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फेऩत्ता ऩारयएका व्मक्तिको छानबफन, सत्म बनरुऩण तथा भेरबभराऩ 
आमोग (दोस्रो सॊशोधन) ऐन, २०७५ 

 

प्रभाणीकयण बभबत 

२०७५।१०।२५ 

 

सॊवत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. २४ 

 
फेऩत्ता ऩारयएका व्मक्तिको छानबफन, सत्म बनरुऩण तथा भेरबभराऩ 

आमोग ऐन, २०७१ राई सॊशोधन गनन फनेको ऐन 

 

प्रस्तावना: फेऩत्ता ऩारयएका व्मक्तिको छानबफन, सत्म बनरुऩण तथा 
भेरबभराऩ आमोग ऐन, २०७१ राई सॊशोधन गनन वाञ्छनीम 
बएकोरे, 

सङ्घीम सॊसदरे मो ऐन फनाएको छ। 

1. सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ "फेऩत्ता 
ऩारयएका व्मक्तिको छानबफन, सत्म बनरुऩण तथा 
भेरबभराऩ आमोग (दोस्रो सॊशोधन) ऐन, २०७५" यहेको  

छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

2. फेऩत्ता ऩारयएका व्मक्तिको छानबफन, सत्म बनरुऩण तथा 
भेरबभराऩ आमोग ऐन, २०७१ को दपा ६ भा सॊशोधन :  
फेऩत्ता ऩारयएका व्मक्तिको छानबफन, सत्म बनरुऩण तथा 
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भेरबभराऩ आमोग ऐन, २०७१ (मसऩबछ "भूर ऐन" 
बबनएको) को दपा ६ को,- 
(१) उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) 

याक्तिएको छ:- 
  "(१) मो दपा प्रायम्ब बएऩबछ बनमिु 

हनुे अध्मऺ तथा सदस्मको ऩदावबध एक वषनको 
हनुेछ।" 

(२) उऩदपा (१) ऩबछ देहामको उऩदपा (१क) 
थपऩएको छ:- 

"(१क) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया 
रेक्तिएको बए ताऩबन दपा ३८ को उऩदपा (२) 
फभोक्तजभ आमोगको कामानवबध थऩ बएको 
अवस्थाभा नेऩार सयकायरे अध्मऺ तथा सदस्मको 
ऩदावबध थऩ गनन वा दपा ४ फभोक्तजभको मोग्मता 
बएका अन्म व्मक्तिराई दपा ३ फभोक्तजभ बनमिु 
गनन सक्नेछ।" 

(३) उऩदपा (२) भा यहेका "उऩदपा (१) भा" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "उऩदपा (१) य (१क) भा" 
बने्न शब्दहरु याक्तिएका छन।्  

(४) उऩदपा (३) ऩबछ देहामको उऩदपा (४) 
थपऩएको छ:- 

"(४) मस दपाभा जनुसकैु कुया 
रेक्तिएको बए ताऩबन मो दपा प्रायम्ब हुॉदाका 
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फित फहार यहेका अध्मऺ तथा सदस्मको 
ऩदावबध सॊवत ्२०७५ सार चैत्र भसान्तसम्भ 
कामभ  यहनेछ। 

तय दपा ७ को उऩदपा (३) फभोक्तजभ 
ऩदऩूबतन बएकोभा त्मस्ता अध्मऺ तथा सदस्मको 
ऩदावबध स्वत: सभाप्त बएको भाबननेछ।" 

3. भूर ऐनको दपा ७ भा सॊशोधन : भूर ऐनको दपा ७ 
को,- 
(१) उऩदपा (१) को िण्ड (ि) ऩबछ देहामको िण्ड 

(ि१) थपऩएको छ:- 
"(ि१) दपा ६ को उऩदपा (१) वा (४) 

फभोक्तजभ ऩदावबध सभाप्त बएभा,"   
(२) उऩदपा (२) ऩबछ देहामको उऩदपा (३) थपऩएको 

छ:- 
"(३)  उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया 

रेक्तिएको बए ताऩबन दपा ६ को उऩदपा (४) 
फभोक्तजभको ऩदावबध सभाप्त हनुबुन्दा अगावै 
अध्मऺ वा सदस्म ऩदभा दपा ३ फभोक्तजभको 
प्रपिमा ऩूया गयी ऩूबतन गनन सपकनेछ।"  

4. भूर ऐनको दपा ३८ भा सॊशोधन : भूर ऐनको दपा ३८ 
को सट्टा देहामको दपा ३८ याक्तिएको छः- 
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"३८.  आमोगको कामानवबध : (१) आमोगको कामानवबध 
मो दपा प्रायम्ब बएको बभबतरे एक वषनको 
हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया 
रेक्तिएको बए ताऩबन सो उऩदपाभा उक्तलरक्तित 
अवबधबबत्र मस ऐन फभोक्तजभ आमोगफाट सम्ऩन्न 
हनु ुऩने काभ फाॉकी यहन गएभा नेऩार सयकायरे 
आमोगको कामानवबध एक वषनसम्भको राबग थऩ 
गनन सक्नेछ। 

(३) मस ऐन फभोक्तजभ अध्मऺ तथा 
सदस्मको ऩदावबध सभाप्त बएको कायणरे भात्र 
आमोगको कामानवबध सभाप्त बएको भाबनने छैन।" 

 


