बिोलजि हुनेछिः
(क) लनियय कायायन्ियन सम्बन्िीिः
(२) लनियय बिोलजि चिन चिाउनपु ने, कुनै कुरा लर्िाइयभराइय लर्नपु ने िगायिका लनियय
कायायन्ियनका िालग गनयपु ने काययहरु गने िथा लनियय कायायन्ियनको अलभिेख राखी काननू
बिोलजि लििरि पठाउनपु ने लनकायहरुिा लििरि पठाउने;
(३) लनियय कायायन्ियनको क्रििा लनिेर्न लर्एका पिहरुको िारे स लिने, सकार गराउने, गज्र
ु ेको
िारे ख थिाउने िगायिका काययहरु गने;
(४) सलिलिको आर्ेििे रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ािि िा लनकायबाट रोक्का भै आएको
जायजेथा अन्य अड्डा अर्ािििा र्ालखि चिान गनयपु ने भए सो गने;
(५) लनियय बिोलजि लििाि गने िगायिका अन्य कुनै काि गनयपु ने भए सो सिेि गने; िथा
(६) िेलखए र्ेलख बाहेकको कुनै कायय लनियय कायायन्ियनको क्रििा गनयपु ने भएिा सलिलि सिि
पेि गरी आर्ेि बिोलजि गने ।
(ख) अलभिेख संरिि सम्बन्िीिः
(१) अलभिेख िाखाको रे खर्ेख गरी लनियय भएका लिलसि सरु लिि राख्ने र काननू बिोलजि
सडाउनेपने कागजहरु सडाउने;
(२) लनियय भएका लिलसिहरुिा कागजाि जााँच गरी र्रुु स्ि रहेनरहेको हेने र लिलसि काननू
बिोलजि गरी र्रुु स्ि अिस्थािा राख्ने;
(३) काननू बिोलजि सडाउने कागजको लििरि ियार गरी सो लििरि सरु लिि रहने व्यिस्था
गने;
(४) अलभिेख िाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्ने र
आिश्यकिानसु ार लििरि ियार गने; िथा
(५) कुनै अर्ािि िा लनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि िा कुनै कागजाि िाग भै आएिा
रीिपिू यक पठाउने र लफिाय प्राप्त भएपलछ रीिपिू यक गरी सरु लिि राख्ने ।
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५२. उजरु ी प्रिासक िा अलभिेख प्रिासकको आर्ेि उपरको लनिेर्निः (१) यस ऐन बिोलजि उजरु ी प्रिासक िा अलभिेख
प्रिासकिे गरे को आर्ेि िा कारिाही उपर लचि नबझ्ु ने पििे सो आर्ेि िा कारिाही भएको पााँच लर्नलभत्र सलिलि
सिि लनिेर्न लर्न सक्नेछ ।

(२) सलिलििे उपर्फा (१) बिोलजि पेि भएको लनिेर्न उपर सनु ुिाइय गरी लनिेर्न पेि भएको बलढिा साि लर्न
लभत्र लनिेर्न उपरको कारिालह टुङ्ग्याउनपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन उपर्फा (१) बिोलजिको लनिेर्न उपर आर्ेि िा
लनियय गनयपु िू य के लह बझ्ु नपु ने भए सो बझु ेर िात्र लनियय िा आर्ेि गनयपु नेछ ।
पररच्छे र्-८
िेिलििाप सम्बन्िी व्यिस्था
५३. लििापत्र गराउनेिः (१) सलिलििे प्रचलिि काननू बिोलजि लििापत्र हुन सक्ने जनु सक
ु ै उजरु ीिा लििापत्र गराउन सक्नेछ
।
(२) लििार्का पिहरूिे लििापत्रको िालग अनसु चू ी-९ बिोलजिको ढााँचािा लनिेर्न लर्एिा सलिलििे उजरु ीिा लििापत्र
गराउन उपयि
ु र्ेखेिा लििापत्र गराइलर्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजि पिहरूिे लर्एको लनिेर्नको व्यहोरा सलिलििे र्िु ै पििाइय सनु ाइय त्यसको पररिाि सम्झाइय
पिहरूको लििापत्र गने सम्बन्ििा सहिलि रहेनरहेको एलकन गनयपु नेछ ।
(४) उपर्फा (३) बिोलजि सनु ाउाँ र्ा पिहरूिे लििापत्र गनय िञ्जरु गरे िा सलिलििे पिहरूको लनिेर्निा उलिेख भएको
व्यहोरा बिोलजिको लििापत्र िीन प्रलि ियार गराउनपु नेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोलजिको लििापत्रको व्यहोरा र पररिाि पिहरूिाइय पढीबााँची सनु ाइय लििापत्र गनय िञ्जरु भएिा
पिहरूको सलहछाप गराइय सलिलिका सर्स्यहरूिे लििापत्र कागज अनसु चू ी-१० बिोलजिको ढााँचािा प्रिालिि
गरी एक प्रलि सलिलििे अलभिेखको िालग लिलसििा राख्नपु नेछ िथा एक-एक प्रलि बार्ी िथा प्रलिबार्ीिाइय
लर्नपु नेछ ।
५४. िेिलििाप गराउन सक्नेिः (१) सलिलििे प्रचलिि काननू बिोलजि लििापत्र गनय लिलने उजुरीिा पिहरूबीच
िेिलििाप गराउन सक्नेछ ।
(२) पिहरूिे जनु सुकै िहिा लिचारािीन रहेको प्रचलिि काननू िे िेिलििापको िाध्यिबाट सिािान गनय सलकने
लििार्िा लििार्का पििे संयि
ु रूपिा सलिलि सिि लनिेर्न लर्न सक्नेछन् ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजि लनिेर्न लर्एकोिा िेिलििापबाट उजरु ीको लनरोपि हुन उपयि
ु र्ेलखएिा सलिलििे त्यस्िो
उजरु ी िेिलििापको िाध्यिबाट लनरोपि गनय िेलख पठाउनु पनेछ ।
(४) उपर्फा (३) बिोलजिको आर्ेिपलछ िेिलििाप सम्बन्िी कारिालह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच िेिलििाप
गराइयलर्नपु नेछ ।
(५) िेिलििाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोलकए बिोलजि हुनेछ ।
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५५. उजरु ी, लनियय प्रकृ यािा पठाउनेिः (१) सलिलििे यस ऐन बिोलजि िेिलििापको िाध्यिबाट उजरु ीको लनरोपि
गनय प्रलक्रया बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उजरु ीको लनरोपि हुन नसके िा पिहरूिाइय उजरु ीको पेिी
िारे ख िोलक काननू बिोलजि कारिाही गरी सनु िाइय िथा लनियय गने प्रलक्रया अगाडी बढाउनपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोलजिको उजरु ीिा
िेिलििाप िा लििापत्र हुन नसके िा सलिलििे अलिकार िेत्र रहेको अर्ािििा जाने भलन सनु ाइयलर्नपु नेछ ।
५६.

िेिलििाप िा लििापत्र हुन नसक्नेिः यस ऐनिा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन कुनै उजरु ीिा लििापत्र गराउाँर्ा
उजरु ीको प्रकृ लि िा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बार्ी भइय चिेको कुनै लििार् िा साियजलनक िथा सरकारी
सम्पलि िा लहििा असर पने र्ेलखएिा सलिलििे त्यस्िो लििार्िा लििापत्र गराउनेछैन । िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइय
अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनय चाहेिा भने लििापत्र गराइयलर्नपु नेछ ।
५७. िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेिः (१) सलिलििे सलिलि सिि सनु िाइयको िालग पेि भएको उजुरीिा िेिलििाप
हुनसक्ने सम्भािना रहेको र्ेखेिा पिहरूिाइय िेिलििापको िालग िारे ख िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजिको िारे खको लर्न सलिलििे लििार्का पि िथा लिपि, उपलस्थि भएसम्ि पििे पत्याइय
साथै लिइआएका अन्य व्यलि सिेि उपलस्थि गराइय िेिलििापको िालग छिफि गराइय पिहरूको बीचिा
सहिलि भएिा सहिलि भए बिोलजि लििापत्र कागज ियार गनय िगाइय लििापत्र गराइयलर्नपु नेछ ।
(३) उजरु ीिा िोलकएको म्यार्िा सलिलि सिि उपलस्थि नभएको िा उपलस्थि भएर पलन िारे ख गजु ारी लििार्िा
िारे खिा नरहेको पि अथिा लििार्िा पि कायि नभएको भए िापलन लििार्को पेटबोिीबाट उजरु ीको पि
कायि हुने र्ेलखएको व्यलि सिेि िेिलििापको िालग उपलस्थि भएिा सलिलििे िेिलििाप गराइय लििापत्रको
कागज गराइयलर्नपु नेछ ।
५८. प्रारलम्भक सनु िाइय पिू य िेिलििापिः (१) उजरु ी प्रिासकिे प्रारलम्भक सनु िाइयको िालग सलिलि सिि उजरु ी पेि
हुनपु िू य उजरु ीिा िेिलििाप हुनसक्ने अिस्था र्ेलखएिा िा पिहरूिे सो व्यहोराको लनिेर्न लिइय आएिा
लििापत्रको व्यहोरा खि
ु ेको कागज ियार गरी सलिलि सिि पेि गनयसक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजि गर्ाय लििापत्रिा अलन्िि सहिलि नजटु ेको भए िापलन पिहरू िेिलििापको िालग प्रलक्रयािा
जान सहिि भएिा उजरु ी प्रिासकिे पिहरूको लनिेर्न लिइय उजुरीिा िेिलििापको िालग िेिलििापकिाय सिि
पठाउने आर्ेिको िालग सलिलि सिि पेि गनयसक्नेछ ।
५९. िेिलििापकिायको सचू ी ियार गनेिः (१) सलिलििे िेिलििापको कायय गराउनको िालग र्ेहाय बिोलजिको योग्यिा
पगु ेको व्यलिहरूको लििरि खि
ु ाइय सम्भालिि िेिलििापकिायको सचू ी ियार गनेछिः
(क) कलम्ििा स्नािक िह उलििय गरे को,
(ख) कुनै राजनीलिक र्ि प्रलि आस्था राखी राजनीलििा सलक्रय नरहेको िथा
(ग) स्थानीय स्िरिा सिाजसेिीको रुपिा पलहचान बनाएको ।
(घ) िेिलििापकिायको ४८ घण्टा िालिि लिइ िेिलििापकिायको कायय गर्ै आएको
(ङ) २५ बषय उिेर परु ा भएको ।
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(च)

िाथी योग्यिािा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएिा पलन िेिलििाप सम्बलन्ि िालिि लिइ हाि
काि गरररहेकाको हकिा लनजिाइ लनरन्िरिा लर्न सलकने ।
(२) िेिलििापकिायको सचू ी ियार गरे पलछ सलिलििे सचू ी सभा सिि पेि गरी अनिु ोर्न गराउनुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजि सचू ी अनिु ोर्न भएपलछ सलिलििे साियजलनक जानकारीको िालग सचू ना प्रकािन गनयपु नेछ
िथा िेिलििापको िालग पठाउाँ र्ा प्रत्येक पििाइय सो सचू ी उपिब्ि गराउनपु नेछ ।
६०. िेिलििापकिायको सचू ी अद्यािलिक गनेिः (१) सलिलििे र्फा ५९ बिोलजि ियार भएको सचू ी प्रत्येक िषय अद्यािलिक
गनयपु नेछ ।
(२) प्रत्येक िषय अद्यािलिक गरे को िेिलििापकिायको सचू ी सलिलििे सभाबाट अनिु ोर्न गराउनपु नेछ ।
(३) यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोलजि िेिलििापकिायको सचू ीिा सचू ीकृ ि हुन योग्यिा पुगेको व्यलििे
सलिलि सिि सचू ीकृ ि गररपाउनको िालग अनसु चू ी-११ बिोलजिको ढााँचािा लनिेर्न लर्नसक्नेछ ।
६१. िेिलििापकिायको सचू ीबाट हटाउनेिः (१) सलिलििे र्फा ६० बिोलजि िेिलििापकिायको सूची अद्यािलिक गर्ाय
र्ेहायको अिस्थाका िेिलििापकिायको नाि सचू ीबाट हटाउनेछिः(क) लनजको िृत्यु भएिा;
(ख) लनजिे आफ्नो नाि सचू ीबाट हटाइयपाउाँ भन्ने लनिेर्न लर्एिा;
(ग) लनजिे नैलिक पिन र्ेलखने फौजर्ारी अलभयोगिा सजाय पाएिा;
(घ) लनज कुनै सस्ं थासाँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारे ज िा लिघटन भएिा; र
(ङ) सलिलििे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोलजि लनजिाइय सचू ीबाट हटाउने लनियय गरे िा ।
(च) बसाइं सराइ गरे िा ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजि सचू ीबाट नाि हटाइएका िेिलििापकिायहरूको नािाििी सलिलििे साियजलनक
सचू नाको िालग प्रकािन गनयपु नेछ ।
६२. िेिलििापको िालग सियािलि िोक्नेिः (१) सलिलििे यस ऐन बिोलजि िेिलििाको िालग िेिलििापकिाय पठाउाँर्ा
बलढिा लिन िलहना सम्िको सिय िोलक पठाउनेछ ।
(२) िेिलििापको िालग पठाउाँर्ा सािान्यियािः िलढिा िीनजना बाट िेिलििाप गराउने गरी िोक्नपु नेछ ।
६३. िेिलििापकिायको छनौटिः (१) सलिलििे िेिलििाप गराउने काययको िालग लििार्का पिहरूिाइय एक जना
िेिलििापकिायको छनौट गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोलजि गर्ाय पिहरूबीचिा एकजना िेिलििापकिायको िालग सहिलि नभएिा सलिलििे
पिहरूको सहिलििा लिन जना िेिलििापकिायको छनौट गनयपु नेछ ।
(३) पिहरूको बीचिा िेिलििापकिायको नाििा सहिलि हुन नसके िा सलिलििे िेिलििापकिायको सचू ीिा
रहेका िेिलििापकिायहरू िध्येबाट र्िु ै पिबाट एक-एक जना िेिलििापकिाय छनौट गनय िगाइय िेस्रो िेिलििापकिाय
छनौट गररलर्नपु नेछ ।
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(४) उजरु ीका सबै पिको सहिलििा िेिलििापकिायको सचू ीिा नरहेको यस ऐन बिोलजि िेिलििापकिाय हुन
अयोग्य नभएको कुनै व्यलि िा संस्थाबाट िेिलििाप प्रलक्रया अगाडी बढाउन सहिि भै लिलखि लनिेर्न लर्एिा सलिलििे
त्यस्िो व्यलि िा संस्थािाइय िेिलििापकिाय िोलकलर्नपु नेछ ।
६४. िेिलििापकिायको पररिियनिः (१) सलिलििे र्ेहायको अिस्था परर पिहरूिे लनिेर्न लर्एको अिस्थािा िेिलििापकिाय
पररिियन गररलर्नपु नेछिःर्फा ६१ बिोलजि िेिलििापकिायको सचू ीबाट हटाउने अिस्था भएिा;
पिहरूिे पारस्पररक सहिलििा िेिलििापकिाय हेरफे र गनय िञ्जरु भएिा;
लििार्को कुनै पििे िेिलििापकिाय प्रलि अलिश्वास रहेको लिलखि जानकारी गराएिा;
कुनै कारििे िेिलििापकिायिे िेिलििापिा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएिा;
लििार्को लिषयिस्ििु ा िेिलििापकिायको कुनै स्िाथय रहेको िेिलििापकिायिे जानकारी
गराएिा िा कुनै स्रोिबाट सलिलि सिि जानकारी भएिा; िथा
(च) िेिलििापकिायिे िेिलििापकिायको हैलसयििे काययगर्ाय र्फा ६६ िथा अन्य प्रचलिि
काननू बिोलजि पािन गनयपु ने आचरि पािन नगरे िा ।
(२) िेिलििापकिाय पररिियनको कारििे िोलकएको सियिा िेिलििापको कायय सम्पन्न हुन नसक्ने भएिा
सलिलििे बलढिा एक िलहना सम्िको सिय थप गनय सक्नेछ ।
६५. िेिलििापको िालग पठाउाँर्ा गने प्रलक्रयािः (१) सलिलििे कुनै उजरु ी िेिलििापको िालग िेिलििापकिाय सिि पठाउाँर्ा
पिहरूिाइय िेिलििापकिायको सम्पकय उपिब्ि गराइय िेिलििापकिाय सिि उपलस्थि हुने िारे ख िोलक र्ेहाय
बिोलजिको कागज साथै रालख िेलखपठाउनपु नेछिः
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

उजरु ीको सारसि
ं ेप िा िख्ु य िख्ु य कागजािको प्रलिलिपी;
उजरु ीको पि िा िारे स भए िारे सको नाि, थर, ििन र उपिब्ि भएसम्ि टेलिफोन नम्बर,
इयिेि, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकय लििरि; िथा
(ग) िेिलििाप सम्बन्िी प्रलक्रया सम्पन्न गनयपु ने स्थान र सिय ।
(२) िेिलििापकिायिे सलिलि सिि िाग गरे िा उजरु ीका कागजािहरूको नक्कि उपिब्ि गराउनपु नेछ ।
(३) िेिलििापको िालग िोलकएको सिय सम्पन्न भएको साि लर्न लभत्र उजरु ीको पिहरू सलिलि सिि
उपलस्थि हुने गरी िारे ख िोक्नपु नेछ ।
(४) उपर्फा (३) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन िेिलििापकिायिे िोलकएको सिय अगािै उजरु ी
सलिलि सिि लफिाय पठाउने लनियय गरे िा सो लनिययको जानकारी भएको साि लर्न लभत्र पिहरूिाइय सलिलि सिि उपलस्थि
हुनेगरी पठाउनपु नेछ ।
६६. िेिलििापिा अििम्बन गनयपु ने प्रलक्रयािः (१) सलिलििे पिहरूको सहिलििा िेिलििापको िालग छिफि गने िथा
अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि िथा िेिलििापकिायिाइय सोको जानकारी उपिब्ि गराउनुपनेछ ।
(क)
(ख)

िर पिहरूको सहिलििा िेिलििापकिायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन ।
(२) पिहरूिाइय उपर्फा (१) बिोलजि िेिलििापकिायिे िोके को स्थानिा िोलकएको सियिा उपलस्थि हुने
र्ालयत्ि रहनेछ ।
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(३) उपर्फा (२) बिोलजिको र्ालयत्ि पिहरूिे परु ा नगरे िा िेिलििापकिायिे िेिलििापको प्रलक्रया बन्र् गरी
सलिलििाइय सोको लिलखि जानकारी गराइय उजरु ीको कागजाि लफिाय पठाउनसक्नेछ ।
(४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापकिायिे पिहरूबीचिा सहजकिायको भलू िका गनेछ र उि भलू िका लनिायह
गने क्रििा लनजिे पिहरू बाहेक र्ेहायका व्यलिहरूसाँग सिेि एकि िा सािूलहक िािाय गनयसक्नेछिः
(क) लििार्को लिषयिा जानकारी रहेको उजरु ीका पििे रोजेको व्यलि; िथा
(ख) लििार्को लिषयिस्िक
ु ो बारे िा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिार्िी ।
(५) िेिलििापकिायिे पिहरूको सहिलििा पिहरूसाँग र्ेहाय बिोलजि िािाय गनयसक्नेछिः
(क) पिहरूसाँग एकि एकान्ििािाय; िथा
(ख) टेलिफोन िािाय, लभडीयो कन्रे न्स िा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट िािायिाप ।
(६) प्रचलिि काननू िथा यस ऐनको िान्यिा लिपरीि नहुनगे री पिहरूको सहिलििा िेिलििापकिायिे
िेिलििापको काययलिलि लनिायरि गनयसक्नेछ ।
६७. िेिलििापकिायको आचरििः (१) िेिलििापकिायिे र्ेहाय बिोलजिको आचरि पािन गनयपु नेछिः-

(क)
(ख)

िेिलििाप सम्बन्िी कारिाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पार्न गनयपु ने;
कुनै पिप्रलि झक
ु ाि, आग्रह, पिू ायग्रह नराख्ने िा राखेको र्ेलखने कुनै आचरि िा व्यिहार
नगने;
(ग) कुनै पििाइय डर, त्रास, झक्ु यान िा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन नहुने;
(घ) लििार् कायि रहेको अिस्थािा लििार्को कुनै पिसाँग आलथयक कारोबारिा साँिग्न नहुन;े
(ङ) िेिलििाप सम्बन्ििा बनेको प्रचलिि काननू िथा अन्य स्थालपि िान्यिा लिपरीि आचरि
गनय नहुने;
(च) िेिलििापको क्रििा पिहरुसाँग सम्िानजनक, सर्भािपिू य र सबै पिप्रलि सिान व्यिहार
कायि गने;
(छ) िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गरे को लिषयिस्िक
ु ो गोपनीयिा कायि राख्ने; िथा
(ज) िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि िा िस्िु प्रलक्रया सम्पन्न भएपलछ
िा लनज प्रलक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बलन्िि पििाइय सरु लिि लफिाय गने ।
(२) सलिलििे कुनै िेिलििापकिायिे उपर्फा (१) बिोलजिको आचरि पािना नगरे को उजरु ी परी िा सो
लिषयिा स्ियं जानकारी प्राप्त गरी छानलिन गर्ाय व्यहोरा लठक र्ेलखए त्यस्िो िेिलििापकिायिाइय िेिलििापकिायको
सचू ीबाट हटाउनेछ ।
६८. लिखि ियारी र लििापत्रिः (१) िेिलििापकिायिे पिहरुसाँगको छिफि पश्चाि िेिलििापको िालग र्िु ै पि सहिि
भएकोिा लििापत्र गराइय सहिलि भएको लिषयिस्िु बिोलजिको लििापत्रको लिखि ियार गरर सलिलि सिि
पठाउनपु नेछ ।
६९. िेिलििाप नभएको उजरु ीिा गनयपु ने कारिाहीिः (१) िेिलििापकिायिे पिहरु बीचिा िेिलििाप हुन नसके िा सो
व्यहोरा खि
ु ाइय प्रलििेर्न ियार गरी लििार्का सबै कागजाि सलहि सलिलििा लफिाय पठाउनपु नेछ ।
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(२) उपर्फा (१) बिोलजि गर्ाय िेिलििापकिायिे पिहरुिाइय सलिलि सिि हाजीर हुन जाने बलढिा साि
लर्नको म्यार् िोलक पठाउनु पनेछ ।
७०. िेिलििाप नभएको उजरु ीिा लनियय गनयपु नेिः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को लिबार्िा सलिलििे िेिलििापको
िालग पठाएको उजरु ीिा पिहरुबीच िेिलििाप हुन नसलक िेिलििापकिायको प्रलििेर्न सलहि प्राप्त हुन आएिा काननू
बिोलजि कारिाही गरी लनियय गनयपु छय ।

(२) उपर्फा (१) िा जनु सुकै कुरा िेलखएको भए िापलन र्ेहाय बिोलजिको उजरु ीिा अलिकारिेत्र ग्रहि गने
सम्बलन्िि अर्ािि िा लनकायिा उजरु ी गनय जानु भलन सनु ाइय पठाइयलर्नपु छय िः(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोलजिको लििार्िा; िथा
(ख) कुनै अर्ािि िा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रेलषि भएको लििार्िा ।
(३) उपर्फा (२) को र्ेहाय (ख) बिोलजिको लििार्िा सम्बलन्िि अर्ािि िा लनकायिा पठाउाँर्ा हालजर हुन
जाने िारे ख िोकी पठाउने िथा लिलसि सिेि नक्कि खडा गरी अलभिेख रालख सक्कि लिलसि सम्बलन्िि अर्ािि िा
लनकायिा पठाउनपु नेछ ।
७१.
िेिलििाप र्स्िरु िः िेिलििापिा जाने लििार्को हकिा िेिलििापकिायिे पिहरुिे सहिलििा लर्न िञ्जरु
भएर्ेलख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िरु िाग्नेछैन । िर पिहरूको सहिलििा िेिलििापकिायिे पिहरुबाट बढीिा रु ५००।/५००।- लिन पाउनेछन ।
७२.
सिर्ु ाय स्िरिा हुने सािर्ु ालयक िेिलििाप प्रिियन गनय कियचारी िोक्न सक्नेिः (१)सलिलििे स्थानीय स्िरिा
िेिलििाप प्रिध्र्यन गनयको िालग काययपालिकािा अनरु ोि गरे िा कियचारी खटाइय सिर्ु ाय स्िरिा िेिलििापको
प्रिध्र्यनात्िक काययक्रि गनय सलकनेछ ।
(२) सिर्ु ाय स्िरिा हुने सािर्ु ालयक िेिलििापको हकिा र्फा ५९ (१) अनुसारको योग्यिा िथा अनभु ि नभएका
िेिलििापकिायिाट िेिलििाप गराउन िािा पने छै न ।
(२) सलिलििे सिर्ु ायस्िरिा हुने सािर्ु ालयक िेिलििापको काययलिलि िोके ििोलजि हुनेछ ।

पररच्छे र्-९
लनियय कायायन्ियन सम्बन्िी व्यिस्था
७३. सलचिाियको लजम्िेिारीिः काययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रि र लनर्ेिनिा रलह सलचिाियिे सलिलिको लनियय
कायायन्ियन गने गराउने सम्बन्िी सम्पिू य काययको रे खर्ेख गने लजम्िेिारी िहन गनयपु नेछ ।
७४. सहयोग गनयपु नेिः (१) नगरपालिका कायायिय िथा सो अन्िगयिका सबै िडा कायायिय िथा अन्य कायायियिे यस ऐन
िथा प्रचलिि काननू बिोलजि सलिलििे गरे को लनियय बिोलजि व्यलि िा सस्ं था िा अन्य कसैसाँग असि
ु गनयपु ने जरीिाना
िा अन्य रकि असि
ु उपर गनय सहयोग गनयपु नेछ ।
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(२) यस ऐन िथा प्रचलिि काननू बिोलजि सलिलििे असि
ू गनयपने जरीिाना, लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको
रकि असि
ु उपर नभइय उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोलजिका कायायियहरुिे कुनै लसफाररि िा कुनै कायय गररलर्नेछैनन
।
७५. असि
ु उपर गनेिः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलिलिको लनियय बिोलजि कुनै पिसाँग जरीिाना िा लबगो िा अन्य कुनै
प्रकारको असि
ु उपर गनयपु ने भएिा सो पििे जरीिाना लिनय बझु ाउन लयाएिा बलु झ सर्रस्याहा गरी जरीिानाको िगि
कट्टा गनयपु नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोलजि असि
ु उपर नभएिा िगि राखी सम्बलन्िि पिको नाि नािेसी िथा जरीिाना रकि
सिेिको लििरि नगरपालिकाको कायायियका साथै सबै िडा कायायियिा सिेि अलभिेखको िालग पठाउनपु नेछ ।
(३) सम्बलन्िि कायायियहरुिे उपर्फा (२) बिोलजि िेलख आएिा त्यस्िो पिसाँग जरीिाना रकि असि
ु उपर
गरी अलभिेख िाखािा सर्रस्याहा गनय पठाउनपु नेछ ।
७६. भरीभराउ गनेिः (१) सलिलििे यस ऐन बिोलजि गरे को कुनै लनियय बिोलजि कुनै पििे राखेको र्स्िरु , िा अन्य कुनै
प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउने पििे भरी लर्नपु ने पिको त्यस्िो रकि भराइय लर्नपु ने स्रोि
खि
ु ाइय अनसु चू ी-१२ बिोलजिको ढााँचािा लनिेर्न लर्नपु नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोलजि लनिेर्न लर्ाँर्ा यथासम्भि नगर् रहेको बै ाँक खािा िा कुनै सहकारी िा बचि संस्थािा
रहेको रकि र सो नभएिा लििाि लबक्री गरी असि
ु उपर गनयपु ने अिस्था भएिा कुनै अचि सम्पलिको व्यहोरा खि
ु ाइय
लनिेर्न लर्नपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजिको लनिेर्निा र्फा ७८ बिोलजिको लििरि खि
ु ाइय लनिेर्न लर्नपु नेछ
७७. चिन चिाइयलर्नेिः (१) सलिलििे यस ऐन बिोलजि गरे को कुनै लनियय बिोलजि कुनै सम्पलि िा अलिकार िा कुनै
लिषयिस्िु िा सेिा िा अन्य कुनै लिषयको चिन पाउने ठहरे को पििे त्यस्िो चिन पाउने लिषयको लििरि खि
ु ाइय
अलभिेख प्रिासक सिि अनसु ूची-१३ को ढााँचािा लनिेर्न लर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोलजि लनिेर्न परे िा अलभिेख प्रिासकिे लनियय बिोलजिको लिषयको चिन
चिाइयलर्नपु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोलजिको लनिेर्न लर्ाँर्ा चिन चिाउनु पने सम्पलिको र्फा ७८ बिोलजिको लििरि
खि
ु ाउनपु नेछ ।
७८. सम्पलिको लििरि खि
ु ाउनपु नेिः भररभराउ गनय िा चिन चिाइ पाउनको िालग लनिेर्न लर्ने लििार्को पििे लनिेर्निा
सम्पलिको लििरि उलिेख गर्ाय र्ेहाय बिोलजिको लििरि खि
ु ाउनु पनेछिः-

(क)

अचि सम्पलिको लििरि
(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना िथा चार लकलिा;
(२) घर जग्गाको लकिा नम्बर िथा िेत्रफि;;
(३) घर रहेको भए घरको ििा िथा किि र सम्भि भएसम्ि िगयलफट;
(४) घर जग्गाको अिलस्थिी आिास िा औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा;
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(५)
(६)

कच्ची िा पलक्क सडकसाँग जोलडएको व्यहोरा;
घरजग्गाको स्िालित्ि रहेको व्यलिको नाि थर साथै स्िालित्ि भन्र्ा फरक व्यलिको
भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथै अन्य लििरि; िथा
(७) घरिा भएको िगापाि िथा खररर्लबलक्र हुन सक्ने न्यनू िि िलू य ।
(ख) चि सम्पलिको लििरििः
(१) चि सम्पलि रहेको ठाउाँ िथा भोग िा लनयन्त्रि राख्नेको नाि थर;
(२) बै ाँक खािािा रहेको नगर् भए खािािािको साथै बै ाँक िथा िाखाको नाि;
(३) चि सम्पलिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भालिि लबलक्र िलू य; िथा
(४) नगर् बाहेकको चि सम्पलि भए अिस्था, प्रकृ लि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र
साँख्या ।
७९. सम्पलि रोक्का राख्नेिः (१) अलभिेख प्रिासकिे र्फा ७५ िा ७६ बिोलजि लनियय कायायन्ियनको िालग लनिेर्न परे पलछ
र्ेखाइएको सम्पलिको हकिा आिश्यक पने जलि जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्ििा लनिययको िालग कायायपालिका सिि
पेि गने र काययपालिकाबाट रोक्का राख्ने लनियय गरे पछी लनियय बिोलजि जेथा रोक्का राख्नको िालग सो जेथा र्िाय रहेको
कायायिय िा रलजष्रेिन गने कायायियिा िेलख पठाउनपु नेछ ।

(२) बािी, ब्याज, बहाि िगायिको सम्पलिको हकिा लनिेर्न परे को बलढिा र्इु य लर्न लभत्र सम्पलि िायर्ाि
गनय िगाइय िायर्ाि गर्ायको सियिा नै आिश्यक पने जलि सम्पलि िा सोबाट प्राप्त हुने बािी, बहाि, ब्याज, िनु ाफा
आलर् आय लनयन्त्रि गनयु िा रोक्का राख्नपु छय र त्यसको भपायइय सम्बलन्िि पििाइय लर्नपु छय ।
(३) र्फा ७८ को र्ेहाय (ख) बिोलजिको सम्पलिको हकिा भररभराउको िालग आिश्यक पने जलि सम्पलि
रोक्का राखी रोक्काको सचू ना आिश्यकिाअनसु ार िेखा िाखा िा सम्बलन्िि बै ाँक िा सम्बलन्िि लनकायिा िरुु न्ि िेलख
पठाउनपु नेछ ।
(४) सम्पलि रोक्का सम्िलन्ि आर्ेि अनसु चू ी १४ बिोलजि हुनेछ ।
८०. सम्पलि लििाि गर्ाय अपनाउनपु ने काययलिलििः (१) काययपालिकािे यस ऐन बिोलजि भरीभराउ गनयपु ने लबगो िा कोटय
फी िा त्यस्िै कुनै रकि असि
ु उपर गनय र्फा ७८ को र्ेहाय (क) बिोलजि सम्पलिको लििरि खि
ु ाइय र्खायस्ि परे िा
त्यस्िो रकि भरी लर्नपु ने व्यलििाइय बझु ाउनपु ने रकि बझु ाउन साि लर्नको म्यार् लर्इय सचू ना जारी गनयपु छय ।

(२) उपर्फा (२) बिोलजिको म्यार्िा रकि बझु ाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीलर्नपु ने व्यलिको भरीपाउने व्यलििे
र्ेखाएको र्फा ७८ को र्ेहाय (क) बिोलजिको सम्पलि िायर्ाि गरीलयाउनपु छय ।
(३) र्ण्ड, जरीिाना, सरकारी लबगो िा कुनै अर्ािि िा लनकाय िा नगरपालिका िा सलिलिको लनिययिे असि
ु
उपर गनयपु ने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असि
ु उपर हुनपु ने व्यलििे बझु ाउन नलयाएिा लनजको जनु सक
ु ै चि, अचि
सम्पलि फे िा परे िा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नपु छय ।
(४) उपर्फा (३) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन जेथा जिानि िा कुनै प्रकारको नगर् िरौट र्ालखि
गरे को हकिा सो सम्पलिबाट खाम्ने जलि रकिको िालग उपर्फा (३) बिोलजि गरररहनपु र्ैन ।
(५) उपर्फा (४) बिोलजि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पलिको लििािको सचू ना सम्बलन्िि पििाइय
लर्इय सियसािारिको जानकारीको िालग लििाि हुने लिलि र सम्पलिको लििरि सलहिको साियजलनक सचू ना नगरपालिका,
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लजलिा प्रिासन कायायिय, लजलिा अर्ािि, लजलिा सिन्िय सलिलिको कायायिय िथा कोष िथा िेखा लनयन्त्रकको
कायायियिा टााँस्न िगाउनपु नेछ ।
(६) उपर्फा (५) बिोलजिको सचू नािा िोलकएको लर्निा उि सूचनािा िोलकएको सम्पलि पञ्चलकिे िोिबाट
िालथ बढाबढ प्रलक्रया बिोलजि लििाि गनयपु नेछ ।
(७) लििाि प्रलक्रयािा सम्भि भएसम्ि लजलिा अर्ािि, लजलिा प्रिासन कायायिय िा स्थानीय प्रिासन
कायायिय, स्थानीय प्रहरी कायायिय िथा नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायियका प्रलिलनलििाइय रोहिरिा
राख्नपु नेछ ।
(८) उपर्फा (६) बिोलजि गर्ाय उि सम्पलि कसैिे पलन लििाि सकार नगरे िा सोलह प्रलक्रयाबाट पनु िः
र्ोस्रोपटक लििाि गनयपु नेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसैिे लििाि सकार नगरे िा भराइयपाउने पि लनिेर्किाइय नै उि
सम्पलि पञ्चलकिे िोििा सकार गनय िगाउनपु नेछ ।
(९) उपर्फा (८) बिोलजि गर्ाय लनिेर्किे सम्पलि सकार गनय नचाहेिा पलछ अको जेथा खलु न आएका बखि
काननू बिोलजि गनेगरी लनजको लनिेर्न िािेिीिा राखी लििाििा चढाइयएको सम्पलि फुकुिा गरीलर्नपु छय ।
(१०) यस र्फािा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन नगरपालिकाको कुनै रकि असि
ु उपर गने क्रििा
लििाि गर्ाय कसैिे सकार नगरे िा जलििा सकार हुन्छ त्यलििा नै सो सम्पलि लििाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपगु
रकिको हकिा काननू बिोलजि अन्य सम्पलि िा प्रलक्रयाबाट असि
ु उपर गनयपु नेछ ।
८१. िायर्ाि गने प्रलक्रयािः (१) अलभिेख प्रिासकिे र्फा ७९ बिोलजि सम्पलि िायर्ाि गनयपु र्ाय कलम्ििा िडा सलचि
स्िरको कियचारी खटाइय त्यस्िो अचि सम्पलिको चिनचलिीको िलू य स्पष्ट खलु ने गरी िायर्ाि गनयिगाउनपु नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोलजि िायर्ाि गने कियचारीिे िायर्ाि गनपयु ने सम्पलिको चिनचलिीको िलू य कायि गने
प्रयोजनिे पञ्चलकिे िोि कायि गरी िचु लु का खडा गरी अलभिेख प्रिासक सिि प्रलििेर्न सलहि पेि गनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजि पञ्चलकिे िोि कायि गर्ाय र्ेहाय बिोलजिक कुरािाइय आिार लिइय कायि गनयपु नेछिः
(क) लनिेर्किे लनिेर्निा खि
ु ाएको िलू य;
(ख) लनिययिा उलिेख भएको भए सो िलू य;
(ग) पििे जिानि िा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका सिि लनिेर्न लर्ाँर्ा खि
ु ाएको
िलू य;
(घ) िायर्ाि गर्ाय भै आएको स्थानीय िलू यााँकन अनसु ारको िूलय;
(ङ) िािपोि कायायियिे कायि गरे को न्यनू िि िलू य;
(च) अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै िूलय कायि गरे को भए सो िूलय;
(छ) पञ्चलकिे िोि कायि गनयभु न्र्ा ित्काि अगािै कुनै खररर्लबलक्र भएको भए सो िलू य ।
स्पलष्टकरििः
“पञ्चलकिे िोि” भन्नािे अचि सम्पलि लबलक्र गनयपु र्ाय लबलक्रहुने न्यनु िि
िलू यिाइय सम्झनपु छय ।
(४) उपर्फा (३) बिोलजि गर्ाय र्ेहाय बिोलजिको कुरािाइय सिेि ध्यानिा राख्नपु नेछिः
(क) औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र िगायि सडक सञ्जािसाँग जोलडएको छ िा
छै न; िथा
(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको िियिान अिस्था सम्बन्ििा प्रालिलिक िलु यााँकन
प्रलििेर्न ।
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८२. खाम्नेजलि िात्र लििाि गनयपु नेिः (१) काययपालिकािे र्फा ८० बिोलजि लििाि गर्ाय असि
ु गनयपु ने बााँलक खाम्ने जलि
सम्पलििात्र लििाि गनयपु नेछ ।

(२) सम्पलि लििाि गर्ाय सकार भएको रकि असि
ु उपर गनयपु ने भन्र्ा बलढ भएिा सो बलढ भएको जलि रकि
सम्पलििाि पििाइय लफिाय गरीलर्नपु छय ।
(३) उपर्फा (२) बिोलजि रकि लफिाय पाउने पि लििाि गर्ायको बखि उपलस्थि नभएको भए रकि लफिाय
लिन आउनभु नी लनजको नाििा साि लर्नको सचू ना जारी गरीलझकाइय रकि लफिाय गनयपु छय ।
(४) उपर्फा (३) बिोलजि गर्ाय सम्बलन्िि पि रकि लफिायलिन नआएिा उि रकि सलञ्चिकोषिा र्ालखि
गरी आम्र्ानीबााँलि सर्रस्याहा गनयपु छय ।
(५) अलभिेख प्रिासकिे र्फा ८० बिोलजि लििाि गरे को सम्पलि सकार गने पिको नाििा सम्पलि र्िाय
नािसारीको िालग सम्बलन्िि कायायिय िा लनकायिा पत्राचार गरी लनजिाइय सम्पलिको चिनपजू ी उपिब्ि गराइय
आिश्यक परे सो सम्पलिको चिन चिाइयलर्नपु छय ।
(६) यस ऐनिा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन र्फा ८० बिोलजिको लििाि प्रलक्रया अगाडी
बलढसके पलछ भराउनपु ने रकि बझु ाउन लयाए पलन सो रकि नबलु झ सम्पलि लििाि गनयपु नेछ ।
८३. लििाि उपरको उजरु ीिः यस ऐन बिोलजि भएको लििािको प्रलक्रयािा लचि नबझ्ु ने पििे जुन प्रलक्रया उपर लचि
नबझु ेको हो सो भएको पन्र लर्न लभत्र सलिलि सिि उजरु ी पेि गरी भएको आर्ेि बिोलजि गनयपु नेछ ।
८४. लबगो भराउाँर्ा िा चिनचिाउाँर्ा िागेको खचयिः यस ऐन बिोलजि लबगो भराउाँर्ा िा चिनचिाउाँर्ा िागेको खचय लबगो
भरीलर्नपु ने िा चिनलर्नपु ने सम्बलन्िि पििे व्यहोनपयु नेछ ।
८५. यथालस्थलििा राख्नेिः काययपालिकािे यस ऐन बिोलजि चिनचिाइय िाग्न िा लबगो भराइयपाउन कुनै सम्पलि र्ेखाइय लनिेर्न
परे पलछ लबगो भराउने िा चिनचिाउने कायय सम्पन्न नभएसम्िको िालग उि सम्पलि हकहस्िान्िरि गनय , भत्काउन,
लबगानय िथा कुनै प्रकारको लनिायि कायय गरी उि सम्पलिको स्िरुप पररिियन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बलन्िि
पिको नाििा आर्ेि जारी गरी उि सम्पलि यथालस्थलििा राख्नपु नेछ ।
८६. लनिेर्नबाट कारिाही गनेिः (१) अलभिेख प्रिासकिे कुनै पििे र्फा ८५ बिोलजि भएको आर्ेि लिपररि कुनै
सम्पलिको हक हस्िान्िरि िा स्िरुप पररिियन आलर् गरे को लनिेर्न परे िा उि लनिेर्न र्िाय गरी त्यस्िो गने पिको नाििा
लिन लर्नको म्यार् जारी गरी लनजिाइय हालजर गराइय सो लनिेर्न सलिलि सिि पेि गनयपु नेछ ।

(२) सलिलििे उपर्फा (१) बिोलजिको लनिेर्न पेि हुन आएिा पििाइय नयााँ उजरु ी र्िाय गनय निगाइय उि
लनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनियय गनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन उपर्फा (१) बिोलजिको लनिेर्नको व्यहोराबाट लनिेर्न
सलिलिको िेत्रालिकार लभत्र नपने लिषयिा परे को र्ेलखएिा सलिलििे उि लिषयिा िेत्रालिकार ग्रहि गने अर्ािि िा
लनकाय सिि जान सनु ाइय लर्नपु नेछ ।
८७. चिनचिाउने सचू नािः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलिलिको लनियय बिोलजि चिन चिाइय पाउन लनिेर्न परे िा चिन
चिाउने लिलि खि
ु ाइय फिानो लिलििा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कियचारी खलटइय आउने हुर्ाँ ा सो लिलि अगािै
घर जग्गा खालि गरीलर्नु भलन चिन लर्नपु ने पिको नाििा सचू ना जारी गनयपु नेछ ।
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(२) चिनलर्नपु ने सम्पलि उजरु ीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा रहेको भएिा अलभिेख प्रिासकिे
सोलह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोलजिको सचू ना जारीगनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोलजि िोलकएको लिलििा खलटइयजााँर्ा घरजग्गा खािी गरे को भए सम्बलन्िि कियचारीिे
चिन चिाइय लर्एको िचु लु का खडागरी िथा घरजग्गा खािी नगरे को भए खािी गराइय चिन चिाइय चिन चिाएको
िचु लु का खडा गरी प्रलििेर्न साथ अलभिेख िाखािा पेि गनयपु नेछ ।
पररच्छे र्-१०
लिलिि
८८. नक्कि लनिेर्निः (१) सलिलि सिि र्िाय रहेको उजरु ीको कुनै सरोकारिािा पििे लििार्को लिलसििा रहेको कुनै
कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनिेर्न लर्एिा सलिलििे उि पििाइय सो कागजको नक्कि उपिब्ि गराउनपु नेछ
।

(२) उपर्फा (१) बिोलजिको लनिेर्न लर्ाँर्ा सम्बलन्िि पििे उजरु ी िाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनपु र्ाय
उजरु ी प्रिासक िथा अलभिेख िाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनपु ने भएिा अलभिेख प्रिासक सिि लनिेर्न पेि
गनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोलजिको लनिेर्न लर्नको एघार बजे अगािै पेि भएिा सम्बलन्िि कियचारीिे सोलह लर्न र
सो भन्र्ा पछी पेि भएिा सम्भि भएसम्ि सोलह लर्न नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ि गराउनेछ ।
(४) उपर्फा (१) बिोलजि लनिेर्न लर्ाँर्ा फरक फरक उजरु ीको िालग फरक फरक लनिेर्न लर्नपु नेछ ।
(५) लििार्को कुनै पििे उपर्फा (१) बिोलजिको लनिेर्न लर्ाँर्ा नक्किको सट्टािा कागजपत्रको फोटो लखच्ने
अनिु लि िागेिा सो लर्नपु नेछ ।
(६) नक्कि लनिेर्न लर्ाँर्ा अनसु ूची-१५ बिोलजिको ढााँचािा लर्नपु नेछ ।
८९. नक्कि र्स्िरु िः (१) सम्बलन्िि प्रिासकिे र्फा ८८ बिोलजि नक्कि िा फोटो लखच्नको िालग लनिेर्न लर्नेपिसाँग
र्ेहाय बिोलजिको र्स्िरु लिइय नक्कि उपिब्ि गराउनपु नेछिः

(क)
(ख)
(ग)

नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलि पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको र्रिे;
सलिलिको लनियय कागजको हकिा प्रलि सक्कि पानाको प्रलि पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको र्रिे; िथा

लिखि कागजपत्रको नक्कि नलिइय फोटो लखच्न चाहेिा प्रलि पानाको रू ५।–
रुपैयााँको र्रिे
।
(२) उपर्फा (१) िा जनु सुकै कुरा िेलखएको भए िापलन प्रचलिि काननू बिोलजि नक्कि र्स्िरु निाग्ने पििाइय
यस र्फा बिोलजिको र्स्िरु िाग्नेछैन ।
(३) यस र्फा बिोलजि नक्कि उिार गरी िैजाने पििे नक्कि उिार गर्ाय िागेको खचयको व्यिस्था आफै
गनयपु नेछ ।
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९०.

र्स्िरु उलिेख गनेिः (१) नक्कि प्रिालिि गने सम्बलन्िि प्रिासकिे नक्कि प्रिालिि गर्ाय नक्कि िैजाने पिको नाि
थर िथा उजरु ीिा हैलसयिका साथै नक्कि उिार गरे िापि र्ालखि गरे को र्स्िरु र नक्कि पाना सिेि उलिेख गरी नक्कि
लर्एको व्यहोरा जनाइय नक्कि प्रिालिि गनयपु नेछ ।
९१. र्स्िरु चि
ु ा नभइय नक्कि नलर्इनेिः सम्बलन्िि प्रिासकिे यस ऐन बिोलजि नक्कि िाग्ने पििे नक्कि उिार गर्ाय र्फा
८९ बिोलजि िाग्ने र्स्िरु र्ालखि नगर्ायसम्ि नक्कि लर्नेछैन र सो नक्किको आलिकाररकिा प्रिालिि गनय पाउनेछैन
।
९२. प्रचलिि काननू बिोलजि हुनेिः यस ऐनिा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए िापलन उजरु ीसाँग सम्बलन्िि प्रचलिि काननू िा
कुनै कुरा िेलखएको भए सोिा िेलखए जलिको हकिा सोलह बिोलजि हुनेछ ।
९३. लनयि बनाउने अलिकारिः सलिलििे यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको िालग आिश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ ।
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अनसु चू ी-१
(र्फा ८ को उपर्फा (२) साँग सम्बलन्िि)
उजरु ीको ढााँचा
बनेपा नगरपालिकाको न्यालयक सलिलि सिि पेि गरे को
लनिेर्न-पत्र
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा
बनेपा नगरपालिका िडा नं. .. िस्ने ..... ..... ....... ..... को छोरा/छोरी/पत्नी िषय .. को ..
........................................... ... .. ... ... ... .(प्रथि पि)लनिेर्क.............................१
लिरुद्ध
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा नं. .. िस्ने िषय. ... को. ...
.................................................... ... ..........................................................................................
... (र्ोस्रो पि) लिपिी.. .....................१
लिषयिः ..................
१. लनिेर्न/ उजरु ीको व्यहोरा....................................................................................................
२. यस सलिलििाट र्ोस्रो पि लझकाइ जे जो बझु नपु छय बलु झ लििार् लनरूपि गराइ पाउाँ ।
३. यस नगरपालिकािाट जारी भएको स्थानीय न्यालयक काययलिलिको र्फा..... बिोलजि लनिेर्न र्स्िरु रू.......... ,
र्ोस्रो पि .............. जना िाइ म्यार् सचू ना र्स्िरु रू............. , पाना......... को लनिेर्नको प्रलिलिलप र्स्िरु
रू............, सिेि गरर जम्िा रू........... यसै लनिेर्न साथ र्ालखि गरे को छु/छौ ।
४. यो लनिेर्न स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७ (२) अनसु ार यसै सलिलिको अलिकार िेत्र लभत्र
पर्यछ ।
५. यो लनिेर्न हर्म्यार् लभत्रै छ र ि लनिेर्किाइ यस लिषयिा लनिेर्न लर्ने हकर्ैया प्राप्त छ ।
६. यस लिषयिा अन्यत्र कलह किै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनिेर्न लर्एको छै न ।
७. यसिा सम्बद्व .................एिं जानकार व्यलिहरूिाइ लझकाइ थप व्यहोरा बझ्ु न सलकनेछ ।
८. यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साचो सत्य हुन झठु ा ठहरे काननू बिोलजि सहूिा बझु ाउिा ।
लनिेर्क
नाििः.............................
इलि संिि् ............. साि...................िलहना......................गिे.....................रोज िभु ि् ।
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अनसु चू ी-२
(र्फा ९ को उपर्फा (१) साँग सम्बलन्िि)

उजरु ी र्िाय गरे को लनस्साको ढााँचा
श्री ...........................
................................
लिषय: उजरु ी र्िायको लनस्सापत्र सम्बन्ििा ।
................. बस्ने िपाइ श्री ...............................िे.............................िस्ने...................................को
लिरूद्विा र्िाय गनय लयउनु भएको उजरु ी/लनिेर्न यस नगरपालिकाको उजरु ी र्िाय लकिाबको र्िाय न.ं ....... िा र्िाय
गरर यो उजरु ी र्िायको लनस्सा प्रर्ान गररएकोछ ।
अलिकृ ि कियचारी
र्स्िखि:........
लिलि:...........
अनसु चू ी-३
(र्फा ९ को उपर्फा (२) साँग सम्बलन्िि)
िाररख भपायइय
न्यालयक सलिलि
बनेपा नगरपालिकािा खडा गररएको िारे ख भरपाई
िार्ी

प्रलििार्ी

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

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

िद्दु ा ....................
लिलि ........... िा ...................................... काि भएकोिे सोही लर्न ........... बजे यस न्यालयक
सलिलि/कायायियिा उपलस्थि हुनेछु भनी सही गने ......
िार्ी ................

प्रलििार्ी ................
इलि संिि् ...... साि.........िलहना........गिे.......रोज िभु ि् ।
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अनसु चू ी-४
(र्फा ९ को उपर्फा (३) साँग सम्बलन्िि)
िाररख पचाय
न्यालयक सलिलि
बनेपा नगरपालिका बाट जारी भएको
िारे खको पचाय

िार्ी

प्रलििार्ी

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

.................
िद्दु ािः ......................

लिलि ............... िा .................... काि गनय ........ बजे हालजर हुन आउनहु ोिा ।
फााँटिािाको र्स्िखि
लिलि .........
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अनसु चू ी-५
(र्फा १५ को उपर्फा (३) साँग सम्बलन्िि)
प्रलििार्को ढााँचा
लिलखि जिाफको निनू ा
बनेपा नगरपालिका न्यालयक सलिलि सिि पेि गरे को
लिलखि जिाफ
प्रथि पि
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा नं... बस्ने ................................................................ को ......
िषय ......... को .... ... ... ... ...... लिलखि जफाि प्रस्ििु किाय (र्ोस्रो पि)
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा न.ं .. िस्ने ... ...................................................... ... को
(नािा) िषय ...... को ........ ... ... ... .... (लनिेर्क) लिपिी
लिषयिः ....................................................................... ।
ि लनम्न िर्ाँु ाहरुिा िेलखए ििोलजि लनिेर्न गर्यछु :
१ . प्रलि उिर/लिलखि जिाफको व्यहोरा
२...................................................
३. ...................................................
४. यस नगरपालिकािाट जारी भएको स्थानीय न्यालयक काययलिलिको र्फा ............ बिोलजि लिलखि
जिाफ िापि िाग्ने र्स्िरु रू यसै साथ र्ालखिा गरे कोछु ।
५ . यो लिलखि जिाफ म्यार्लभत्रै लिई ि आफैं उपलस्थि भएको छु ।
६ . यस लिषयिा अन्यत्र कही ाँ किै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनिेर्न लर्एको छै न ।
७. यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक सााँचो सत्य हुन,् झठु ा ठहरे काननू ििोलजि संजाय भोग्न ियार छु ।
लनिेर्क
नाििः................. .............
इलि संिि् ...... साि.........िलहना........गिे.......रोज िभु ि् ।
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अनसु चू ी-६
(र्फा २० को उपर्फा (६) साँग सम्बलन्िि)
बनेपा नगरपालिकाको न्यालयक सलिलिबाट जारी भएको
म्यार् सचू ना !
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा नं. . .. बस्ने ... ... ... ... ... ... को नाउाँिा बनेपा नगर
काययपालिकाबाट जारी भएको १५ लर्ने सचू ना !
उपरान्ि बार्ी / लनिेर्क /प्रथि पि ..................................... को नालि/नालिनी.................................को
छोरा/छोरी/पत्नी.................................................... बस्नेिे िपाइयको नाउाँिा .......................................... उजरु ी
र्िाय गरे कोिे उि उजरु ी र प्रिािको प्रलिलिलप सलहि िपाइयिाइ यो म्यार् सचू ना पठाइएको छ । यो म्यार्/सचू ना िपाइयिे
बझु क
े ो िा िापइयको घरर्ैिोिा टााँस भएको लिलििे १५ लर्न लभत्र आफै /काननू बिोलजि प्रलिलनलि िाफय ि उपलस्थि भइय
आफ्नो प्रलिउिर पत्र/लिलखि जिाफ सम्बद्व प्रिािको प्रलिलिलप सलहि उपलस्थि हुनु होिा । म्यार् लभत्र उपलस्थि नभएिा
काननू बिोलजि हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
इलि संिि् ...... साि.........िलहना........गिे.......रोज िभु ि् ।
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अनसु चू ी-७
(र्फा ४२ को उपर्फा (१) साँग सम्बलन्िि)
लनिययको ढााँचा

बनेपा नगरपालिकाको न्यालयक सलिलि
सयं ोजक श्री.........................................
सर्स्य ...........................................
सर्स्य श्री..........................................
िाट भएको लनियय
सिं ि ............... सािको लनिेर्न न.ं .......
लिषयिः .................. ।
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा न.ं .. बस्ने .. ... ... ..........................................प्रथि
पि
लिरुद्ध
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा न.ं .. बस्ने .. ... ... ..........................................र्ोस्रो
पि
स्थानीय सरकार सचं ािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ ििोलजि लनिेर्न र्िाय भई सोही ऐनको र्फा ४६ ििोलजि
गठन भएको न्यालयक सलिलि सिि प्रस्ििु हुन आएको िद्दु ाको सलं िप्त िथ्य र लनियय यस प्रकार छिः
( १)
र्ालि पत्र/उजरु ी लनिेर्नको संलिप्त व्यहोरािः
( २)
( ३)
(४ )

प्रलि उिर पत्र/लिलखि जिाफको सलं िप्त व्यहोरािः
अन्य कािायहीको संलिप्त व्यहोरािः
लनिययको लििरििः

िपलिि
१.

सरोकारिािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनयिानसु ार र्स्िरु लिई नक्कि लर्नु ।

२.

यो लनिययिा लचि निझु े ३५ लर्नलभत्र ..............लजलिा अर्ािििा पनु रािेर्न गनय जानु भलन
प्रत्यथीिाई सनु ाईलर्नु ।

३.
४.

म्यार्लभत्र पनु रािेर्न नपरे िा काननू ििोलजि लनियय कायायन्ियन गन/यु गराउनु ।
अन्य आिश्यक आर्ेि ।
इलि संिि् ...... साि.........िलहना........गिे.......रोज िभु ि् ।
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अनसु चू ी-८
(र्फा ४८ को साँग सम्बलन्िि)
अन्िररि सरं ििात्िक आर्ेिको निनू ा
बनेपा नगरपालिकाको न्यालयक सलिलि
संयोजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
आर्ेि
संिि ............................ सािको लनिेर्न नं........
लिषयिः .......................................................................... ।
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा नं.........िस्ने.......................................................................प्रथि पि
लिरुद्ध
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा न.ं .......िस्ने........................................................................र्ोस्रो पि
यसिा लनिेर्कको िाग ििोलजि ..........................लजलिा िडा नं................................ िस्ने ...............को नालि
..........................को छोरा/छोरी िषय ................ को ................िे आफुिाई असाध्य रोग िालग लनयलिि रुपिा हप्ताको २
पटक िृगौिा डायिोलसस गनय लचलकत्सकिे लिफाररस गरे कोिा एकाघरका छोरा िषय .................. को
...........................िे.......................................गनयु पने भलन िाग गरे कोिे .................................... र्ेलखएको हुर्ा
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(८) ििोलजि लिपिी ........................को नाििा यो अन्िररि संरििात्िक
आर्ेि जारी गररलर्एका छौं । यो आर्ेि लिलसि सािेि राखी लिपिीिाई िेखी पठाईलर्नु । यो आर्ेि
अनसु ार.................................. भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्नु र लनयिानसु ार पेि गनयु ।
ईलि संिि ........................... साि ...........................िलहना..................गिे रोज..............................िभु ि् ।
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अनसु चू ी-९
(र्फा ५३ को उपर्फा (२) साँग सम्बलन्िि)
लििापत्रको िालग लनिेर्नको ढााँचा
बनेपा नगरपालिका, न्यालयक सलिलिसिि पेि गरे को लििापत्रको
सयं ि
ु लनिेर्न पत्र
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा नं. .. बस्ने ........................को छोरा/छोरी/श्रीििी िषय.....को ............
.....................................................................................................प्रथि पि (लनिेर्क)
लिरुद्ध
संयि
ु लनिेर्न पत्र
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा नं. .. बस्ने ........................को छोरा/छोरी/श्रीििी िषय.....को ............
......................................................................................र्ोस्रो पि (लिलखि जिाफ किाय)
लिषयिः........................... ।
हािी लनिेर्क लनम्न लिलखि लनिेर्न गर्यछौ–
१. उजरु ी/लनिेर्नको संलिप्त व्यहोरा
२. प्रलिउिर पत्र/लिलखि जिाफको संलिप्त व्यहोरा
३. थप व्यहोरा भएकोिा सो को संलिप्त व्यहोरा
४. लििपत्रको व्यहोरा
५. बनेपा नगरपालिका स्थानीय न्यालयक काययलिलि अनसु ार यो लििापत्रको सयं ि
ु लनिेर्न र्स्िरु िापि िाग्ने रू.
....... यसै साथ संिग्न छ ।
६. यसिा िेलखएको व्यहोरा लठक साचो हुन् । झठु ा ठहरे काननू बिोलजि सहुिा बझु ाउिा ।
लनिेर्क
......................................................... प्रथि पि
......................................................... र्ोस्रो पि
ईलि संिि ........................... साि ...........................िलहना..................गिे रोज..............................िभु ि् ।
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अनसु चू ी-१०
(र्फा ५३ को उपर्फा (५) साँग सम्बलन्िि)
लििापत्रको ढााँचा
बनेपा नगरपालिका न्यालयक सलिलि सिि पेि गरे को लििापत्रको संयि
ु लनिेर्न पत्र काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा
बनेपा नगरपालिका िडा नं. .. बस्ने ........................को छोरा/छोरी/श्रीििी िषय.....को ............
.....................................................................................................प्रथि पि (लनिेर्क)
लिरुद्ध
सयं ि
ु लनिेर्न पत्र
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा नं. .. बस्ने ........................को छोरा/छोरी/श्रीििी िषय.....को ............
......................................................................................र्ोस्रो पि (लिलखि जिाफ किाय)
लिषयिः.......................... ।
१.
२.
३.
४.
५.
६.

लनिेर्न/उजरु ीको संलिप्त व्यहोरा
प्रलिउिर/लिलखि जिाफको संलिप्त व्यहोरा
थप व्यहोरा भएिा सो को सलं िप्त व्यहोरा
लििपत्रको व्यहोरा
बनेपा नगरपालिका स्थानीय न्यलयक काययलिलि बिोलजि यो लििापत्रको संयि
ु लनिेर्न र्स्िरु िापि रू. ......
यसै साथ सि
ं ग्न छ ।
यसिा िेलखएको व्यहोरा लठक सााँचो हुन झठु ा ठहरे काननू बिोलजि सहुिा बझु ाउिा ।
लनिेर्कहरु
.................................... प्रथि पि
.................................... र्ोस्रो पि
इलि संिि् .... साि......िलहना...गिे...............रोज िभु ि् ।
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अनसु चू ी-११
(र्फा ६० को उपर्फा (३) साँग सम्बलन्िि)
िेिलििापकिायिा सचू ीकृ ि हुने लनिेर्न ढााँचा

बनेपा नगरपालिका न्यालयक सलिलि सिि पेि गरे को लनिेर्न

फोटो

लिषयिः िेिलििापकिायिा सचू ीकृ ि हुन पाउाँ ।
प्रस्ििु लिषयिा िपलसििा उलिेलखि कागजािहरुको प्रलिलिपी साथै राखी ............
गाउाँपालिका/नगरपालिकाको न्यालयक सलिलि अन्िगयिका ............ िेिलििाप के न्द्रिा सचू ीकृ ि भई िेिलििाप
गराउन अनिु िी पाउाँ भनी लनिेर्न गर्यछु ।
िपलसि
१) नागररकिा प्रिािपत्रको छााँयाकपी,
२) स्नािक िहसम्ि उलििय गरे को िैलिक प्रिािपत्रको छााँयाकपी,
३) िेिलििापकिायको िालिि प्राप्त गरे को प्रिािपत्रको छायााँकपी,
४) िेिलििाप सम्बन्िी अनभु ि र
५) व्यलिगि लििरि (Bio- data)
लनिेर्क
नाि थरिः ..........
र्स्िखििः ...........
लिलििः .............
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अनसु चू ी-१२
(र्फा ७६ को उपर्फा (१) साँग सम्बलन्िि)

बनेपा नगरपालिकाको न्यालयक सलिलि सिि पेि गरे को
भररभराउको लनिेर्न पत्र
लिषयिः भररभराई पाउाँ भन्ने िारे ।
लनिेर्न .......................................................... बस्ने ...........................................बार्ी/प्रलििार्ी
लिरूद्व
लिपलि .......................................................... बस्ने ...........................................बार्ी/प्रलििार्ी
िद्ध
ु ा
ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु ।
१. अलन्िि फै सिा/लनिययको व्यहोरा
२. फै सिा बिोलजि भररभराउ भएको व्यहोरा
३. भररभराउ गने सम्पलिको लिस्िृि लििरि
४. भररभराउको लनिेर्नको कािायलहिा िाररखिा रहने र भररभराउको कािायलह गर्ाय आफै अगिु ाइ भइ
आिश्यक सहयोग गनेछु भन्ने प्रलििद्धिा ।
५. भररभराउ बापि िाग्ने र्स्िरु लिरे को रलसर् भपायइको सक्किै प्रलि सि
ं ग्न छ ।
६. यसिा िेलखएको व्यहोरा लठक सााँचो हुन झठु ा ठहरे काननू बिोलजि सहुिा बझु ाउिा ।
लनिेर्कहरु
लनज....................................
इलि संिि् .... साि......िलहना...गिे...............रोज िभु ि् ।
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अनसु चू ी-१३
(र्फा ७७ को उपर्फा (१) साँग सम्बलन्िि)

चिन चिाउने लनिेर्न
बनेपा नगरपालिकािा पेि गरे को
लनिेर्न पत्र
लिषयिः चिन चिाई पाउाँ भन्ने िारे ।
लनिेर्नक .......................................................... बस्ने ...........................................बार्ी/प्रलििार्ी
लिरूद्व
लिपिी .......................................................... बस्ने ...........................................बार्ी/प्रलििार्ी
िद्ध
ु ा
ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु ।
१. लनिेर्नको व्यहोरा
२. न्यालयक सलिलिको लनिययको प्रिालिि प्रलिलिलप र अन्य आिश्यक कागजािको प्रलिलिलप यसै साथ
सि
ं ग्न छ ।
३. यसिा िेलखएको व्यहोरा लठक सााँचो हुन झठु ा ठहरे काननू बिोलजि सहुिा बझु ाउिा ।
लनिेर्कहरु
लनज....................................
इलि संिि् .... साि......िलहना...गिे...............रोज िभु ि् ।
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अनसु चू ी-१४
(र्फा ७९ को उपर्फा (४) साँग सम्बलन्िि)
सम्पलि रोक्काको अर्ेि
बनेपा नगरपालिकाको न्यालयक सलिलि
संयोजक श्री................................................................................................
सर्स्य श्री..................................................................................................
सर्स्य श्री..................................................................................................
आर्ेि
संिि सािको लनिेर्न नं. .........
लिषयिः सम्पलि रोक्का सम्बन्ििा ।
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा न.ं .. बस्ने ........................को छोरा/छोरी/श्रीििी िषय.....को ............
.....................................................................................................प्रथि पि (लनिेर्क)
लिरुद्ध

संयि
ु लनिेर्न पत्र
काभ्रेपिाञ्चोक लजलिा बनेपा नगरपालिका िडा नं. .. बस्ने ........................को छोरा/छोरी/श्रीििी िषय.....को ............
......................................................................................र्ोस्रो पि (लिलखि जिाफ किाय)
यसिा लनिेर्कको िाग बिोलजि......लजलिा........ ......गाउाँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, िडा
नं.... िे.फ.........लक.नं........ जग्गािा बनेको.........को नाििा रहेको अिण्डाको..................िगयलफटको .............. र लिग
िगापाि सिेि लिपिी....सम्पलि लनज लिपिीबाट अन्य अलं ियारहरुको िन्जरु ी लिना हक हस्िान्िरि हुन सक्ने आिक
ं ा गरी
लनिेर्किे लर्एको लनिेर्न उपर प्रारलम्भक रुपिा जााँचिझु गर्ाय व्यहोरा िनालसि र्ेलखएको हुर्ाँ ा हाििाई प्रत्यिी को नाििा रहेको
उललिलखि घरजग्गाको हक हस्िान्िरि गनय लसफाररस नलर्न िडािाई र अको आर्ेि नभएसम्िका िालग उि घरजग्गा कुनै प्रकारिे
हक हस्िान्िरि एिं लििो बन्िक लर्न नपाउने गरी रोक्का गररलर्नु भनी िािपोि कायायियको नाििा सिेि स्थानीय सरकार
संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोलजि यो रोक्काको आर्ेि जारी गररलर्एका छौं । यो आर्ेि लिलसि सािेि राखी
सम्िलन्िि कायायियहरुिा पठाईलर्नु । यो आर्ेि अनसु ार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्नु र लनयिानसु ार
पेि गनयु ।
ईलि संिि...........साि..........िालहना.....गिे..........रोज िभु ि् ।
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अनसु चू ी-१५
(र्फा ८८ को उपर्फा (६) साँग सम्बलन्िि)
नक्किको िालग लनिेर्न
न्यालयक सलिलि
बनेपा नगरपालिकािा पेि गरे को
लनिेर्न पत्र
लिषयिः नक्कि पाउाँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने........................... लनिेर्क/िार्ी/प्रलििार्ी
लिरुद्ध

............... बस्ने ............................. लिपिी/िार्ी/प्रलििार्ी
िद्दु ािः .......................
ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्िरु िापि रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु
(१) उपरोि लिपिीसाँगको उलिेलखि िद्दु ािा अध्ययनको िालग र्ेहायका कागजािहरु आिश्यक परे को हुर्ाँ ा प्रिालिि
प्रलिलिपी पाउाँ भनी यो लनिेर्न साथ उपलस्थि भएको छु । अििः नक्किको प्रिालिि प्रलिलिपी पाउाँ ।
र्ेहाय
क)...................................................
ख)...................................................
ग)...................................................
घ)...................................................
ङ)...................................................
२)

िेलखएको व्यहोरा लठक सााँचो छ, झट्टु ा ठहरे काननू बिोलजि सहुि
ाँ ा बझु ाउाँिा ।
लनिेर्क
लनज ...............
इलि सम्िि् ......... साि .... िलहना .... गिे रोज् ... िभु ि् ।
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