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न््य्ीक समिम  

 
न््यम्क समिम ले उजरुीको कयरवयही मकनयरय गर्या अपनयउनुपने कय्ामवमिकय 

सम्बन्ििय व््वस्थय गना बनेको मविे्क  
प्रस् यवनयः न््यम्क समिम ले प्रचमल  कयनून बिोमजि उजरुीको कयरवयही र मकनयरय 

गर्या अपनयउनुपने कय्ामवमि  ् गरी स्पष्ट य, एकरूप य एवं पयरर्मशा य कय्ि गरी 
कयनूनको शयसन  थय न््य् प्रम को जनमवश्वयस कय्ि रयखीरहनको लयमग प्रचलनिय 

रहकेो संघी् कयनूनिय भए र्मेख बयहके थप कयनूनी व््वस्थय गना वयञ्छनी् भएकोले, 
 नेपयलको संमवियनको ियरय २२१ को उपियरय (१ बिोमजि 

मचमचलयगयाँउसभयले) ्ो ऐन बनयएको छ ) 
पररच्छेर् -१ 
प्रयरमम्भक 

१) संमिप्त नयि र प्रयरम्भः (१) ्स ऐनको नयि मचमचलयगयाँउपयमलकय न््यम्क 

समिम  (कय्ामवमि सम्बन्िी) ऐन, २) २०७५” रहकेो छ ) 
   (२) ्ो ऐन  ुरून्  प्रयरम्भ हुनेछ । 
२) पररभयषयः मवष् वय प्रसङ्गले अको अथा नलयगेिय ्स ऐनियस 

(क) “उजरुी” भन्नयले समिम  सिि परेको उजरुीबयट शरुु 

भएको प्रचमल  कयनून बिोमजि  समिम ले कयरवयही 

र मकनयरय गने उजरुी सम्झनुपछा । 
(ख) “खयम्ने”  भन्नयले  ोमकएको सम्पमिको िलू्यंकन गररर्य 

भ््यउने हर्लयई सम्झनु पर्ाछ । 
(ग) “चलन चलयईमर्ने”  भन्नयले मनर्ा् पश्चय  हक अमिकयर 

प्रयप्त भएको व््मिलयई कुनै वस् ु वय सम्पमि भोग गना मर्ने 

कय्ालयई सम्झनुपर्ाछ । 
(घ) “जियन ”  भन्नयले कुनै व््मि वय सम्पमिलयई न््यम्क 

समिम ले चयहकेो वख िय उपमस्थ  वय हयमजर गरयउन 

मलएको मजम्िय वय उिरर्यम्त्वलयई सम्झनुपर्ाछ । 



 

 

(ङ) “ यिेली”  भन्नयले न््यम्क समिम को िेत्रयमिकयर 

मभत्रकय मववयर्हरुिय सम्वमन्ि     पिलयई वझुयईने म््यर्,  

सचुनय,  आर्शे,  पजूी वय जयनकयरी पत्र रर पवूाक 
वझुयउने कय्ालयई सम्झनुपछा । 

(च) “ य्र्य ”  भन्नयले सम्पमिको मववरर् वय गन् ी गरेको 

संख्य जमनने व््होरय वय सम्पमिको फयाँटवयरी वय 

लग लयई सम्झनुपर्ाछ। 
(छ) “ ोमकएको” वय “ ोमकए बिोमजि” भन्नयले ्स ऐन 

अन् गा  बनेको मन्ििय  ोमकए बिोमजि सम्झनुपछा । 
(ज) “र्रपीठ”  भन्नयले न््यम्क समिम  सिि पेश हुन 

आएकय कुनै कयगजपत्रको  सम्बन्ििय रर  नपगुे वय 

कयनूनले र् या नहुने वय नलयग्ने भएिय त््सको पछयमड परि 

सोको कयरर् र अवस्थय जनयइ अमिकयरप्रयप्त अमिकयरीले 

लेमखमर्ने मनर्शेन वय व््होरयलयई सम्झनुपर्ाछ । 

(झ) “नयिेसी”  भन्नयले कुनै व््मिको नयि, थर र व न 
सिे को मवस्  ृ मववरर् खलुयइएको व््होरयलयई 

सम्झनुपर्ाछ । 
(ञ) “नयमलश”  भन्नयले कुनै मववयर्को मवष्िय र्फय ८ 

बिोमजि मर्एको उजरुी, मनवेर्न वय मफरयर् सम्झनुपछा । 
(ट) “मनर्ा् मक यब”  भन्नयले समिम ले उजरुीिय गरेको 

मनर्ा्को अमभलेख रयखनको लयमग खडय गरेको उजरुीिय 

मनर्ा् गरेको व््होरय र त््सको आियर  थय कयरर्को 

संमिप्त उललेख भएको मक यब सम्झनुपछा । 
(ठ) “पन्चकृम  िोल”  भन्नयले पञ्च भलयद्मीले सम्पमिको 

स्थलग   थय स्थयनी् अवलोकन िलू्यंकन गरी मवक्री 

मव रर् हुनसक्ने उमच  ठहरयएर मनमश्च  गरेको िुल्लयई 

सम्झनुपर्ाछ । 



 

 

(ड) “पेशी”  भन्नयले न््यम्क समिम  सिि मनर्ा्यथा पेश हुन े

मववयर्हरुिय पिहरुलयई  उपमस्थ  गरयइ सनुुवयइ गने 

कयिलयई सम्झनुपर्ाछ । 
(ढ) “प्रम बयर्ी” भन्नयले बयर्ीले जसकय उपर उजरुी र् या गर्ाछ 

सो व््मि वय संस्थय सम्झनुपछा । 
(र्) “वकपत्र”  भन्नयले मववयर् सम्बन्ििय जयनकयर भई 

सयिीको रुपिय व््ि गरेकय कुरय लेमखने वय लेमखएको 

कयगजलयई सम्झनुपछा । 
( ) “बन्र् ईजलयस”  भन्नयले न््यम्क समिम  अन् गा  

मनरुपर् हुने मववयर्हरु िध््ेगोप्् प्रकुम को मववयर् भएको 

र सम्वद्ध पिहरुमवच गोपमन् य कय्ि गना 

आवश््कर्मेखएिय सम्वद्ध पिहरु ियत्र सहभयगी हुनेगरी 

प्रवन्ि गरीएको सनुुवयई किलयई सम्झनुपछा । 
(थ) “बयर्ी” भन्नयले कसै उपर समिम  सिि उजरुी र् या गने 

व््मि वय संस्थय सम्झनुपछा । 
(र्) “िलू वी”  भन्नयले न््यम्क समिम  अन् गा  मवचयरयिीन 

िदु्धय अन्् अड्डय अर्यल िय सिे  मवचयरयमिन भईरहकेो 

अवस्थयिय न््यम्क समिम ले मनर्ा् गर्या अन्् 

मवचयरयमिन िदु्धयिय प्रभयमव  हुने र्मेखएिय प्रभयव पयने 

िदु्धयको फैसलय नभएसम्ि प्रभयमव  हुने िदु्दय स्थमग  गने 

कय्ालयई सम्झनुपछा । 
(ि) “लगयपय ”  भन्नयले घरजग्गय र त््ससाँग अन् र मनमह  

टहरय,  बोट मवरुवय,  खलुलय जमिन र त््सिय रहकेय 

सबैखयले संरचनय वय चचेको जग्गय,  छेउछयउ,  सेरोफेरो र
 सम्परू्ा अव्वलयई सम्झनुपर्ाछ । 

(न) “सर्रस््यहय”  भन्नयले िरौटीिय रहकेो रकिको लग  

किय गरी आम्र्यनीिय वयध्ने कय्ालयई सम्झनुपछा ।  
(प) “सभय” भन्नयले  गयाँउसभय सम्झनुपछा । 



 

 

(फ) “समिम ” भन्नयले न््यम्क समिम  सम्झनुपछा र सो 

शव्र्ले स्थयनी् ऐनको र्फय ४८ को उपर्फय (६) 

बिोमजिको समिम लयइा सिे  जनयउनेछ । 
(ब) “सयल वसयली”  भन्नयले हरेक वषाको लयमग छुिय छुिै हुने 

गरी प्रम वषाको मनमिि स्थय्ी रुपिय  ् गररएको श ा 

सम्झनुपछा। 
(भ)   “स्थयनी् ऐन” भन्नयले “स्थयनी् सरकयर सञ्चयलन 

ऐन, २०७४” सम्झनुपछा । 
(ि) “संमवियन” भन्नयले नेपयलको संमवियन सम्झनुपछा । 

 
 

पररच्छेर् २ 
समिम को अमिकयर 

३) उजरुीिय मनर्ा् सम्बन्िी कयिः समिम िय र् या भएकय उजरुी वय उजरुीको 

मनर्ा् गने वय र् या भएको नयमलश वय उजरुीको कुनै व््होरयले लग  किय गने 

अमिकयर समिम लयइा ियत्र हुनेछ । 
४) मनर्ा् सम्बन्िी बयहके अन्् कयिः 

(१) र्फय ३ िय उललेख भएको वय प्रचमल  कयनूनले समिम  वय समिम को 

सर्स््ले नै गने भन्ने व््वस्थय गरेको वय कय्ाको प्रकृम ले समिम  वय 

समिम को सर्स््ले नै गनुापने स्पष्ट भैरहकेो र्मेख बयहकेको अन्् कय्ाहरू 

्स ऐनिय  ोमकएको किाचयरी र त््सरी न ोमकएकोिय समिम ले मनर्ा् गरी 

 ोकेको वय अमिकयर प्रर्यन गरेको किाचयरीले गनुापनेछ । 
(२)  ोमकएको शयखय प्रिखु वय  ोमकएकय अन्् किाचयरीले ्स ऐन र 

प्रचमल  कयनून बिोमजि  ोमकएको कयि गर्या समिम को सं्ोजक वय 

समिम ले  ोकेको सर्स््को प्रत््ि मनर्शेन, र्खेर्खे र मन्न्त्रर्िय रही 
गनुापनेछ । 

५) ्स ऐन बिोमजि कय्ामवमि अवलम्बन गनुापनेः समिम ले उजरुी वय उजरुीको 

कयरवयही र मकनयरय गर्या प्रचमल  र सम्बमन्ि  संघी् कयनूनिय स्पष्ट उललेख 

भए र्मेख बयहके ्स ऐन बिोमजिको कय्ामवमि अवलम्बन गनुापनेछ । 



 

 

६) समिम ले हनेेः समिम लयइा र्हेय् बिोमजिको उजरुीहरूिय कयरवयही र मकनयरय 

गने अमिकयर रहनेछः 

(क) स्थयनी् ऐनको र्फय ४७ अन् गा को उजरुी, 

(ख) िेलमिलयप ऐन, २)६८ अनुसयर िेलमिलयपको लयमग 

गयाँउपयमलकयिय पे्रमष  उजरुी, 
(ग) संमवियनको अनुसचूी(८ अन् गा को एकल अमिकयर अन् गा  

सभयले बनयएको कयनून बिोमजि मनरूपर् हुने गरी मसमजा  उजुरी, 
 थय 

(घ) प्रचमल  कयनूनले  गयाँउपयमलकयले हनेे भमन  ोकेकय उजरुीहरू । 
७) समिम को िेत्रयमिकयरः समिम ले र्फय ६ अन् गा कय िध््े र्हेय् बिोमजिकय 

उजरुीहरूिय ियत्र िेत्रयमिकयर ग्रहर् गने  थय कयरवयही मकनयरय गनेछः 
(क) व््मिको हकिय उजरुीकय सबै पि गयाँउपयमलकयको भैगोमलक 

िेत्रयमिकयर मभत्र बसोबयस गरीरहकेो, 
(ख) प्रचमल  कयनून र संमवियनको भयग ११ अन् गा को कुनै अर्यल  

वय न््य्यिीकरर् वय मनकय्को िेत्रयमिकयर मभत्र नरहकेो, 
(ग) गयाँउपयमलकयको िेत्रयमिकयर मभत्र परेकय कुनै अर्यल  वय 

मनकय्बयट िेलमिलयप वय मिलयपत्रको लयमग प्रेमष  गरीएको, 
(घ) अचल सम्पमि सियवेश रहकेो मवष्िय सो अचल सम्पमि 

गयाँउपयमलकयको भैगोमलक िेत्रयमिकयर मभत्र रमहरहकेो,  थय 
(ङ) कुनै घटनयसाँग सम्बमन्ि  मवष्वस् ु रहकेोिय सो घटनय 

गयाँउपयमलकयको भैगोमलक िेत्र मभत्र घटेको । 

 
 

पररच्छेर् ३ 
उजरुी  थय प्रम वयर् र् या 

८) मबवयर् र् या गनेः  



 

 

(१) कसै उपर मबवयर् र् या गर्या वय उजरुी चलयउाँर्य प्रचमल  कयनून बिोमजि 

हकर्ै् य पगुेको व््मिले समिम को  ोमकएको शयखय सिि उजरुी र् या 

गनासक्नेछ ) 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि उजरुी मर्रं्य ्स ऐन  थय प्रचमल  कयनून बिोमजि 

खलुयउनुपने कुरय सबै खलुयइा  थय पु् याउनुपने प्रमक्र्य सबै परुयगरी अनुसचूी(१ 

बिोमजिको ढयाँचयिय मर्नुपनेछ ) 
 (३) उपर्फय (२) िय लेमखए र्मेख बयहके उजरुीिय र्हेय् बिोमजिको व््होरय 

सिे  खलुयउनुपनेछः 

(क) बयर्ीको नयि, थर, व न र मनजको बयबू र आिय,  थय 
थयहय भएसम्ि बयजे र बज््ै को नयिस 

(ख) प्रम बयर्ीको नयि, थर र थयहय भएसम्ि मनजको बयबु र 

आियको नयि, थर र स्थयन पिय लयग्नेगरी स्पष्ट खलुेको 
व नस 

(ग) गयाँउपयमलकयको नयि समह  समिम को नयिस 
(घ) उजरुी गनुापरेको व््होरय र सम्परू्ा मववरर्स 
(ङ) गयाँउपयमलकयले  ोके अनुसयरको र्स् ुर बुझयएको रमसर् वय 

मनस्सयस 
(च) समिम को िेत्रयमिकयर मभत्रको उजरुी रहकेो व््होरय र 

सम्बमन्ि  कयनूनस 
(छ) बयर्ीले र्यवी गरेको मवष् र सोसाँग सम्बन्िी  

प्रियर्हरूस 
(ज) हर्म््यर् लयग्ने भएिय हर्म््यर् रहकेो  थय हकर्ै् य पगुेको  

सम्बन्िी व््होरयस 
(झ) कुनै सम्पमिसाँग सम्बमन्ि  मवष् भएकोिय सो सम्पमि 

चल भए रहकेो स्थयन, अवस्थय  थय अचल भए 

चयरमकललय समह को सबै मववरर् । 
(४)  प्रचमल  कयनूनिय कुनै मवशेष प्रमक्र्य वय ढयाँचय वय अन्् केमह उललेख 

भएको रहछे भने सो सन्र्भािय आवश््क मववरर् सिे  खलुेको हुनुपनेछ । 



 

 

(५) कुनै मकमसिको िम पमू ा भरयउनुपने अथवय बण्डय लगयउनुपने अवस्थयको 

उजरुीको हकिय त््स् ो िम पमू ा वय बण्डय वय चलनको लयमग सम्बमन्ि  अचल 

सम्पमिको मववरर् खलुेको हुनुपनेछ । 
(९) मबवयर् र् या गरी मनस्सय मर्नेः  

(१) उजरुी प्रशयसकले र्फय ८ बिोमजि प्रयप्त उजरुी र् या गरी बयर्ीलयइा  यरेख 

 ोमक अनुसचूी(२ बिोमजिको ढयाँचयिय मबवयर् र् याको मनस्सय मर्नुपनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि  यरेख मर्नु पने अवस्थयिय  यरेख  ोक्र्य 

अनुसचूी(३ बिोमजिको ढयाँचयिय  यरेख भपयाइा खडय गरी सम्बमन्ि  पिको 

र्स् ख  गरयइा मिमसल सयिेल रयखनुपछा । 
(३) उपर्फय (२) बिोमजि  यरेख भपयाइािय  ोमकएको  यरेख  थय उि 

मिम िय हुने कय्ा सिे  उललेख गरी सम्बमन्ि  पिलयइा अनुसचूी(४ 

बिोमजिको ढयाँचयिय  यरेख पचया मर्नुपनेछ । 
१०) उजरुी र्रपीठ गनेः  

(१) उजरुी प्रशयसकले र्फय ८ बिोमजि पेश भएको उजरुीिय प्रमक्र्य नपगुेको 

र्मेखए परुय गनुापने र्हेय्को प्रमक्र्य परुय गरी अथवय खलुयउनुपने र्हेय्को 

व््होरय खलुयइ ल्यउनु भन्ने व््होरय लेमख पयच मर्नको सि्  ोमक  थय 

मबवयर् र् या गना नमिलने भए सो को कयरर् समह को व््होरय जनयइा र्रपीठ 

गरेिय बयर्ीलयइा उजरुी मफ या मर्नुपनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि प्रमक्र्य नपगुेको भमन र्रपीठ गरी मफ या गरेको 

उजरुीिय र्रपीठिय उललेख भए बिोमजिको प्रमक्र्य परुय गरी पयच मर्नमभत्र 

ल्यएिय र् या गररमर्नुपछा । 
(३) उपर्फय (१) बिोमजिको र्रपीठ आर्शे उपर मचि नबुझ्ने पिले सो 

आर्शे भएको मिम ले म न मर्न मभत्र उि आर्शेको मवरूध्र्िय समिम  सिि 

मनवेर्न मर्न सक्नेछ । 
(४) उपर्फय (३) बिोमजि मर्एको मनवेर्न व््होरय िनयमसब र्मेखए समिम ले 

उपर्फय (१) बिोमजिको र्रपीठ बर्र गरी मबवयर् र् या गना आर्शे मर्नसक्नेछ 

। 
 (५) उपर्फय (४) बिोमजि आर्शे भएिय उजरुी प्रशयसकले त््स् ो मबवयर् 

र् या गरी अरू प्रमक्र्य परुय गनुापनेछ । 



 

 

११) र् या गना नहुनेः उजरुी प्रशयसकले र्फय ८ बिोमजि पेश भएको उजरुीिय र्हेय् 

बिोमजिको व््होरय मठक भएनभएको जयाँच गरी र् या गना नमिलने र्मेखएिय 

र्फय १) बिोमजिको प्रमक्र्य परुय गरी र्रपीठ गनुापनछेः 
(क) प्रचमल  कयनूनिय हर्म््यर्  ोमकएकोिय हर्म््यर् वय म््यर् मभत्र 

उजरुी परे नपरेकोस 
(ख) प्रचमल  कयनून बिोमजि समिम को िेत्रयमिकयर मभत्रको उजरुी रह े

नरहकेोस 
(ग) कयनुन बिोमजि लयग्ने र्स् ुर र्यमखल भए नभएकोस 
(घ) कुनै सम्पमि वय अमिकयरसाँग सम्बमन्ि  मवष्िय मववयर् मनरूपर् 

गनुापने मवष् उजरुीिय सियवेश रहकेोिय त््स् ो सम्पमि वय 

अमिकयर मवष्िय उजरुी गना बयर्ीको हक स्थयमप  भएको प्रियर् 

आवश््क पनेिय सो प्रियर् रह ेनरहकेोस 
(ङ) उि मवष्िय उजरुी गने हकर्ै् य बयर्ीलयइा रह ेनरहकेोस 
(च) मलख िय परुयगनुापने अन्् रर  पगुे नपगुेकोस  थय 

१२) र्ोहोरो र् या गना नहुनेः  
(१) ्स ऐनिय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए  यपमन प्रचमल  कयनून बिोमजि 

समिम  वय अन्् कुनै अर्यल  वय मनकय्िय कुनै पिले उजरुी गरी समिम  वय 

उि अर्यल  वय मनकय्बयट उजरुीिय उललेख भएको मवष्िय प्रियर् बुमझ 

वय नबुमझ मववयर् मनरोपर् भैसकेको मवष् रहकेो छ भने सो उजरुीिय रहकेय 

पि मवपिको बीचिय सोमह मवष्िय समिम ले उजरुी र् या गना र कयरवयही गना 

हुाँर्नै । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि र् या गना नमिलने उजरुी भलुवश र् या भएकोिय सो 

व््होरय जयनकयरी भएपमछ उजरुी जनुसकैु अवस्थयिय रहकेो भए पमन समिम ले 

उजरुी खयरेज गनुापनेछ । 
१३) उजरुीसयथ मलख  प्रियर्को सक्कल पेश गनुापनेः उजरुीसयथ पेश गनुा पन े

प्रत््ेक मलख  प्रियर्को सक्कल र कमम् िय एक प्रम  नक्कल उजरुीसयथै पेश 

गनुापनेछ र उजरुी प्रशयसकले त््स् ो मलख िय कुनै कैमफ्  जनयउनुपने भए 

सो जनयइ सो प्रियर् सम्बमन्ि  मिमसलिय रयखनेछ । 
१४) उजरुी  थय प्रम वयर् र् या र्स् ुरः 



 

 

(१) प्रचमल  कयनूनिय मबवयर् र् या र्स् ुर  ोमकएकोिय सोमह बिोमजि  थय 

र्स् ुर न ोमकएकोिय एक स् रूपै्याँ बुझयउनुपनेछ । 
 (२) प्रचमल  कयनूनिय प्रम वयर् र् या र्स् ुर नलयग्ने भनेकोिय बयहके एक स् 

रूपै्याँ प्रम वयर् र् या र्स् ुर लयग्नेछ । 
१५) प्रम वयर् पेश गनुापनेः  

(१) प्रम बयर्ीले र्फय २) बिोमजि म््यर् वय सचूनय प्रयप्त भएपमछ म््यर् वय 

सचूनयिय  ोमकएको सि्यवमि मभत्र उजरुी प्रशयसक सिि आफै वय वयरेस 

ियफा   मलमख  प्रम वयर् र् या गनुापनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि प्रम वयर् पेश गर्या प्रम बयर्ीले भएको प्रियर्  थय 

कयगजय कय प्रम मलमप सयथै संलग्न गरी पेश गनुापनेछ । 
 (३) प्रम वयर्ीले मलमख  ब््होरय मर्ाँर्य अनुसचूी(५ बिोमजिको ढयाँचयिय 

मर्नुपनेछ । 
१६) प्रम वयर्  जयाँच गनेः  

(१) उजरुी प्रशयसकले र्फय १५ बिोमजि पेश भएको प्रम वयर् जयाँच गरी 

कयनून बिोमजिको रर  पगुेको  थय म््यर् मभत्र पेश भएको र्मेखए र् या गरी 

समिम  सिि पेश हुने गरी मिमसल सयिेल गनुापनेछ ) 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि प्रम वयर् र् या हुने भएिय उजरुी प्रशयसकले 

प्रम बयर्ीलयइा बयर्ी मिलयनको  यरेख  ोक्नुपनेछ। १७) मलख िय 

परुयगनुापने सयियन्् रर ः (१) प्रचमल  कयनून  थय ्स ऐनिय अन््त्र लेमखए र्मेख 

बयहके समिम  सिि र् या गना ल्यएकय उजरुी  थय प्रम वयर्िय र्हेय् बिोमजिको 

रर  सिे  परुय गनुापनेछः 

(क) एफोर सयइज को नेपयली कयगजिय बय्याँ  फा  पयाँच सेमन्टमिटर, पमहलो 
पषृ्ठिय शीर फा  र्श सेमन्टमिटर र त््सपमछको पषृ्ठिय पयाँच सेमन्टमिटर 

छोडेको  थय प्रत््ेक पषृ्ठिय बमिस हरफिय नबढयइा कयगजको एकय फा  

ियत्र लेमखएकोस  
(ख) मलख  र् या गना ल्यउने प्रत््ेक व््मिले मलख को प्रत््ेक पषृ्ठको शीर 

पछुयरिय छोटकरी र्स् ख  गरी अमन् ि पषृ्ठको अन्त््िय लेखयत्िक  थय 

ल्यप्चे समहछयप गरेको  



 

 

(ग) कुनै कयनून व््वसय्ीले मलख   ्यर गरेको भए मनजले पमहलो पषृ्ठको 

बय्याँ  फा  मनजको कयनून व््वसय्ी र् या प्रियर्पत्र नंबर, नयि र कयनून 
व््वसय्ीको मकमसि खलुयइा र्स् ख  गरेकोस  थय 

(घ) मलख को अमन् ि प्रकरर्िय ्स मलख िय लेमखएको व््होरय मठक सयाँचो 

छ, झटु्ठय ठहरे कयनून बिोमजि सहुाँलय बुझयउाँलय भन्ने उललेख गरी सो िमुन 

मलख  र् या गना ल्यएको वषा, िमहनय र ग े  थय वयर खलुयइा मलख  र् या 

गना ल्यउने व््मिले र्स् ख  गरेको,  र ब््होरय परुयइ पेश भएको मलख  
मलनलयइ ्ो उपर्फयले बयिय पयरेको ियमनने छैन । 

(२) मलख िय मवष्हरू क्रिबध्र् रूपिय प्रकरर् प्रकरर् छुट््यइा सं्मि  र ि्यामर्  

भयषयिय लेमखएको हुनुपनेछ ।  

(३) मलख िय पेटबोमलिय परेको स्थयनको पमहचयन हुने स्पष्ट मववरर् र व््मिको नयि, 

थर , ठेगयनय  थय अन्् मववरर् स्पष्ट खलुेको हुनुपनेछ । 

(४) मलख  र् या गना ल्यउने वय समिम िय कुनै कयगज गना आउनेले मनजको नयि, थर र 
व न खलुेको नयगररक य वय अन्् कुनै प्रियर् पेश गनुापछा । 
१८) नक्कल पेश गनुापनेः उजरुी वय प्रम वयर् र् या गना ल्यउनेले मवपिीको लयमग 

उजरुी  थय प्रम वयर्को नक्कल  थय संलग्न मलख  प्रियर्हरूको नक्कल 

सयथै पेश गनुापछा । 
१९) उजरुी वय प्रम वयर् संशोिनः 

(१) मलख  र् या गना ल्यउने पिले समिम िय र् या भइसकेको मलख िय 

लेखयइ वय टयइप वय िदु्रर्को सयियन्् त्रटुी सच््यउन मनवेर्न मर्न सक्नेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजिको मनवेर्निय ियग बिोमजि सच््यउाँर्य र्यवी  थय 

प्रम वयर्िय गरीएको ियग वय र्यवीिय िलुभ ु पििय फरक नपने र मनकै 

सयियन्् प्रकयरको संशोिन ियग गरेको र्खेेिय उजरुी प्रशयसकले सो बिोमजि 

सच््यउन मर्न सक्नेछ । 
 (३) उपर्फय (२) बिोमजि संशोिन भएिय  सो को जयनकयरी उजरुीको अको 

पिलयइा मर्नुपनेछ । 

 
 



 

 

 
पररच्छेर् ४ 

म््यर्  यिेली  थय  यरेख 

 
२०) म््यर् सचूनय  यिेल गनेः (१) उजरुी प्रशयसकले र्फय ( बिोमजि मबवयर् र् या 

भएपमछ बमढिय र्इुा मर्न मभत्र प्रम बयर्ीकय नयििय प्रचमल  कयनूनिय म््यर् 

 ोमकएको भए सोमह बिोमजि र न ोमकएको भए पन्र मर्नको म््यर् मर्इा 

सम्बमन्ि  वडय कय्याल् ियफा   उि म््यर् वय सचूनय  यिेल गना सक्नेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि म््यर् वय सचूनय  यिेल गर्या र्फय ( 

बिोमजिको उजरुी  थय उि उजरुी सयथ पेश भएको प्रियर् 

कयगजको प्रम मलपी सिे  संलग्न गरी पठयउनुपनेछ । 
(३) उपर्फय (२) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन एक भन्र्य 

बमढ प्रम बयर्ीलयइा म््यर् मर्नुपर्या प्रियर् कयगजको नक्कल कुनै 

एकजनय िलु प्रम बयर्ीलयइा पठयइा बयाँमकको म््यर्िय प्रियर् 

कयगजको नक्कल फलयनयको म््यर् सयथ पठयइएको छ भन्ने व््होरय 

लेमख पठयउनुपनेछ । 
(४) उपर्फय (१) बिोमजि प्रयप्त भएको म््यर् वडय कय्याल्ल े

बमढिय म न मर्न मभत्र  यिेल गरी  यिेलीको व््होरय खलुयइा 

समिम िय पठयउनु पनेछ । 
(५) उपर्फय (१) बिोमजि म््यर्  यिेल हुन नसकेिय र्हेय् 

बिोमजिको मवद्य ुी् ियध््ि वय पमत्रकयिय सचूनय प्रकयशन गरेर 

म््यर्  यिेल गनुापनेछः  
(क) म््यर्  यिेल गररनुपने व््मिको कुनै फ््यक्स वय इािेल वय 

अन्् कुनै अमभलेख हुन सक्ने मवद्य ुी् ियध््िको ठेगयनय 

भए सो ियध््िबयटस 
(ख) प्रम बयर्ीले म््यर्  यिेली भएको जयनकयरी पयउन सक्ने 

िनयमसब आियर छ भन्ने र्मेखएिय समिम को मनर्ा्बयट 

कुनै स्थयनी् र्ैमनक पमत्रकयिय सचूनय प्रकयशन गरेर वय 



 

 

स्थयनी् एफ)एि) रेमड्ो वय स्थयनी् टेमलमभजनबयट 

सचूनय प्रसयरर् गरेर वय 
(ग) अन्् कुनै सरकयरी मनकय्बयट म््यर्  यिेल गरयउाँर्य म््यर् 

 यिेल हुन सक्ने िनयमसब कयरर् र्मेखएिय समिम को 

आर्शेबयट त््स् ो सरकयरी मनकय् ियफा   । 
 (६) ्स ऐन बिोमजि म््यर् जयरी गनुापर्या अनुसचूी(६ बिोमजिको ढयाँचयिय 

जयरी गनुापनेछ । 
२१) रोहवरिय रयखनुपनःे ्स ऐन बिोमजि वडय कय्याल् ियफा    यिेल गररएको 

म््यर्िय सम्बमन्ि  वडयको अध््ि वय सर्स््  थय कमम् िय र्इुाजनय स्थयनी् 

भलयर्मि रोहवरिय रयखनुपनेछ । 
२२) री  बेरी  जयाँच गनेः (१) उजरुी प्रशयसकले म््यर्  यिेलीको प्रम वेर्न प्रयप्त 

भएपमछ री पवूाकको  यिेल भएको छ वय छैन जयाँच गरी आवश््क भए 

सम्बमन्ि  वडय समचवको प्रम वेर्न सिे  मलइा री पवूाकको र्ेमखए मिमसल 

सयिेल रयमख  थय बेरी को र्मेखए बर्र गरी पनुः म््यर्  यिेल गना लगयइा 

 यिेली प्रम  मिमसल सयिेल रयखनुपनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि जयाँच गर्या सम्बमन्ि  किाचयरीले 

बर्मन्  रयमख कय्ा गरेको र्मेखए उजरुी प्रशयसकले सो व््होरय 

खलुयइा समिम  सिि प्रम वेर्न पेश गनुापनेछ । 
(३) उपर्फय (२) बिोमजिको प्रम वेर्नको व््होरय उप्िु र्मेखए 

समिम ले सम्बमन्ि  किाचयरी उपर  कयरवयहीको लयमग 

कय्ापयमलकय सिि लेमख पठयउनसक्नेछ । 
२३)  यरेखिय रयखनूपनःे (१) उजरुी प्रशयसकले र्फय ( बिोमजि मबवयर् र् या 

गरेपमछ उजरुीक यालयइा र र्फय १६ बिोमजि प्रम वयर् र् या गरेपमछ 

प्रम बयर्ीलयइा  यरेख  ोमक  यरेखिय रयखनुपछा । 
(२) उजरुीकय पिहरूलयइा  यरेख  ोक्र्य  यरेख  ोमकएको मर्न गररन े

कयिको व््होरय  यरेख भपयाइा  थय  यरेख पचयािय खलुयइा उजरुीकय 

सबै पिलयइा एकै मिलयनको मिम   थय सि् उललेख गरी एकै 

मिलयनको  यरेख  ोक्नुपछा । 



 

 

(३) उपर्फय (२) बिोमजि  यरेख  ोमकएको सि्िय कुनै पि 

हयमजर नभए पमन  ोमकएको कय्ा सम्पन्न गरी अको  यरेख  ोक्नुपन े

भएिय हयमजर भएको पिलयइा  यरेख  ोमक सि्िय हयमजर नभइा 

पमछ हयमजर हुने पिलयइा अमघ हयमजर भइा  यरेख लयने पिसाँग एकै 

मिलयन हुनेगरी  यरेख  ोक्नुपछा । 
(४) ्स र्फय बिोमजि  ोमकएको  यरेखिय उपमस्थ  भएकय 

पिहरूलयइा सयथै रयमख समिम ले उजरुीको कयरवयमह गनुापछा । 
(५) उपर्फय (४) िय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए  यपमन  ोमकएको 

 यरेखिय कुनै पि उपमस्थ  नभए पमन समिम ले मबवयर्को मवष्िय 

कयरवयही गना बयिय पनेछैन । 
२४) समिम को मनर्ा् बिोमजि हुनेः समिम ले म््यर्  यिेली सम्बन्ििय प्रचमल  

कयनून  थय ्स ऐनिय लेमखए र्मेख बयहकेको मवष्िय आवश््क प्रमक्र्य 

मनियारर् गना सक्नेछ । 

 
 
 
 

पररच्छेर् ५ 
सनुवयइा  थय प्रियर् बुझ्ने सम्बन्ििय 

 
२५) प्रयरमम्भक सनुवयइाः (१) िेलमिलयपबयट मबवयर् मनरुपर् हुन नसकी समिम िय 

आएकय मबवयर् प्रम वयर् र् या वय ब्यन वय सो सरहको कुनै कय्ा भएपमछ 

सनुवयइाको लयमग पेश भएको मबवयर्िय उपलब्ि प्रियर्कय आियरिय  त्कयल 

मनर्ा् गना समकने भएिय समिम ले मबवयर् पेश भएको पमहलो सनुवयइािय न ै

मनर्ा् गना सक्नेछ । 
(२) समिम  सिि पेश भएको मबवयर्िय उपर्फय (१) बिोमजि 

 त्कयल मनर्ा् गना समकने नर्मेखएिय समिम ले र्हेय् बिोमजिको आर्शे गना 

सक्नेछः 



 

 

(क) मबवयर्िय िखु नमिलेको कुरयिय ्कीन गना प्रियर् बुझ्ने वय अन्् कुनै कय्ा 

गनेस 
(ख) मबवयर्िय बुझ्नुपने प्रियर् ्मकन गरी पिबयट पेश गना लगयउने वय सम्बमन्ि  

मनकय्बयट ियग गने आर्शे गनेस  
(ग) िेलमिलयपकय सम्बन्ििय मबवयर्कय पिहरूसाँग छलफल गनेस  थय 
(घ) मबवयर्कय पि उपमस्थ  भएिय सनुुवयइको लयमग  यरेख  थय पेमशको सि् 

 यमलकय मनियारर् गने । 
(३) उपर्फय (१) र (२) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन समिम ले 

स्थयनी् ऐनको र्फय ४७ को उपर्फय (२) बिोमजिको उजरुीिय िेलमिलयपको 

लयमग पठयउने आर्शे गनुापनेछ । 
२६) प्रियर् र्यमखल गनेः बयर्ी वय प्रम बयर्ीले कुनै न्याँ प्रियर् पेश गना अनुिम  

ियग गरी मनवेर्न पेश गरेिय उजरुी प्रशयसकले सोमह मर्न मलन सक्नेछ । 
२७) मलख  जयाँच गनेः (१) समिम ले उजरुीिय पेश भएको कुनै मलख को सत्् य 

परीिर् गना रेखय वय हस् यिर मवशेषज्ञलयइा जयाँच गरयउन जरूरी र्खेेिय सो 

मलख लयइा असत्् भन्ने पिबयट परीिर् र्स् ुर र्यमखल गना लगयइा रेखय वय 

हस् यिर मवशेषज्ञबयट मलख  जयाँच गरयउन सक्नेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि जयाँच गर्या िनयमसब ियमफकको सि् 

 ोमक आर्शे गनुापनेछ र सि् मभत्र जयाँच सम्पन्न हुनको लयमग ्थयसम्भव 

व््वस्थय गनुापनेछ । 
(३) उपर्फय (१) बिोमजि जयाँच गर्या मलख  असत्् ठहरीएिय 

मलख  सत्् रहकेो भन्ने पिबयट लयगेको र्स् ुर असलु गरी उपर्फय (१) 

बिोमजि र्स् ुर र्यमखल गने पिलयइा भरयइामर्नुपछा । 
२८) सयिी बुझ्नेः (१) समिम बयट सयिी बुझ्ने आर्शे गर्या सयिी बुझ्ने मर्न  ोमक 

आर्शे गनुापनेछ । सयछी रयखर्य बढीिय ५ जनय रयखनु पने । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि आर्शे भएपमछ उजरुी प्रशयसकले 

उजरुीको पिलयइा आर्शेिय उललेख भएको मिम िय सयिी बुझ्न े

 यरेख  ोक्नुपनेछ । 
(३) सयिी बुझ्ने  यरेख  ोमकएको मर्निय आफ्नो सयिी समिम  

सिि उपमस्थ  गरयउनु सम्बमन्ि  पिको र्यम्त्व हुनेछ । 



 

 

२९) समिम को  फा बयट बकपत्र गरयउनेः (१) ्स ऐनिय अन््त्र जनुसकैु कुरय 

लेमखएको भए  यपमन नयबयलक वय अशि वय वधृ्र्वधृ्र्य पि रहकेो उजरुीिय 

सयमि बकपत्रको लयमग  ोमकएको  यरेखको मर्न उपमस्थ  नभएको वय 

उपमस्थ  नगरयइएको सयिीलयइा समिम ले म््यर्  ोमक समिम को  फा बयट 

मझकयइा बकपत्र गरयउन सक्नेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि सयिी मझकयउाँर्य बकपत्र हुने  यरेख 

 ोमक म््यर् जयरी गनुापनेछ र उजरुीकय पिहरूलयइा सिे  सोमह मिलयनको 

 यरेख  ोक्नुपनेछ । 
३०) सयिी बकपत्र गरयउनेः (१) उजरुी प्रशयसकले सयिी बकपत्रको लयमग 

 ोमकएको मर्न पिहरूसाँग मनजहरूले उपमस्थ  गरयउन ल्यएकय सयमिको 

नयियवली मलइा समिम  सिि पेश गनुापनेछ । 
(२) सयिी बकपत्रको लयमग  ोमकएको  यरेखको मर्न उजरुीकय सबै 

पिले सयिी उपमस्थ  गरयउन ल्यएको भए कय्याल् खलुनयसयथ  थय कुनै 

पिले सयिी उपमस्थ  गरयउन नल्यएको भए मर्नको बयह्र बजेपमछ समिम ले 

उपलब्ि भए सम्िकय सयिीको बकपत्र गरयउनुपनेछ । 
३१) बन्र्जे गना सक्नःे (१) सयिीको बकपत्र गरयउाँर्य उजरुीको मवष्वस् ु भन्र्य 

फरक प्रकयरको  थय सयिी वय उजरुीको पिलयइा अपियमन  गने वय मझझ््यउने 

वय अनुमच  प्रकयरको प्रश्न सोमिएिय समिम ले त््स् ो प्रश्न सोध्नबयट पिलयइा 

बन्र्जे गना सक्नेछ । 
(२) नयबयलक वय वधृ्र् वय असि वय मबरयिीले सयिी बक्नुपने भइा 

त््स् ो उजरुीिय कुनै पिको उपमस्थम  वय अन्् कुनै िनयमसब कयरर्ले 

सयिीलयइा बकपत्र गना अनुमच  र्बयव परेको वय पने प्रबल सम्भयवनय रहकेो 

छ भन्ने समिम लयइा लयगेिय समिम ले त््स् ो पिको प्रत््ि उपमस्थम लयइा 

बन्र्जे गरी मनजले सयिीले नर्खेने गरी ियत्र उपमस्थ  हुन आर्शे गना सक्नेछ । 
(३) उपर्फय (२) बिोमजि आर्शे गरेिय सयिीले नर्खेने गरी पि 

उपमस्थ  हुने व््वस्थय मिलयउने र्यम्त्व समिम को हुनेछ । 
(४) उपर्फय (१) वय (२) बिोमजि गर्या समिम ले उजरुीसाँग 

सम्बमन्ि  आवश््क प्रश्न  ्यर गरी समिम को  फा बयट बकपत्र गरयउन  

सक्नेछ । 



 

 

३२) पेशी सचूी प्रकयशन गनुापनेः (१) उजरुी प्रशयसकले प्रत््ेक हप्तय शकु्रवयर 

अगयिी हप्तयको लयमग पेशी  ोमकएको मबवयर्हरूको सयप्तयमहक पेशी सचूी 

 थय  ोमकएको मर्न उि मर्नको लयमग पेशी  ोमकएकय मबवयर्हरूको पेशी 

सचूी प्रकयशन गनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजिको सचूी सं्ोजकले र मनजको 

अनुपमस्थम िय मनजले मजम्िेवयरी  ोकेको समिम को सर्स््ले 

प्रियमर्  गनुापनेछ । 
३३) र्मैनक पेशी सचूीः (१) उजरुी प्रशयसकले र्फय ३२ बिोमजिको सयप्तयमहक 

पेशी सचूीिय चढेकय मबवयर् हरूको   ोमकएको मर्नको पेशी सूची  ्यर गरी 

एक प्रम  सचूनय पयटीिय टयाँस्न लगयउनुपनेछ  थय एक प्रम  समिम कय 

सर्स््हरूलयइा उपलब्ि गरयउनुपनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजिको सचूीिय मबवयर्हरू उललेख गर्या 

मबवयर् र् याको आियरिय र्हेय्को क्रििय  ्यर गरी प्रकयशन 

गरयउनुपनेछः 
  (क) नयबयलक पि भएको मबवयर्स 
  (ख) शयरररीक असि य वय अपयङ्ग य भएको व््मि पि 

भएको मबवयर्स 
  (ग) सिरी वषा उिेर परुय भएको वधृ्र् वय वधृ्र्य पि भएको 

मबवयर्स  थय 
  (घ) मबवयर् र् याको क्रियनुसयर पमहले र् या भएको मबवयर् । 

  (३) उपर्फय (२) बिोमजि पेशी सचूी  ्यर गर्या 

िलु वीबयट जयगेकय  थय सवोच्च अर्यल , उच्च अर्यल   थय मजललय 
अर्यल बयट पनुः इन्सयफको लयमग प्रयप्त भइा र् या भएको मबवयर्को हकिय 

शरुूिय समिम िय र् या भएको मिम लयइा नै र् या मिम  ियमन क्रि मनियारर् 

गनुापनेछ । 
(४) उपर्फय (१) वय (२) िय रहकेो क्रियनुसयर नै समिम ले 

मबवयर्को सनुवयइा र कयरवयही  थय मकनयरय गनुापनेछ । 
३४) उजरुी प्रशयसकको मजम्िेवयरी हुनेः पेशी सचूीिय चढेकय मबवयर्हरू कय्याल् 

खलुेको एक घण्टय मभत्र समिम  सिि सनुवयइाको लयमग पेश गने  थय उि 



 

 

मर्नको  ोमकएको कय्ा समकए पमछ समिम बयट मफ या बुमझमलइा सरुमि  

रयखने मजम्िेवयरी उजरुी प्रशयसकको हुनेछ । 
३५) प्रियर् सनुयउन सक्नेः समिम ले र्फय २५ बिोमजि  ोमकएको  यरेखको मर्न 

उपमस्थ  सबै पिलयइा अको पिले पेश गरेको प्रियर् एवि ्कयगजय  र्खेयइा 

पमढ बयाँची सनुयइा सो बयरेिय अको पिको कुनै कथन रहकेो भए मलमख  

ब्यन गरयइा मिमसल सयिेल गरयउन सक्नेछ । 
३६) मबवयर्को सनुवयइा गनेः (१) समिम ले र्वुै पिको कुरय सनुी मनजहरूको 

मबवयर्को सनुवयइा  थय मनर्ा् गनुापनेछ । 
  (२) उपर्फय (१) बिोमजिको सनुवयइा  थय मनर्ा् गर्या पिहरूको 

रोहवरिय गनुापनेछ । 
  (३) उपर्फय (१) बिोमजि मबवयर्को सनुवयइा गर्या 

इजलयस कय्ि गरी सनुवयइा गना िनयमसव र्मेखएिय सोही अनुसयर गना सक्नेछ 

। 
 र र्बुै पिको भनयइ  थय मजमकर सनु्नलयइ उपर्फय ३ अनुसयरको इजलयस 

कय्ि गना बयिय हुने छैन । 
३७) बन्र् इजलयसको गठन गनासक्न े (१) समिम ले िमहलय  थय बयलबयमलकय 

सियवेश रहकेो  थय आवश््क र्खेेको अन्् मबवयर्को सनुवयइाको लयमग बन्र् 

इजलयस कय्ि गरी सनुवयइा गना सक्नेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजिको बन्र् इजलयसिय मबवयर्कय पि  थय 

अन्् सरोकयरवयलय बयहके अन्् व््मिलयइा इजलयसिय प्रवेश गना 

नपयउने गरी बन्र् इजलयसको गठन गनुापनेछ । 

(३) बन्र् इजलयसबयट हरेरने मबवयर्को कयि कयरवयही, मपडी को 
नयि थर ठेगयनय लगय् कय मवष् गोप्् रयखनुपनछे । 

३८) बन्र् इजलयस सम्बन्िी अन्् व््वस्थयः (१) बन्र् इजलयसबयट हरेरएकय 

मबवयर्हरूको कयगजय को प्रम मलमप बयर्ी, प्रम वयमर् र मनजको मह िय असर 
परेको कुनै सरोकयरवयलय बयहके अरू कसैलयइा उपलब्ि गरयउनुहुाँर्नै । 

  (२) उपर्फय (१) बिोमजिको मबवयर्को  थ्् खलुयइा कुनै सियचयर 

कुनै पत्रपमत्रकयिय संपे्रषर् हुन मर्नु हुाँर्नै। 



 

 

(३) उपर्फय (२) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन समिम ले 

पिको गोपमन् य  थय मह िय प्रम कुल प्रभयव नपने गरी सियचयर 

संपे्रषर् गना भने कुनै बयिय पनेछैन । 
३९) थप प्रियर् बुझ्नेः मबवयर्को सनुवयइाको क्रििय मबवयर्को कुनै पिको 

अनुरोििय वय मबवयर् सनुवयइाको क्रििय समिम  आफैले थप प्रियर् बुझ्नुपने 

र्खेेिय उजरुीकय पिहरूलयइा थप प्रियर् पेश गना पेश गन े यरेख  ोमक आर्शे 

गना सक्नेछ। 
४०) स्वयथा बयमझएको मबवयर् हनेा नहुनेः समिम को सर्स््ले र्हेय्कय मबवयर्को 

कयरवयही र मकनयरयिय संलग्न हुनुहुाँर्नैः 
(क) आफ्नो वय नमजकको नय ेर्यरको हक मह  वय सरोकयर रहकेो 

मबवयर्स 
स्पष्टीकरर्ः ्स उपर्फयको प्र्ोजनको लयमग नमजकको नय ेर्यरू 

भन्नयले अप ुयली पर्या कयनून बिोमजि अप ुयली प्रयप्त गना सक्न े

प्रयथमिक य क्रििय रहकेो व््मि, ियिय, ियइज,ु सयनीआिय, 

ठूलीआिय, सयनोबयबु, ठूलोबयबू, पम  वय पत्नी  फा कय सयस,ू 

ससरुय, फूप,ु फूपयज,ु सयलय, जेठयन, सयली, मर्र्ी, बमहनी, 

मभनयज,ु बमहनी ज्वयइा ाँ, भयञ्जय, भयञ्जी, भयञ्जी ज्वयइा ाँ, भयञ्जी 
बुहयरी  थय त््स् ो नय यकय व््मिको एकयसगोलिय रहेको 

पररवयरको सर्स्् सम्झनुपछा । 
(ख) मनजले अन्् कुनै हमैस् िय गरेको कुनै कय्ा वय मनज संलग्न रहकेो 

कुनै मवष् सियवेश रहकेो कुनै मबवयर्स 
(ग) कुनै मवष्िय मनजले मबवयर् चलने वय नचलने मवष्को छलफलिय 

सहभयमग भइा कुनैरय् मर्एको भए सो मवष् सियवेश रहकेो मबवयर्स 

वय 
(घ) अन्् कुनै कयरर्ले आियरभ ू रूपिय मनज र मनजको 

एकयघरसंगोलकय पररवयरकय सर्स््को कुनै स्वयथा बयमझएको मबवयर् 

। 



 

 

(२) उपर्फय (१) बिोमजिको कुनै अवस्थय र्ेमखएिय जनु 

सर्स््को त््स् ो अवस्थय पछा उि सर्स््ले मबवयर् हनेा 

नहुने कयरर् खलुयइा आर्शे गनुापनेछ ) 
(३) उपर्फय (१) को प्रम कुल हुने गरी कुनै सर्स््ले कुन ै

मबवयर्को कयरवयमह र मकनयरयिय सहभयमग हुन लयगेिय 

मबवयर्को कुनै पिले आवश््क प्रियर् समह  मबवयर्को 

कयरवयमह मकनयरय नगना मनवेर्न मर्न सक्नेछ  र सो 

सम्बन्ििय  कयि कयरबयही स्थयनी् ऐनको र्फय ४८(५) 

अनुसयर हुनेछ ) 
(४) उपर्फय (३) अनुसयर मबवयर् मनरुपर् हुन नसक्ने 

अवस्थयिय स्थयनी् ऐनको र्फय ४८(६) र (७) को 

ब््बस्थय अनुसयरको सभयले  ोकेको समिम ले कयि 

कयरवयमह र मकनयरयिय गनेछ ) 
(५) उपर्फय (४) बिोमजि गर्या सभयले मबवयर्कय 

पिहरूलयइा सोमह उपर्फय बिोमजि गमठ  समिम बयट 

मबवयर्को कयरवयमह मकनयरय हुने कुरयको जयनकयरी गरयइा 

उि समिम  सिि उपमस्थ  हुन पठयउनुपनेछ । 

 
 

पररच्छेर् ६ 
मनर्ा् र अन्् आर्शे 

 
४१) मनर्ा् गनुापनेः (१) समिम ले सुनवयइाको लयमग पेश भएको मबवयर् हरे्या कुनै 

प्रियर् बुझ्नुपने बयाँमक नरमह मबवयर् मकनयरय गने अवस्थय रहकेो र्मेखएिय सोमह 

पेशीिय मबवयर्िय मनर्ा् गनुापनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि मनर्ा् गरेपमछ मनर्ा्को व््होरय मनर्ा् 

मक यबिय लेमख समिम िय उपमस्थ  सर्स््हरू सबैले र्स् ख  

गनुापनेछ । 



 

 

(३) उपर्फय (१) बिोमजि गरीएको मनर्ा्को र्फय ४२ र अन्् 

प्रचमल  कयनून बिोमजि खलुयउनुपने मववरर् खलुेको पूर्ा पयठ 

मनर्ा् भएको मिम ले बमढिय सय  मर्न मभत्र  ्यर गरी मिमसल 

सयिेल रयखनुपछा ।  
(४) उपर्फय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन सि्यभयव 

अथवय अन्् कुनै िनयमसब कयरर्ले गर्या सोमह मर्न मबवयर् मनर्ा् 

गना नसक्ने भएिय आगयमि हप्तयको कुनै मर्नको लयमग अको पेशी 

 यरेख  ोक्नुपनेछ। 
४२) मनर्ा्िय खलुयउनुपनेः (१) समिम ले र्फय ४१ बिोमजि गरेको मनर्ा्को 

परू्ापयठिय ्स र्फय बिोमजिकय कुरयहरू खलुयइा अनुसचूी(७ बिोमजिको 

ढयाँचयिय  ्यर गनुापनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि परू्ापयठ  ्यर गर्या बयर्ी  थय 

प्रम बयर्ीको मजमकर, मनर्ा् गनुापने र्मेखएको मवष्, र्वुै पिबयट पेश भएको 
प्रियर्कय कुरयहरू सिे को मवष् खलुयउनुपनेछ । 

  (३) उपर्फय (२) िय उललेख भए र्मेख बयहके परू्ापयठिय र्हेय्कय 

कुरयहरू सिे  खलुयउनुपनेछः 
(क)  थ््को ब््होरयस 
(ख) मबवयर्को कुनै पिले कयनून व््वसय्ी रयखेको भएिय मनजले पेश गरेको बहस 

नोट  थय बहसिय उठयइएकय िलु मवष्हरुस 
(ग) मनर्ा् गनाको लयमग आियर मलइएको प्रियर्कय सयथै र्वुै पिबयट पेश भएको 

प्रियर्  थय त््सको मवशे्लषर्स 
(घ) मनर्ा् कय्यान्व्न गनाको लयमग गनुापने मवष्हरूको मसलमसलेवयर उललेखन 

समह को  पमसल खण्डस  थय 
(ङ) मनर्ा् उपर पनुरयवेर्न लयग्ने भएिय पनुरयवेर्न लयग्ने मजललय अर्यल को नयि 

र के कम  मर्नमभत्र पनुरयवेर्न गनुापने हो सो सिे  । 
 (४) उपर्फय २  थय ३ िय उललेख भएर्मेख बयहके र्हेय्कय कुरयहरु सिे  

मनर्ा्िय खलुयउन सक्नेछः 
(क) सयिी वय सजामिनको बकपत्रको सयरयंशस 



 

 

(ख) कुनै नजीरको व््यख्य वय अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको मववरर् र 

मबवयर्िय उि नजीरको मसध्र्यन्  के कुन आियरिय लयग ुभएको हो अथवय 

लयग ुनभएको हो भन्ने कयरर् समह को मवशे्लषर्स 
(ग) मनर्ा्बयट कसैलयइा कुनै कुरय मर्नु भरयउनु पने भएको भए कसलयइा के कम  

भरयइा मर्नुपने हो सोको मववरर्स  थय 
(घ) मबवयर्को क्रििय कुनै ियलसयियन वय प्रियर्को रुपिय केमह वस् ु समिम  

सिि पेश भएको भए सो ियलसयियन वय वस् ुको हकिय के गने हो भन्न े

मवष् । 
४३) प्रयरमम्भक सनुवयइािय मनर्ा् हुनसक्नेः (१) समिम ले पमहलो सनुवयइाको लयमग 

पेश भएको अवस्थयिय नै मबवयर्िय थप प्रियर् बुमझरहनुपने अवस्थय नरहकेो 

र्खेेिय अथवय हर्म््यर् वय हकर्ै् य वय समिम को िेत्रयमिकयर नरहकेो 

कयरर्ले मबवयर् मनर्ा् गना नमिलने र्खेेिय पमहलो सनुवयइािय नै मनर्ा् गना 

सक्नेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजिको मनर्ा् िेत्रयमिकयरको अभयव रहेको 

कयरर्ले भएको अवस्थयिय िेत्रयमिकयर ग्रहर् गने अर्यल  वय स्थयनी्  ह 

वय अन्् मनकय्िय उजरुी गना जयनु भमन सम्बमन्ि  पिलयइा  जयनकयरी मर्नु 

पनेछ। 
४४) मनर्ा् संशोिनः (१) समिम  सिि मबवयर्को पि वय कुनै सरोकयरवयलयले 

मबवयर्को मनर्ा्िय भएको कुनै लेखयइाको त्रटुी संशोिन गरी पयउन मजमकर 

मलइा मनर्ा्को जयनकयरी भएको पैंम स मर्न मभत्र मनवेर्न मर्न सक्नेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजिको मनवेर्न परी समिम ले हरे्या सयियन्् 

त्रटुी भएको र संशोिनबयट मनर्ा्को िलू आश्िय कुनै हरेफेर नहुने र्खेेिय 

छुिै पचया खडय गरी मनवेर्न बिोमजि मनर्ा् संशोिन गने आर्शे मर्नसक्नेछ। 
  (३) उपर्फय (२) बिोमजिको आर्शे िलू मनर्ा्को अमभन्न 

अङ्गको रुपिय मलइनेछ ) 
४५) मनर्ा्िय हरेफेर गना नहुनःे (१) समिम कय सर्स्् अथवय अरु कसैले पमन 

समिम कय सर्स््हरुको र्स् ख  भैसकेपमछ मनर्ा्िय कुनै प्रकयरको थपघट 

वय केरिेट गना हुाँर्नै । 



 

 

(२) कसैले उपर्फय (१) बिोमजि को कसरु गने किाचयरीलयइा 

आवश््क कयरवयहीको लयमग सम्बमन्ि  मनकय्िय लेमख पठयउनुपनेछ।  
४६) मनर्ा् भएपमछ गनुापने कयरवयमहः (१) उजरुी प्रशयसकले समिम बयट मनर्ा् 

भएपश्चय  मनर्ा् मक यबिय समिम कय सर्स््हरु सबैको र्स् ख  भएको 

्मकन गरी मनर्ा्  मक यब र मिमसल मजम्िय मलनुपछा । 
(२) ्स ऐन बिोमजि मनर्ा्को परू्ापयठ  ्यर भएपमछ सबै 

सर्स््को र्स् ख  भैसकेपमछ उजरुी प्रशयसकले मनर्ा्को कय्यान््व् गनाकय 

लयमग  त्कयल गनुापने केमह कय्ा भए सो सम्पन्न गरी मिमसल अमभलेखको 

लयगी पठयनुपछा । 
४७) मनर्ा् गनापने अवमिः (१) समिम ले प्रम वयर् र्यमखल भएको वय ब्यन 

गनुापनेिय प्रम बयर्ीको ब्यन भएको मिम ले  थय प्रम वयर् र्यमखल नभएको 

वय ब्यन नभएकोिय सो हुनुपने म््यर् भिुयन भएको मिम ले नब्बे मर्नमभत्र 

मबवयर्को अमन् ि मनर्ा् गनुापनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजिको सि्यवमि गर्नय गर्या िेलमिलयपको 

लयमग पठयइाएको मबवयर्को हकिय िेलमिलयपको प्रमक्र्यिय लयगेको सि् 

कटयइा अवमि गर्नय गनुापनेछ । 
(३) उपर्फय (१) िय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए  यपमन मबवयर्िय 

बुझ्नुपने प्रियर्  थय परुय गनुापने प्रमक्र्य बयाँमक नरही मबवयर् मनर्ा् गना अङ्ग 

पमुगसकेको भए सो पगुेको पन्र मर्नमभत्र अमन् ि मनर्ा् गनुापनेछ । 

  
४८) अन् ररि संरिर्यत्िक आर्शे जयरी गना समकनेः  

स्थयनी् ऐनको र्फय ४( को उपर्फय ८ को खण्ड (क) र्मेख (ङ) सम्ि 

उमललमख  मवष्िय  त्कयल अन् ररि संरिर्यत्िक आर्शे जयरी गना 

समकनेछ ) ्स् ो आर्शे जयरी गर्या मनवेर्कले पेश गरेको कयगजय , मनजको 
अवस्थय र वस् ुग  पररमस्थम को प्रयरमम्भक छयनमवन गरी  त्कयल आर्शे 

नगरे मनवेर्कलयई पना सक्ने नकयरयत्िक प्रभयवको िलु्यंकन गनुा पर्ाछ ) 

न््यम्क समिम ले जयरी गने अन् ररि संरिर्यत्िक आर्शे अनुसचूी ८ िय 

उललेख गरे बिोमजि हुनेछ । 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पररच्छेर् ७ 
समिम को समचवयल् 

४९) समिम को समचवयल्ः  (१)समिम को कय्ासम्पयर्नलयइा सहमजकरर्य गना 

एक समचवयल् रहने छ  
  (२) उपर्फय (१) विोमजिको समचवयल्िय 

कय्ापयमलकयले आवश्् य अनुसयर उजरुी प्रशयसक, अमभलेख प्रशयसक  थय 
अन्् किाचयरीहरुको व््वस्थय गना सक्नेछ ) समचवयल्को कय्ासम्पयर्नलयइा 

व््वमस्थ  गना समचवयल् अन् गा  उजरुी शयखयर फयाँट  थय अमभलेख शयखय 

रफयाँट रहन सक्नेछ । 

५०) उजरुी प्रशयसकको कयि, क ाव्् र अमिकयरः ्स ऐनिय अन््त्र उललेख भए 

र्मेख बयहके उजरुी प्रशयसकको कयि, क ाव्् र अमिकयर र्हेय् बिोमजि 
हुनेछः 

(क) पेश भएकय उजरुी, प्रम वयर् र अन्् मलख हरु जयाँच गरी री  पगुेको भए 
कयनून बिोमजि लयग्ने र्स् ुर मलइा र् या गने र र् या गना नमिलने भए कयरर् 

जनयइा र्रपीठ गना 
(ख) मववयर्िय प्रियर्को लयमग पेश भएकय नक्कल कयगजलयइा सक्कलसाँग मभडयइा 

मठक र्मेखएिय प्रियमर्  गने र मिमसल सयिेल रयखने  थय सक्कलिय केमह 

कैमफ्  र्मेखएिय सो जनयइा सम्बमन्ि  पिको समहछयप गरयइा रयखने 



 

 

(ग) पेश भएकय मलख  सयथ संलग्न हुनुपने प्रियर्  थय अन्् कयगजय  छ वय छैन 

भए ठीक छ वय छैन जयाँच्ने 

(घ) समिम को आर्शेले मझकयउनुपने प्रम बयर्ी, सयिी वय अन्् व््मिको नयििय 
म््यर् जयरी गने 

(ङ) मववयर्कय पिलयइा  यरेख वय पेशी  यरेख  ोक्ने 
(च) समिम  सिि पेश हुनुपने मनवेर्न र् या गरी आर्शेको लयमग समिम  सिि पेश 

गन े
(छ) कयनून बिोमजि वयरेस मलने  थय गजु्रेको  यरेख थयम्ने मनवेर्न मलइा आवश््क 

कयरवयही गने 
(ज) समिम बयट भएको आर्शे कय्यान्व्न गने गरयउने 

(झ) समिम िय पेश वय प्रयप्त भएकय कयगजपत्र बुझ्ने, भपयाइा गने लगय् कय कय्ाहरु 
गने 
(ञ) आवश््क यनुसयर समिम को  फा बयट पत्रयचयर गने 

(ट) समिम को आर्शेले  यिेल गनुापने म््यर्  यिेल गनेगरयउने,  यिेल भएको 
म््यर्को  यिेली जयाँची री पवूाकको नभए पनुः जयरी गने  थय अन्् अर्यल  

वय मनकय्बयट प्रयप्त भएको गयाँउपयमलकयले  यिेल गररमर्नुपने म््यर्  यिेल गने 

गरयउन े
(ठ) मनर्ा् मक यब र उजरुीको मिमसल मजम्िय मलने 
(ड) समिम िय र् या भएकय मववयर्  थय मनवेर्न लगय् कय कयगजय को अमभलेख 

 ्यर गने र ियमसक वय वयमषाक प्रम वेर्न पेश गनुापने मनकय् सिि प्रम वेर्न 

 ्यर गरी सं्ोजकबयट प्रियमर्  गरयइा सम्बमन्ि  मनकय्िय पठयउने 
(ढ) आफ्नो मजम्िय रहकेय उजरुीकय मिमसलिय रहकेय कयगजय को री पवूाक 

नक्कल मर्ने 
(र्) मजललय अर्यल िय पनुरयवेर्न लयग्ने गरी मनर्ा् भएकय मववयर्िय पनुरयवेर्न 

म््यर् जयरी गरी  यिेल गनेगरयउने 
( ) अर्यल  वय अन्् कुनै मनकय्िय मववयर्को मिमसल वय कुनै कयगजय  

पठयउनुपने भएिय समिम लयइा जयनकयरी गरयइा मिमसल वय कयगजय  पठयउने 

 थय मफ या प्रयप्त भएपमछ कयनून बिोमजि सरुमि  रयखने व््वस्थय मिलयउने 
( ) मनर्ा् मक यब मजम्िय मलनेस  थय 



 

 

(थ) पेश भएकय मनवेर्न लगय् कय कयगजय िय समिम बयट आर्शे हुनुपने वय 

मनकयसय मलनुपनेिय समिम  सिि पेश गने। 

 
५१) अमभलेख प्रशयसकको कयि, क ाव्् र अमिकयरः ्स ऐनिय अन््त्र उललेख 

भए बयहके अमभलेख प्रशयसकको कयि, क ाव्् र अमिकयर र्ेहय् बिोमजि 
हुनेछः 

 (क) मनर्ा् कय्यान्व्न सम्बन्िीः 

(२) मनर्ा् बिोमजि चलन चलयउनुपने, कुनै कुरय मर्लयइाभरयइा मर्नुपन ेलगय् कय 
मनर्ा् कय्यान्व्नकय लयमग गनुापने कय्ाहरु गने  थय मनर्ा् कय्यान्व्नको 

अमभलेख रयखी कयनून बिोमजि मववरर् पठयउनुपने मनकय्हरुिय मववरर् 

पठयउने 

(३) मनर्ा् कय्यान्व्नको क्रििय मनवेर्न मर्एकय पिहरुको वयरेस मलने, सकयर 

गरयउन,े गजु्रेको  यरेख थियउने लगय् कय कय्ाहरु गने 
(४) समिम को आर्शेले रोक्कय भएको वय अरु कुनै अर्यल  वय मनकय्बयट 

रोक्कय भै आएको जय्जेथय अन्् अड्डय अर्यल िय र्यमखल चलयन गनुापन े

भए सो गने 
(५) मनर्ा् बिोमजि मललयि गने लगय् कय अन्् कुनै कयि गनुापने भए सो सिे  

गने  थय 
(६) लेमखए र्मेख बयहकेको कुनै कय्ा मनर्ा् कय्यान्व्नको क्रििय गनुापने भएिय 

समिम  सिि पेश गरी आर्शे बिोमजि गने । 
 (ख) अमभलेख संरिर् सम्बन्िीः 
(१) अमभलेख शयखयको रेखर्खे गरी मनर्ा् भएकय मिमसल सरुमि  रयखने र 

कयनून बिोमजि सडयउनेपने कयगजहरु सडयउने 
(२) मनर्ा् भएकय मिमसलहरुिय कयगजय  जयाँच गरी र्रुुस्  रहनेरहकेो हनेे र 

मिमसल कयनून बिोमजि गरी र्रुुस्  अवस्थयिय रयखने 
(३) कयनून बिोमजि सडयउने कयगजको मववरर्  ्यर गरी सो मववरर् सरुमि  

रहने व््वस्थय गन े



 

 

(४) अमभलेख शयखयिय प्रयप्त भएको मिमसलहरुको सयलबसयली अमभलेख रयखने र 

आवश््क यनुसयर मववरर्  ्यर गने  थय 
(५) कुनै अर्यल  वय मनकय्बयट अमभलेखिय रहकेो मिमसल वय कुनै कयगजय  

ियग भै आएिय री पवूाक पठयउने र मफ या प्रयप्त भएपमछ री पवूाक गरी सरुमि  

रयखने । 
५२) उजरुी प्रशयसक वय अमभलेख प्रशयसकको आर्शे उपरको मनवेर्नः (१) ्स 

ऐन बिोमजि उजरुी प्रशयसक वय अमभलेख प्रशयसकले गरेको आर्शे वय 

कयरवयही उपर मचि नबुझ्ने पिले सो आर्शे वय कयरवयही भएको पयाँच 

मर्नमभत्र समिम  सिि मनवेर्न मर्न सक्नेछ । 
(२) समिम ले उपर्फय (१) बिोमजि पेश भएको मनवेर्न उपर 

सनुुवयइा गरी मनवेर्न पेश भएको बमढिय सय  मर्न मभत्र मनवेर्न उपरको 

कयरवयमह टुङ्ग््यउनुपनेछ । 
(३) उपर्फय (२) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन उपर्फय 

(१) बिोमजिको मनवेर्न उपर आर्शे वय मनर्ा् गनुापवूा केमह बुझ्नुपने भए सो 

बुझेर ियत्र मनर्ा् वय आर्शे गनुापनेछ । 

 
 
 

पररच्छेर् ८ 
िेलमिलयप सम्बन्िी व््वस्थय 

 
५३) मिलयपत्र गरयउनेः (१) समिम ले प्रचमल  कयनून बिोमजि मिलयपत्र हुन सक्ने 

जनुसकैु उजरुीिय मिलयपत्र गरयउन सक्नेछ। 
(२) मववयर्कय पिहरूले मिलयपत्रको लयमग अनुसचूी(( बिोमजिको 

ढयाँचयिय मनवेर्न मर्एिय समिम ले उजरुीिय मिलयपत्र गरयउन उप्िु र्खेेिय 

मिलयपत्र गरयइमर्नेछ । 
(३) उपर्फय (२) बिोमजि पिहरूले मर्एको मनवेर्नको व््होरय 

समिम ले र्वुै पिलयइा सनुयइा त््सको पररर्यि सम्झयइा पिहरूको मिलयपत्र 

गने सम्बन्ििय सहिम  रहनेरहकेो सोध्नुपनेछ । 



 

 

(४) उपर्फय (३) बिोमजि सनुयउाँर्य पिहरूले मिलयपत्र गना िञ्जरु 

गरेिय समिम ले पिहरूको मनवेर्निय उललेख भएको व््होरय बिोमजिको 

मिलयपत्र  ीन प्रम   ्यर गरयउनुपनेछ । 
(५) उपर्फय (४) बिोमजिको मिलयपत्रको व््होरय पिहरूलयइा 

पढीबयाँची सनुयइा मिलयपत्र गना िञ्जरु भएिय पिहरूको समहछयप गरयइा 

समिम कय सर्स््हरूले मिलयपत्र कयगज अनुसचूी(१) बिोमजिको ढयाँचयिय 

प्रियमर्  गरी एक प्रम  समिम ले अमभलेखको लयमग मिमसलिय रयखनुपनेछ 

 थय एक(एक प्रम  बयर्ी  थय प्रम बयर्ीलयइा मर्नुपनेछ  

   
५४) िेलमिलयप गरयउन सक्नेः (१) समिम ले प्रचमल  कयनून बिोमजि मिलयपत्र 

गना मिलने उजरुीिय पिहरूबीच िेलमिलयप गरयउन सक्नेछ । 
(२) पिहरूले जनुसकैु  हिय मवचयरयिीन रहकेो प्रचमल  कयनूनले 

िेलमिलयपको ियध््िबयट सियियन गना समकने मववयर्िय मववयर्कय पिले 

सं्िु रूपिय समिम  सिि मनवेर्न मर्न सक्नेछन् । 
(३) उपर्फय (२) बिोमजि मनवेर्न मर्एकोिय िेलमिलयपबयट 

उजरुीको मनरोपर् हुन उप्िु र्मेखएिय समिम ले त््स् ो उजरुी िेलमिलयपको 

ियध््िबयट मनरोपर् गना लेमख पठयउनु पनेछ । 
(४) उपर्फय (३) बिोमजिको आर्शेपमछ िेलमिलयप सम्बन्िी 

कयरवयमह प्रयरम्भ गरी पिहरूबीच िेलमिलयप गरयइामर्नुपनेछ । 
  (५) िेलमिलयप सम्बन्िी अन्् व््वस्थय  ोमकए बिोमजि हुनेछ । 
५५) उजरुी मनर्ा् गनेः (१) समिम ले ्स ऐन बिोमजि िेलमिलयपको ियध््िबयट 

उजरुीको मनरोपर् गना प्रमक्र्य बढयएकोिय िेलमिलयपको ियध््िबयट उजरुीको 

मनरोपर् हुन नसकेिय पिहरूलयइा उजरुीको पेशी  यरेख  ोमक कयनून बिोमजि 

कयरवयही गरी सनुवयइा  थय मनर्ा् गने प्रमक्र्य बढयउनुपनेछ । 
(२) उपर्फय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन स्थयनी् 

ऐनको र्फय ४७ को उपर्फय (२) बिोमजिको उजरुीिय िेलमिलयप वय 

मिलयपत्र हुन नसकेिय समिम ले अमिकयर िेत्र रहकेो अर्यल िय जयने भमन 

सनुयइामर्नुपनेछ। 



 

 

५६) िेलमिलयप वय मिलयपत्र हुन नसक्नेः ्स ऐनिय अन््त्र जनुसकैु कुरय 

लेमखएको भए  यपमन कुनै उजुरीिय मिलयपत्र गरयउाँर्य उजरुीको प्रकृम  वय 

मिलयपत्रको व््होरयबयट नेपयल सरकयर बयर्ी भइा चलेको कुनै मववयर् वय 

सयवाजमनक  थय सरकयरी सम्पमि वय मह िय असर पने र्ेमखएिय समिम ले 

त््स् ो मववयर्िय मिलयपत्र गरयउनेछैन । 
  र त््स् ो असर पने व््होरय हटयइा अन्् व््होरयबयट ियत्र मिलयपत्र गना 

चयहिेय भने मिलयपत्र गरयइामर्नुपनेछ । 
५७) िेलमिलयपको लयमग प्रोत्सयहन गनेः (१) समिम ले समिम  सिि सनुवयइाको 

लयमग पेश भएको उजरुीिय िेलमिलयप हुनसक्ने सम्भयवनय रहकेो र्खेेिय 

पिहरूलयइा िेलमिलयपको लयमग  यरेख  ोक्न सक्नेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजिको  यरेखको मर्न समिम ले मववयर्कय 

पि  थय मवपि, उपमस्थ  भएसम्ि पिले पत््यइा सयथै मलइआएकय अन्् 

व््मि सिे  उपमस्थ  गरयइा िेलमिलयपको लयमग छलफल गरयइा पिहरूको 

बीचिय सहिम  भएिय सहिम  भए बिोमजि मिलयपत्र कयगज  ्यर गना 

लगयइा मिलयपत्र गरयइामर्नुपनेछ । 
  (३) उजरुीिय  ोमकएको म््यर्िय समिम  सिि उपमस्थ  

नभएको वय उपमस्थ  भएर पमन  यरेख गजुयरी मववयर्िय  यरेखिय नरहकेो पि 

अथवय मववयर्िय पि कय्ि नभएको भए  यपमन मववयर्को पेटबोलीबयट 

उजरुीको पि कय्ि हुने र्मेखएको व््मि सिे  िेलमिलयपको लयमग 

उपमस्थ  भएिय समिम ले िेलमिलयप गरयइा मिलयपत्रको कयगज गरयइामर्नुपनेछ 

। 
५८) प्रयरमम्भक सनुवयइा पवूा िेलमिलयपः (१) उजरुी प्रशयसकले प्रयरमम्भक 

सनुवयइाको लयमग समिम  सिि उजरुी पेश हुनुपवूा उजरुीिय िेलमिलयप 

हुनसक्ने अवस्थय र्मेखएिय वय पिहरूले सो व््होरयको मनवेर्न मलइा आएिय 

मिलयपत्रको व््होरय खलुेको कयगज  ्यर गरी समिम  सिि पेश गनासक्नेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि गर्या मिलयपत्रिय अमन् ि सहिम  

नजटेुको भए  यपमन पिहरू िलेमिलयपको लयमग प्रमक्र्यिय जयन सहि  

भएिय उजरुी प्रशयसकले पिहरूको मनवेर्न मलइा उजरुीिय िेलमिलयपको 



 

 

लयमग िेलमिलयपक या सिि पठयउने आर्शेको लयमग समिम  सिि पेश 

गनासक्नेछ । 
५९) िेलमिलयपक याको सचूी  ्यर गनेः (१) समिम ले िेलमिलयपको कय्ा 

गरयउनको लयमग र्हेय् बिोमजिको ्ोग्् य पगुेको व््मिहरूको मववरर् 

खलुयइा सम्भयमव  िेलमिलयपक याको सचूी  ्यर गनेछः 
 (क) कमम् िय  ियध््मिक  ह उमिर्ा गरेकोस  
 (ख) कुनै रयजनीम क र्ल प्रम  आस्थय रयखी रयजनीम िय समक्र् 

नरहकेोस  थय 
 (ग) स्थयनी् स् रिय सियजसेवीको रुपिय पमहचयन बनयएको  
 (घ) िेलमिलयपक याको ४८ घण्टय  यमलि मलइ िेलमिलयपक याको कय्ा 

गर् ैआएको  
 (ङ) १८ बषा उिेर परुय भएको  
 (च) ियथी ्ोग्् यिय जनु सकैु कुरय लेमखएको भए य पमन  यमलि मलइ 

हयल कयि  गरररहकेयको हकिय मनजलयइ मनरन् र य मर्न समकने । 
  (२) िेलमिलयपक याको सचूी  ्यर गरेपमछ समिम ले सचूी सभय 

सिि पेश गरी अनुिोर्न गरयउनुपनेछ । 
  (३) उपर्फय (२) बिोमजि सचूी अनुिोर्न भएपमछ 

समिम ले सयवाजमनक जयनकयरीको लयमग सचूनय प्रकयशन गनुापनेछ  थय 

िेलमिलयपको लयमग पठयउाँर्य प्रत््ेक पिलयइा सो सचूी उपलब्ि गरयउनुपनेछ 

। 
६०) िेलमिलयपक याको सचूी अद्ययवमिक गनेः (१) समिम ले र्फय ५( बिोमजि 

 ्यर भएको सचूी प्रत््ेक वषा अद्ययवमिक गनुापनेछ। 
  (२) प्रत््ेक वषा अद्ययवमिक गरेको िेलमिलयपक याको सूची 

समिम ले सभयबयट अनुिोर्न गरयउनुपनेछ । 
  (३) ्स ऐन  थय प्रचमल  कयनून बिोमजि 

िेलमिलयपक याको सचूीिय सचूीकृ  हुन ्ोग्् य पगुेको व््मिले समिम  

सिि सचूीकृ  गररपयउनको लयमग अनुसचूी(११ बिोमजिको ढयाँचयिय मनवेर्न 

मर्नसक्नेछ । 



 

 

६१) िेलमिलयपक याको सचूीबयट हटयउनेः (१) समिम ले र्फय ६) बिोमजि 

िेलमिलयपक याको सचूी अद्ययवमिक गर्या र्हेय्को अवस्थयकय 

िेलमिलयपक याको नयि सचूीबयट हटयउनेछः 
(क) मनजको ितृ्् ुभएिय 
(ख) मनजले आफ्नो नयि सचूीबयट हटयइापयउाँ भन्ने मनवेर्न मर्एिय 
(ग) मनजले नैम क प न र्मेखने फौजर्यरी अमभ्ोगिय सजय् पयएिय 
(घ) मनज कुनै संस्थयसाँग सम्बध्र् रहकेोिय सो संस्थय खयरेज वय मवघटन 

भएिय र 
(ङ) समिम ले र्फय ६७ को उपर्फय (२) बिोमजि मनजलयइा सचूीबयट 

हटयउने मनर्ा् गरेिय । 
(च)  बसइ सरयइ गरेिय  

(२) उपर्फय (१) बिोमजि सचूीबयट नयि हटयइएकय 

िेलमिलयपक याहरूको नयियवली समिम ले सयवाजमनक सचूनयको लयमग 

प्रकयशन गनुापनेछ । 
६२) िेलमिलयपको लयमग सि्यवमि  ोक्नेः (१) समिम ले ्स ऐन बिोमजि 

िेलमिलयको लयमग िेलमिलयपक या पठयउाँर्य बमढिय म न िमहनय सम्िको 

सि्  ोमक पठयउनेछ । 
  (२) िेलमिलयपको लयमग पठयउाँर्य सयियन्् ्यः वमढिय  ीनजनय 

बयट िेलमिलयप गरयउने गरी  ोक्नुपनेछ )   
६३) िेलमिलयपक याको छनौटः (१) समिम ले िेलमिलयप गरयउने कय्ाको लयमग 

मववयर्कय पिहरूलयइा एक जनय िेलमिलयपक याको छनौट गनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि गर्या पिहरूबीचिय एकजनय 

िेलमिलयपक याको लयमग सहिम  नभएिय समिम ले पिहरूको सहिम िय 

म न जनय िेलमिलयपक याको छनौट गनुापनेछ । 
(३) पिहरूको बीचिय िेलमिलयपक याको नयििय सहिम  हुन 

नसकेिय समिम ले िेलमिलयपक याको सचूीिय रहकेय िेलमिलयपक याहरू 

िध््ेबयट र्वुै पिबयट एक(एक जनय िेलमिलयपक या छनौट गना लगयइा  ेस्रो 

िेलमिलयपक या छनौट गररमर्नुपनेछ । 



 

 

(४) उजरुीकय सबै पिको सहिम िय िेलमिलयपक याको सचूीिय 

नरहकेो ्स ऐन बिोमजि िेलमिलयपक या हुन अ्ोग्् नभएको कुनै व््मि वय 

संस्थयबयट िेलमिलयप प्रमक्र्य अगयडी बढयउन सहि  भै मलमख  मनवेर्न 

मर्एिय समिम ले त््स् ो व््मि वय संस्थयलयइा िेलमिलयपक या  ोमकमर्नुपनेछ 

। 
६४) िेलमिलयपक याको पररव ानः (१) समिम ले र्हेय्को अवस्थय परर पिहरूल े

मनवेर्न मर्एको अवस्थयिय िेलमिलयपक या पररव ान गररमर्नुपनछेः 
(क) र्फय ६१ बिोमजि िेलमिलयपक याको सचूीबयट हटयउने अवस्थय भएिय 
(ख) पिहरूले पयरस्पररक सहिम िय िेलमिलयपक या हरेफेर गना िञ्जरु भएिय 
(ग) मववयर्को कुनै पिले िेलमिलयपक या प्रम  अमवश्वयस रहकेो मलमख  

जयनकयरी गरयएिय 
(घ) कुनै कयरर्ले िेलमिलयपक याले िेलमिलयपिय सहभयगी भैरहन नसक्ने 

जनयएिय 
(ङ) मववयर्को मवष्वस् ुिय िेलमिलयपक याको कुनै स्वयथा रहकेो 

िेलमिलयपक याले जयनकयरी गरयएिय वय कुनै स्रो बयट समिम  सिि 

जयनकयरी भएिय  थय 
(च) िेलमिलयपक याले िेलमिलयपक याको हमैस् ले कय्ागर्या र्फय ६६  थय 

अन्् प्रचमल  कयनून बिोमजि पयलन गनुापने आचरर् पयलन नगरेिय । 
(२) िेलमिलयपक या पररव ानको कयरर्ले  ोमकएको सि्िय 

िेलमिलयपको कय्ा सम्पन्न हुन नसक्ने भएिय समिम ले बमढिय एक िमहनय 

सम्िको सि् थप गना सक्नेछ । 
६५) िेलमिलयपको लयमग पठयउाँर्य गने प्रमक्र्यः (१) समिम ले कुनै उजरुी 

िेलमिलयपको लयमग िेलमिलयपक या सिि पठयउाँर्य पिहरूलयइा िेलमिलयपक याको 

सम्पका  उपलब्ि गरयइा िेलमिलयपक या सिि उपमस्थ  हुने  यरेख  ोमक र्हेय् 

बिोमजिको कयगज सयथै रयमख लेमखपठयउनुपनेछः 
(क) उजरुीको सयरसंिेप वय िखु् िखु् कयगजय को प्रम मलपीस 

(ख) उजरुीको पि वय वयरेस भए वयरेसको नयि, थर, व न र उपलब्ि 

भएसम्ि टेमलफोन नम्बर, इािेल, फ््यक्स  थय अन्् सम्पका  
मववरर्स  थय 



 

 

(ग) िेलमिलयप सम्बन्िी प्रमक्र्य सम्पन्न गनुापने स्थयन र सि् । 
(२) िेलमिलयपक याले समिम  सिि ियग गरेिय उजरुीकय 

कयगजय हरूको नक्कल उपलब्ि गरयउनुपनेछ । 
(३) िेलमिलयपको लयमग  ोमकएको सि् सम्पन्न भएको 

सय  मर्न मभत्र उजरुीको पिहरू समिम  सिि उपमस्थ  हुने गरी 

 यरेख  ोक्नुपनेछ । 
(४) उपर्फय (३) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन 

िेलमिलयपक याले  ोमकएको सि् अगयवै उजरुी समिम  सिि 

मफ या पठयउने मनर्ा् गरेिय सो मनर्ा्को जयनकयरी भएको सय  मर्न 

मभत्र पिहरूलयइा समिम  सिि उपमस्थ  हुनेगरी पठयउनुपनेछ । 
६६) िेलमिलयपिय अवलम्बन गनुापने प्रमक्र्यः (१) समिम ले पिहरूको 

सहिम िय िेलमिलयपको लयमग छलफल गने  थय अन्् कय्ा गने स्थयनको 

छनौट गरी पि  थय िेलमिलयपक यालयइा सोको जयनकयरी उपलब्ि 

गरयउनुपनेछ । 
  र पिहरूको सहिम िय िेलमिलयपक याले अन्् कुनै स्थयनको छनौट गना 

बयिय पनेछैन । 
(२) पिहरूलयइा उपर्फय (१) बिोमजि िेलमिलयपक याले  ोकेको 

स्थयनिय  ोमकएको सि्िय उपमस्थ  हुने र्यम्त्व रहनेछ । 
(३) उपर्फय (२) बिोमजिको र्यम्त्व पिहरूले परुय नगरेिय 

िेलमिलयपक याले िेलमिलयपको प्रमक्र्य बन्र् गरी समिम लयइा सोको मलमख  

जयनकयरी गरयइा उजरुीको कयगजय  मफ या पठयउनसक्नेछ । 
(४) िेलमिलयपको क्रििय िेलमिलयपक याले पिहरूबीचिय 

सहजक याको भमूिकय गनेछ र उि भमूिकय मनवयाह गने क्रििय मनजले पिहरू 

बयहके र्हेय्कय व््मिहरूसाँग सिे  एकल वय सयिूमहक वय या गनासक्नेछः 
(क) मववयर्को मवष्िय जयनकयरी रहकेो उजरुीकय पिले रोजेको व््मिस 

 थय 
(ख) मववयर्को मवष्वस् ुको बयरेिय जयनकयरी रहकेो स्थयनी् 

भद्रभलयर्िी । 



 

 

  (५) िेलमिलयपक याले पिहरूको सहिम िय पिहरूसाँग 

र्हेय् बिोमजि वय या गनासक्नेछः 
(क) पिहरूसाँग एकल एकयन् वय यास  थय 

(ख) टेमलफोन वय या, मभडी्ो कन्रेन्स वय सञ्चयरको अन्् ियध््िबयट 
वय यालयप । 

(६) प्रचमल  कयनून  थय ्स ऐनको ियन्् य मवपरी  

नहुनेगरी पिहरूको सहिम िय िेलमिलयपक याले िेलमिलयपको 

कय्ामवमि मनियारर् गनासक्नेछ । 
६७) िेलमिलयपक याको आचरर्ः (१) िेलमिलयपक याले र्हेय् बिोमजिको 

आचरर् पयलन गनुापनेछः 
(क) िेलमिलयप सम्बन्िी कयरवयही मनष्पि ढङ्गले सम्पयर्न गनुापन े

(ख) कुनै पिप्रम  झकुयव, आग्रह, पवूयाग्रह नरयखने वय रयखेको र्मेखन े
कुनै आचरर् वय व््वहयर नगन े

(ग) कुनै पिलयइा डर, त्रयस, झकु््यन वय प्रलोभनिय पयरी िेलमिलयप 
गरयउन नहुने 
(घ) मववयर् कय्ि रहकेो अवस्थयिय मववयर्को कुनै पिसाँग आमथाक 

कयरोबयरिय साँलग्न नहुने 
(ङ) िेलमिलयप सम्बन्ििय बनेको प्रचमल  कयनून  थय अन्् स्थयमप  

ियन्् य मवपरी  आचरर् गना नहनुे 

(च) िेलमिलयपको क्रििय पिहरुसाँग सम्ियनजनक, सर्भयवपरू्ा र सब ै
पिप्रम  सियन व््वहयर कय्ि गने 
(छ) िेलमिलयपको क्रििय पिहरुले व््ि गरेको मवष्वस् ुको 

गोपनी् य कय्ि रयखने  थय 
(ज) िेलमिलयपको क्रििय पिबयट प्रयप्त भएको कुनै कयगजय  वय वस् ु 

प्रमक्र्य सम्पन्न भएपमछ वय मनज प्रमक्र्यबयट अलग भएपमछ 

सम्बमन्ि  पिलयइा सरुमि  मफ या गने  
(२) समिम ले कुनै िेलमिलयपक याले उपर्फय (१) बिोमजिको 

आचरर् पयलनय नगरेको उजरुी परी वय सो मवष्िय स्व् ंजयनकयरी 



 

 

प्रयप्त गरी छयनमवन गर्या व््होरय मठक र्मेखए त््स् ो 

िेलमिलयपक यालयइा िेलमिलयपक याको सचूीबयट हटयउनेछ । 
६८) मलख   ्यरी र मिलयपत्रः (१) िेलमिलयपक याले पिहरुसाँगको छलफल 

पश्चय  िेलमिलयपको लयमग र्वुै पि सहि  भएकोिय मिलयपत्र गरयइा सहिम  

भएको मवष्वस् ु बिोमजिको मिलयपत्रको मलख   ्यर गरर समिम  सिि 

पठयउनुपनेछ । 
६९) िेलमिलयप नभएको उजरुीिय गनुापने कयरवयहीः (१) 

िेलमिलयपक याले पिहरु बीचिय िेलमिलयप हुन नसकेिय सो व््होरय खलुयइा 

प्रम वेर्न  ्यर गरी मववयर्कय सबै कयगजय  समह  समिम िय मफ या 

पठयउनुपनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि गर्या िेलमिलयपक याले पिहरुलयइा 

समिम  सिि हयजीर हुन जयने बमढिय सय  मर्नको म््यर्  ोमक पठयउनु पनेछ 

। 
७०) िेलमिलयप नभएको उजरुीिय मनर्ा् गनुापनेः (१) स्थयनी् ऐनको र्फय ४७ 

(१) को मवबयर्िय समिम ले िेलमिलयपको लयमग पठयएको उजरुीिय 

पिहरुबीच िेलमिलयप हुन नसमक िेलमिलयपक याको प्रम वेर्न समह  प्रयप्त 

हुन आएिय कयनून बिोमजि कयरवयही गरी मनर्ा् गनुापछा । 
(२) उपर्फय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन र्हेय् 

बिोमजिको उजरुीिय अमिकयरिेत्र ग्रहर् गने सम्बमन्ि  अर्यल  वय 

मनकय्िय उजरुी गना जयनु भमन सुनयइा पठयइामर्नुपछाः 
(क) स्थयनी् ऐनको र्फय ४७ को उपर्फय (२) बिोमजिको मववयर्ियस 

 थय 
(ख) कुनै अर्यल  वय मनकय्बयट िेलमिलयपको लयमग पे्रमष  भएको 

मववयर्िय  
(३) उपर्फय (२) को र्हेय् (ख) बिोमजिको मववयर्िय सम्बमन्ि  

अर्यल  वय मनकय्िय पठयउाँर्य हयमजर हुन जयने  यरेख  ोकी पठयउने  थय 

मिमसल सिे  नक्कल खडय गरी अमभलेख रयमख सक्कल मिमसल सम्बमन्ि  

अर्यल  वय मनकय्िय पठयउनुपनेछ । 



 

 

७१) िेलमिलयप र्स् ुरः िेलमिलयपिय जयने मववयर्को हकिय िेलमिलयपक याले 

पिहरुले सहिम िय मर्न िञ्जरु भएर्मेख बयहके कुनै प्रकयरको र्स् ुर 

लयग्नेछैन  र पिहरूको सहिम िय िेलमिलयपक याले पिहरुबयट बढीिय रु 

५००)(र५००)( मलन पयउनेछन ।  
७२) सिरु्य् स् रिय हुने सयिरु्यम्क िेलमिलयप प्रविान गना किाचयरी  ोक्न सक्नेः 

(१)समिम ले स्थयनी् स् रिय िेलमिलयप प्रवध्र्ान गनाको लयमग 

कय्ापयमलकयिय अनुरोि गरेिय किाचयरी खटयइा सिरु्य् स् रिय िेलमिलयपको 

प्रवध्र्ानयत्िक कय्ाक्रि गना समकनेछ । 
(२) सिरु्य् स् रिय हुने सयिुर्यम्क िेलमिलयपको हकिय र्फय ५((१) 

अनुसयरको ्ोग्् य  थय अनुभव नभएकय िेलमिलयपक यावयट िेलमिलयप 

गरयउन वयिय पने छैन । 
(२) समिम ले सिरु्य्स् रिय हुने सयिरु्यम्क िेलमिलयपको कय्ामवमि  ोके 

विोमजि हुनेछ । 

 
पररच्छेर् ९ 

मनर्ा् कय्यान्व्न सम्बन्िी व््वस्थय 

 
७३) समचवयल्को मजम्िेवयरीः कय्ापयमलकयको प्रत््ि मन्न्त्रर् र मनर्शेनिय रमह 

समिम को मनर्ा् कय्यान्व्न गने गरयउने सम्बन्िी सम्परू्ा कय्ाको रेखर्खे 

गने मजम्िेवयरी वहन गनुापनेछ । 
७४) सह्ोग गनुापनःे (१)गयाँउपयमलकय कय्याल्  थय सो अन् गा कय सबै वडय 

कय्याल्  थय अन्् कय्याल्ले ्स ऐन  थय प्रचमल  कयनून बिोमजि 

समिम ले गरेको मनर्ा् बिोमजि व््मि वय संस्थय वय अन्् कसैसाँग असलु 

गनुापने जरीवयनय वय अन्् रकि असलुउपर गना सह्ोग गनुापनेछ । 
(२)  ्स ऐन  थय प्रचमल  कयनून बिोमजि समिम ले असलू 

गनापने जरीवयनय, मबगो वय अन्् कुनै प्रकयरको रकि असलुउपर नभइा उपर्फय 
(१) िय उललेख भए बिोमजिकय कय्याल्हरुले कुनै मसफयररश वय कुनै कय्ा 

गररमर्नेछैनन । 



 

 

७५) असलु उपर गनेः (१) अमभलेख प्रशयसकले समिम को मनर्ा् बिोमजि कुनै 

पिसाँग जरीवयनय वय मबगो वय अन्् कुनै प्रकयरको असलु उपर गनुापने भएिय 

सो पिले जरीवयनय म ना बुझयउन ल्यएिय बुमझ सर्रस््यहय गरी जरीवयनयको 

लग  किय गनुापनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि असलुउपर नभएिय लग  रयखी 

सम्बमन्ि  पिको नयि नयिेसी  थय जरीवयनय रकि सिे को मववरर् 

गयाँउपयमलकयको कय्याल्कय सयथै सबै वडय कय्याल्िय सि े अमभलेखको 

लयमग पठयउनुपनेछ। 
(३) सम्बमन्ि  कय्याल्हरुले उपर्फय (२) बिोमजि लेमख आएिय 

त््स् ो पिसाँग जरीवयनय रकि असलुउपर गरी अमभलेख शयखयिय सर्रस््यहय 

गना पठयउनुपनेछ । 
७६) भरीभरयउ गनेः (१) समिम ले ्स ऐन बिोमजि गरेको कुनै मनर्ा् बिोमजि 

कुनै पिले रयखेको र्स् ुर, वय अन्् कुनै प्रकयरको रकि कुनै पिबयट भरयइा 
पयउने भएिय भरयइा पयउने पिले भरी मर्नुपने पिको त््स् ो रकि भरयइा 

मर्नुपने स्रो  खलुयइा अनुसचूी(१२ बिोमजिको ढयाँचयिय मनवेर्न मर्नुपनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि मनवेर्न मर्ाँर्य ्थयसम्भव नगर् रहकेो 

बै ाँक खय य वय कुनै सहकयरी वय बच  संस्थयिय रहकेो रकि र सो नभएिय 

मललयि मबक्री गरी असलु उपर गनुापने अवस्थय भएिय कुनै अचल सम्पमिको 

व््होरय खलुयइा मनवेर्न मर्नुपनछे । 
  (३) उपर्फय (२) बिोमजिको मनवेर्निय र्फय ७८ बिोमजिको 

मववरर् खलुयइा मनवेर्न मर्नुपनेछ  
७७) चलन चलयइामर्नेः (१) समिम ले ्स ऐन बिोमजि गरेको कुनै मनर्ा् 

बिोमजि कुनै सम्पमि वय अमिकयर वय कुनै मवष्वस् ु वय सेवय वय अन्् कुनै 

मवष्को चलन पयउने ठहरेको पिले त््स् ो चलन पयउने मवष्को मववरर् 

खलुयइा अमभलेख प्रशयसक सिि अनुसचूी(१३ को ढयाँचयिय मनवेर्न मर्नुपनेछ 

। 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि मनवेर्न परेिय अमभलेख प्रशयसकले 

मनर्ा् बिोमजिको मवष्को चलन चलयइामर्नुपनेछ । 



 

 

(३) उपर्फय (१) बिोमजिको मनवेर्न मर्ाँर्य चलन चलयउनु पन े

सम्पमिको र्फय ७८ बिोमजिको मववरर् खलुयउनुपनेछ । 
७८) सम्पमिको मववरर् खलुयउनुपनेः भररभरयउ गना वय चलन चलयइ पयउनको 

लयमग मनवेर्न मर्ने मववयर्को पिले मनवेर्निय सम्पमिको मववरर् उललेख 

गर्या र्हेय् बिोमजिको मववरर् खलुयउनु पनेछः 
  (क) अचल सम्पमिको मववरर् 

(१) घरजग्गय भए रहकेो स्थयनको ठेगयनय  थय चयर मकललयस 
(२) घर जग्गयको मकिय नम्बर  थय िेत्रफलसस    
(३) घर रहकेो भए घरको  लय  थय कवल र सम्भव भएसम्ि वगामफटस 
(४) घर जग्गयको अवमस्थ ी आवयस वय औद्योमगक वय व््यपयररक 

िेत्रिय रहकेो व््होरयस 
(५) कच्ची वय पमक्क सडकसाँग जोमडएको व््होरयस 
(६) घरजग्गयको स्वयमित्व रहकेो व््मिको नयि थर सयथै स्वयमित्व भन्र्य 

फरक व््मिको भोगचलन रहकेो भए भोगचलन गनेको नयि थरकय सयथै 

अन्् मववरर्स  थय 
(७) घरिय भएको लगयपय   थय खररर्मबमक्र हुन सक्ने न््नू ि िलू् । 
 (ख) चल सम्पमिको मववरर्ः 
(१) चल सम्पमि रहकेो ठयउाँ  थय भोग वय मन्न्त्रर् रयखनेको नयि थरस 
(२) बै ाँक खय यिय रहकेो नगर् भए खय यवयलको सयथै बै ाँक  थय 

शयखयको नयिस 
(३) चल सम्पमिको प्रकयर  थय नगर् बयहकेको भए सम्भयमव  मबमक्र 

िलू्स  थय 

(४) नगर् बयहकेको चल सम्पमि भए अवस्थय, प्रकृम   थय बनोटकय 
सयथै प्रत््ेकको सयइज र साँख्य । 

७९) सम्पमि रोक्कय रयखनेः (१) अमभलेख प्रशयसकले र्फय ७५ वय ७६ बिोमजि 

मनर्ा् कय्यान्व्नको लयमग मनवेर्न परेपमछ र्खेयइएको सम्पमिको हकिय 

आवश््क पने जम  जेथय रोक्कय रयखने सम्बन्ििय मनर्ा्को लयमग 

कय्यापयमलकय सिि पेश गने र कय्ापयमलकयबयट रोक्कय रयखने मनर्ा् गरेपछी 



 

 

मनर्ा् बिोमजि जेथय रोक्कय रयखनको लयमग सो जेथय र् या रहकेो कय्याल् वय 

रमजष्रेशन गने कय्याल्िय लेमख पठयउनुपनेछ । 

(२) बयली, ब््यज, बहयल लगय् को सम्पमिको हकिय मनवेर्न 
परेको बमढिय र्इुा मर्न मभत्र सम्पमि  य्र्य  गना लगयइा  य्र्य  गर्याको 

सि्िय नै आवश््क पने जम  सम्पमि वय सोबयट प्रयप्त हुने बयली, बहयल, 

ब््यज, िनुयफय आमर् आ् मन्न्त्रर् गनुा वय रोक्कय रयखनुपछा र त््सको भपयाइा 

सम्बमन्ि  पिलयइा मर्नुपछा । 
(३) र्फय ७८ को र्हेय् (ख) बिोमजिको सम्पमिको हकिय 

भररभरयउको लयमग आवश््क पने जम  सम्पमि रोक्कय रयखी रोक्कयको सचूनय 

आवश््क यअनुसयर लेखय शयखय वय सम्बमन्ि  बै ाँक वय सम्बमन्ि  मनकय्िय 

 ुरुन्  लेमख पठयउनुपनेछ । 
  (४) सम्पम  रोक्कय सम्वमन्ि  आर्शे अनुसचूी १४ बिोमजि हुनेछ । 

 
८०) सम्पमि मललयि गर्या अपनयउनुपने कय्ामवमिः (१) कय्ापयमलकयले ्स ऐन 

बिोमजि भरीभरयउ गनुापने मबगो वय कोटा फी वय त््स् ै कुनै रकि असलुउपर 

गना र्फय ७८ को र्हेय् (क) बिोमजि सम्पमिको मववरर् खलुयइा र्खयास्  

परेिय त््स् ो रकि भरी मर्नुपन े व््मिलयइा बुझयउनुपने रकि बुझयउन सय  

मर्नको म््यर् मर्इा सचूनय जयरी गनुापछा । 
(२) उपर्फय (२) बिोमजिको म््यर्िय रकि बुझयउन नल्यएिय 

त््स् ो भरीमर्नुपने व््मिको भरीपयउने व््मिले र्खेयएको र्फय ७८ को र्हेय् 

(क) बिोमजिको सम्पमि  य्र्य  गरील्यउनुपछा । 

(३) र्ण्ड, जरीवयनय, सरकयरी मबगो वय कुनै अर्यल  वय मनकय् वय 
गयाँउपयमलकय वय समिम को मनर्ा्ले असलु उपर गनुापने कुनै रकिको हकिय 

त््स् ो असलुउपर हुनुपने व््मिले बुझयउन नल्यएिय मनजको जुनसकैु अचल 

सम्पमि फेलय परेिय  य्र्य  गरी रोक्कय रयखनुपछा । 
(४) उपर्फय (३) िय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए  यपमन जेथय 

जियन  वय कुनै प्रकयरको नगर् िरौट र्यमखल गरेको हकिय सो सम्पमिबयट 

खयम्ने जम  रकिको लयमग उपर्फय (३) बिोमजि गरररहनुपर्नै । 



 

 

(५) उपर्फय (४) बिोमजि िोल कय्ि भएपमछ उि अचल 

सम्पमिको मललयिको सचूनय सम्बमन्ि  पिलयइा मर्इा सवासयियरर्को 

जयनकयरीको लयमग मललयि हुने मिम  र सम्पमिको मववरर् समह को 

सयवाजमनक सचूनय गयाँउपयमलकय, मजललय प्रशयसन कय्याल्, मजललय 

अर्यल , मजललय सिन्व् समिम को कय्याल्  थय कोष  थय लेखय 
मन्न्त्रकको कय्याल्िय टयाँस्न लगयउनुपनेछ । 

(६) उपर्फय (५) बिोमजिको सचूनयिय  ोमकएको मर्निय उि 

सचूनयिय  ोमकएको सम्पमि पञ्चमक े िोलबयट ियमथ बढयबढ प्रमक्र्य 

बिोमजि मललयि गनुापनेछ । 

(७) मललयि प्रमक्र्यिय सम्भव भएसम्ि मजललय अर्यल , मजललय 

प्रशयसन कय्याल् वय स्थयनी् प्रशयसन कय्याल्, स्थयनी् प्रहरी कय्याल् 
 थय गयाँउपयमलकय िेत्र मभत्र रहकेय अन्् सरकयरी कय्याल्कय प्रम मनमिलयइा 

रोहवरिय रयखनुपनेछ । 
(८) उपर्फय (६) बिोमजि गर्या उि सम्पमि कसैले पमन मललयि 

सकयर नगरेिय सोमह प्रमक्र्यबयट पनुः र्ोस्रोपटक मललयि गनुापनेछ  थय 

र्ोस्रोपटक गर्या पमन कसैले मललयि सकयर नगरेिय भरयइापयउने पि 

मनवेर्कलयइा नै उि सम्पमि पञ्चमक े िोलिय सकयर गना लगयउनुपनेछ । 
(९) उपर्फय (८) बिोमजि गर्या मनवेर्कले सम्पमि सकयर गना 

नचयहिेय पमछ अको जेथय खलुन आएकय बख  कयनून बिोमजि गनेगरी 

मनजको मनवेर्न  यिेलीिय रयखी मललयििय चढयइाएको सम्पमि फुकुवय 

गरीमर्नुपछा । 
(१०) ्स र्फयिय अन््त्र जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन 

गयाँउपयमलकयको कुनै रकि असुल उपर गने क्रििय मललयि गर्या कसैले सकयर 

नगरेिय जम िय सकयर हुन्छ त््म िय नै सो सम्पमि मललयि गरी प्रयप्त रकि 

सर्रस््यहय गरी नपगु रकिको हकिय कयनून बिोमजि अन्् सम्पमि वय 

प्रमक्र्यबयट असलुउपर गनुापनेछ। 



 

 

८१)  य्र्य  गने प्रमक्र्यः (१) अमभलेख प्रशयसकले र्फय ७( बिोमजि सम्पमि 

 य्र्य  गनुापर्या कमम् िय वडय समचव स् रको किाचयरी खटयइा त््स् ो अचल 

सम्पमिको चलनचल ीको िलू् स्पष्ट खलुने गरी  य्र्य  गनालगयउनुपनेछ । 
(२) उपर्फय (१) बिोमजि  य्र्य  गने किाचयरीले  य्र्य  गनुापन े

सम्पमिको चलनचल ीको िूल् कय्ि गने प्र्ोजनले पञ्चमक े िोल कय्ि 

गरी िचुलुकय खडय गरी अमभलेख प्रशयसक सिि प्रम वेर्न समह  पेश 

गनुापनेछ। 
(३) उपर्फय (२) बिोमजि पञ्चमक े िोल कय्ि गर्या र्हेय् 

बिोमजिक कुरयलयइा आियर मलइा कय्ि गनुापनेछः 
(क) मनवेर्कले मनवेर्निय खलुयएको िलू् 
(ख) मनर्ा्िय उललेख भएको भए सो िलू् 
(ग) पिले जियन  वय कुनै अन्् प्र्ोजनको लयमग कय्ापयमलकय सिि मनवेर्न 

मर्ाँर्य खलुयएको िलू्स 
(घ)  य्र्य  गर्या भै आएको स्थयनी् िलू्याँकन अनुसयरको िूल् 
(ङ) ियलपो  कय्याल्ले कय्ि गरेको न््नू ि िलू् 
(च)  अन्् कुनै प्र्ोजनले कुनै सरकयरी मनकय्ले कुनै िलू् कय्ि गरेको भए सो 

िलू् 
(छ) पञ्चमक े िोल कय्ि गनुाभन्र्य  त्कयल अगयवै कुनै खररर्मबमक्र भएको भए 

सो िलू् । 

 
स्पमष्टकरर्ः “पञ्चमक े िोल” भन्नयले अचल सम्पमि मबमक्र गनुापर्या 

मबमक्रहुने न््नु ि िलू्लयइा सम्झनुपछा । 
  (४) उपर्फय (३) बिोमजि गर्या र्हेय् बिोमजिको कुरयलयइा सिे  

ध््यनिय रयखनुपनेछः 
(क) औद्योमगक वय व््यपयररक वय आवयस िेत्र लगय्  सडक सञ्जयलसाँग  

जोमडएको छ वय छैनस  थय 
(ख) गयाँउिेत्रमभत्र पने घरको हकिय घरको व ाियन अवस्थय सम्बन्ििय प्रयमवमिक 

िलु्याँकन प्रम वेर्न । 



 

 

८२) खयम्नेजम  ियत्र मललयि गनुापनेः (१) कय्ापयमलकयले र्फय ८) बिोमजि 

मललयि गर्या असलुगनुापने बयाँमक खयम्ने जम  सम्पमिियत्र मललयि गनुापनेछ । 
(२) सम्पमि मललयि गर्या सकयर भएको रकि असलुउपर गनुापन े

भन्र्य बमढ भएिय सो बमढ भएको जम  रकि सम्पमिवयल पिलयइा मफ या 

गरीमर्नुपछा । 
(३) उपर्फय (२) बिोमजि रकि मफ या पयउने पि मललयि गर्याको 

बख  उपमस्थ  नभएको भए रकि मफ या मलन आउनुभनी मनजको नयििय 

सय  मर्नको सचूनय जयरी गरीमझकयइा रकि मफ या गनुापछा । 
(४) उपर्फय (३) बिोमजि गर्या सम्बमन्ि  पि रकि मफ यामलन 

नआएिय उि रकि समञ्च कोषिय र्यमखल गरी आम्र्यनीबयाँमि सर्रस््यहय 

गनुापछा । 
(५) अमभलेख प्रशयसकले र्फय ८) बिोमजि मललयि गरेको सम्पमि 

सकयर गने पिको नयििय सम्पमि र् या नयिसयरीको लयमग सम्बमन्ि  कय्याल् 

वय मनकय्िय पत्रयचयर गरी मनजलयइा सम्पमिको चलनपजूी उपलब्ि गरयइा 

आवश््क परे सो सम्पमिको चलन चलयइामर्नुपछा । 
(६) ्स ऐनिय अन््त्र जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन र्फय ८) 

बिोमजिको मललयि प्रमक्र्य अगयडी बमढसकेपमछ भरयउनुपने रकि बुझयउन 

ल्यए पमन सो रकि नबुमझ सम्पमि मललयि गनुापनेछ । 
८३) मललयि उपरको उजरुीः ्स ऐन बिोमजि भएको मललयिको प्रमक्र्यिय मचि 

नबुझ्ने पिले जनु प्रमक्र्य उपर मचि नबुझेको हो सो भएको पन्र मर्न मभत्र 

समिम  सिि उजरुी पेश गरी भएको आर्शे बिोमजि गनुापनेछ । 
८४) मबगो भरयउाँर्य वय चलनचलयउाँर्य लयगेको खचाः ्स ऐन बिोमजि मबगो 

भरयउाँर्य वय चलनचलयउाँर्य लयगेको खचा मबगो भरीमर्नुपने वय चलनमर्नुपन े

सम्बमन्ि  पिले व््होनुापनछे । 
८५) ्थयमस्थम िय रयखनेः कय्ापयमलकयले ्स ऐन बिोमजि चलनचलयइा ियग्न वय 

मबगो भरयइापयउन कुनै सम्पमि र्खेयइा मनवेर्न परेपमछ मबगो भरयउने वय 

चलनचलयउने कय्ा सम्पन्न नभएसम्िको लयमग उि सम्पमि हकहस् यन् रर् 

गना, भत्कयउन, मबगयना  थय कुनै प्रकयरको मनियार् कय्ा गरी उि सम्पमिको 



 

 

स्वरुप पररव ान गना नपयउने गरी रोक्कय रयखन सम्बमन्ि  पिको नयििय 

आर्शे जयरी गरी उि सम्पमि ्थयमस्थम िय रयखनुपनेछ । 
८६) मनवेर्नबयट कयरवयही गनेः (१) अमभलेख प्रशयसकले कुनै पिले र्फय ८५ 

बिोमजि भएको आर्शे मवपरर  कुनै सम्पमिको हक हस् यन् रर् वय स्वरुप 

पररव ान आमर् गरेको मनवेर्न परेिय उि मनवेर्न र् या गरी त््स् ो गने पिको 

नयििय म न मर्नको म््यर्  जयरी गरी मनजलयइा हयमजर गरयइा सो मनवेर्न समिम  

सिि पेश गनुापनेछ । 
(२) समिम ले उपर्फय (१) बिोमजिको मनवेर्न पेश हुन आएिय 

पिलयइा न्याँ उजरुी र् या गना नलगयइा उि मनवेर्नबयट नै आवश््क कयरवयही 

गरी मनर्ा् गनुापनेछ । 
(३) उपर्फय (२) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन उपर्फय 

(१) बिोमजिको मनवेर्नको व््होरयबयट मनवेर्न समिम को िेत्रयमिकयर मभत्र 

नपने मवष्िय परेको र्मेखएिय समिम ले उि मवष्िय िेत्रयमिकयर ग्रहर् गने 

अर्यल  वय मनकय् सिि जयन सनुयइा मर्नुपनेछ । 
८७) चलनचलयउने सचूनयः (१) अमभलेख प्रशयसकले समिम को मनर्ा् बिोमजि 

चलन चलयइा पयउन मनवेर्न परेिय चलन चलयउने मिम  खुलयइा फलयनो 

मिम िय फलयनो घर जग्गयको चलन चलयउन किाचयरी खमटइा आउने हुाँर्य सो 

मिम  अगयवै घर जग्गय खयमल गरीमर्नु भमन चलन मर्नुपने पिको नयििय 

सचूनय जयरी गनुापनेछ । 
(२) चलनमर्नुपने सम्पमि उजरुीको पिबयहके अन्् कसैको 

भोगचलनिय रहकेो भएिय अमभलेख प्रशयसकले सोमह पिको नयििय उपर्फय 

(१) बिोमजिको सचूनय जयरीगनुापनेछ । 
(३) उपर्फय (१) बिोमजि  ोमकएको मिम िय खमटइाजयाँर्य घरजग्गय 

खयली गरेको भए सम्बमन्ि  किाचयरीले चलन चलयइा मर्एको िचुलुकय 

खडयगरी  थय घरजग्गय खयली नगरेको भए खयली गरयइा चलन चलयइा चलन 

चलयएको िचुलुकय खडय गरी प्रम वेर्न सयथ अमभलेख शयखयिय पेश गनुापनेछ 

। 

 
 



 

 

पररच्छेर्१० 
मवमवि 

 
८८) नक्कल मनवेर्नः (१) समिम  सिि र् या रहकेो उजरुीको कुनै सरोकयरवयलय 

पिले मववयर्को मिमसलिय रहेको कुनै कयगजपत्रको नक्कल मलनको लयमग 

मनवेर्न मर्एिय समिम ले उि पिलयइा सो कयगजको नक्कल उपलब्ि 

गरयउनुपनेछ। 
(२) उपर्फय (१) बिोमजिको मनवेर्न मर्ाँर्य सम्बमन्ि  पिले उजरुी 

शयखयिय रहकेो मिमसलको नक्कल मलनुपर्या उजरुी प्रशयसक  थय अमभलेख 

शयखयिय रहकेो मिमसलको नक्कल मलनुपने भएिय अमभलेख प्रशयसक सिि 

मनवेर्न पेश गनुापनेछ । 
(३) उपर्फय (१) बिोमजिको मनवेर्न मर्नको एघयर बजे अगयवै पशे 

भएिय सम्बमन्ि  किाचयरीले सोमह मर्न र सो भन्र्य पछी पेश भएिय सम्भव 

भएसम्ि सोमह मर्न नभए सोको भोमलपलट नक्कल उपलब्ि गरयउनेछ । 
  (४) उपर्फय (१) बिोमजि मनवेर्न मर्ाँर्य फरक फरक उजरुीको लयमग 

फरक फरक मनवेर्न मर्नुपनेछ । 
  (५) मववयर्को कुनै पिले उपर्फय (१) बिोमजिको 

मनवेर्न मर्ाँर्य नक्कलको सियिय कयगजपत्रको फोटो मखच्ने अनुिम  ियगेिय 

सो मर्नुपनेछ । 
  (६) नक्कल मनवेर्न मर्ाँर्य अनुसचूी(१५ बिोमजिको ढयाँचयिय 

मर्नुपनेछ ) 
८९) नक्कल र्स् ुरः (१) सम्बमन्ि  प्रशयसकले र्फय ८८ बिोमजि नक्कल वय 

फोटो मखच्नको लयमग मनवेर्न मर्नेपिसाँग र्हेय् बिोमजिको र्स् ुर मलइा 

नक्कल उपलब्ि गरयउनुपनेछः 
(क) नक्कलको हकिय सक्कल पयनयको प्रम  पषृ्ठको रू ५०– रुपै्याँको 

र्रल े
(ख) समिम को मनर्ा् कयगजको हकिय प्रम  सक्कल पयनयको प्रम  

पषृ्ठको रू ५०– रुपै्याँको र्रले  थय 



 

 

(ग) मलख  कयगजपत्रको नक्कल नमलइा फोटो मखच्न चयहिेय प्रम  

पयनयको रू ५०–         रुपै्याँको र्रले । 
(२) उपर्फय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन प्रचमल  

कयनून बिोमजि नक्कल र्स् ुर नलयग्ने पिलयइा ्स र्फय बिोमजिको र्स् ुर 

लयग्नेछैन । 
(३) ्स र्फय बिोमजि नक्कल उ यर गरी लैजयने पिले नक्कल 

उ यर गर्या लयगेको खचाको व््वस्थय आफै गनुापनेछ । 
९०) र्स् ुर उललेख गनःे (१) नक्कल प्रियमर्  गने सम्बमन्ि  प्रशयसकले नक्कल 

प्रियमर्  गर्या नक्कल लैजयने पिको नयि थर  थय उजरुीिय हमैस् कय सयथै 

नक्कल उ यर गरेवयप  र्यमखल गरेको र्स् ुर र नक्कल पयनय सिे  उललेख 

गरी नक्कल मर्एको व््होरय जनयइा नक्कल प्रियमर्  गनुापनेछ । 
(१) र्स् ुर चिुय नभइा नक्कल नमर्इनेः सम्बमन्ि  प्रशयसकले ्स ऐन 

बिोमजि नक्कल ियग्ने पिले नक्कल उ यर गर्या र्फय ८( बिोमजि लयग्ने 

र्स् ुर र्यमखल नगर्यासम्ि नक्कल मर्नेछैन र सो नक्कलको आमिकयररक य 

प्रियमर्  गना पयउनेछैन । 
(२) प्रचमल  कयनून बिोमजि हुनेः ्स ऐनिय जनुसकैु कुरय लेमखएको 

भए  यपमन उजरुीसाँग सम्बमन्ि  प्रचमल  कयनूनिय कुनै कुरय लेमखएको भए 

सोिय लेमखए जम को हकिय सोमह बिोमजि हुनेछ । 
(३) मन्ि बनयउने अमिकयरः समिम ले ्स ऐनको प्रभयवकयरी 

कय्यान्व्नको लयमग आवश््क मन्ि बनयउन सक्नेछ । 

  
 
 
 
 
 
 
 

अनुसचूी १ 



 

 

(र्फय ८ को उपर्फय (२) साँग सम्बमन्ि ) 
उजरुीको ढयाँचय 

न््यम्क समिम  सिि पेश गरेको 
मनवेर्न -पत्र 

 
................. मजललय ................... गयाँउपयमलकय, वडय न.ं....... वस्ने 

........................................को छोरयरछोरीरश्रीिम  
वषा............................................को ................................................मनवेर्क 

(प्रथि पि) 
मवरुद्ध 

...................... मजललय.............................गयाँउपयमलकय , वडय 

नं............................. वस्ने वषा .................. को 

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

.........................मवपिी (र्ोस्रो पि) 
मवष्ः 

ि मनम्न वुाँर्यहरुिय लेमखए विोमजि मनवेर्न गर्ाछु । 
१) ि मनवेर्क र ्स मववयर्को र्ोस्रो पिमवच संव  २०.... सयलिय सयियमजक 

परम्परय अनुसयर मववयह गररएको हो । मववयह भएपश्चय  २ वषासम्ि अथया  .... 

सयलसम्ि हयिीमवच सिुिरु र्यम्पत्् जीवन रहकेो मथ्ो । हयिीबयट ..... सयल जेठिय १ 

छोरयको सिे  जय्जन्ि भएको छ । एक आपसिय लोग्ने स्वयस्नीमवचको सहिम  र 

सहकय्ािय छोरय जन्िेपछी क्रिशः सिस््य र्मेखाँर् ैजयन थयल्ो ........ सयलको म हयरिय 

ियइ  गएपछी उनी घर आइनन ् । पटक पटक घर आउन फोनबयट अनुरोि गरे ाँ  । २ 

पटकसम्ि मलन गएाँ ।  र मनजले म िीसाँग िेरो जीवन चलन सक्र्नै, ि घर जयन समिन, 
म िी जे गनुापछा गर भमन ठयडो जवयफ मर्न थयमलन । के कयरर्ले ्स् ो हुन ग्ो भमन 

सोध्र्य अव म म्रो र िेरो सम्वन्ि छैन आफुखसुी गर र  िलयई सम्पका  गयाँउ,गरेिय रयम्रो 
हुाँर्नै भमन ियक िम्की र त्रयस िसे  मर्इन । लयिो सि्सम्ि िन फकेलय र घर 

आउमलन भमन पखी वसे ाँ  र आईनन  ।कररव ३ वषापछी अथया  २०७४ सयल भयद्र 

िमहनयिय पनुः मलन गएाँ  र मवपिी िसाँग वोलर् ैनवोली घरमभत्र मछररन र सयलय जेठयन 



 

 

पठयईशयरीररक आक्रिर् गने सम्िको कय्ा गरी िलयई  थयनयि गयमल गलौच गरे । 

िमुश्कलले ज््यन जोगयई मनरयश भएर घर फमका एाँ र अव र्ोस्रो पिश्रीि ी िसाँग पनुः 

फमका  आउने र र्यम्पत्् जीवन सिुिरु हुने सम्भयवनय नभएकोले पयररवयररक मववयर् 

मनरुपर्कय लयमग ्ो मनवेर्न मर्न आएको छु । 
२) ्स समिम बयट र्ोस्रो पि मझकयई जे जो वझु्नुपछा वझुी मववयर् मनरुपर् 

गरयईपयउाँ । 
३) ्स गयाँउपयमलकयबयट जयरी भएको स्थयनी् न््यम्क कय्ामवमिको र्फय  

..विोमजि मनवेर्न र्स् ुर रु ..., र्ोस्रो पि १ जनयलयई म््यर् सचूनय र्स् ुर रु ......, पयनय 
२ को मनवेर्नको प्रम मलपी र्स् ुर रु..... सिे  गरी जम्िय रु ...्सै मनवेर्नसयथ र्यमखल 

गरेको छु । 

४) ्ो मनवेर्न स्थयनी् सरकयर संचयलन ऐन, २०७४ को र्फय ४७(२) अनुसयर 
्सै समिम को अमिकयरिेत्रमभत्र पर्ाछ । 
५) ्ो मनवेर्न हर्म््यर्मभत्रै छ र ि मनवेर्कलयई ्स मवष्िय मनवेर्न मर्न े

हकर्ै् य प्रयप्त छ । 
६) ्स मवष्िय अन््त्र कही ाँ क ै कुनै मनकय्िय कुनै प्रकयरको मनवेर्न मर्एको 

छैन । 
७) ्सिय र्ोस्रो पिको ियइ ी  फा कय र िेरो घर  फा कय पररवयरकय सर्स््हरु 

मझकयई थप व््होरय वझु्न समकनेछ । 

८) ्सिय लेमखएकय व््होरय मठक सयाँचो सत्् हुन्, झठुय ठहरे कयनून विोमजि 
संजय् भोग्न  ्यर छु । 

 
मनवेर्क 
नयिः.............................. 
इम  संव ् ............ सयल...............िमहनय...............ग े.......................रोज 

शभुि ्। 

 
 
 



 

 

 
 
 

अनुसचूी २ 
(र्फय ( को उपर्फय (१) साँग सम्बमन्ि ) 

उजरुी र् या गरेको मनस्सयको ढयाँचय 
श्री ........... 
............................... 

 
मवष्ः उजरुी र् याको मनस्सयपत्र सम्बन्ििय  । 

 
....................... बस्ने  पयइ ....................... ले ............................ बस्ने 

..................... मवरुद्धिय ............................... भनी उजरुी र् या गना ल्यएकोिय 

आजको मिम िय र् या गरी र् या नं................ कय्ि भएकोले ्ो मनस्सय जयरी 

गररमर्एको छ । 

 
अमिकृ  किाचयरी 
र्स् ख  
मिम  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

अनुसचूी३ 
(र्फय ( को उपर्फय (२) साँग सम्बमन्ि ) 

 यररख भपयाइा 
न््यम्क समिम  

मचमचलयगयाँउपयमलकयिय खडय गररएको  यरेख भरपयई 

 
वयर्ी          

 प्रम वयर्ी 
...............       

 ............................ 
िदु्दय  ............... 
मिम  ............ िय .................................कयि भएकोले सोही मर्न ................ 

बजे ्स न््यम्क समिम रकय्याल्िय उपमस्थ  हुनेछु भनी सही गने 

 
वयर्ी ..............................       

 प्रम वयर्ी .................. 

 
इम  संव ् .......... सयल...............िमहनय......................ग े........................रोज 

शभुि ्। 

 
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

अनुसचूी ४ 
(र्फय ( को उपर्फय (३) साँग सम्बमन्ि ) 

 यररख पचया 
न््यम्क समिम  

मचमचलयगयाँउपयमलकय 
बयट जयरी भएको  यरेखको पचया 

 
वयर्ी        प्रम वयर्ी 
........................      

 ..................... 
िदु्दयः ............ 

 
मिम  ................. िय ..................... कयि गना .................बजे हयमजर हुन 

आउनुहोलय । 

 
फयाँटवयलयको र्स् ख   
मिम ............. 

 
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसचूी ५ 
(र्फय १५ को उपर्फय (३) साँग सम्बमन्ि ) 

प्रम वयर्को ढयाँचय 
मलमख  जवयफको निनूय 

न््यम्क समिम  सिि पेश गरेको 
मलमख  जवयफ 
प्रथि पि 

....................मजललय.........................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपय

मलकय ..................................वडय 

नं................वस्ने...................को.......................(नय य सम्बन्ि उललेख गने)  वषा 

................ को.............................मलमख  जवयफ प्रस् ु क या 
र्ोस्रो पि 

....................... मजललय............... 

रगयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय, वडय नं......................वस्ने 

.......................................................को छोरय वषा......... को 

.....................................................................मवपिी (मनवेर्क) 

 
मवष् सम्वन्ि मवच्छेर् । 

ि मनम्न वुाँर्यहरुिय लेमखए विोमजि मनवेर्न गर्ाछु । 



 

 

१) ि मलमख  जवयफ प्रस् ु क या र मवपिी मनवेर्कमवच संव  २०६० सयलिय 

सयियमजक परम्परय अनुसयर मववयह भएको व््होरय मठक हो  ।हयिीबयट २०७१ सयल 

जेठिय १ छोरयको सिे  जय्जन्ि भएको मठक हो । २०७१ सयलको म हयरिय ियइ  

गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबयट अनुरोि गरेको, २ पटकसम्ि 

मलन आएको  र ि घर नगएको,िैले मवपिी मनवेर्कलयई र्यम्पत्् जीवन चलन नसक्ने 
भनेको र िेरय र्यईभयईले शयरीररक आक्रिर् गने सम्िको कय्ा गरेकोभमन 

कपोलकमलप  झठुय र हुाँर् ै नभएकय मनरयियर व््होरय उललेख गरी मववयर् गरेको कुरय 

उललेख गना चयहयन्छु । 

२) िलयई मवपिी मनवेर्क सिे  मिली गयमल गलौच, डर, ियक, िम्की र्खेयई 
हय पय  गरी घरबयट मनकयलय गरेपछी ि ियइ ीिय आई वसेकी हुाँ । मववयह भएको केही 

वषापछी मवनय कयरर् िियथी मवमभन्न मकमसिकय आरोप लगयई अपियन गने, गयली 
गलौच गने लगय् कय कयिहरु हुाँर्गैए । पररवयरकय अन्् सर्स््हरुले ि ियथी घरृ्य 

गने, वोलचयल नगने जस् य कय्ा गरेपमन मवपिीबयट केही सि् िलयई नै सिथान र 
सह्ोग गर् ैआएकय मथए  र पछी मवपिी मनवेर्क सिे  उमनहरुसाँगै मिले र िलयई 

जवरजस्  गरबयट मनकयलने कय्ािय सहभयगी भए  । के कुन कयरर्ले वय िेरो के गल ीले 

्सो गरेकय हुन भमन वझु्र्य वेलयवेलय र्यइजो नल्यएको भमन ियइ ी पिसिे को  

आलोचनय गने गरेकय मथए । सय्र् उमनहरुलयई र्यइजोकै लोभकय कयरर् िलयई घरबयट 

मनकयलीमर्एकय हुनुपर्ाछ । िैले कुनै गल ी नगरेको र मवपिी लोग्नेसाँग पवूाव  िय्य, 
सद्भयव र सम्ियन ्थयव  रहकेोले लोग्ने स्वयस्नीको सम्वन्ि ्थयव  कय्ि गरीपयउाँ । 
३) घरबयट जवरजस्  मनकयलेपछी ४ िमहनयको नयवयलक छोरय कयखी च््यपेर 

ियइ ी आएको झण्डै ३ वषासम्ि वेखवर, सम्पका मवमहन वसी अमहले एक्कयसी सम्वन्ि 

मवच्छेर्को ियग गरी मनवेर्न मर्नु आफैाँिय आश्च्ाजनक लयगेको छ, सत््  थ्् वमुझ 
कयनून विोमजि गररपयउाँ । 
४) ......................बयट जयरी भएको स्थयनी् न््यम्क कय्ामविीको र्फय 

........विोमजि मलमख  जवयफ वयप  र्स् रु रु .............्सै मनवेर्नसयथ र्यमखल 

गरेको छु । 
५) ्ो मलमख  जवयफ म््यर्मभत्रै मलई ि आफैं  उपमस्थ  भएको छु । 



 

 

६) ्स मवष्िय अन््त्र कही ाँ क ै कुनै मनकय्िय कुनै प्रकयरको मनवेर्न मर्एको 

छैन । 

७) ्सिय लेमखएकय व््होरय मठक सयाँचो सत्् हुन्, झठुय ठहरे कयनून विोमजि 
संजय् भोग्न  ्यर छु । 
मनवेर्क 
नयिः .............. 

 
इम  संव ............. सयल ............ िमहनय ............ ग े.......रोज शभुि ्। 

 
 
 
 
 

अनुसचूी(६) 
(र्फय २) को उपर्फय (६) साँग सम्बमन्ि ) 

न््यम्क समिम बयट जयरी भएको 
म््यर् सचूनय 

.....................वस्ने ........................को 

नयउाँिय....................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय कय्यांल्बयट 

जयरी भएको १५ (पन्र) मर्ने सचूनय 

 
..............वस्ने ...................ले  पयईकंो मवरुद्ध ..............................मववयर् परेको 

भमन मनवेर्न र् या गरेको हुाँर्य सो को प्रम मलपी ्सै सयथ पठयईएको छ ) अ ः  पयईल े

्ो म््यर् वझेुको वय रर  पवूाक  यिेल भएको मिम ले १५(पन्र) मर्न मभत्रिय आफ्नो 

भनयइ समह  आफैं  वय कयनून विोमजिको वयरेश ियफा   ्स कय्याल्िय हयमजर हुन 

आउनुहोलय ) अन््थय कयनून विोमजि हुने व््होरय जयनकयरी गरयईन्छ   

 
 



 

 

इम  सम्ब .......................सयल.................................िमहनय....................ग े 

रोज.................शभुि.्............ 

  
 
 
 
\ 

 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसचूी ७ 
(र्फय ४२ को उपर्फय (१) साँग सम्बमन्ि ) 

मनर्ा्को ढयाँचय 
मचमचलय न््यम्क समिम  

सं्ोजक श्री उमिालय नेपयल सवुेर्ी 
सर्स्् श्री जग  बहयर्रु बिया 
सर्स्् श्री पयसयङ शेपया 
मनर्ा् 
संव  .......................... सयलको मनवेर्न नं................. 
मवष्ः वलेसीबयट पयनी झयरेको । 

 



 

 

................................................ मजललय 

......................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय वडय 

नं............................वस्ने ...........................................प्रथि पि 
मवरुद्ध 
..................................... मजललय 

...........................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय वडय 

नं..............................वस्ने .............................................................र्ोस्रो 

पि 
स्थयनी् सरकयर संचयलन ऐन २)७४ को र्फय ४७(१)ञ विोमजि मनवेर्न र् या भई 

सोही ऐनको र्फय ४६ विोमजि गठन भएको न््यम्क समिम  सिि प्रस् ु  हुन आएको 

िदु्दयको संमिप्त  थ्् र मनर्ा् ्स प्रकयर छः  
(१) ..................... गयउाँरगयाँउरउपिहयगयाँउरिहयगयाँउपयमलकय वडय 

नं....................... नक्सय मसट नं.... मक.नं........िे)फ................को घरजग्गयिय 

पमश्चि  फा कय मक.नं.................कय संमि्यर मवपिी .....................ले घर वनयउाँर्य 

आफ्नो घरजग्गयिय मसियनयसम्ि आई जोमड वनयएको  र छ   थय वलेसीको पयनी 

आफ्नो घर कम्पयउण्डमभत्र झयनेगरी वनयएको हुाँर्य सो वलेसी वन्र् गरयइपयउाँ भन्न े

मनवेर्कको मनवेर्न व््होरय । 
(२) ........................ गयउाँरगयाँउरिहयगयाँउ पयमलकयबयट प्रचमल  भवन मनियार् 

सम्वन्िी ियपर्ण्ड विोमजि इजयज  प्रयप्त गरी भवनको नक्सय सिे  स्वीकृ  गरयई सो 

नक्सय विोमजि भवन मनियार् गरेको हुाँ । मवपिी मनवेर्कले भने विोमजि आफ्नो घरको 

छ   थय वलेसीको पयनी मनजको घर कम्पयउण्डमभत्र झयने नगरेको आफ्नै घरजग्गयिय 

झयने गरेको हुाँर्य झठुय मनवेर्न खयरेज गररपयउाँ भन्ने प्रत््थीको मलमख  जवयफ । 
(३) .................. गयउाँरगयाँउरउपिहयगयाँउरिहयगयाँउ पयमलकयबयट स्थलग  मनररिर् 

 थय सवेंिर् गना गएकय प्रयमवमिक टोमलले स्थलग  मनररिर् गरी 

मिम ........................िय पेश गरेको स्केच समह को प्रम वेर्नबयट प्रत््थीको 

घर फा बयट छ   थय वलेसीको पयनी खस्र्य मनवेर्कको घर कम्पयउण्डमभत्र पने गरेको 

र्मेखन्छ भन्ने व््होरय उललेमख  भएको । 
(४) मववयर्कय र्वुै पिलयई िेलमिलयप गरयउने प्र्ोजनकय लयमग 

..............................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउरिहयगयाँउपयमलक वडय 



 

 

नं......,...................... िय रहेको िेलमिलयप केन्द्रिय पठयउाँर्य िेलमिलयप हुन नसकी 
फमका  आएको । 
मनर्ा् 
र्वुै पिलयई सनुुवयईको लयमग आज पेशी  ोमकएकोिय मववयर्कय सम्वमन्ि  पिहरु 

स्व्िं  थय मनजहरुबयट मन्िु गरेकय कयनून व््वसय्ीहरु सिे को भनयई सनुी पनुः 

मिलयपत्र गनुाहोस भमन सम्झयउाँर्य वझुयउाँर्य पमन मिलयपत्र गना िञ्जरु नगनुा भएकोले 

फयइलिय संलग्न प्रियर् कयगजहरुको सिे  िलू्यङ्कन गरी स्थयनी् सरकयर संचयलन 

ऐन २०७४ को र्फय ४९(२) विोमजिमनर्ा् मर्नुपने हुन आई मनर्ा् फा  मवचयर गर्या 

मनवेर्कको मक.न.ं......को पमश्चि फा  प्रत््थीको मक.नं.....को घरजग्गय जोमडएर रहकेोिय 

मववयर् र्मेखएन। मनवेर्कको भनयई अनुसयर आफ्नो घर कम्पयउण्डमभत्र प्रत््थीको छ  

 थय वलेसीको पयनी झयरेको हो होइन भमन स्थलग  रुपिै जयाँचवझु गरी प्रयमवमिक 

प्रम वेर्न पेश गना कय्याल्बयट खमट गएकय प्रयमवमिक किाचयरीले 

मिम ....................िय पेश गरेको स्केच समह को प्रयमवमिक प्रम वेर्न सिे बयट 

मनवेर्कको ियग र्यवी विोमजि आफ्नो घर कम्पयउण्डमभत्र प्रत््थीको छ   थय 

वलेसीबयट पयनी झने गरेको भन्न ेपमुष्ट हुने र्मेखन्छ ) प्रत््थीले ्स कय्याल्बयट पयरर  

गरेको नक्सयिय सिे  छ   थय वलेसीको पयनी आफ्नै घरजग्गयिय झयने भमन र्खेयईएको 

र मनवेर्कको घर कम्पयउण्डमभत्र पयनी झयना पयउनुपछा भमन प्रत््थीले र्यवी मवरोि गना 

सिे  नसकेको र प्रचमल  कयनून र प्रचलनबयट सिे  अकयाको घर कम्पयउण्डमभत्र 

आफ्नो छ   थय वलेसीको पयनी झयना पयउने नर्मेखएको हुाँर्य मनवेर्कको ियग विोमजि 

प्रत््थीले आफ्नो छ   थय वलेसीबयट आफ्नै घर जग्गयिय पयनी झयने प्रवन्ि गनुापने 

र्मेखन्छ । मनवरे्कको घर कम्पयउण्डिय पयनी झयना नपयउने ठहछा । सो ठहनयाले  पमशल 

बिोमजि गनुा । 
 पमशल 
१) सरोकयरवयलयले नक्कल ियग गना आएिय मन्ियनुसयर र्स् ुर मलई नक्कल 

मर्नु । 
२) ्ो मनर्ा्िय मचि नवझेु ३५ मर्नमभत्र ..........मजललय अर्यल िय पनुरयवेर्न 

गना जयनु भमन प्रत््थीलयई सनुयईमर्नु । 
३) म््यर्मभत्र पनुरयवेर्न नपरेिय कयनून विोमजि मनर्ा् कय्यान्व्न गनुारगरयउनु । 

 



 

 

 
इम  संव ् ..........................िमहनय...................ग े......................रोज शभुि ्। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसचूी(८ 
(र्फय ४८ को साँग सम्बमन्ि ) 

अन् ररि संरिर्यत्िक आर्शेको निनूय 

 
मचमचलय न््यम्क समिम  

सं्ोजक श्री उमिालय नेपयल सवुेर्ी 



 

 

सर्स्् श्री जग  बहयर्रु बिया 
सर्स्् श्री पयसयङ शेपया 
आर्शे 
संव  ..................................... सयलको मनवेर्न नं................ 
मवष्ः  मपमड लयई उपचयर गरयउने सम्वन्ििय । 
...................... मजललय ...........गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय 

वडय नं........................................वस्ने ...............................प्रथि पि 
मवरुद्ध 
........................ मजललय 

........................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय वडय 

नं...............................वस्ने 

............................................................................................................र्ो

स्रो पि 
्सिय मनवेर्कको ियग विोमजि ........................मजललय वडय 

नं........................... वस्ने ........................को नयम  ................................को 

छोरयरछोरी वषा ..................... को ......................ले आफुलयई असयध्् रोग लयमग 

मन्मि  रुपिय हप्तयको २ पटक िगृौलय डय्लोमसस गना मचमकत्सकले मशफयररस 

गरेकोिय एकयघरकय छोरय वषा .............. को ................................ले मन्मि  

रुपिय डय्लोमसस गना अटेर गरेको, घरर घरर रुपै ा्ँ य नभएको वहयनय गने गरेको, कमहले 
कमहले कय्याल्को कयिको व््स्  यले फुसार् नमिलेको आमर् कयरर् जनयई आफुले 

मन्मि  प्रयप्त गनुापने स्वयथ्् सेवय प्रयप्त गना नसकेको हुाँर्य आफ्नो जीवन झनझन 

ख रय्िु वन्र् ैगएको भमन अस्प यलको मचमकत्सकको पजुया र मशफयररस समह  पेश 

हुन आएको मनवेर्न उपर प्रयरमम्भक रुपिय जयाँचवझु गर्या व््होरय िनयमसव र्मेखएको 

हुाँर्य हयललयई मनवेर्कको लयमग मचमकत्सकले मशफयररस गरे विोमजि हरेक हप्तय २ 

पटक डय्लोमसस गनुा गरयउनु  थय मनजको स्वयथ्् लयभकय लयमग आवश््क अन्् 

प्रवन्ि सिे  मिलयउनु भमन स्थयनी् सरकयर संचयलन ऐन २०७४ को र्फय ४९(८) 

विोमजि मवपिी ....................को नयििय ्ो अन् ररि संरिर्यत्िक आर्शे जयरी 

गररमर्एकय छौं ) ्ो आर्शे मिमसल सयिेल रयखी मवपिीलयई लेखी  पठयईमर्न ु । ्ो 



 

 

आर्शे अनुसयर उपचयर भएको जयनकयरी प्रयप्त गरी मिमसल सयिेल रयखनु र मन्ियनुसयर 

पेश गनुा । 
ईम  संव  ............................. सयल ..................िमहनय.............ग े 

रोज.....शभुि ्। 
अनुसचूी ९ 

(र्फय ५३ को उपर्फय (२) साँग सम्बमन्ि ) 
मिलयपत्रको लयमग मनवेर्नको ढयाँचय 

मचमचलयगयाँउपयमलकय न््यम्क समिम सिि पेश गरेको मिलयपत्रको सं्िु मनवेर्नपत्र 

................ मजललय...................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय, 
वडय नं..............................वस्ने 

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

.....................को छोरयरछोरीरश्रीिम   
वषा ....................... को 

.....................................................................................................मनवेर्क 

(प्रथि पि) 
मवरुद्ध 
................. 

मजललय...................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय, वडय 

नं........................ वस्ने वषा ........................................... 

को...................................मलमख  जवयफक य(र्ोस्रो पि) 
मवष्ः सम्वन्ि मवच्छेर् । 
हयिी मनवेर्क  मनम्न मलमख  मनवेर्न गर्ाछौः  
१) हयिीमवच संव  २०६० सयलिय सयियमजक परम्परय अनुसयर मववयह 

गररएकोिय कररव  २ वषासम्ि  सिुिरु र्यम्पत्् जीवन रहकेो मथ्ो । हयिीबयट 

२०७१ सयल जेठिय १ छोरयको सिे  जय्जन्ि भएको,   सोमह वषा २०७१ 

सयलको म हयरिय ियइ  गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन 

फोनबयट अनुरोि गरेको, मलन गएको  र उलटै कुटमपट गरी पठयएको भमन 
मनवेर्कको मनवेर्न परेको। 



 

 

२) आफुलयई र्यइजो नल्यएको मनउाँबयट घरिय हलेय गरेको, अपियन गरी 
जवरजस्  घरबयट मनकयलय गरेको हो । आफु खशुीले ियइ  गई वसेको होइन 

अझपमन लोग्नेप्रम  आफ्नो ्थयव  िय्य, सद्भयव र सम्ियन रहकेोले लोग्ने 
स्वयस्नीको सम्वन्ि ्थयव  कय्ि गरयईपयउाँ भन्ने प्रत््थीको मलमख  जवयफ 

रहकेो  । 

३) हयिी झगडय गरर आ्ौं, केहीवषा लोग्ने स्वयस्नी छुमटएर वस््ौं, हयिीबयट एक 
सन् यनको जय्जन्ि सिे भैसकेको छ । घरिय सयियन्् घरय्सी मवष्ले 

िनिटुयव भई लोग्ने स्वयस्नी अलग अलग वसेकोिय ..................... 

गयउाँपयमलकयगयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकयको न््यम्क 

समिम  ियफा   वडय नं................... अन् गा को ........................... 

िेलमिलयप केन्द्रिय िेलमिलयपक या ...................को पहलिय एक आपसिय 

छलफल गरी मिली आएको व््होरय ्ो छ की मवग िय जे जस् य मवष्िय 

असिझर्यरी  थय वेिेल भएको भए यपनी हयिीमवच एक अकयाप्रम  मवश्वयस, 
सर्भयव र प्रेि कय्िै रहकेोले लोग्ने स्वयस्नीको सम्वन्ि मवच्छेर् गरी पयउाँ 

भन्ने मनवेर्न र्यवी छोमड पनुः सिुिरु सम्वन्िकय सयथ र्यम्पत्् जीवनलयई 

व््वमस्थ  ढंगले अगयमड वढयउने छौं । मनवेर्कको घरिय  त्कयल लोग्ने 

स्वयस्नी मिमल वस्ने वय यवरर् नहुने भएकोले छुि ैठयउिय डेरय मलई वस्न हयिी 

र्वुै पि सहि  भएकयले स्थयनी् सरकयर संचयलन ऐन २०७४ को र्फय ४७ 

(२) विोमजि ्ो मिलयपत्रको सं्िु मनवेर्न पेश गरेकय छौं , लेमखए 
विोमजि मिलयपत्र गरी पयउाँ । 

४) .............................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय 

स्थयनी् न््यम्क कय्ामविी विोमजि ्ो मिलयपत्रको सं्िु मनवेर्न र्स् रु 

बयप  रु................्सैसयथ संलग्न छ । 

५) ्सिय लेमखएकय व््होरय मठक सयाँचो  हुन्, झठुय ठहरे कयनून विोमजि सहुाँलय 
वझुयउाँलय ) 
मनवेर्कहरु 
.................................. प्रथि पि 
.................................. र्ोस्रो पि 



 

 

 
इम संव ......सयल..................िमहनय.................ग े.......................रोज शभुि ्। 

 
  

अनुसचूी(१) 
(र्फय ५३ को उपर्फय (५) साँग सम्बमन्ि ) 

मिलयपत्रको ढयाँचय 

  
मचमचलयगयाँउपयमलकय न््यम्क समिम सिि पेश गरेको मिलयपत्रको सं्िु मनवेर्नपत्र 
................. 

मजललय.........................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय,वडय 
नं................ वस्न े

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

..................को छोरयरछोरीरश्रीिम   
वषा ............... को 

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

मनवेर्क (प्रथि पि) 
मवरुद्ध 
........................... 

मजललय.............................................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपय

मलकय, वडय नं 
मलमख  जवयफक या.......................................को ......................वस्ने 

वषा......................................(र्ोस्रो पि) 
मवष्ः सम्वन्ि मवच्छेर् । 
हयिी मनवेर्क  मनम्न मलमख  मनवेर्न गर्ाछौं । 
१) हयिीमवच संव  २०६० सयलिय सयियमजक परम्परय अनुसयर मववयह 

गररएकोिय कररव  २ वषासम्ि  सिुिरु र्यम्पत्् जीवन रहकेो मथ्ो । हयिीबयट 

२०७१ सयल जेठिय १ छोरयको सिे  जय्जन्ि भएको,   सोमह वषा २०७१ 



 

 

सयलको म हयरिय ियइ  गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन 

फोनबयट अनुरोि गरेको, मलन गएको  र उलटै कुटमपट गरी पठयएको भमन 
मनवेर्कको मनवेर्न परेको । 

२) आफुलयई र्यइजो नल्यएको मनउाँबयट घरिय हलेय गरेको, अपियन गरी 
जवरजस्  घरबयट मनकयलय गरेको हो । आफु खशुीले ियइ  गई वसेको होइन 

अझपमन लोग्नेप्रम  आफ्नो ्थयव  िय्य, सद्भयव र सम्ियन रहकेोले लोग्ने 
स्वयस्नीको सम्वन्ि ्थयव  कय्ि गरयईपयउाँ भन्ने प्रत््थीको मलमख  जवयफ 

रहकेो  । 

३) हयिी झगडय गरर आ्ौं, केहीवषा लोग्ने स्वयस्नी छुमटएर वस््ौं, हयिीबयट एक 
सन् यनको जय्जन्ि सिे भैसकेको छ । घरिय सयियन्् घरय्सी मवष्ले 

िनिटुयव भई लोग्ने स्वयस्नी अलग अलग वसेकोिय 

................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकयको न््यम्क 

समिम  ियफा   वडय नं...................... अन् गा को ........................... 

िेलमिलयप केन्द्रिय िेलमिलयपक या ...........................को पहलिय एक 

आपसिय छलफल गरी मिली आएको व््होरय ्ो छ की मवग िय जे जस् य 

मवष्िय असिझर्यरी  थय वेिेल भएको भए यपनी हयिीमवच एक अकयाप्रम  

मवश्वयस, सर्भयव र प्रेि कय्िै रहकेोले लोग्ने स्वयस्नीको सम्वन्ि मवच्छेर् गरी 
पयउाँ भन्ने मनवेर्न र्यवी छोमड पनुः सिुिरु सम्वन्िकय सयथ र्यम्पत्् 

जीवनलयई व््वमस्थ  ढंगले अगयमड वढयउने छौं । मनवेर्कको घरिय  त्कयल 

लोग्ने स्वयस्नी मिमल वस्ने वय यवरर् नहुने भएकोले छुिै ठयउिय डेरय मलई वस्न 

हयिी र्वुै पि सहि  भएकयले स्थयनी् सरकयर संचयलन ऐन २०७४ को र्फय 

४७ (२) विोमजि ्ो मिलयपत्रको सं्िु मनवेर्न पेश गरेकय छौं , लेमखए 
विोमजि मिलयपत्र गरी पयउाँ । 

४) ..............................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलक 

स्थयनी् न््यम्क कय्ामविी विोमजि ्ो मिलयपत्रको सं्िु मनवेर्न र्स् रु 

बयप  रु....................्सैसयथ संलग्न छ । 

५) ्सिय लेमखएकय व््होरय मठक सयाँचो  हुन्, झठुय ठहरे कयनून विोमजि सहुाँलय 
वझुयउाँलय ) 



 

 

मनवेर्कहरु 
................................. प्रथि पि 
.................................. र्ोस्रो पि 

 
इम संव ्....................सयल...........िमहनय............ग े...................रोज शभुि ्। 

 
  
 
 
 

अनुसचूी ११ 
(र्फय ६) को उपर्फय (३) साँग सम्बमन्ि ) 

िेलमिलयपक यािय सचूीकृ  हुने मनवेर्न ढयाँचय 
न््यम्क समिम  

मचमचलयगयाँउपयमलकय सिि पेश गरेको मनवेर्न 

 
मवष्ः िेलमिलयपक यािय सचूीकृ  हुन पयउाँ । 

 
प्रस् ु  मवष्िय  पमसलिय उललेमख  कयगजय हरुको प्रम मलपी सयथै रयखी 

मचमचलयगयाँउपयमलकयको न््यम्क समिम  अन् गा कय .................. िेलमिलयप 

केन्द्रिय सचूीकृ  भई िेलमिलयप गरयउन अनुि ी पयउाँ भनी मनवेर्न गर्ाछु । 
 पमसल  

१) नयगररक य प्रियर्पत्रको छयाँ्यकपी,  

२) स्नय क  हसम्ि उम र्ा गरेको शैमिक प्रियर्पत्रको छयाँ्यकपी, 

३) िेलमिलयपक याको  यमलि प्रयप्त गरेको प्रियर्पत्रको छय्याँकपी, 
४) िेलमिलयप सम्बन्िी अनुभव र 
५) व््मिग  मववरर् (द्यष््( िब ब) 

 



 

 

मनवेर्क 
नयि थरः .................... 
र्स् ख ः ................... 
मिम ः ........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसचूी(१२ 
(र्फय ७६ को उपर्फय (१) साँग सम्बमन्ि ) 

मचमचलयगयाँउपयमलकयको न््यम्क समिम  सिि पेश गरेको 
भररभरयउको मनवेर्न पत्र 

 
मवष्ः भररभरयई पयउाँ भन्ने वयरे । 

........................वस्ने......................................................................मनवेर्क 

/ वयर्ी / प्रम वयर्ी 
मवरुद्ध 
..................वस्ने...................................................................................मव

पिी/वयर्ी/प्रम वयर्ी 
िदु्धय 
ि मनवेर्क मनवेर्न वयप  रु १००– र्स् ुर सयथै रयखी मनम्न व््होरय मनवेर्न गर्ाछु । 

१) उपरोि मवपिी संगको उललेमख  िदु्धय ्स गयउाँपयमलकय÷गयाँउपयमलकयको न््यम्क 
समिम को मिम ..................को मनर्ा् बिोमजि िैले ्स कय्याल्िय रयखेको र्स् ुर / 



 

 

रकि मिम .......................को श्री............मजललय अर्यल को फैसलय बिोमजि िैले 

भरी भरयई पयउने ठहर भएको हुाँर्य उि रकि भरी भरयई पयउन ्ो मनवेर्न पेश गरेको छु । 

२) िैले ्स कय्याल्िय जम्िय गरेको र्स् ुर÷रकिको भरपयई÷रमसर्÷भौचरको 
सक्कलै प्रम  र सम्ियनी  श्री.........................मजललय अर्यल को अमन् ि फैसलयको 

छय्यकपी ्सै सयथ संलग्न छ । 

३) ्सिय लेमखएको व््होरय मठक हो, झठुय ठहरे सहुाँलय बुझयउलय । 
मनवेर्क 
मनज................... 
ईम  

संव ......................सयल........................िमहनय....................ग े....................

...रोज शभुि ्। 

 
 
 

 
अनुसचूी १३ 

(र्फय ७७ को उपर्फय (१) साँग सम्बमन्ि ) 
चलन चलयउने मनवेर्न 

मचमचलयगयाँउपयमलकयिय पेश गरेको 
मनवेर्न पत्र 

मवष्ः चलन चलयई पयउाँ भन्ने वयरे । 
................................वस्ने...................................मनवेर्क/वयर्ी/प्रम वयर्ी 
मवरुद्ध 
.............................वस्ने.................................मवपिी/वयर्ी/प्रम वयर्ीिदु्धय 
ि मनवेर्क मनवेर्न वयप  रु १००– र्स् ुर सयथै रयखी मनम्न व््होरय मनवेर्न गर्ाछु । 
१) उपरोि मवपिीसंगको उललेमख  िदु्धय ्स गयाँउपयमलकयको न््यम्क समिम बयट 

मिम ....................िय मनर्ा् भई उि घर जग्गय (वय जनु सम्पमि भोग गना पयउने गरी 

मनर्ा् भएको छ सो सम्पमि वय वस् ु उललेख गने) िेरो हक भोग र स्वयमित्वको हुने 

ठहर भएकोिय श्री................ मजललय अर्यल िय मवपिीले पनुरयवलोकन गरेकोिय 



 

 

सम्ियनी  अर्यल बयट सिे  मिम ................... िय मनर्ा् हुाँर्य न््यम्क समिम कै 

मनर्ा्लयई सर्र गरी िेरै हक भोग कय्ि गरेको हुाँर्य सो िेरो हक भोगको कय्ि भएको 

सम्पमि रहकेो हुाँर्य मशघ्रयम मशघ्र िलयई उि सम्पमि चलन चलयई पयउन ्ो मनवेर्न पेश 

गरेको छु । 
२) ्सै मनवेर्न सयथ र्हेय्कय कयगजय हरु संलग्न गरेको छु । 
 क) न््यम्क समिम ले मिम ...............................िय गरेको मनर्ा्को 

छयाँ्याँकपी 
 ख) श्री..........................मजललय अर्यल ले गरेको 

मिम .....................को सर्र फैसलयको छयाँ्याँकपी 
 ग) ्स मववयर् सम्वद्ध मिमसल ्सै कय्याल्िय रहकेो छ । 

 घ) लेमखएको व््होरय मठक सयाँचो छ, झठुय ठहरे कयनून बिोमजि सहुाँलय 
बुझयउाँलय । 
मनवेर्क 
मनज...................... 
ईम  संव .....................सयल...................िमहनय............ग े............रोज शभुि ्। 

 
अनुसचूी १४ 

(र्फय ७( को उपर्फय (४) साँग सम्बमन्ि ) 
सम्पम  रोक्कयको अर्शे 
मचमचलय  न््यम्क समिम  

सं्ोजक श्री उमिालय नपेयल सवेुर्ी 
सर्स्् श्री जग  बहयर्रु बिया 
सर्स्् श्री पयसयङ शपेया 

आर्शे 
संव  ............................ सयलको मनवेर्न नं................ 

मवष्ः सम्पम  हस् यन् रर् रोक्कय 
.................. मजललय.................. 

गयउाँपयमलकरगयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय, वडय 

नं.......................कोछोरयरछोरीरश्रीिम वषा को 

...............................................मनवेर्क (प्रथि पि) 



 

 

मवरुद्ध................मजललय...................गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय, 
वडय नं.......मवपिी (र्ोश्रो पि)........वस्ने.....वषा.....को ्सिय मनवेर्कको ियग 

बिोमजि......मजललय............गयाँउपयमलकयरउपिहयगयाँउपयमलकयरिहयगयाँउपयमलकय, वडय न.ं.. 
िेत्रफल.....मक.न.ं ..........जग्गयिय बनेको...................को नयििय रहकेो 

अवण्डयको.........................वगामफटको चयर  लले घर र मलग लगयपय  सि े 

मवपिी..........................सम्पमि मनज मवपिीबयट अन्् अंमश्यरहरुको िन्जरुी मवनय हक 

हस् यन् रर् हनु सक्ने आशंकय गरी मनवेर्कले मर्एको मनवेर्न उपर प्रयरमम्भक रुपिय जयाँचवझु 

गर्या व््होरय िनयमसव र्मेखएको हुाँर्य हयललयई प्रत््िी को नयििय रहकेो उमललमख  

घरजग्गयको हक हस् यन् रर् गना मसफयररस नमर्न वडयलयई र अको आर्शे नभएसम्िकय लयमग 

उि घरजग्गयको हक हस् यन् रर् नगनुारगना नमर्न ुभनी ियलपो  कय्याल्को नयििय सि े 

स्थयनी् सरकयर संचयलन ऐन २०७४ को र्फय ४९(६) बिोमजि ्ो रोक्कयको आर्शे जयरी 

गररमर्एकय छौं । ्ो आर्शे मिमसल सयिेल रयखी सम्वमन्ि  कय्याल्हरुिय पठयईमर्नु । ्ो 

आर्शे अनुसयर रोक्कय भएको जयनकयरी प्रयप्त गरी मिमसल सयिले रयखनु र मन्ियनुसयर पेश 

गनुा । 
ईम  संव ..........................सयल........................।ियमहनय................ग .े...........रोज 

शभुि ्। 

  
 
 
 
 

अनुसचूी १५ 
(र्फय ८८ को उपर्फय (६) साँग सम्बमन्ि ) 

नक्कलको लयमग मनवेर्न 
न््यम्क समिम  

मचमचलयगयाँउपयमलकयिय पेश गरेको 
मनवेर्न पत्र 

मवष्ः नक्कल पयउाँ भन्ने बयरे । 



 

 

.................. बस्ने 

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

मनवेर्करवयर्ीरप्रम वयर्ी 
मवरुद्ध 
................. बस्न े

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

मवपिीरवयर्ीरप्रम वयर्ी 
िदु्दयः .................................... 
ि मनवेर्क मनवेर्न र्स् ुर वयप  रु. १००– सयथै रयखी मनम्न व््होरय मनवेर्न गर्ाछुः 
(१) उपरोि मवपिीसाँगको उललेमख  िदु्दयिय अध्््नको लयमग र्हेय्कय 

कयगजय हरु आवश््क परेको हुाँर्य प्रियमर्  प्रम मलपी पयउाँ भनी ्ो मनवेर्न 

सयथ उपमस्थ  भएको छु । अ ः नक्कलको प्रियमर्  प्रम मलपी पयउाँ । 
र्हेय्  
क)............................................................... 
ख)............................................................... 
ग)................................................................ 
घ)............................................................. 
ङ)............................................................ 

२) लेमखएको व््होरय मठक सयाँचो छ, झिुय ठहरे कयनून बिोमजि सहुाँलय बुझयउाँलय । 
मनवेर्क 
मनज ................................... 

इम  सम्व ् ....... सयल ......िमहनय ...... ग े रोज ्..... शभुि ्।स+ 


