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मिक्वाखोला गाउँपामलका न्र्ायर्क समिमत (कार्ायवमि सम्बन्िी) ऐन, २०७९ 

प्रिाणीकरण मिमत:- २०७९/०३/११ 

प्रस्तावनााः न्र्ायर्क समिमतले प्रचमलत कानून बिोजजि उजरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कार्ायवमि 
तर् गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारर्जशाता कार्ि गरी कानूनको शासन तथा न्र्ार् प्रमतको जनयवश्वास कार्ि 
राखीरहनको लामग प्रचलनिा रहेको संघीर् कानूनिा भए रे्जख बाहेक थप कानूनी व्र्वस्था गना वाञ्छनीर् 
भएकोले, 
 नेपालको संयविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजजि मिक्वाखोला गाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको 
छ । 
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पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “मिक्वाखोला गाउँपामलका न्र्ायर्क समिमत (कार्ायवमि 
सम्बन्िी) ऐन, २०७९” रहेको छ । 

  (२) र्ो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यवषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा र्स ऐनिा; 
(क)   “उजरुी” भन्नाले समिमत सिि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचमलत कानून बिोजजि 

 समिमतले कारवाही र यकनारा गने उजरुी सम्झनपुछा ।  

(ख) “खाम्न”े  भन्नाले तोयकएको सम्पजिको िूलर्ांकन गररर्ा भ्र्ाउने हर्लाई सम्झन ुपर्ाछ ।  

  (ग) “चलन चलाईदर्न”े  भन्नाले मनणार् पश्चात हक अमिकार प्राप्त भएको व्र्जिलाई कुनै वस्त ु
   वा सम्पजि भोग गना दर्ने कार्ालाई सम्झनपुर्ाछ । 

(घ) “जिानत”  भन्नाले कुनै व्र्जि वा सम्पजिलाई न्र्ायर्क समिमतले चाहेको वखतिा 
उपजस्थत वा हाजजर गराउन मलएको जजम्िा वा उिरर्ायर्त्वलाई सम्झनपुर्ाछ ।   

  (ङ) “तािेली”  भन्नाले न्र्ायर्क समिमतको िेत्रामिकार मभत्रका यववार्हरुिा सम्वजन्ित पिलाई 
   वझुाईने म्र्ार्,  सचुना,  आरे्श,  पूजी वा जानकारी पत्र ररतपूवाक वझुाउने कार्ालाई  
   सम्झनपुछा ।  

(च) “तार्र्ात”  भन्नाले सम्पजिको यववरण वा गन्ती गरेको संख्र्ा जमनन े व्र्होरा वा 
सम्पजिको फाँटवारी वा लगतलाई सम्झनपुर्ाछ ।  

(छ) “तोयकएको” वा “तोयकए बिोजजि” भन्नाले र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ििा तोयकए 
बिोजजि सम्झनपुछा । 

(ज) “र्रपीठ”  भन्नाले न्र्ायर्क समिमत सिि पेश हनु आएका कुनै कागजपत्रको  सम्बन्ििा 
ररत नपगेु वा कानूनले र्ताा नहनुे वा नलाग्ने भएिा त्र्सको पछामि पयि सोको कारण 
र अवस्था जनाइ अमिकारप्राप्त अमिकारीले लेजखदर्न े मनरे्शन वा व्र्होरालाई 
सम्झनपुर्ाछ ।  

(झ) “नािेसी”  भन्नाले कुनै व्र्जिको नाि, थर र वतन सिेतको यवस्ततृ यववरण खलुाइएको 
व्र्होरालाई सम्झनपुर्ाछ ।  

(ञ) “नामलश”  भन्नाले कुनै यववार्को यवषर्िा र्फा ८ बिोजजि दर्एको उजरुी, मनवेर्न वा 
यफरार् सम्झनपुछा  
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(ट)   “मनणार् यकताब”  भन्नाले समिमतले उजरुीिा गरेको मनणार्को अमभलेख राख्नको लामग खिा 
गरेको उजरुीिा मनणार् गरेको व्र्होरा र त्र्सको आिार तथा कारणको संजिप्त उललेख 
भएको यकताब सम्झनपुछा । 

  (ठ)  “पन्चकृमत िोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगत तथा स्थानीर् अवलोकन िू
   लर्ांकन गरी यवक्री यवतरण हनुसक्ने उजचत ठहराएर मनजश्चत गरेको िलुर्लाई  
   सम्झनपुर्ाछ ।    

  (ि) “पेशी”  भन्नाले न्र्ायर्क समिमत सिि मनणार्ाथा पेश हनुे यववार्हरुिा पिहरुलाई  
   उपजस्थत गराइ सनुवुाइ गने कािलाई सम्झनपुर्ाछ ।  

(ढ) “प्रमतबार्ी” भन्नाले बार्ीले जसका उपर उजरुी र्ताा गर्ाछ सो व्र्जि वा संस्था 
सम्झनपुछा । 

  (ण) “वकपत्र”  भन्नाले यववार् सम्बन्ििा जानकार भई सािीको रुपिा व्र्ि गरेका कुरा  
   लेजखने वा लेजखएको कागजलाई सम्झनपुछा ।  

  (त) “बन्र् ईजलास”  भन्नाले न्र्ायर्क समिमत अन्तगात मनरुपण हनुे यववार्हरु िध्रे् 
   गोप्र् प्रकुमतको यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपमनर्ता कार्ि गना  आवश्र्क 
   रे्जखएिा सम्वद्ध पिहरु िात्र सहभागी हनुेगरी प्रवन्ि गरीएको सनुवुाई किलाई  
   सम्झनपुछा ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर समिमत सिि उजरुी र्ताा गने व्र्जि वा संस्था सम्झनपुछा । 

  (र्) “िूलतवी”  भन्नाले न्र्ायर्क समिमत अन्तगात यवचारािीन िदु्धा अन्र् अड्डा अर्ालतिा सिेत 
   यवचारामिन भईरहेको अवस्थािा न्र्ायर्क समिमतले मनणार् गर्ाा अन्र् यवचारामिन िदु्धािा 
   प्रभायवत हनुे रे्जखएिा प्रभाव पाने िदु्धाको फैसला नभएसम्ि प्रभायवत हनुे िदु्दा स्थमगत 
   गने कार्ालाई सम्झनपुछा ।  

(ि) “लगापात”  भन्नाले घरजग्गा र त्र्ससँग अन्तर मनयहत टहरा,  बोट यवरुवा,  खलुला जमिन 
र त्र्सिा रहेका सबैखाले संरचना वा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र  सम्पूणा 
अवर्वलाई सम्झनपुर्ाछ ।  

  (न) “सर्रस्र्ाहा”  भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगत किा गरी आम्र्ानीिा बाध्न े 
   कार्ालाई सम्झनपुछा ।     

  (प) “सभा” भन्नाले गाउँ सभा सम्झनपुछा । 
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  (फ) “समिमत” भन्नाले न्र्ायर्क समिमत सम्झनपुछा र सो शव्र्ले स्थानीर् ऐनको र्फा ४८  

   को उपर्फा (६) बिोजजिको समिमतलाइा सिेत जनाउनछे । 

(ब) “साल वसाली”  भन्नाले हरेक वषाको लामग छुिा छुिै हनु ेगरी प्रमतवषाको मनमिि स्थार्ी 
रुपिा तर् गररएको शता सम्झनपुछा । 

    (भ)   “स्थानीर् ऐन” भन्नाले “स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनपुछा । 

  (ि)  "संयविान" भन्नाले नेपालको संयविान सम्झनपुछा । 

 

पररच्छेर्-२ 

समिमतको अमिकार  

३. उजरुीिा मनणार् सम्बन्िी कािाः समिमतिा र्ताा भएका उजरुी वा उजरुीको मनणार् गने वा र्ताा भएको 
नामलश वा उजरुीको कुनै व्र्होराले लगत किा गने अमिकार समिमतलाइा िात्र हनुछे । 

४. मनणार् सम्बन्िी बाहेक अन्र् कािाः (१) र्फा ३ िा उललेख भएको वा प्रचमलत कानूनले समिमत वा 
समिमतको सर्स्र्ले नै गने भने्न व्र्वस्था गरेको वा कार्ाको प्रकृमतले समिमत वा समिमतको सर्स्र्ले नै 
गनुापने स्पष्ट भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्र् कार्ाहरू र्स ऐनिा तोयकएको किाचारी र त्र्सरी 
नतोयकएकोिा समिमतले मनणार् गरी तोकेको वा अमिकार प्रर्ान गरेको किाचारीले गनुापनेछ । 

  (२) तोयकएको शाखा प्रिखु वा तोयकएका अन्र् किाचारीले र्स ऐन र प्रचमलत कानून बिोजजि 
तोयकएको काि गर्ाा समिमतको संर्ोजक वा समिमतले तोकेको सर्स्र्को प्रत्र्ि मनरे्शन, रे्खरे्ख र 
मनर्न्त्रणिा रही गनुापनेछ । 

५. र्स ऐन बिोजजि कार्ायवमि अवलम्बन गनुापनेाः समिमतले उजरुी वा उजरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाा 
प्रचमलत र सम्बजन्ित संघीर् कानूनिा स्पष्ट उललेख भए रे्जख बाहेक र्स ऐन बिोजजिको कार्ायवमि 
अवलम्बन गनुापनेछ । 

६. समिमतले हेनेाः समिमतलाइा रे्हार् बिोजजिको उजरुीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अमिकार रहनेछाः 

(क) स्थानीर् ऐनको र्फा ४७ अन्तगातको उजरुी, 
(ख) िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलमिलापको लामग गाउँपामलकािा प्रयेषत उजरुी, 
(ग) संयविानको अनसूुची-८ अन्तगातको एकल अमिकार अन्तगात सभाले बनाएको कानून 

बिोजजि मनरूपण हनुे गरी मसजजात उजरुी, तथा 
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(घ) प्रचमलत कानूनले गाउँपामलकाले हेने भमन तोकेका उजरुीहरू । 

७. समिमतको िते्रामिकाराः समिमतले र्फा ६ अन्तगातका िध्रे् रे्हार् बिोजजिका उजरुीहरूिा िात्र 
िेत्रामिकार ग्रहण गने तथा कारवाही यकनारा गनेछाः 

(क) व्र्जिको हकिा उजरुीका सबै पि गाउँपामलकाको भैगोमलक िते्रामिकार मभत्र बसोबास 
गरीरहेको, 

(ख) प्रचमलत कानून र संयविानको भाग ११ अन्तगातको कुनै अर्ालत वा न्र्ार्ािीकरण वा 
मनकार्को िेत्रामिकार मभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपामलकाको िेत्रामिकार मभत्र परेका कुनै अर्ालत वा मनकार्बाट िेलमिलाप वा 
मिलापत्रको लामग प्रयेषत गरीएको, 

(घ) अचल सम्पजि सिावेश रहेको यवषर्िा सो अचल सम्पजि गाउँपामलकाको भैगोमलक 
िेत्रामिकार मभत्र रयहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्ित यवषर्वस्त ुरहेकोिा सो घटना गाउँपामलकाको भैगोमलक िेत्र 
मभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उजरुी तथा प्रमतवार् र्ताा 

८. मबवार् र्ताा गनेाः (१) कसै उपर मबवार् र्ताा गर्ाा वा उजरुी चलाउँर्ा प्रचमलत कानून बिोजजि हकरै्र्ा 
पगेुको व्र्जिले समिमतको तोयकएको शाखा सिि उजरुी र्ताा गनासक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि उजरुी दरं्र्ा र्स ऐन तथा प्रचमलत कानून बिोजजि खलुाउनपुने 
कुरा सबै खलुाइा तथा परु्ााउनपुने प्रयक्रर्ा सबै परुागरी अनसूुची-१ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा लेजखए रे्जख बाहेक उजरुीिा रे्हार् बिोजजिको व्र्होरा सिेत 
खलुाउनपुनेछाः 

(क) बार्ीको नाि, थर, वतन र मनजको बाबू र आिा, तथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्रै् को 
नाि; 

(ख) प्रमतबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि मनजको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान पिा 
लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको वतन; 

(ग) गाउँपामलकाको नाि सयहत समिमतको नाि; 

(घ) उजरुी गनुापरेको व्र्होरा र सम्पूणा यववरण; 
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(ङ) गाउँपामलकाले तोके अनसुारको र्स्तरु बझुाएको रमसर् वा मनस्सा; 
(च) समिमतको िेत्रामिकार मभत्रको उजरुी रहेको व्र्होरा र सम्बजन्ित कानून; 

(छ) बार्ीले र्ावी गरेको यवषर् र सोसँग सम्बन्िीत प्रिाणहरू; 

(ज) हर्म्र्ार् लाग्ने भएिा हर्म्र्ार् रहेको तथा हकरै्र्ा पगेुको  सम्बन्िी व्र्होरा; 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्ित यवषर् भएकोिा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान, अवस्था 

तथा अचल भए चारयकलला सयहतको सबै यववरण । 

  (४)  प्रचमलत कानूनिा कुनै यवशषे प्रयक्रर्ा वा ढाँचा वा अन्र् केयह उललेख भएको रहेछ भन े
सो सन्र्भािा आवश्र्क यववरण सिेत खलेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकमसिको िमतपूमता भराउनपुने अथवा बण्िा लगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको हकिा 
त्र्स्तो िमतपूमता वा बण्िा वा चलनको लामग सम्बजन्ित अचल सम्पजिको यववरण खलेुको हनुपुनेछ । 

९. मबवार् र्ताा गरी मनस्सा दर्नाेः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि प्राप्त उजरुी र्ताा गरी बार्ीलाइा 
तारेख तोयक अनसूुची-२ बिोजजिको ढाँचािा मबवार् र्तााको मनस्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तारेख दर्न ु पने अवस्थािा तारेख तोक्र्ा अनसूुची-३ बिोजजिको 
ढाँचािा तारेख भपााइा खिा गरी सम्बजन्ित पिको र्स्तखत गराइा मिमसल सािेल राख्नपुछा । 

 (३) उपर्फा (२) बिोजजि तारेख भपााइािा तोयकएको तारेख तथा उि मिमतिा हनुे कार्ा सिेत 
उललेख गरी सम्बजन्ित पिलाइा अनसूुची-४ बिोजजिको ढाँचािा तारेख पचाा दर्नपुनेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ गनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा प्रयक्रर्ा 
नपगेुको रे्जखए परुा गनुापने रे्हार्को प्रयक्रर्ा परुा गरी अथवा खलुाउनपुने रे्हार्को व्र्होरा खलुाइ 
लर्ाउन ुभने्न व्र्होरा लेजख पाच दर्नको सिर् तोयक तथा मबवार् र्ताा गना नमिलन ेभए सो को कारण 
सयहतको व्र्होरा जनाइा र्रपीठ गरेिा बार्ीलाइा उजरुी यफताा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयक्रर्ा नपगेुको भमन र्रपीठ गरी यफताा गरेको उजरुीिा र्रपीठिा 
उललेख भए बिोजजिको प्रयक्रर्ा परुा गरी पाच दर्न मभत्र लर्ाएिा र्ताा गररदर्नपुछा । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श भएको 
मिमतले मतन दर्न मभत्र उि आरे्शको यवरूध्र्िा समिमत सिि मनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको मनवेर्न व्र्होरा िनामसब रे्जखए समिमतले उपर्फा (१) 
बिोजजिको र्रपीठ बर्र गरी मबवार् र्ताा गना आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि आरे्श भएिा उजरुी प्रशासकले त्र्स्तो मबवार् र्ताा गरी अरू 
प्रयक्रर्ा परुा गनुापनेछ । 
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११. र्ताा गना नहनुाेः उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा रे्हार् बिोजजिको 
व्र्होरा दठक भएनभएको जाँच गरी र्ताा गना नमिलन ेरे्जखएिा र्फा १० बिोजजिको प्रयक्रर्ा परुा गरी 
र्रपीठ गनुापनेछाः 

(क) प्रचमलत कानूनिा हर्म्र्ार् तोयकएकोिा हर्म्र्ार् वा म्र्ार् मभत्र उजरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचमलत कानून बिोजजि समिमतको िेत्रामिकार मभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बिोजजि लाग्ने र्स्तरु र्ाजखल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि वा अमिकारसँग सम्बजन्ित यवषर्िा यववार् मनरूपण गनुापने यवषर् उजरुीिा 

सिावेश रहेकोिा त्र्स्तो सम्पजि वा अमिकार यवषर्िा उजरुी गना बार्ीको हक स्थायपत 
भएको प्रिाण आवश्र्क पनेिा सो प्रिाण रहे नरहेको; 

(ङ) उि यवषर्िा उजरुी गने हकरै्र्ा बार्ीलाइा रहे नरहेको; 
(च) मलखतिा परुागनुापने अन्र् ररत पगेु नपगेुको; तथा 

१२. र्ोहोरो र्ताा गना नहनुाेः (१) र्स ऐनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन प्रचमलत कानून 
बिोजजि समिमत वा अन्र् कुनै अर्ालत वा मनकार्िा कुनै पिले उजरुी गरी समिमत वा उि अर्ालत 
वा मनकार्बाट उजरुीिा उललेख भएको यवषर्िा प्रिाण बजुझ वा नबजुझ यववार् मनरोपण भैसकेको यवषर् 
रहेको छ भने सो उजरुीिा रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषर्िा समिमतले उजरुी र्ताा गना र 
कारवाही गना हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि र्ताा गना नमिलने उजरुी भलुवश र्ताा भएकोिा सो व्र्होरा 
जानकारी भएपमछ उजरुी जनुसकैु अवस्थािा रहेको भए पमन समिमतले उजरुी खारेज गनुापनेछ ।  

१३. उजरुीसाथ मलखत प्रिाणको सक्कल पेश गनुापनेाः उजरुीसाथ पेश गनुा पने प्रत्रे्क मलखत प्रिाणको 
सक्कल र कजम्तिा एक प्रमत नक्कल उजरुीसाथै पेश गनुापनेछ र उजरुी प्रशासकले त्र्स्तो मलखतिा कुनै 
कैयफर्त जनाउनपुने भए सो जनाइ सो प्रिाण सम्बजन्ित मिमसलिा राख्नछे । 

१४. उजरुी तथा प्रमतवार् र्ताा र्स्तरुाः (१) प्रचमलत कानूनिा मबवार् र्ताा र्स्तरु तोयकएकोिा सोयह 
बिोजजि तथा र्स्तरु नतोयकएकोिा एक सर् रूपैर्ाँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचमलत कानूनिा प्रमतवार् र्ताा र्स्तरु नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सर् रूपैर्ाँ प्रमतवार् 
र्ताा र्स्तरु लाग्नछे । 
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१५. प्रमतवार् पेश गनुापनेाः (१) प्रमतबार्ीले र्फा २० बिोजजि म्र्ार् वा सूचना प्राप्त भएपमछ म्र्ार् 
वा सूचनािा तोयकएको सिर्ावमि मभत्र उजरुी प्रशासक सिि आफै वा वारेस िाफा त मलजखत प्रमतवार् 
र्ताा गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रमतवार् पेश गर्ाा प्रमतबार्ीले भएको प्रिाण तथा कागजातका 
प्रमतमलयप साथै संलग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

  (३) प्रमतवार्ीले मलजखत ब्र्होरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रमतवार्  जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोजजि पेश भएको प्रमतवार् जाँच गरी 
कानून बिोजजिको ररत पगेुको तथा म्र्ार् मभत्र पेश भएको रे्जखए र्ताा गरी समिमत सिि पेश हनु ेगरी 
मिमसल सािेल गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रमतवार् र्ताा हनु े भएिा उजरुी प्रशासकले प्रमतबार्ीलाइा बार्ी 
मिलानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

१७. मलखतिा परुा गनुा पने सािान्र् ररताः (१) प्रचमलत कानून तथा र्स ऐनिा अन्र्त्र लेजखए रे्जख 
बाहेक समिमत सिि र्ताा गना लर्ाएका उजरुी तथा प्रमतवार्िा रे्हार् बिोजजिको ररत सिेत परुा 
गनुापनेछाः 

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजिा बार्ाँ तफा  पाँच सेजन्टमिटर, पयहलो पषृ्ठिा शीरतफा  
र्श सेजन्टमिटर र त्र्सपमछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टमिटर छोिेको तथा प्रत्रे्क पषृ्ठिा 
बजिस हरफिा नबढाइा कागजको एकातफा  िात्र लेजखएको;  

 (ख) मलखत र्ताा गना लर्ाउने प्रत्रे्क व्र्जिले मलखतको प्रत्रे्क पषृ्ठको शीर पछुारिा 
छोटकरी र्स्तखत गरी अजन्ति पषृ्ठको अन्त्र्िा लेखात्िक तथा लर्ाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्र्वसार्ीले मलखत तर्ार गरेको भए मनजले पयहलो पषृ्ठको बार्ाँ तफा  
मनजको कानून व्र्वसार्ी र्ताा प्रिाणपत्र नंबर, नाि र कानून व्र्वसार्ीको यकमसि 
खलुाइा र्स्तखत गरेको; तथा 

(घ) मलखतको अजन्ति प्रकरणिा र्स मलखतिा लेजखएको व्र्होरा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे 
कानून बिोजजि सहुँला बझुाउँला भने्न उललेख गरी सो िमुन मलखत र्ताा गना लर्ाएको 
वषा, ियहना र गते तथा वार खलुाइा मलखत र्ताा गना लर्ाउने व्र्जिले र्स्तखत गरेको, 
। 

 तर ब्र्होरा परुाइ पेश भएको मलखत मलनलाइ र्ो उपर्फाले बािा पारेको िामनने छैन ।  
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  (२) मलखतिा यवषर्हरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरण प्रकरण छुट्याइा संर्मित र िर्ाादर्त भाषािा 
लेजखएको हनुपुनेछ ।  

  (३) मलखतिा पेटबोमलिा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यववरण र व्र्जिको नाि, थर , 
ठेगाना तथा अन्र् यववरण स्पष्ट खलेुको हनुपुनेछ । 

  (४) मलखत र्ताा गना लर्ाउने वा समिमतिा कुनै कागज गना आउनलेे मनजको नाि, थर र वतन 
खलेुको नागररकता वा अन्र् कुनै प्रिाण पेश गनुापछा । 

१८. नक्कल पेश गनुापनेाः उजरुी वा प्रमतवार् र्ताा गना लर्ाउनेले यवपिीको लामग उजरुी तथा 
प्रमतवार्को नक्कल तथा संलग्न मलखत प्रिाणहरूको नक्कल साथै पेश गनुापछा । 

१९. उजरुी वा प्रमतवार् संशोिनाः (१) मलखत र्ताा गना लर्ाउन े पिले समिमतिा र्ताा भइसकेको 
मलखतिा लेखाइ वा टाइप वा िदु्रणको सािान्र् त्रटुी सच्र्ाउन मनवेर्न दर्न सक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्निा िाग बिोजजि सच्र्ाउँर्ा र्ावी तथा प्रमतवार्िा 
गरीएको िाग वा र्ावीिा िलुभतु पििा फरक नपने र मनकै सािान्र् प्रकारको संशोिन िाग गरेको 
रे्खेिा उजरुी प्रशासकले सो बिोजजि सच्र्ाउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि संशोिन भएिा  सो को जानकारी उजरुीको अको पिलाइा 
दर्नपुनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्र्ार् तािेली तथा तारेख  

२०. म्र्ार् सूचना तािेल गनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि मबवार् र्ताा भएपमछ बयढिा 
र्इुा दर्न मभत्र प्रमतबार्ीका नाििा प्रचमलत कानूनिा म्र्ार् तोयकएको भए सोयह बिोजजि र नतोयकएको 
भए पन्र दर्नको म्र्ार् दर्इा सम्बजन्ित विा कार्ाालर् िाफा त उि म्र्ार् वा सूचना तािेल गना सक्नछे 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि म्र्ार् वा सूचना तािेल गर्ाा र्फा ९ बिोजजिको उजरुी तथा उि 
उजरुी साथ पेश भएको प्रिाण कागजको प्रमतमलपी सिेत संलग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन एक भन्र्ा बयढ प्रमतबार्ीलाइा म्र्ार् 
दर्नपुर्ाा प्रिाण कागजको नक्कल कुनै एकजना िलु प्रमतबार्ीलाइा पठाइा बाँयकको म्र्ार्िा प्रिाण 
कागजको नक्कल फलानाको म्र्ार् साथ पठाइएको छ भने्न व्र्होरा लेजख पठाउनपुनेछ । 
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  (४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्त भएको म्र्ार् विा कार्ाालर्ले बयढिा मतन दर्न मभत्र तािेल 
गरी तािेलीको व्र्होरा खलुाइा समिमतिा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोजजि म्र्ार् तािेल हनु नसकेिा रे्हार् बिोजजिको यवद्यतुीर् िाध्र्ि वा 
पमत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर म्र्ार् तािेल गनुापनेछाः  

(क) म्र्ार् तािेल गररनपुने व्र्जिको कुनै फ्र्ाक्स वा इािेल वा अन्र् कुनै अमभलेख हनु 
सक्ने यवद्यतुीर् िाध्र्िको ठेगाना भए सो िाध्र्िबाट; 

(ख) प्रमतबार्ीले म्र्ार् तािेली भएको जानकारी पाउन सक्ने िनामसब आिार छ भने्न 
रे्जखएिा समिमतको मनणार्बाट कुनै स्थानीर् रै्मनक पमत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर वा 
स्थानीर् एफ.एि. रेमिर्ो वा स्थानीर् टेमलमभजनबाट सूचना प्रसारण गरेर वा 

(ग) अन्र् कुनै सरकारी मनकार्बाट म्र्ार् तािेल गराउँर्ा म्र्ार् तािेल हनु सक्ने िनामसब 
कारण रे्जखएिा समिमतको आरे्शबाट त्र्स्तो सरकारी मनकार् िाफा त । 

  (६) र्स ऐन बिोजजि म्र्ार् जारी गनुापर्ाा अनसूुची-६ बिोजजिको ढाँचािा जारी गनुापनेछ । 
२१. रोहवरिा राख्नपुनेाः र्स ऐन बिोजजि विा कार्ाालर् िाफा त तािेल गररएको म्र्ार्िा सम्बजन्ित 

विाको अध्र्ि वा सर्स्र् तथा कजम्तिा र्इुाजना स्थानीर् भलार्मि रोहवरिा राख्नपुनेछ । 

२२. रीत बेरीत जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रशासकले म्र्ार् तािेलीको प्रमतवेर्न प्राप्त भएपमछ रीतपूवाकको 
तािेल भएको छ वा छैन जाँच गरी आवश्र्क भए सम्बजन्ित विा सजचवको प्रमतवेर्न सिेत मलइा 
रीतपूवाकको रे्जखए मिमसल सािेल राजख तथा बेरीतको रे्जखए बर्र गरी पनुाः म्र्ार् तािेल गना लगाइा 
तािेली प्रमत मिमसल सािेल राख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा सम्बजन्ित किाचारीले बर्मनर्त राजख कार्ा गरेको रे्जखए 
उजरुी प्रशासकले सो व्र्होरा खलुाइा समिमत सिि प्रमतवेर्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रमतवेर्नको व्र्होरा उपर्िु रे्जखए समिमतले सम्बजन्ित किाचारी 
उपर कारवाहीको लामग कार्ापामलका सिि लेजख पठाउनसक्नेछ । 

२३. तारेखिा राखू्न पनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि मबवार् र्ताा गरेपमछ उजरुीकताालाइा र 
र्फा १६ बिोजजि प्रमतवार् र्ताा गरेपमछ प्रमतबार्ीलाइा तारेख तोयक तारेखिा राख्नपुछा । 

  (२) उजरुीका पिहरूलाइा तारेख तोक्र्ा तारेख तोयकएको दर्न गररने कािको व्र्होरा तारेख 
भपााइा तथा तारेख पचाािा खलुाइा उजरुीका सबै पिलाइा एकै मिलानको मिमत तथा सिर् उललेख गरी 
एकै मिलानको तारेख तोक्नपुछा । 
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  (३) उपर्फा (२) बिोजजि तारेख तोयकएको सिर्िा कुनै पि हाजजर नभए पमन तोयकएको 
कार्ा सम्पन्न गरी अको तारेख तोक्नपुने भएिा हाजजर भएको पिलाइा तारेख तोयक सिर्िा हाजजर नभइा 
पमछ हाजजर हनुे पिलाइा अजघ हाजजर भइा तारेख लाने पिसँग एकै मिलान हनुेगरी तारेख तोक्नपुछा । 

  (४) र्स र्फा बिोजजि तोयकएको तारेखिा उपजस्थत भएका पिहरूलाइा साथै राजख समिमतले 
उजरुीको कारवायह गनुापछा । 

  (५) उपर्फा (४) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन तोयकएको तारेखिा कुनै पि 
उपजस्थत नभए पमन समिमतले मबवार्को यवषर्िा कारवाही गना बािा पनेछैन । 

२४. समिमतको मनणार् बिोजजि हनुाेः समिमतले म्र्ार् तािेली सम्बन्ििा प्रचमलत कानून तथा र्स 
ऐनिा लेजखए रे्जख बाहेकको यवषर्िा आवश्र्क प्रयक्रर्ा मनिाारण गना सक्नछे । 

पररच्छेर्-५ 

सनुवाइा तथा प्रिाण बझु्न ेसम्बन्ििा 

२५. प्रारजम्भक सनुवाइााः (१) िेलमिलापबाट मबवार् मनरुपण हनु नसकी समिमतिा आएका मबवार् 
प्रमतवार् र्ताा वा बर्ान वा सो सरहको कुनै कार्ा भएपमछ सनुवाइाको लामग पेश भएको मबवार्िा 
उपलब्ि प्रिाणका आिारिा तत्काल मनणार् गना सयकने भएिा समिमतले मबवार् पेश भएको पयहलो 
सनुवाइािा नै मनणार् गना सक्नेछ । 

  (२) समिमत सिि पेश भएको मबवार्िा उपर्फा (१) बिोजजि तत्काल मनणार् गना सयकने 
नरे्जखएिा समिमतले रे्हार् बिोजजिको आरे्श गना सक्नछेाः- 

(क) मबवार्िा िखु नमिलेको कुरािा र्कीन गना प्रिाण बझु्न ेवा अन्र् कुनै कार्ा गने; 

(ख) मबवार्िा बझु्नपुने प्रिाण र्यकन गरी पिबाट पेश गना लगाउन ेवा सम्बजन्ित मनकार्बाट 
िाग गने आरे्श गने;  

(ग) िेलमिलापका सम्बन्ििा मबवार्का पिहरूसँग छलफल गने तथा 
(घ) मबवार्का पि उपजस्थत भएिा सनुवुाइको लामग तारेख तथा पेजशको सिर् तामलका 

मनिाारण गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन समिमतले स्थानीर् ऐनको र्फा 
४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलमिलापको लामग पठाउन ेआरे्श गनुापनेछ । 

२६. प्रिाण र्ाजखल गनेाः बार्ी वा प्रमतबार्ीले कुनै नर्ाँ प्रिाण पेश गना अनिुमत िाग गरी मनवेर्न 
पेश गरेिा उजरुी प्रशासकले सोयह दर्न मलन सक्नेछ । 



 

 

 
12 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

२७. मलखत जाचँ गनेाः (१) समिमतले उजरुीिा पेश भएको कुनै मलखतको सत्र्ता परीिण गना रेखा 
वा हस्तािर यवशषेज्ञलाइा जाँच गराउन जरूरी रे्खेिा सो मलखतलाइा असत्र् भने्न पिबाट परीिण र्स्तरु 
र्ाजखल गना लगाइा रेखा वा हस्तािर यवशषेज्ञबाट मलखत जाँच गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा िनामसब िायफकको सिर् तोयक आरे्श गनुापनेछ र 
सिर् मभत्र जाँच सम्पन्न हनुको लामग र्थासम्भव व्र्वस्था गनुापनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा मलखत असत्र् ठहरीएिा मलखत सत्र् रहेको भने्न 
पिबाट लागेको र्स्तरु असलु गरी उपर्फा (१) बिोजजि र्स्तरु र्ाजखल गने पिलाइा भराइादर्नपुछा । 

२८. सािी बझु्नाेः (१) समिमतबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाा सािी बझु्ने दर्न तोयक आरे्श गनुापनेछ 
। साछी राख्र्ा बढीिा ५ जना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि आरे्श भएपमछ उजरुी प्रशासकले उजरुीको पिलाइा आरे्शिा 
उललेख भएको मिमतिा सािी बझु्ने तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने तारेख तोयकएको दर्निा आफ्नो सािी समिमत सिि उपजस्थत गराउन ु
सम्बजन्ित पिको र्ायर्त्व हनुेछ । 

२९. समिमतको तफा बाट बकपत्र गराउनाेः (१) र्स ऐनिा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
नाबालक वा अशि वा वदृ्धवृद्धा पि रहेको उजरुीिा साजि बकपत्रको लामग तोयकएको तारेखको दर्न 
उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत नगराइएको सािीलाइा समिमतले म्र्ार् तोयक समिमतको तफा बाट जझकाइा 
बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनुे तारेख तोयक म्र्ार् जारी गनुापनेछ र 
उजरुीका पिहरूलाइा सिेत सोयह मिलानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनाेः (१) उजरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लामग तोयकएको दर्न पिहरूसँग 
मनजहरूले उपजस्थत गराउन लर्ाएका साजिको नािावली मलइा समिमत सिि पेश गनुापनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको लामग तोयकएको तारेखको दर्न उजरुीका सबै पिले सािी उपजस्थत 
गराउन लर्ाएको भए कार्ाालर् खलुनासाथ तथा कुनै पिले सािी उपजस्थत गराउन नलर्ाएको भए 
दर्नको बाह्र बजेपमछ समिमतले उपलब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ज गना सक्नाेः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको यवषर्वस्त ुभन्र्ा फरक प्रकारको 
तथा सािी वा उजरुीको पिलाइा अपिामनत गने वा जझझ्र्ाउने वा अनजुचत प्रकारको प्रश्न सोमिएिा 
समिमतले त्र्स्तो प्रश्न सोध्नबाट पिलाइा बन्रे्ज गना सक्नेछ । 



 

 

 
13 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

  (२) नाबालक वा वदृ्ध वा असि वा मबरािीले सािी बक्नपुने भइा त्र्स्तो उजरुीिा कुनै पिको 
उपजस्थमत वा अन्र् कुनै िनामसब कारणले सािीलाइा बकपत्र गना अनजुचत र्बाव परेको वा पने प्रबल 
सम्भावना रहेको छ भने्न समिमतलाइा लागेिा समिमतले त्र्स्तो पिको प्रत्र्ि उपजस्थमतलाइा बन्रे्ज गरी 
मनजले सािीले नरे्ख्न ेगरी िात्र उपजस्थत हनु आरे्श गना सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि आरे्श गरेिा सािीले नरे्ख्न े गरी पि उपजस्थत हनुे व्र्वस्था 
मिलाउने र्ायर्त्व समिमतको हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजजि गर्ाा समिमतले उजरुीसँग सम्बजन्ित आवश्र्क प्रश्न तर्ार 
गरी समिमतको तफा बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेाः (१) उजरुी प्रशासकले प्रत्रे्क हप्ता शकु्रवार अगािी हप्ताको लामग 
पेशी तोयकएको मबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची तथा तोयकएको दर्न उि दर्नको लामग पेशी 
तोयकएका मबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूची संर्ोजकले र मनजको अनपुजस्थमतिा मनजले जजम्िेवारी 
तोकेको समिमतको सर्स्र्ले प्रिाजणत गनुापनेछ । 

३३. रै्मनक पेशी सूचीाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजजिको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका 
मबवार् हरूको  तोयकएको दर्नको पेशी सूची तर्ार गरी एक प्रमत सूचना पाटीिा टाँस्न लगाउनपुनेछ 
तथा एक प्रमत समिमतका सर्स्र्हरूलाइा उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूचीिा मबवार्हरू उललेख गर्ाा मबवार् र्तााको आिारिा 
रे्हार्को क्रििा तर्ार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबालक पि भएको मबवार्; 

  (ख) शारररीक असिता वा अपाङ्गता भएको व्र्जि पि भएको मबवार्; 

  (ग) सिरी वषा उिेर परुा भएको वृद्ध वा वदृ्धा पि भएको मबवार् तथा 
  (घ) मबवार् र्तााको क्रिानसुार पयहले र्ताा भएको मबवार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सूची तर्ार गर्ाा िलुतवीबाट जागेका तथा सवोच्च अर्ालत, 
उच्च अर्ालत तथा जजलला अर्ालतबाट पनुाः इन्साफको लामग प्राप्त भइा र्ताा भएको मबवार्को हकिा 
शरुूिा समिमतिा र्ताा भएको मिमतलाइा नै र्ताा मिमत िामन क्रि मनिाारण गनुापनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै समिमतले मबवार्को सनुवाइा र कारवाही 
तथा यकनारा गनुापनेछ । 
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३४. उजरुी प्रशासकको जजम्िेवारी हनुाेः पेशी सूचीिा चढेका मबवार्हरू कार्ाालर् खलेुको एक घण्टा 
मभत्र समिमत सिि सनुवाइाको लामग पेश गने तथा उि दर्नको तोयकएको कार्ा सयकए पमछ समिमतबाट 
यफताा बजुझमलइा सरुजित राख्न ेजजम्िेवारी उजरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३५. प्रिाण सनुाउन सक्नाेः समिमतले र्फा २५ बिोजजि तोयकएको तारेखको दर्न उपजस्थत सबै 
पिलाइा अको पिले पेश गरेको प्रिाण एवि ्कागजात रे्खाइा पयढ बाँची सनुाइा सो बारेिा अको पिको 
कुनै कथन रहेको भए मलजखत बर्ान गराइा मिमसल सािेल गराउन सक्नेछ । 

३६. मबवार्को सनुवाइा गनेाः (१) समिमतले र्वैु पिको कुरा सनुी मनजहरूको मबवार्को सनुवाइा तथा 
मनणार् गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सनुवाइा तथा मनणार् गर्ाा पिहरूको रोहवरिा गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि मबवार्को सनुवाइा गर्ाा इजलास कार्ि गरी सनुवाइा गना िनामसव 
रे्जखएिा सोही अनसुार गना सक्नेछ । 

तर र्बैु पिको भनाइ तथा जजयकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ अनसुारको इजलास कार्ि गना बािा हनुे छैन । 

३७. बन्र् इजलासको गठन गनासक्न े (१) समिमतले ियहला तथा बालबामलका सिावेश रहेको तथा 
आवश्र्क रे्खेको अन्र् मबवार्को सनुवाइाको लामग बन्र् इजलास कार्ि गरी सनुवाइा गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् इजलासिा मबवार्का पि तथा अन्र् सरोकारवाला बाहेक 
अन्र् व्र्जिलाइा इजलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् इजलासको गठन गनुापनेछ । 

  (३) बन्र् इजलासबाट हेररने मबवार्को काि कारवाही, यपिीतको नाि थर ठेगाना लगार्तका 
यवषर् गोप्र् राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इजलास सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्थााः (१) बन्र् इजलासबाट हेररएका मबवार्हरूको कागजातको 
प्रमतमलयप बार्ी, प्रमतवादर् र मनजको यहतिा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइा उपलब्ि 
गराउन ुहुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको मबवार्को तथ्र् खलुाइा कुनै सिाचार कुनै पत्रपमत्रकािा संप्रषेण 
हनु दर्न ुहुरैँ्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन समिमतले पिको गोपमनर्ता तथा 
यहतिा प्रमतकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार संप्रषेण गना भने कुनै बािा पने छैन । 

३९. थप प्रिाण बझु्नाेः मबवार्को सनुवाइाको क्रििा मबवार्को कुनै पिको अनरुोििा वा मबवार् 
सनुवाइाको क्रििा समिमत आफैले थप प्रिाण बझु्नपुने रे्खेिा उजरुीका पिहरूलाइा थप प्रिाण पेश गना 
पेश गने तारेख तोयक आरे्श गना सक्नेछ । 
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४०. स्वाथा बाजझएको मबवार् हेना नहनुाेः समिमतको सर्स्र्ले रे्हार्का मबवार्को कारवाही र यकनारािा 
संलग्न हनुहुुरैँ्नाः- 

(क) आफ्नो वा नजजकको नातेर्ारको हक यहत वा सरोकार रहेको मबवार्; 

 स्पष्टीकरणाः र्स उपर्फाको प्रर्ोजनको लामग "नजजकको नातेर्ार" भन्नाले अपतुाली पर्ाा 
कानून बिोजजि अपतुाली प्राप्त गना सक्न े प्राथमिकता क्रििा रहेको व्र्जि, िािा, 
िाइज,ु सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पमत वा पत्नी तफा का सासू, ससरुा, 
फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, मभनाज,ु बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, 
भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्र्स्तो नाताका व्र्जिको एकासगोलिा रहेको पररवारको 
सर्स्र् सम्झनपुछा । 

(ख) मनजले अन्र् कुनै हैमसर्तिा गरेको कुनै कार्ा वा मनज संलग्न रहेको कुनै यवषर् 
सिावेश रहेको कुनै मबवार्; 

(ग) कुनै यवषर्िा मनजले मबवार् चलने वा नचलने यवषर्को छलफलिा सहभामग भइा कुनैरार् 
दर्एको भए सो यवषर् सिावेश रहेको मबवार्; वा 

(घ) अन्र् कुनै कारणले आिारभतू रूपिा मनज र मनजको एकाघरसंगोलका पररवारका 
सर्स्र्को कुनै स्वाथा बाजझएको मबवार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुनै अवस्था रे्जखएिा जनु सर्स्र्को त्र्स्तो अवस्था पछा उि 
सर्स्र्ले मबवार् हेना नहनुे कारण खलुाइा आरे्श गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रमतकुल हनुे गरी कुनै सर्स्र्ले कुनै मबवार्को कारवायह र यकनारािा 
सहभामग हनु लागेिा मबवार्को कुनै पिले आवश्र्क प्रिाण सयहत मबवार्को कारवायह यकनारा नगना 
मनवेर्न दर्न सक्नेछ  र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीर् ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार मबवार् मनरुपण हनु नसक्ने अवस्थािा स्थानीर् ऐनको र्फा ४८(६) 
र (७) को ब्र्बस्था अनसुारको सभाले तोकेको समिमतले काि कारवायह र यकनारािा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाा सभाले मबवार्का पिहरूलाइा सोयह उपर्फा बिोजजि गदठत 
समिमतबाट मबवार्को कारवायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइा उि समिमत सिि उपजस्थत हनु 
पठाउनपुनेछ । 
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पररच्छेर्-६ 

मनणार् र अन्र् आरे्श 

४१. मनणार् गनुापनेाः (१) समिमतले सनुवाइाको लामग पेश भएको मबवार् हेर्ाा कुनै प्रिाण बझु्नपुने 
बाँयक नरयह मबवार् यकनारा गने अवस्था रहेको रे्जखएिा सोयह पेशीिा मबवार्िा मनणार् गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि मनणार् गरेपमछ मनणार्को व्र्होरा मनणार् यकताबिा लेजख समिमतिा 
उपजस्थत सर्स्र्हरू सबैले र्स्तखत गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि गरीएको मनणार्को र्फा ४२ र अन्र् प्रचमलत कानून बिोजजि 
खलुाउनपुने यववरण खलेुको पूणा पाठ मनणार् भएको मिमतले बयढिा सात दर्न मभत्र तर्ार गरी मिमसल 
सािेल राख्नपुछा ।   

(४) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन सिर्ाभाव अथवा अन्र् कुनै िनामसब 
कारणले गर्ाा सोयह दर्न मबवार् मनणार् गना नसक्न ेभएिा आगामि हप्ताको कुनै दर्नको लामग अको पेशी 
तारेख तोक्नपुनेछ । 

४२. मनणार्िा खलुाउनपुनेाः (१) समिमतले र्फा ४१ बिोजजि गरेको मनणार्को पूणापाठिा र्स र्फा 
बिोजजिका कुराहरू खलुाइा अनसूुची-७ बिोजजिको ढाँचािा तर्ार गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि पूणापाठ तर्ार गर्ाा बार्ी तथा प्रमतबार्ीको जजयकर, मनणार् गनुापने 
रे्जखएको यवषर्, र्वैु पिबाट पेश भएको प्रिाणका कुराहरू सिेतको यवषर् खलुाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उललेख भए रे्जख बाहेक पूणापाठिा रे्हार्का कुराहरू सिेत 
खलुाउनपुनेछाः- 

(क) तथ्र्को ब्र्होरा; 
(ख) मबवार्को कुनै पिले कानून व्र्वसार्ी राखेको भएिा मनजले पेश गरेको बहस नोट 

तथा बहसिा उठाइएका िलु यवषर्हरु; 

(ग) मनणार् गनाको लामग आिार मलइएको प्रिाणका साथै र्वैु पिबाट पेश भएको प्रिाण 
तथा त्र्सको यवश्लषेण; 

(घ) मनणार् कार्ाान्वर्न गनाको लामग गनुापने यवषर्हरूको मसलमसलेवार उललेखन सयहतको 
तपमसल खण्ि तथा 

(ङ) मनणार् उपर पनुरावेर्न लाग्ने भएिा पनुरावेर्न लाग्ने जजलला अर्ालतको नाि र के 
कमत दर्नमभत्र पनुरावेर्न गनुापने हो सो सिेत ।  
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 (४) उपर्फा २ तथा ३ िा उललेख भएरे्जख बाहेक रे्हार्का कुराहरु सिेत मनणार्िा खलुाउन 
सक्नेछाः- 
(क) सािी वा सजामिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्र्ाख्र्ा वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरण र मबवार्िा उि 
नजीरको मसध्र्ान्त के कुन आिारिा लाग ु भएको हो अथवा लाग ु नभएको हो भने्न 
कारण सयहतको यवश्लषेण; 

(ग) मनणार्बाट कसैलाइा कुनै कुरा दर्न ु भराउन ु पने भएको भए कसलाइा के कमत भराइा 
दर्नपुने हो सोको यववरण; तथा 

(घ) मबवार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिाणको रुपिा केयह वस्त ुसमिमत सिि पेश 
भएको भए सो िालसािान वा वस्तकुो हकिा के गने हो भने्न यवषर् । 

४३. प्रारजम्भक सनुवाइािा मनणार् हनुसक्नाेः (१) समिमतले पयहलो सनुवाइाको लामग पेश भएको 
अवस्थािा नै मबवार्िा थप प्रिाण बजुझरहनपुने अवस्था नरहेको रे्खेिा अथवा हर्म्र्ार् वा हकरै्र्ा वा 
समिमतको िेत्रामिकार नरहेको कारणले मबवार् मनणार् गना नमिलने रे्खेिा पयहलो सनुवाइािा नै मनणार् गना 
सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनणार् िते्रामिकारको अभाव रहेको कारणले भएको अवस्थािा 
िेत्रामिकार ग्रहण गने अर्ालत वा स्थानीर् तह वा अन्र् मनकार्िा उजरुी गना जान ु भमन सम्बजन्ित 
पिलाइा  जानकारी दर्न ुपनेछ । 

४४. मनणार् संशोिनाः (१) समिमत सिि मबवार्को पि वा कुनै सरोकारवालाले मबवार्को मनणार्िा 
भएको कुनै लेखाइाको त्रटुी संशोिन गरी पाउन जजयकर मलइा मनणार्को जानकारी भएको पैंमतस दर्न मभत्र 
मनवेर्न दर्न सक्नेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न परी समिमतले हेर्ाा सािान्र् त्रटुी भएको र संशोिनबाट 
मनणार्को िूल आशर्िा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाा खिा गरी मनवेर्न बिोजजि मनणार् संशोिन 
गने आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको आरे्श िूल मनणार्को अमभन्न अङ्गको रुपिा मलइनछे । 

४५. मनणार्िा हेरफेर गना नहनुाेः (१) समिमतका सर्स्र् अथवा अरु कसैले पमन समिमतका सर्स्र्हरुको 
र्स्तखत भैसकेपमछ मनणार्िा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुँरै्न । 
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  (२) कसैले उपर्फा (१) बिोजजि को कसरु गने किाचारीलाइा आवश्र्क कारवाहीको लामग 
सम्बजन्ित मनकार्िा लेजख पठाउनपुनेछ ।  

४६. मनणार् भएपमछ गनुापने कारवायहाः (१) उजरुी प्रशासकले समिमतबाट मनणार् भएपश्चात मनणार् 
यकताबिा समिमतका सर्स्र्हरु सबैको र्स्तखत भएको र्यकन गरी मनणार् यकताब र मिमसल जजम्िा 
मलनपुछा । 

  (२) र्स ऐन बिोजजि मनणार्को पूणापाठ तर्ार भएपमछ सबै सर्स्र्को र्स्तखत भैसकेपमछ उजरुी 
प्रशासकले मनणार्को कार्ाान्र्वर् गनाका लामग तत्काल गनुापने केयह कार्ा भए सो सम्पन्न गरी मिमसल 
अमभलेखको लागी पठानपुछा । 

४७. मनणार् गनापने अवमिाः (१) समिमतले प्रमतवार् र्ाजखल भएको वा बर्ान गनुापनेिा प्रमतबार्ीको 
बर्ान भएको मिमतले तथा प्रमतवार् र्ाजखल नभएको वा बर्ान नभएकोिा सो हनुपुने म्र्ार् भिुान भएको 
मिमतले नब्बे दर्नमभत्र मबवार्को अजन्ति मनणार् गनुापनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सिर्ावमि गणना गर्ाा िेलमिलापको लामग पठाइाएको मबवार्को 
हकिा िेलमिलापको प्रयक्रर्ािा लागेको सिर् कटाइा अवमि गणना गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन मबवार्िा बझु्नपुने प्रिाण तथा परुा 
गनुापने प्रयक्रर्ा बाँयक नरही मबवार् मनणार् गना अङ्ग पमुगसकेको भए सो पगेुको पन्र दर्नमभत्र अजन्ति 
मनणार् गनुापनेछ । 

  

४८. अन्तररि संरिणात्िक आरे्श जारी गना सयकनाेः  
स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि (क) रे्जख (ङ) सम्ि उजललजखत 
यवषर्िा तत्काल अन्तररि संरिणात्िक आरे्श जारी गना सयकनेछ । र्स्तो आरे्श जारी गर्ाा मनवेर्कले 
पेश गरेको कागजात, मनजको अवस्था र वस्तगुत पररजस्थमतको प्रारजम्भक छानयवन गरी तत्काल आरे्श 
नगरे मनवेर्कलाई पना सक्न ेनकारात्िक प्रभावको िलुर्ांकन गनुा पर्ाछ । न्र्ायर्क समिमतले जारी गने 
अन्तररि संरिणात्िक आरे्श अनसूुची ८ िा उललेख गरे बिोजजि हनुेछ । 
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पररच्छेर्-७ 

समिमतको सजचवालर् 

४९. समिमतको सजचवालर्ाः  (१)समिमतको कार्ासम्पार्नलाइा सहजजकरणा गना एक सजचवालर् रहन े
छ।  

  (२) उपर्फा (१) विोजजिको सजचवालर्िा कार्ापामलकाले आवश्र्ता अनसुार उजरुी प्रशासक, 
अमभलेख प्रशासक तथा अन्र् किाचारीहरुको व्र्वस्था गना सक्नेछ । सजचवालर्को कार्ासम्पार्नलाइा 
व्र्वजस्थत गना सजचवालर् अन्तगात उजरुी शाखा/ फाँट तथा अमभलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजरुी प्रशासकको काि, कताव्र् र अमिकाराः र्स ऐनिा अन्र्त्र उललेख भए रे्जख बाहेक उजरुी 
प्रशासकको काि, कताव्र् र अमिकार रे्हार् बिोजजि हनुछेाः 

(क) पेश भएका उजरुी, प्रमतवार् र अन्र् मलखतहरु जाँच गरी रीत पगेुको भए कानून 
बिोजजि लाग्ने र्स्तरु मलइा र्ताा गने र र्ताा गना नमिलन ेभए कारण जनाइा र्रपीठ गने; 

(ख) यववार्िा प्रिाणको लामग पेश भएका नक्कल कागजलाइा सक्कलसँग मभिाइा दठक रे्जखएिा 
प्रिाजणत गने र मिमसल सािेल राख्न ेतथा सक्कलिा केयह कैयफर्त रे्जखएिा सो जनाइा 
सम्बजन्ित पिको सयहछाप गराइा राख्न;े 

(ग) पेश भएका मलखत साथ संलग्न हनुपुने प्रिाण तथा अन्र् कागजात छ वा छैन भए 
ठीक छ वा छैन जाँच्न;े 

(घ) समिमतको आरे्शले जझकाउनपुने प्रमतबार्ी, सािी वा अन्र् व्र्जिको नाििा म्र्ार् जारी 
गने; 

(ङ) यववार्का पिलाइा तारेख वा पेशी तारेख तोक्न;े 

(च) समिमत सिि पेश हनुपुने मनवेर्न र्ताा गरी आरे्शको लामग समिमत सिि पेश गने; 

(छ) कानून बिोजजि वारेस मलने तथा गजु्रकेो तारेख थाम्ने मनवेर्न मलइा आवश्र्क कारवाही 
गने; 

(ज) समिमतबाट भएको आरे्श कार्ाान्वर्न गने गराउन;े 

(झ) समिमतिा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्न,े भपााइा गने लगार्तका कार्ाहरु गने; 

(ञ) आवश्र्कतानसुार समिमतको तफा बाट पत्राचार गने; 



 

 

 
20 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

(ट) समिमतको आरे्शले तािेल गनुापने म्र्ार् तािेल गनेगराउने, तािेल भएको म्र्ार्को 
तािेली जाँची रीतपूवाकको नभए पनुाः जारी गने तथा अन्र् अर्ालत वा मनकार्बाट प्राप्त 
भएको गाउँपामलकाले तािेल गररदर्नपुने म्र्ार् तािेल गने गराउन;े 

(ठ) मनणार् यकताब र उजरुीको मिमसल जजम्िा मलन;े 

(ि) समिमतिा र्ताा भएका यववार् तथा मनवेर्न लगार्तका कागजातको अमभलेख तर्ार गने 
र िामसक वा वायषाक प्रमतवेर्न पेश गनुापने मनकार् सिि प्रमतवेर्न तर्ार गरी 
संर्ोजकबाट प्रिाजणत गराइा सम्बजन्ित मनकार्िा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो जजम्िा रहेका उजरुीका मिमसलिा रहेका कागजातको रीतपूवाक नक्कल दर्न;े 

(ण) जजलला अर्ालतिा पनुरावेर्न लाग्ने गरी मनणार् भएका यववार्िा पनुरावेर्न म्र्ार् जारी 
गरी तािेल गनेगराउन;े 

(त) अर्ालत वा अन्र् कुनै मनकार्िा यववार्को मिमसल वा कुनै कागजात पठाउनपुने भएिा 
समिमतलाइा जानकारी गराइा मिमसल वा कागजात पठाउने तथा यफताा प्राप्त भएपमछ 
कानून बिोजजि सरुजित राख्न ेव्र्वस्था मिलाउन;े 

(त) मनणार् यकताब जजम्िा मलन;े तथा 
(थ) पेश भएका मनवेर्न लगार्तका कागजातिा समिमतबाट आरे्श हनुपुने वा मनकासा 

मलनपुनेिा समिमत सिि पेश गने । 

 

५१. अमभलेख प्रशासकको काि, कताव्र् र अमिकाराः र्स ऐनिा अन्र्त्र उललेख भए बाहेक अमभलेख 
प्रशासकको काि, कताव्र् र अमिकार रे्हार् बिोजजि हनुछेाः 
 (क) मनणार् कार्ाान्वर्न सम्बन्िीाः 

(२) मनणार् बिोजजि चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइाभराइा दर्नपुने लगार्तका 
मनणार् कार्ाान्वर्नका लामग गनुापने कार्ाहरु गने तथा मनणार् कार्ाान्वर्नको 
अमभलेख राखी कानून बिोजजि यववरण पठाउनपुने मनकार्हरुिा यववरण 
पठाउन;े 

(३) मनणार् कार्ाान्वर्नको क्रििा मनवेर्न दर्एका पिहरुको वारेस मलन,े सकार 
गराउने, गजु्रकेो तारेख थिाउने लगार्तका कार्ाहरु गने; 

(४) समिमतको आरे्शले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालत वा मनकार्बाट रोक्का भै 
आएको जार्जेथा अन्र् अड्डा अर्ालतिा र्ाजखल चलान गनुापने भए सो गने; 

(५) मनणार् बिोजजि मललाि गने लगार्तका अन्र् कुनै काि गनुापने भए सो सिेत 
गने; तथा 
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(६) लेजखए रे्जख बाहेकको कुनै कार्ा मनणार् कार्ाान्वर्नको क्रििा गनुापने भएिा 
समिमत सिि पेश गरी आरे्श बिोजजि गने । 

 (ख) अमभलेख संरिण सम्बन्िीाः 
(१) अमभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी मनणार् भएका मिमसल सरुजित राख्न ेर कानून 

बिोजजि सिाउनेपने कागजहरु सिाउन;े 

(२) मनणार् भएका मिमसलहरुिा कागजात जाँच गरी र्रुुस्त रहेनरहेको हेने र 
मिमसल कानून बिोजजि गरी र्रुुस्त अवस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोजजि सिाउने कागजको यववरण तर्ार गरी सो यववरण सरुजित रहन े
व्र्वस्था गने; 

(४) अमभलेख शाखािा प्राप्त भएको मिमसलहरुको सालबसाली अमभलेख राख्न े र 
आवश्र्कतानसुार यववरण तर्ार गने; तथा 

(५) कुनै अर्ालत वा मनकार्बाट अमभलेखिा रहेको मिमसल वा कुनै कागजात िाग 
भै आएिा रीतपूवाक पठाउन ेर यफताा प्राप्त भएपमछ रीतपूवाक गरी सरुजित राख्न े
। 

५२. उजरुी प्रशासक वा अमभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको मनवेर्नाः (१) र्स ऐन बिोजजि उजरुी 
प्रशासक वा अमभलेख प्रशासकले गरेको आरे्श वा कारवाही उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श वा 
कारवाही भएको पाँच दर्नमभत्र समिमत सिि मनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) समिमतले उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको मनवेर्न उपर सनुवुाइा गरी मनवेर्न पेश भएको 
बयढिा सात दर्न मभत्र मनवेर्न उपरको कारवायह टुङ्गग्र्ाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न उपर 
आरे्श वा मनणार् गनुापूवा केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र मनणार् वा आरे्श गनुापनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेलमिलाप सम्बन्िी व्र्वस्था 

५३. मिलापत्र गराउनाेः (१) समिमतले प्रचमलत कानून बिोजजि मिलापत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीिा 
मिलापत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) यववार्का पिहरूले मिलापत्रको लामग अनसूुची-९ बिोजजिको ढाँचािा मनवेर्न दर्एिा 
समिमतले उजरुीिा मिलापत्र गराउन उपर्िु रे्खेिा मिलापत्र गराइदर्नेछ । 
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  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पिहरूले दर्एको मनवेर्नको व्र्होरा समिमतले र्वैु पिलाइा सनुाइा 
त्र्सको पररणाि सम्झाइा पिहरूको मिलापत्र गने सम्बन्ििा सहिमत रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि सनुाउँर्ा पिहरूले मिलापत्र गना िञु्जर गरेिा समिमतले पिहरूको 
मनवेर्निा उललेख भएको व्र्होरा बिोजजिको मिलापत्र तीन प्रमत तर्ार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजिको मिलापत्रको व्र्होरा पिहरूलाइा पढीबाँची सनुाइा मिलापत्र गना 
िञ्जुर भएिा पिहरूको सयहछाप गराइा समिमतका सर्स्र्हरूले मिलापत्र कागज अनसूुची-१० बिोजजिको 
ढाँचािा प्रिाजणत गरी एक प्रमत समिमतले अमभलेखको लामग मिमसलिा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रमत बार्ी 
तथा प्रमतबार्ीलाइा दर्नपुनेछ । 

   

५४. िेलमिलाप गराउन सक्नाेः (१) समिमतले प्रचमलत कानून बिोजजि मिलापत्र गना मिलने उजरुीिा 
पिहरूबीच िेलमिलाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूले जनुसकैु तहिा यवचारािीन रहेको प्रचमलत कानूनले िेलमिलापको िाध्र्िबाट 
सिािान गना सयकने यववार्िा यववार्का पिले संर्िु रूपिा समिमत सिि मनवेर्न दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि मनवेर्न दर्एकोिा िेलमिलापबाट उजरुीको मनरोपण हनु उपर्िु 
रे्जखएिा समिमतले त्र्स्तो उजरुी िेलमिलापको िाध्र्िबाट मनरोपण गना लेजख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजिको आरे्शपमछ िेलमिलाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी 
पिहरूबीच िेलमिलाप गराइादर्नपुनेछ । 

  (५) िेलमिलाप सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोयकए बिोजजि हनुेछ । 

५५. उजरुी मनणार् गनेाः (१) समिमतले र्स ऐन बिोजजि िेलमिलापको िाध्र्िबाट उजरुीको मनरोपण 
गना प्रयक्रर्ा बढाएकोिा िेलमिलापको िाध्र्िबाट उजरुीको मनरोपण हनु नसकेिा पिहरूलाइा उजरुीको 
पेशी तारेख तोयक कानून बिोजजि कारवाही गरी सनुवाइा तथा मनणार् गने प्रयक्रर्ा बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन स्थानीर् ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलमिलाप वा मिलापत्र हनु नसकेिा समिमतले अमिकार िेत्र रहेको 
अर्ालतिा जाने भमन सनुाइादर्नपुनेछ । 

५६. िेलमिलाप वा मिलापत्र हनु नसक्नाेः र्स ऐनिा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन कुनै 
उजरुीिा मिलापत्र गराउँर्ा उजरुीको प्रकृमत वा मिलापत्रको व्र्होराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा चलेको 
कुनै यववार् वा सावाजमनक तथा सरकारी सम्पजि वा यहतिा असर पने रे्जखएिा समिमतले त्र्स्तो 
यववार्िा मिलापत्र गराउनछैेन । 
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  तर त्र्स्तो असर पने व्र्होरा हटाइा अन्र् व्र्होराबाट िात्र मिलापत्र गना चाहेिा भने मिलापत्र 
गराइादर्नपुनेछ । 

५७. िेलमिलापको लामग प्रोत्साहन गनेाः (१) समिमतले समिमत सिि सनुवाइाको लामग पेश भएको 
उजरुीिा िेलमिलाप हनुसक्ने सम्भावना रहेको रे्खेिा पिहरूलाइा िेलमिलापको लामग तारेख तोक्न 
सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको तारेखको दर्न समिमतले यववार्का पि तथा यवपि, उपजस्थत 
भएसम्ि पिले पत्र्ाइा साथै मलइआएका अन्र् व्र्जि सिेत उपजस्थत गराइा िेलमिलापको लामग छलफल 
गराइा पिहरूको बीचिा सहिमत भएिा सहिमत भए बिोजजि मिलापत्र कागज तर्ार गना लगाइा 
मिलापत्र गराइादर्नपुनेछ । 

  (३) उजरुीिा तोयकएको म्र्ार्िा समिमत सिि उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत भएर पमन तारेख 
गजुारी यववार्िा तारेखिा नरहेको पि अथवा यववार्िा पि कार्ि नभएको भए तापमन यववार्को 
पेटबोलीबाट उजरुीको पि कार्ि हनुे रे्जखएको व्र्जि सिेत िेलमिलापको लामग उपजस्थत भएिा 
समिमतले िेलमिलाप गराइा मिलापत्रको कागज गराइादर्नपुनेछ । 

५८. प्रारजम्भक सनुवाइा पूवा िेलमिलापाः (१) उजरुी प्रशासकले प्रारजम्भक सनुवाइाको लामग समिमत 
सिि उजरुी पेश हनुपूुवा उजरुीिा िेलमिलाप हनुसक्ने अवस्था रे्जखएिा वा पिहरूले सो व्र्होराको 
मनवेर्न मलइा आएिा मिलापत्रको व्र्होरा खलेुको कागज तर्ार गरी समिमत सिि पेश गनासक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा मिलापत्रिा अजन्ति सहिमत नजटेुको भए तापमन पिहरू 
िेलमिलापको लामग प्रयक्रर्ािा जान सहित भएिा उजरुी प्रशासकले पिहरूको मनवेर्न मलइा उजरुीिा 
िेलमिलापको लामग िेलमिलापकताा सिि पठाउने आरे्शको लामग समिमत सिि पेश गनासक्नेछ । 

५९. िेलमिलापकतााको सूची तर्ार गनेाः (१) समिमतले िेलमिलापको कार्ा गराउनको लामग रे्हार् 
बिोजजिको र्ोग्र्ता पगेुको व्र्जिहरूको यववरण खलुाइा सम्भायवत िेलमिलापकतााको सूची तर्ार गनेछाः 

 (क) कजम्तिा स्नातक उजिणा गरेको;  
 (ख) कुनै राजनीमतक र्ल प्रमत आस्था राखी राजनीमतिा सयक्रर् नरहेको; तथा 
 (ग) स्थानीर् स्तरिा सिाजसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  िेलमिलापकतााको ४८ घण्टा तामलि मलइ िेलमिलापकतााको कार्ा गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषा उिेर परुा भएको । 
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 (च)  िाथी र्ोग्र्तािा जनु सकैु कुरा लेजखएको भएता पमन तामलि मलइ हाल काि 
 गरररहेकाको हकिा मनजलाइ मनरन्तरता दर्न सयकने । 

  (२) िेलमिलापकतााको सूची तर्ार गरेपमछ समिमतले सूची सभा सिि पेश गरी अनिुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि सूची अनिुोर्न भएपमछ समिमतले सावाजमनक जानकारीको लामग 
सूचना प्रकाशन गनुापनेछ तथा िेलमिलापको लामग पठाउँर्ा प्रत्रे्क पिलाइा सो सूची उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

६०. िेलमिलापकतााको सूची अद्यावमिक गनेाः (१) समिमतले र्फा ५९ बिोजजि तर्ार भएको सूची 
प्रत्रे्क वषा अद्यावमिक गनुापनेछ । 

  (२) प्रत्रे्क वषा अद्यावमिक गरेको िेलमिलापकतााको सूची समिमतले सभाबाट अनिुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) र्स ऐन तथा प्रचमलत कानून बिोजजि िेलमिलापकतााको सूचीिा सूचीकृत हनु र्ोग्र्ता 
पगेुको व्र्जिले समिमत सिि सूचीकृत गररपाउनको लामग अनसूुची-११ बिोजजिको ढाँचािा मनवेर्न 
दर्नसक्नेछ । 

६१. िेलमिलापकतााको सूचीबाट हटाउनाेः (१) समिमतले र्फा ६० बिोजजि िेलमिलापकतााको सूची 
अद्यावमिक गर्ाा रे्हार्को अवस्थाका िेलमिलापकतााको नाि सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) मनजको ितृ्र् ुभएिा; 
(ख) मनजले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइापाउँ भने्न मनवेर्न दर्एिा; 
(ग) मनजले नैमतक पतन रे्जखने फौजर्ारी अमभर्ोगिा सजार् पाएिा; 
(घ) मनज कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेज वा यवघटन भएिा; र 

(ङ) समिमतले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजजि मनजलाइा सूचीबाट हटाउने मनणार् 
गरेिा । 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेलमिलापकतााहरूको नािावली समिमतले 
सावाजमनक सूचनाको लामग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२. िेलमिलापको लामग सिर्ावमि तोक्नाेः (१) समिमतले र्स ऐन बिोजजि िेलमिलाको लामग 
िेलमिलापकताा पठाउँर्ा बयढिा मतन ियहना सम्िको सिर् तोयक पठाउनेछ । 
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  (२) िेलमिलापको लामग पठाउँर्ा सािान्र्तर्ााः वयढिा तीनजना बाट िेलमिलाप गराउने गरी 
तोक्नपुनेछ ।   

६३. िेलमिलापकतााको छनौटाः (१) समिमतले िेलमिलाप गराउने कार्ाको लामग यववार्का पिहरूलाइा 
एक जना िेलमिलापकतााको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा पिहरूबीचिा एकजना िेलमिलापकतााको लामग सहिमत 
नभएिा समिमतले पिहरूको सहिमतिा मतन जना िेलमिलापकतााको छनौट गनुापनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेलमिलापकतााको नाििा सहिमत हनु नसकेिा समिमतले 
िेलमिलापकतााको सूचीिा रहेका िेलमिलापकतााहरू िध्रे्बाट र्वैु पिबाट एक-एक जना िेलमिलापकताा 
छनौट गना लगाइा तेस्रो िेलमिलापकताा छनौट गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहिमतिा िेलमिलापकतााको सूचीिा नरहेको र्स ऐन बिोजजि 
िेलमिलापकताा हनु अर्ोग्र् नभएको कुनै व्र्जि वा संस्थाबाट िेलमिलाप प्रयक्रर्ा अगािी बढाउन 
सहित भै मलजखत मनवेर्न दर्एिा समिमतले त्र्स्तो व्र्जि वा संस्थालाइा िेलमिलापकताा तोयकदर्नपुनेछ 
। 

६४. िेलमिलापकतााको पररवतानाः (१) समिमतले रे्हार्को अवस्था परर पिहरूले मनवेर्न दर्एको 
अवस्थािा िेलमिलापकताा पररवतान गररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बिोजजि िेलमिलापकतााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिमतिा िेलमिलापकताा हेरफेर गना िञु्जर भएिा;  

(ग) यववार्को कुनै पिले िेलमिलापकताा प्रमत अयवश्वास रहेको मलजखत जानकारी 
गराएिा; 

(घ) कुनै कारणले िेलमिलापकतााले िेलमिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएिा; 
(ङ) यववार्को यवषर्वस्तिुा िेलमिलापकतााको कुनै स्वाथा रहेको िेलमिलापकतााले 

जानकारी गराएिा वा कुनै स्रोतबाट समिमत सिि जानकारी भएिा; तथा 
(च) िेलमिलापकतााले िेलमिलापकतााको हैमसर्तले कार्ागर्ाा र्फा ६६ तथा अन्र् 

प्रचमलत कानून बिोजजि पालन गनुापने आचरण पालन नगरेिा । 

  (२) िेलमिलापकताा पररवतानको कारणले तोयकएको सिर्िा िेलमिलापको कार्ा सम्पन्न हनु 
नसक्ने भएिा समिमतले बयढिा एक ियहना सम्िको सिर् थप गना सक्नेछ । 
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६५. िेलमिलापको लामग पठाउँर्ा गने प्रयक्रर्ााः (१) समिमतले कुनै उजरुी िेलमिलापको लामग 
िेलमिलापकताा सिि पठाउँर्ा पिहरूलाइा िेलमिलापकतााको सम्पका  उपलब्ि गराइा िेलमिलापकताा 
सिि उपजस्थत हनुे तारेख तोयक रे्हार् बिोजजिको कागज साथै राजख लेजखपठाउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सारसंिेप वा िखु्र् िखु्र् कागजातको प्रमतमलपी; 
(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, वतन र उपलब्ि भएसम्ि 

टेमलफोन नम्बर, इािेल, फ्र्ाक्स तथा अन्र् सम्पका  यववरण; तथा 
(ग) िेलमिलाप सम्बन्िी प्रयक्रर्ा सम्पन्न गनुापने स्थान र सिर् । 

  (२) िेलमिलापकतााले समिमत सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजातहरूको नक्कल उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

  (३) िेलमिलापको लामग तोयकएको सिर् सम्पन्न भएको सात दर्न मभत्र उजरुीको पिहरू 
समिमत सिि उपजस्थत हनुे गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन िेलमिलापकतााले तोयकएको सिर् 
अगावै उजरुी समिमत सिि यफताा पठाउने मनणार् गरेिा सो मनणार्को जानकारी भएको सात दर्न मभत्र 
पिहरूलाइा समिमत सिि उपजस्थत हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. िेलमिलापिा अवलम्बन गनुापने प्रयक्रर्ााः (१) समिमतले पिहरूको सहिमतिा िेलमिलापको लामग 
छलफल गने तथा अन्र् कार्ा गने स्थानको छनौट गरी पि तथा िेलमिलापकताालाइा सोको जानकारी 
उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  तर पिहरूको सहिमतिा िेलमिलापकतााले अन्र् कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन । 

  (२) पिहरूलाइा उपर्फा (१) बिोजजि िेलमिलापकतााले तोकेको स्थानिा तोयकएको सिर्िा 
उपजस्थत हनुे र्ायर्त्व रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ायर्त्व पिहरूले परुा नगरेिा िेलमिलापकतााले िेलमिलापको 
प्रयक्रर्ा बन्र् गरी समिमतलाइा सोको मलजखत जानकारी गराइा उजरुीको कागजात यफताा पठाउनसक्नेछ । 

  (४) िेलमिलापको क्रििा िेलमिलापकतााले पिहरूबीचिा सहजकतााको भमूिका गनेछ र उि 
भमूिका मनवााह गने क्रििा मनजले पिहरू बाहेक रे्हार्का व्र्जिहरूसँग सिेत एकल वा सािूयहक वाताा 
गनासक्नेछाः 

(क) यववार्को यवषर्िा जानकारी रहेको उजरुीका पिले रोजेको व्र्जि; तथा 
(ख) यववार्को यवषर्वस्तकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीर् भद्रभलार्िी । 

  (५) िेलमिलापकतााले पिहरूको सहिमतिा पिहरूसँग रे्हार् बिोजजि वाताा गनासक्नेछाः 



 

 

 
27 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

(क) पिहरूसँग एकल एकान्तवाताा; तथा 
(ख) टेमलफोन वाताा, मभिीर्ो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्र् िाध्र्िबाट वाताालाप । 

  (६) प्रचमलत कानून तथा र्स ऐनको िान्र्ता यवपरीत नहनुेगरी पिहरूको सहिमतिा 
िेलमिलापकतााले िेलमिलापको कार्ायवमि मनिाारण गनासक्नेछ । 

६७. िेलमिलापकतााको आचरणाः (१) िेलमिलापकतााले रे्हार् बिोजजिको आचरण पालन गनुापनेछाः- 

(क) िेलमिलाप सम्बन्िी कारवाही मनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुापने; 

(ख) कुनै पिप्रमत झकुाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्न ेवा राखेको रे्जखने कुनै आचरण वा 
व्र्वहार नगने; 

(ग) कुनै पिलाइा िर, त्रास, झकु्र्ान वा प्रलोभनिा पारी िेलमिलाप गराउन नहनु;े 

(घ) यववार् कार्ि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पिसगँ आमथाक कारोबारिा 
सँलग्न नहनु;े 

(ङ) िेलमिलाप सम्बन्ििा बनकेो प्रचमलत कानून तथा अन्र् स्थायपत िान्र्ता 
यवपरीत आचरण गना नहनु;े 

(च) िेलमिलापको क्रििा पिहरुसँग सम्िानजनक, सर्भावपूणा र सबै पिप्रमत 
सिान व्र्वहार कार्ि गने; 

(छ) िेलमिलापको क्रििा पिहरुले व्र्ि गरेको यवषर्वस्तकुो गोपनीर्ता कार्ि 
राख्न;े तथा 

(ज) िेलमिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्त ु प्रयक्रर्ा 
सम्पन्न भएपमछ वा मनज प्रयक्रर्ाबाट अलग भएपमछ सम्बजन्ित पिलाइा सरुजित 
यफताा गने । 

  (२) समिमतले कुनै िेलमिलापकतााले उपर्फा (१) बिोजजिको आचरण पालना नगरेको उजरुी 
परी वा सो यवषर्िा स्वरं् जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाा व्र्होरा दठक रे्जखए त्र्स्तो 
िेलमिलापकताालाइा िेलमिलापकतााको सूचीबाट हटाउनछे । 

६८. मलखत तर्ारी र मिलापत्राः (१) िेलमिलापकतााले पिहरुसँगको छलफल पश्चात िेलमिलापको 
लामग र्वैु पि सहित भएकोिा मिलापत्र गराइा सहिमत भएको यवषर्वस्त ु बिोजजिको मिलापत्रको 
मलखत तर्ार गरर समिमत सिि पठाउनपुनेछ । 
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६९. िेलमिलाप नभएको उजरुीिा गनुापने कारवाहीाः (१) िेलमिलापकतााले पिहरु बीचिा िेलमिलाप 
हनु नसकेिा सो व्र्होरा खलुाइा प्रमतवेर्न तर्ार गरी यववार्का सबै कागजात सयहत समिमतिा यफताा 
पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा िेलमिलापकतााले पिहरुलाइा समिमत सिि हाजीर हनु जाने 
बयढिा सात दर्नको म्र्ार् तोयक पठाउन ुपनेछ । 

७०. िेलमिलाप नभएको उजरुीिा मनणार् गनुापनेाः (१) स्थानीर् ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िा 
समिमतले िेलमिलापको लामग पठाएको उजरुीिा पिहरुबीच िेलमिलाप हनु नसयक िेलमिलापकतााको 
प्रमतवेर्न सयहत प्राप्त हनु आएिा कानून बिोजजि कारवाही गरी मनणार् गनुापछा ।  

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन रे्हार् बिोजजिको उजरुीिा 
अमिकारिेत्र ग्रहण गने सम्बजन्ित अर्ालत वा मनकार्िा उजरुी गना जान ुभमन सनुाइा पठाइादर्नपुछााः- 

(क) स्थानीर् ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको यववार्िा; तथा 
(ख) कुनै अर्ालत वा मनकार्बाट िेलमिलापको लामग प्रयेषत भएको यववार्िा 

। 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हार् (ख) बिोजजिको यववार्िा सम्बजन्ित अर्ालत वा मनकार्िा पठाउँर्ा 
हाजजर हनु जान ेतारेख तोकी पठाउने तथा मिमसल सिेत नक्कल खिा गरी अमभलेख राजख सक्कल मिमसल 
सम्बजन्ित अर्ालत वा मनकार्िा पठाउनपुनेछ । 

७१.  िेलमिलाप र्स्तरुाः िेलमिलापिा जान े यववार्को हकिा िेलमिलापकतााले पिहरुले सहिमतिा 
दर्न िञु्जर भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्तरु लाग्नछैेन । तर पिहरूको सहिमतिा िेलमिलापकतााले 
पिहरुबाट बढीिा रु ५००।- मलन पाउनछेन ।  

७२.  सिरु्ार् स्तरिा हनु े सािरु्ायर्क िेलमिलाप प्रविान गना किाचारी तोक्न सक्नाेः (१)समिमतले 
स्थानीर् स्तरिा िेलमिलाप प्रवध्र्ान गनाको लामग कार्ापामलकािा अनरुोि गरेिा किाचारी खटाइा सिरु्ार् 
स्तरिा िेलमिलापको प्रवध्र्ानात्िक कार्ाक्रि गना सयकनेछ । 

(२) सिरु्ार् स्तरिा हनुे सािरु्ायर्क िेलमिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसुारको र्ोग्र्ता तथा 
अनभुव नभएका िेलमिलापकताावाट िेलमिलाप गराउन वािा पने छैन । 

(२) समिमतले सिरु्ार्स्तरिा हनुे सािरु्ायर्क िेलमिलापको कार्ायवमि तोके विोजजि हनुेछ । 
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पररच्छेर्-९ 

मनणार् कार्ाान्वर्न सम्बन्िी व्र्वस्था  

७३. सजचवालर्को जजम्िेवारीाः कार्ापामलकाको प्रत्र्ि मनर्न्त्रण र मनरे्शनिा रयह समिमतको मनणार् 
कार्ाान्वर्न गने गराउने सम्बन्िी सम्पूणा कार्ाको रेखरे्ख गने जजम्िेवारी वहन गनुापनेछ । 

७४. सहर्ोग गनुापनेाः (१)गाउँपामलका कार्ाालर् तथा सो अन्तगातका सबै विा कार्ाालर् तथा अन्र् 
कार्ाालर्ले र्स ऐन तथा प्रचमलत कानून बिोजजि समिमतले गरेको मनणार् बिोजजि व्र्जि वा संस्था वा 
अन्र् कसैसँग असलु गनुापने जरीवाना वा अन्र् रकि असलुउपर गना सहर्ोग गनुापनेछ ।  

  (२)  र्स ऐन तथा प्रचमलत कानून बिोजजि समिमतले असूल गनापने जरीवाना, मबगो वा अन्र् 
कुनै प्रकारको रकि असलुउपर नभइा उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोजजिका कार्ाालर्हरुले कुनै 
मसफाररश वा कुनै कार्ा गररदर्नेछैनन । 

७५. असलु उपर गनेाः (१) अमभलेख प्रशासकले समिमतको मनणार् बिोजजि कुनै पिसँग जरीवाना वा 
मबगो वा अन्र् कुनै प्रकारको असलु उपर गनुापने भएिा सो पिले जरीवाना मतना बझुाउन लर्ाएिा बजुझ 
सर्रस्र्ाहा गरी जरीवानाको लगत किा गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि असलुउपर नभएिा लगत राखी सम्बजन्ित पिको नाि नािेसी तथा 
जरीवाना रकि सिेतको यववरण गाउँपामलकाको कार्ाालर्का साथै सबै विा कार्ाालर्िा सिेत 
अमभलेखको लामग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बजन्ित कार्ाालर्हरुले उपर्फा (२) बिोजजि लेजख आएिा त्र्स्तो पिसगँ जरीवाना 
रकि असलुउपर गरी अमभलेख शाखािा सर्रस्र्ाहा गना पठाउनपुनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) समिमतले र्स ऐन बिोजजि गरेको कुनै मनणार् बिोजजि कुनै पिले राखेको 
र्स्तरु, वा अन्र् कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइा पाउने भएिा भराइा पाउन ेपिले भरी दर्नपुने 
पिको त्र्स्तो रकि भराइा दर्नपुने स्रोत खलुाइा अनसूुची-१२ बिोजजिको ढाँचािा मनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न दरँ्र्ा र्थासम्भव नगर् रहेको बैँक खाता वा कुनै सहकारी वा 
बचत संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा मललाि मबक्री गरी असलु उपर गनुापने अवस्था भएिा कुनै 
अचल सम्पजिको व्र्होरा खलुाइा मनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको मनवेर्निा र्फा ७८ बिोजजिको यववरण खलुाइा मनवेर्न दर्नपुनेछ  
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७७. चलन चलाइादर्नाेः (१) समिमतले र्स ऐन बिोजजि गरेको कुनै मनणार् बिोजजि कुनै सम्पजि वा 
अमिकार वा कुनै यवषर्वस्त ुवा सेवा वा अन्र् कुनै यवषर्को चलन पाउने ठहरेको पिले त्र्स्तो चलन 
पाउने यवषर्को यववरण खलुाइा अमभलेख प्रशासक सिि अनसूुची-१३ को ढाँचािा मनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न परेिा अमभलेख प्रशासकले मनणार् बिोजजिको यवषर्को चलन 
चलाइादर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दरँ्र्ा चलन चलाउन ुपने सम्पजिको र्फा ७८ बिोजजिको 
यववरण खलुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पजिको यववरण खलुाउनपुनेाः भररभराउ गना वा चलन चलाइ पाउनको लामग मनवेर्न दर्न े
यववार्को पिले मनवेर्निा सम्पजिको यववरण उललेख गर्ाा रे्हार् बिोजजिको यववरण खलुाउन ुपनेछाः- 

  (क) अचल सम्पजिको यववरण 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार यकलला; 
(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर तथा िेत्रफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगायफट; 

(४) घर जग्गाको अवजस्थती आवास वा औद्योमगक वा व्र्ापाररक िेत्रिा रहेको 
व्र्होरा; 

(५) कच्ची वा पदक्क सिकसँग जोमिएको व्र्होरा; 
(६) घरजग्गाको स्वामित्व रहेको व्र्जिको नाि थर साथै स्वामित्व भन्र्ा फरक 

व्र्जिको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्र् 
यववरण; तथा 

(७) घरिा भएको लगापात तथा खररर्मबयक्र हनु सक्ने न्रू्नति िूलर् । 

  (ख) चल सम्पजिको यववरणाः 
(१) चल सम्पजि रहेको ठाउँ तथा भोग वा मनर्न्त्रण राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खातािा रहेको नगर् भए खातावालको साथै बैँक तथा शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पजिको प्रकार तथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवत मबयक्र िूलर्; तथा 
(४) नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अवस्था, प्रकृमत तथा बनोटका साथै प्रत्रे्कको 

साइज र सँख्र्ा । 

७९. सम्पजि रोक्का राख्नाेः (१) अमभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोजजि मनणार् कार्ाान्वर्नको 
लामग मनवेर्न परेपमछ रे्खाइएको सम्पजिको हकिा आवश्र्क पने जमत जेथा रोक्का राख्न े सम्बन्ििा 
मनणार्को लामग कार्ाापामलका सिि पेश गने र कार्ापामलकाबाट रोक्का राख्न े मनणार् गरेपछी मनणार् 
बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको लामग सो जेथा र्ताा रहेको कार्ाालर् वा रजजषे्ट्रशन गने कार्ाालर्िा लेजख 
पठाउनपुनेछ । 



 

 

 
31 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

  (२) बाली, ब्र्ाज, बहाल लगार्तको सम्पजिको हकिा मनवेर्न परेको बयढिा र्इुा दर्न मभत्र 
सम्पजि तार्र्ात गना लगाइा तार्र्ात गर्ााको सिर्िा नै आवश्र्क पने जमत सम्पजि वा सोबाट प्राप्त हनु े
बाली, बहाल, ब्र्ाज, िनुाफा आदर् आर् मनर्न्त्रण गनुा वा रोक्का राख्नपुछा र त्र्सको भपााइा सम्बजन्ित 
पिलाइा दर्नपुछा । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हार् (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिा भररभराउको लामग आवश्र्क पने 
जमत सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्र्कताअनसुार लेखा शाखा वा सम्बजन्ित बैँक वा 
सम्बजन्ित मनकार्िा तरुुन्त लेजख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पमत रोक्का सम्वजन्ि  आरे्श अनसूुची १४ बिोजजि हनुेछ । 

 
८०. सम्पजि मललाि गर्ाा अपनाउनपुने कार्ायवमिाः (१) कार्ापामलकाले र्स ऐन बिोजजि भरीभराउ 

गनुापने मबगो वा कोटा फी वा त्र्स्तै कुनै रकि असलुउपर गना र्फा ७८ को रे्हार् (क) बिोजजि 
सम्पजिको यववरण खलुाइा र्खाास्त परेिा त्र्स्तो रकि भरी दर्नपुने व्र्जिलाइा बझुाउनपुने रकि 
बझुाउन सात दर्नको म्र्ार् दर्इा सूचना जारी गनुापछा । 

  (२) उपर्फा (२) बिोजजिको म्र्ार्िा रकि बझुाउन नलर्ाएिा त्र्स्तो भरीदर्नपुने व्र्जिको 
भरीपाउने व्र्जिले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हार् (क) बिोजजिको सम्पजि तार्र्ात गरीलर्ाउनपुछा ।   

  (३) र्ण्ि, जरीवाना, सरकारी मबगो वा कुनै अर्ालत वा मनकार् वा गाउँपामलका वा समिमतको 
मनणार्ले असलु उपर गनुापने कुनै रकिको हकिा त्र्स्तो असलुउपर हनुपुने व्र्जिले बझुाउन नलर्ाएिा 
मनजको जनुसकैु अचल सम्पजि फेला परेिा तार्र्ात गरी रोक्का राख्नपुछा । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन जेथा जिानत वा कुनै प्रकारको नगर् 
िरौट र्ाजखल गरेको हकिा सो सम्पजिबाट खाम्न े जमत रकिको लामग उपर्फा (३) बिोजजि 
गरररहनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि िोल कार्ि भएपमछ उि अचल सम्पजिको मललािको सूचना 
सम्बजन्ित पिलाइा दर्इा सवासािारणको जानकारीको लामग मललाि हनु े मिमत र सम्पजिको यववरण 
सयहतको सावाजमनक सूचना गाउँपामलका, जजलला प्रशासन कार्ाालर्, जजलला अर्ालत, जजलला सिन्वर् 
समिमतको कार्ाालर् तथा कोष तथा लेखा मनर्न्त्रकको कार्ाालर्िा टाँस्न लगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोजजिको सूचनािा तोयकएको दर्निा उि सूचनािा तोयकएको सम्पजि 
पञ्चयकते िोलबाट िामथ बढाबढ प्रयक्रर्ा बिोजजि मललाि गनुापनेछ । 

  (७) मललाि प्रयक्रर्ािा सम्भव भएसम्ि जजलला अर्ालत, जजलला प्रशासन कार्ाालर् वा स्थानीर् 
प्रशासन कार्ाालर्, स्थानीर् प्रहरी कार्ाालर् तथा गाउँपामलका िेत्र मभत्र रहेका अन्र् सरकारी 
कार्ाालर्का प्रमतमनमिलाइा रोहवरिा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाा उि सम्पजि कसैले पमन मललाि सकार नगरेिा सोयह 
प्रयक्रर्ाबाट पनुाः र्ोस्रोपटक मललाि गनुापनेछ तथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पमन कसैले मललाि सकार नगरेिा 
भराइापाउन ेपि मनवेर्कलाइा नै उि सम्पजि पञ्चयकते िोलिा सकार गना लगाउनपुनेछ । 



 

 

 
32 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

  (९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाा मनवेर्कले सम्पजि सकार गना नचाहेिा पमछ अको जेथा खलुन 
आएका बखत कानून बिोजजि गनेगरी मनजको मनवेर्न तािेलीिा राखी मललाििा चढाइाएको सम्पजि 
फुकुवा गरीदर्नपुछा ।      

  (१०) र्स र्फािा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन गाउँपामलकाको कुनै रकि असलु 
उपर गने क्रििा मललाि गर्ाा कसैले सकार नगरेिा जमतिा सकार हनु्छ त्र्मतिा नै सो सम्पजि मललाि 
गरी प्राप्त रकि सर्रस्र्ाहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोजजि अन्र् सम्पजि वा प्रयक्रर्ाबाट 
असलुउपर गनुापनेछ ।  

८१. तार्र्ात गने प्रयक्रर्ााः (१) अमभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजजि सम्पजि तार्र्ात गनुापर्ाा 
कजम्तिा विा सजचव स्तरको किाचारी खटाइा त्र्स्तो अचल सम्पजिको चलनचलतीको िूलर् स्पष्ट खलुन े
गरी तार्र्ात गनालगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तार्र्ात गने किाचारीले तार्र्ात गनुापने सम्पजिको चलनचलतीको 
िूलर् कार्ि गने प्रर्ोजनले पञ् चयकते िोल कार्ि गरी िचुलुका खिा गरी अमभलेख प्रशासक सिि 
प्रमतवेर्न सयहत पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ् चयकते िोल कार्ि गर्ाा रे्हार् बिोजजिक कुरालाइा आिार मलइा 
कार्ि गनुापनेछाः  

(क)  मनवेर्कले मनवेर्निा खलुाएको िूलर्; 

(ख) मनणार्िा उललेख भएको भए सो िूलर्;    

(ग) पिले जिानत वा कुनै अन्र् प्रर्ोजनको लामग कार्ापामलका सिि मनवेर्न दरँ्र्ा 
खलुाएको िूलर्; 

(घ) तार्र्ात गर्ाा भै आएको स्थानीर् िूलर्ाँकन अनसुारको िूलर्; 

(ङ) िालपोत कार्ाालर्ले कार्ि गरेको न्रू्नति िूलर्; 

(च)  अन्र् कुनै प्रर्ोजनले कुनै सरकारी मनकार्ले कुनै िूलर् कार्ि गरेको भए सो 
िूलर्; 

(छ) पञ्चयकते िोल कार्ि गनुाभन्र्ा तत्काल अगावै कुनै खररर्मबयक्र भएको भए सो 
िूलर् । 

स्पयष्टकरणाः “पञ् चयकते िोल” भन्नाले अचल सम्पजि मबयक्र गनुापर्ाा मबयक्रहनुे न्र्नुति 
िूलर्लाइा सम्झनपुछा । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा रे्हार् बिोजजिको कुरालाइा सिेत ध्र्ानिा राख्नपुनेछाः 
(क) औद्योमगक वा व्र्ापाररक वा आवास िेत्र लगार्त सिक सञ्जालसँग जोमिएको 

छ वा छैन; तथा 
(ख) गाउँिेत्रमभत्र पने घरको हकिा घरको वतािान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवमिक 

िलुर्ाँकन प्रमतवेर्न । 



 

 

 
33 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

८२. खाम्नजेमत िात्र मललाि गनुापनेाः (१) कार्ापामलकाले र्फा ८० बिोजजि मललाि गर्ाा 
असलुगनुापने बाँयक खाम्ने जमत सम्पजििात्र मललाि गनुापनेछ ।       

  (२) सम्पजि मललाि गर्ाा सकार भएको रकि असलुउपर गनुापने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ 
भएको जमत रकि सम्पजिवाल पिलाइा यफताा गरीदर्नपुछा । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि यफताा पाउने पि मललाि गर्ााको बखत उपजस्थत नभएको भए 
रकि यफताा मलन आउनभुनी मनजको नाििा सात दर्नको सूचना जारी गरी जझकाइा रकि यफताा गनुापछा 
। 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा सम्बजन्ित पि रकि यफताामलन नआएिा उि रकि 
सजञ्चतकोषिा र्ाजखल गरी आम्र्ानीबाँमि सर्रस्र्ाहा गनुापछा । 

  (५) अमभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजजि मललाि गरेको सम्पजि सकार गने पिको नाििा 
सम्पजि र्ताा नािसारीको लामग सम्बजन्ित कार्ाालर् वा मनकार्िा पत्राचार गरी मनजलाइा सम्पजिको 
चलनपूजी उपलब्ि गराइा आवश्र्क परे सो सम्पजिको चलन चलाइादर्नपुछा ।  

  (६) र्स ऐनिा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन र्फा ८० बिोजजिको मललाि 
प्रयक्रर्ा अगािी बयढसकेपमछ भराउनपुने रकि बझुाउन लर्ाए पमन सो रकि नबजुझ सम्पजि मललाि 
गनुापनेछ । 

८३. मललाि उपरको उजरुीाः र्स ऐन बिोजजि भएको मललािको प्रयक्रर्ािा जचि नबझु्न ेपिले जनु 
प्रयक्रर्ा उपर जचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न मभत्र समिमत सिि उजरुी पेश गरी भएको आरे्श 
बिोजजि गनुापनेछ । 

८४. मबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचााः र्स ऐन बिोजजि मबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा 
लागेको खचा मबगो भरीदर्नपुने वा चलनदर्नपुने सम्बजन्ित पिले व्र्होनुापनेछ ।    

८५. र्थाजस्थमतिा राख्नाेः कार्ापामलकाले र्स ऐन बिोजजि चलनचलाइा िाग्न वा मबगो भराइापाउन कुनै 
सम्पजि रे्खाइा मनवेर्न परेपमछ मबगो भराउने वा चलनचलाउने कार्ा सम्पन्न नभएसम्िको लामग उि 
सम्पजि हकहस्तान्तरण गना, भत्काउन, मबगाना तथा कुनै प्रकारको मनिााण कार्ा गरी उि सम्पजिको 
स्वरुप पररवतान गना नपाउन ेगरी रोक्का राख्न सम्बजन्ित पिको नाििा आरे्श जारी गरी उि सम्पजि 
र्थाजस्थमतिा राख्नपुनेछ ।     

८६. मनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) अमभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बिोजजि भएको 
आरे्श यवपररत कुनै सम्पजिको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतान आदर् गरेको मनवेर्न परेिा उि 
मनवेर्न र्ताा गरी त्र्स्तो गने पिको नाििा मतन दर्नको म्र्ार्  जारी गरी मनजलाइा हाजजर गराइा सो 
मनवेर्न समिमत सिि पेश गनुापनेछ ।     



 

 

 
34 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

  (२) समिमतले उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न पेश हनु आएिा पिलाइा नर्ाँ उजरुी र्ताा गना 
नलगाइा उि मनवेर्नबाट नै आवश्र्क कारवाही गरी मनणार् गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्नको 
व्र्होराबाट मनवेर्न समिमतको िेत्रामिकार मभत्र नपने यवषर्िा परेको रे्जखएिा समिमतले उि यवषर्िा 
िेत्रामिकार ग्रहण गने अर्ालत वा मनकार् सिि जान सनुाइा दर्नपुनेछ । 

८७. चलनचलाउन े सूचनााः (१) अमभलेख प्रशासकले समिमतको मनणार् बिोजजि चलन चलाइा पाउन 
मनवेर्न परेिा चलन चलाउने मिमत खलुाइा फलानो मिमतिा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन 
किाचारी खयटइा आउने हुँर्ा सो मिमत अगावै घर जग्गा खामल गरीदर्न ुभमन चलन दर्नपुने पिको नाििा 
सूचना जारी गनुापनेछ ।    

  (२) चलनदर्नपुने सम्पजि उजरुीको पिबाहेक अन्र् कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा अमभलेख 
प्रशासकले सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजजिको सूचना जारीगनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि तोयकएको मिमतिा खयटइाजाँर्ा घरजग्गा खाली गरेको भए सम्बजन्ित 
किाचारीले चलन चलाइा दर्एको िचुलुका खिागरी तथा घरजग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइा चलन 
चलाइा चलन चलाएको िचुलुका खिा गरी प्रमतवेर्न साथ अमभलेख शाखािा पेश गनुापनेछ ।       

 

पररच्छेर्-१० 

यवयवि 

८८. नक्कल मनवेर्नाः (१) समिमत सिि र्ताा रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवाला पिले यववार्को 
मिमसलिा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल मलनको लामग मनवेर्न दर्एिा समिमतले उि पिलाइा सो 
कागजको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्ित पिले उजरुी शाखािा रहेको मिमसलको 
नक्कल मलनपुर्ाा उजरुी प्रशासक तथा अमभलेख शाखािा रहेको मिमसलको नक्कल मलनपुने भएिा अमभलेख 
प्रशासक सिि मनवेर्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दर्नको ११ बजे अगावै पेश भएिा सम्बजन्ित किाचारीले 
सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोमलपलट नक्कल उपलब्ि 
गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजजि मनवेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको लामग फरक फरक मनवेर्न 
दर्नपुनेछ । 



 

 

 
35 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

  (५) यववार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोजजिको मनवेर्न दरँ्र्ा नक्कलको सिािा कागजपत्रको 
फोटो जखच्ने अनिुमत िागेिा सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कल मनवेर्न दरँ्र्ा अनसूुची-१५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

८९. नक्कल र्स्तरुाः (१) सम्बजन्ित प्रशासकले र्फा ८८ बिोजजि नक्कल वा फोटो जखच्नको लामग 
मनवेर्न दर्नेपिसँग रे्हार् बिोजजिको र्स्तरु मलइा नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछाः 

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रमत पषृ्ठको रू ५।– रुपैर्ाँको र्रले; 
(ख) समिमतको मनणार् कागजको हकिा प्रमत सक्कल पानाको प्रमत पषृ्ठको रू ५।– रुपैर्ाँको 

र्रले; तथा 
(ग) मलखत कागजपत्रको नक्कल नमलइा फोटो जखच्न चाहेिा प्रमत पानाको रू ५।–         

रुपैर्ाँको र्रले । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन प्रचमलत कानून बिोजजि नक्कल र्स्तरु 
नलाग्ने पिलाइा र्स र्फा बिोजजिको र्स्तरु लाग्नेछैन । 

  (३) र्स र्फा बिोजजि नक्कल उतार गरी लैजाने पिले नक्कल उतार गर्ाा लागेको खचाको 
व्र्वस्था आफै गनुापनेछ । 

९०. र्स्तरु उललेख गनेाः (१) नक्कल प्रिाजणत गने सम्बजन्ित प्रशासकले नक्कल प्रिाजणत गर्ाा नक्कल लैजान े
पिको नाि थर तथा उजरुीिा हैमसर्तका साथै नक्कल उतार गरेवापत र्ाजखल गरेको र्स्तरु र नक्कल 
पाना सिेत उललेख गरी नक्कल दर्एको व्र्होरा जनाइा नक्कल प्रिाजणत गनुापनेछ । 

   
९१. र्स्तरु चिुा नभइा नक्कल नदर्इनाेः सम्बजन्ित प्रशासकले र्स ऐन बिोजजि नक्कल िाग्ने पिले 

नक्कल उतार गर्ाा र्फा ८९ बिोजजि लाग्ने र्स्तरु र्ाजखल नगर्ाासम्ि नक्कल दर्नेछैन र सो नक्कलको 
आमिकाररकता प्रिाजणत गना पाउनेछैन ।  

९२. प्रचमलत कानून बिोजजि हनुाेः र्स ऐनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन उजरुीसँग सम्बजन्ित 
प्रचमलत कानूनिा कुनै कुरा लेजखएको भए सोिा लेजखए जमतको हकिा सोयह बिोजजि हनुेछ । 

९३. मनर्ि बनाउन ेअमिकाराः समिमतले र्स ऐनको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नको लामग आवश्र्क मनर्ि 
बनाउन सक्नछे । 
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अनसुूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

 

................. यिल्ला ..........................गाउपँायलका/िगरपायलका/उप/िहािगरपायलका, वडा िं. .......वस्िे 

................................को छोरा/छोरी/श्रीियि वर्ष .................. को 

...............................................................यिवेदक (प्रथि पक्ष) यवरुद्ध 

....................यिल्ला ..........................गाउपँायलका/िगरपायलका/उप/िहािगरपायलका, वडा िं.......... 

वस्िे वर्ष .................. को ..................................................................................यवपक्षी (दोस्रो पक्ष) 

यवर्यः सम्वन्ध यवच्छेद 

ि यिम्ि वुदँाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदषछु : 

१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच सवंि ....... सालिा सािायिक परम्परा अिसुार यववाह 

गररएको हो । यववाह भएपश्चाि ...... वर्षसम्ि अथाषि .......... सालसम्ि हािीयवच सिुधरु दाम्पत्य िीवि रहेको 

यथयो । हािीबाट ........... साल .......िा ....... छोरा/छोरीको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक पपसिा लो्िे 

स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायषिा छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या देयिदैँ िाि थाल्यो । ....... सालको 

यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर पइिि् । पटक पटक घर पउि फोिबाट अिरुोध गरे ँ । ... पटकसम्ि यलि 

गए ँ। िर यििले यििीसगँ िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर िाि सयिि, यििी िे गिुषपछष  गर भयि ठाडो िवाफ 

यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छैि पफुिसुी गर र  िलाई 

सम्पकष  िगर,गरिेा राम्रो हुदैँि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि । लािो सियसम्ि िि फकेला र घर 

पउयलि भयि पिी वसे ँिर पईिि । कररव ....... वर्षपछी अथाषि ........ साल ........ियहिािा पिुः यलि गए ँ

िर यवपक्षी िसगँ वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला िेठाि पठाई शारीररक पक्रिण गिे सम्िको कायष गरी 

िलाई िथािाि गायल गलौच गर े । ियुककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकष ए ँर अव दोस्रो पक्ष श्रीििी 
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िसगँ पिुः फयकष  पउिे र दाम्पत्य िीवि सिुधरु हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग 

यो यिवेदि यदि पएको छु ।  

२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझु्िपुछष  विुी यववाद यिरुपण गराईपाउ ँ।  

३. यस यिक्वािोला गाउपँायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक कायषयवयधको दफा ......विोयिि यिवेदि 

दस्िरु रु ........, दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा दस्िरु रु ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िरु 

रु ............. सिेि गरी िम्िा रु ......यसै यिवेदिसाथ दायिल गरकेो छु । 

४. यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७(२) अिसुार यसै सयियिको 

अयधकारके्षत्रयभत्र पदषछ । 

५.  यो यिवेदि हदम्यादयभतै्र छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवेदि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यवर्यिा अन्यत्र कही ँकिै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि यदएको छैि ।  

७.  यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफष का र िेरो घर िफष का पररवारका सदस्यहरु यिकाई थप व्यहोरा वझु्ि 

सयकिेछ ।  

८. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साचँो सत्य हुि्, िठुा ठहर ेकािूि विोयिि संिाय भो्ि ियार छु ।  

 

यिवेदक 

िािः  ............................. 

इमत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्।  
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अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उजरुी र्ताा गरेको मनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यवषर्:  उजरुी र्तााको मनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

................... बस्ने तपाई ........................ ले.................... बस्ने ....................... यवरुद्धिा 

....................................... भनी उजरुी र्ताा गना लर्ाएकोिा आजको मिमतिा र्ताा गरी र्ताा नं. 

................ कार्ि भएकोले र्ो मनस्सा जारी गररदर्एको छ । 

अमिकृत किाचारी 

र्स्तखत:   ........  

मिमत:   ...........  

  



 

 

 
39 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

अनसुूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपाार्ा 

न्र्ायर्क समिमत  

मिक्वाखोला गाउँपामलकिा खिा गररएको तारेख भरपाई 

 

  वार्ी             प्रमतवार्ी 

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

िदु्दा  .................... 

मिमत ...................िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बजे र्स 
न्र्ायर्क समिमत/कार्ाालर्िा उपजस्थत हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

वार्ी ................         प्रमतवार्ी ................ 

 

इमत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्।  
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अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्र्ायर्क समिमत 

मिक्वाखोला गाउँपामलका 

बाट जारी भएको तारेखको पचाा 

 

वार्ी        प्रमतवार्ी 

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

िदु्दााः ...................... 

 

मिमत ............... िा .................... काि गना ........ बजे हाजजर हनु आउनहुोला ।  

 

फाँटवालाको र्स्तखत  

मिमत ................. 
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अनसुूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

मलजखत जवाफको निूना 

न्र्ायर्क समिमत सिि पेश गरेको 

मलजखत जवाफ 

प्रथि पि  

...............जजलला...............गाउँपामलका/नगरपामलका/उप/िहानगरपामलका विा नं.............बस्ने   

.....................................को...............................(नाता सम्बन्ि उललेख गने)वषा ............. 
को...................................मलजखत जवाफ प्रस्ततुकताा  

र्ोस्रो पि 

..................जजलला..................गाउँपामलका/नगरपामलका/उप/िहानगरपामलका, विा नं.........वस्न े

.........................................................को छोरा वषा.........को 

.............................................................यवपिी (मनवेर्क) 

यवषर् सम्वन्ि यवच्छेर् । 

ि मनम्न वुरँ्ाहरुिा लेजखए विोजजि मनवेर्न गर्ाछु : 

१. ि मलजखत जवाफ प्रस्ततुकताा र यवपिी मनवेर्कयवच संवत ......... सालिा सािाजजक परम्परा अनसुार 
यववाह भएको व्र्होरा दठक हो । हािीबाट ........ साल......िा  छोरा/छोरीको सिेत जार्जन्ि भएको दठक हो 
। ......... सालको मतहारिा िाइत गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, २ 
पटकसम्ि मलन आएको तर ि घर नगएको,िैले यवपिी मनवेर्कलाई र्ाम्पत्र् जीवन चलन नसक्ने भनकेो र िेरा 
र्ाईभाईले शारीररक आक्रिण गने सम्िको कार्ा गरेकोभमन कपोलकजलपत झठुा र हुँरै् नभएका मनरािार व्र्होरा 
उललेख गरी यववार् गरेको कुरा उललेख गना चाहान्छु ।  



 

 

 
42 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

२ . िलाई यवपिी मनवेर्क सिेत मिली गामल गलौच, िर, िाक, िम्की रे्खाई हातपात गरी घरबाट मनकाला 
गरेपछी ि िाइतीिा आई वसेकी हुँ। यववाह भएको केही वषापछी यवना कारण ििाथी यवमभन्न यकमसिका आरोप 
लगाई अपिान गने, गाली गलौच गने लगार्तका कािहरु हुँरै्गए । पररवारका अन्र् सर्स्र्हरुले ि िाथी घृणा 
गने, वोलचाल नगने जस्ता कार्ा गरेपमन यवपिीबाट केही सिर् िलाई नै सिथान र सहर्ोग गरै् आएका मथए तर 
पछी यवपिी मनवेर्क सिेत उमनहरुसँगै मिले र िलाई जवरजस्त गरबाट मनकालने कार्ािा सहभागी भए  । के 
कुन कारणले वा िेरो के गलतीले र्सो गरेका हनु भमन वझु्र्ा वेलावेला र्ाइजो नलर्ाएको भमन िाइती 
पिसिेतको  आलोचना गने गरेका मथए । सार्र् उमनहरुलाई र्ाइजोकै लोभका कारण िलाई घरबाट 
मनकालीदर्एका हनुपुर्ाछ । िैले कुनै गलती नगरेको र यवपिी लोग्नसेँग पूवावत िार्ा, सद्भाव र सम्िान र्थावत 
रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि र्थावत कार्ि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त मनकालेपछी ....ियहनाको नावालक छोरा काखी च्र्ापेर िाइती आएको झण्िै ३ 
वषासम्ि वेखवर, सम्पका यवयहन वसी अयहले एक्कासी सम्वन्ि यवच्छेर्को िाग गरी मनवेर्न दर्न ुआफैँ िा आश्चर्ाजनक 
लागेको छ, सत्र् तथ्र् वजुझ कानून विोजजि गररपाउँ ।  

४. ................बाट जारी भएको स्थानीर् न्र्ायर्क कार्ायविीको र्फा .......विोजजि मलजखत जवाफ वापत 
र्स्तरु रु ........र्सै मनवेर्नसाथ र्ाजखल गरेको छु । 

५. र्ो मलजखत जवाफ म्र्ार्मभतै्र मलई ि आफैं  उपजस्थत भएको छु ।  

६. र्स यवषर्िा अन्र्त्र कहीीँ कतै कुनै मनकार्िा कुनै प्रकारको मनवेर्न दर्एको छैन ।  

७. र्सिा लेजखएका व्र्होरा दठक साँचो सत्र् हनु,् झठुा ठहरे कानून विोजजि संजार् भोग्न तर्ार छु ।  

मनवेर्क 

नािाः ................................... 

इमत संवत ................. साल ..................... ियहना .............. गते....................रोज शभुि ्। 

 

  



 

 

 
43 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

  न्र्ायर्क समिमतबाट जारी भएको 

म्र्ार् सूचना 

............................वस्न.े....................................................को नाउँिा मिक्वाखोला गाउँपामलका 
कार्ाांलर्बाट जारी भएको १५ (पन्र) दर्ने सूचना 

.............................वस्न.े...................................................................ले तपाईंको यवरुद्ध 

...................................यववार् परेको भमन मनवेर्न र्ताा गरेको हुँर्ा सो को प्रमतमलपी र्सै साथ पठाईएको छ 
। अताः तपाईले र्ो म्र्ार् वझेुको वा ररत पूवाक तािेल भएको मिमतले १५(पन्र) दर्न मभत्रिा आफ्नो भनाइ 
सयहत आफैं  वा कानून विोजजिको वारेश िाफा त र्स कार्ाालर्िा हाजजर हनु आउनहुोला । अन्र्था कानून 
विोजजि हनुे व्र्होरा जानकारी गराईन्छ । 

इमत सम्बत...................साल.......................ियहना......................गते रोज.............शभुि.्........ । 

  



 

 

 
44 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

अनसुूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

....................................... न्र्ायर्क समिमत 

संर्ोजक श्री......................................................................................... 

सर्स्र् श्री........................................................................................... 

सर्स्र् श्री........................................................................................... 

मनणार् 

संवत ............... सालको मनवेर्न नं........ 

यवषर्ाः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. जजलला.................गाउँपामलका/नगरपामलका/उप/िहानगरपामलका, विा नं........वस्ने 

..................................प्रथि पि 

यवरुद्ध 

................. जजलला.................गाउँपामलका/नगरपामलका/उप/िहानगरपामलका, विा नं.......वस्ने 

......................................र्ोस्रो पि 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोजजि मनवेर्न र्ताा भई सोही ऐनको र्फा 
४६ विोजजि गठन भएको न्र्ायर्क समिमत सिि प्रस्ततु हनु आएको िदु्दाको संजिप्त तथ्र् र मनणार् 
र्स प्रकार छाः  

(१) मिक्वाखोला गाउँपामलका विा नं. ....................... नक्सा मसट नं.... यक.नं........िे.फ. 
..........को घरजग्गािा पजश्चि तफा का यक.नं..........का संमिर्ार यवपिी ...................ले घर वनाउँर्ा 



 

 

 
45 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

आफ्नो घरजग्गािा मसिानासम्ि आई जोमि वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी आफ्नो घर 
कम्पाउण्िमभत्र झानेगरी वनाएको हुँर्ा सो वलेसी वन्र् गराइपाउँ भने्न मनवेर्कको मनवेर्न व्र्होरा ।  

(२) मिक्वाखोला गाउपामलकाबाट प्रचमलत भवन मनिााण सम्वन्िी िापर्ण्ि विोजजि इजाजत प्राप्त 
गरी भवनको नक्सा सिेत स्वीकृत गराई सो नक्सा विोजजि भवन मनिााण गरेको हुँ । यवपिी 
मनवेर्कले भने विोजजि आफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी मनजको घर कम्पाउण्िमभत्र झाने 
नगरेको आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हुँर्ा झठुा मनवेर्न खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्र्थीको मलजखत 
जवाफ ।  

(३) मिक्वाखोला गाउपामलकाबाट स्थलगत मनररिण तथा सवेंिण गना गएका प्रायवमिक टोमलले 
स्थलगत मनररिण गरी मिमत.............िा पेश गरेको स्केच सयहतको प्रमतवेर्नबाट प्रत्र्थीको 
घरतफा बाट छत तथा वलेसीको पानी खस्र्ा मनवेर्कको घर कम्पाउण्िमभत्र पने गरेको रे्जखन्छ भने्न 
व्र्होरा उललेजखत भएको  ।  

(४) यववार्का र्वैु पिलाई िेलमिलाप गराउने प्रर्ोजनका लामग मिक्वाखोला गाउँपामलका विा 
नं........................ िा रहेको िेलमिलाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेलमिलाप हनु नसकी फयका  आएको ।  

मनणार् 

र्वैु पिलाई सनुवुाईको लामग आज पेशी तोयकएकोिा यववार्का सम्वजन्ित पिहरु स्वर्िं तथा 
मनजहरुबाट मनर्िु गरेका कानून व्र्वसार्ीहरु सिेतको भनाई सनुी पनुाः मिलापत्र गनुाहोस भमन 
सम्झाउँर्ा वझुाउँर्ा पमन मिलापत्र गना िञ्जुर नगनुा भएकोले फाइलिा संलग्न प्रिाण कागजहरुको सिेत 
िूलर्ाङ्कन गरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) विोजजिमनणार् दर्नपुने हनु आई 
मनणार्तफा  यवचार गर्ाा मनवेर्कको यक. नं....को पजश्चितफा  प्रत्र्थीको यक.नं....को घरजग्गा जोमिएर 
रहेकोिा यववार् रे्जखएन । मनवेर्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र प्रत्र्थीको छत तथा 
वलेसीको पानी झारेको हो होइन भमन स्थलगत रुपिै जाँचवझु गरी प्रायवमिक प्रमतवेर्न पेश गना 
कार्ाालर्बाट खयट गएका प्रायवमिक किाचारीले मिमत.............िा पेश गरेको स्केच सयहतको प्रायवमिक 
प्रमतवेर्न सिेतबाट मनवेर्कको िाग र्ावी विोजजि आफ्नो घर कम्पाउण्िमभत्र प्रत्र्थीको छत तथा 
वलेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे रे्जखन्छ । प्रत्र्थीले र्स कार्ाालर्बाट पाररत गरेको 
नक्सािा सिेत छत तथा वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने भमन रे्खाईएको र मनवेर्कको घर 



 

 

 
46 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

कम्पाउण्िमभत्र पानी झाना पाउनपुछा भमन प्रत्र्थीले र्ावी यवरोि गना सिेत नसकेको र प्रचमलत कानून 
र प्रचलनबाट सिेत अकााको घर कम्पाउण्िमभत्र आफ्नो छत तथा वलेसीको पानी झाना पाउन े
नरे्जखएको हुँर्ा मनवेर्कको िाग विोजजि प्रत्र्थीले आफ्नो छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा 
पानी झाने प्रवन्ि गनुापने रे्जखन्छ । मनवेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झाना नपाउने ठहछा  । सो 
ठहनााले तपजशल बिोजजि गनुा ।  

तपजशल 

१. सरोकारवालाले नक्कल िाग गना आएिा मनर्िानसुार र्स्तरु मलई नक्कल दर्न ु।  

२. र्ो मनणार्िा जचि नवझेु ३५ दर्नमभत्र ..............जजलला अर्ालतिा पनुरावेर्न गना जान ुभमन 
 प्रत्र्थीलाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्र्ार्मभत्र पनुरावेर्न नपरेिा कानून विोजजि मनणार् कार्ाान्वर्न गनुा/गराउन ु।  

इमत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्।  

 

  



 

 

 
47 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

अनसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षर्ात्मक आदेशको नमनूा 

 

........................................................... न्याययक समियि 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

संवि ............................ सालको यिवेदि िं........ 
 

विषयः  विडितलाई उिचार गराउने सम्िन्धमा । 

 

.................जजल्ला......................गाउँपामलका/िगरपामलका/उप/िहािगरपामलका वडा िं........वस्िे 

..............................................प्रथि पक्ष 

विरुद्ध 

.................... जजल्ला.................गाउँपामलका/िगरपामलक/उप/िहािगरपामलका वडा िं........वस्िे 

.................................................दोस्रो पक्ष 

 

यसिा यिवेदकको िाग विोजजि 
..........................जजल्ला.................गाउँपामलका/िगरपामलक/उप/िहािगरपामलका वडा 
िं................................ वस्िे ...............को िायि ..........................को छोरा/छोरी वर्ष 
................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लागग यियमिि रुपिा हप्िाको २ पटक 
िगृौला डायलोमसस गिष गिककत्सकले मिफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वर्ष .................. को 
...........................ले यियमिि रुपिा डायलोमसस गिष अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया िभएको वहािा 
गिे गरेको, कहहले कहहले कायाषलयको कािको व्यस्ििाले फुसषद िमिलेको आहद कारण जिाई 
आफुले यियमिि प्राप्ि गिुषपिे स्वाथ्य सेवा प्राप्ि गिष िसकेको हँुदा आफ्िो जीवि झिझि 
खिरायुक्ि वन्दै गएको भयि अस्पिालको गिककत्सकको पुजाष र मिफाररस सहहि पेि हुि आएको 
यिवेदि उपर प्रारजभभक रुपिा जाँिवुझ गदाष व्यहोरा ििामसव देखखएको हँुदा हाललाई यिवेदकको 



 

 

 
48 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

लागग गिककत्सकले मिफाररस गरे विोजजि हरेक हप्िा २ पटक डायलोमसस गिुष गराउिु िथा 
यिजको स्वाथ्य लाभका लागग आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि मिलाउिु भयि स्थािीय सरकार 
संिालि ऐि २०७४ को दफा ४९(८) विोजजि ववपक्षी ........................को िाििा यो अन्िररि 
संरक्षणात्िक आदेि जारी गररहदएका छौं । यो आदेि मिमसल सािेल राखी ववपक्षीलाई लेखी  
पठाईहदिु । यो आदेि अिुसार उपिार भएको जािकारी प्राप्ि गरी मिमसल सािेल राख्न ु र 
यियिािुसार पेि गिुष ।  

 

ईयि संवि ................... साल ..........िहहिा.........गिे रोज........िुभि ्। 



 

 

 
49 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

अनसुूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

मिक्वाखोला गाउँपामलका न्र्ायर्क समिमतसिि पेश गरेको मिलापत्रको संर्िु मनवेर्नपत्र 

........... जजलला. ............. गाउँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, विा नं. ......... 
............... वस्न े.................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीिमत  वषा ..........को.............................................................मनवेर्क (प्रथि पि) 

यवरुद्ध 

............. जजलला. ............. गाउँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, विा नं. ......... 
............... वस्न ेवषा .................. को ............................................मलजखत जवाफकताा (र्ोस्रो पि) 

यवषर्ाः सम्वन्ि यवच्छेर् । 

हािी मनवेर्क  मनम्न मलजखत मनवेर्न गर्ाछौाः  

१. हािी यवच संवत ........ सालिा सािाजजक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ वषासम्ि  
सिुिरु र्ाम्पत्र् जीवन रहेको मथर्ो । हािीबाट ......... साल ........िा ..... छोरा/छोरीको सिेत जार्जन्ि 
भएको,   सोयह वषा ........ सालको मतहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट 
अनरुोि गरेको, मलन गएको तर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भमन मनवेर्कको मनवेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइजो नलर्ाएको मनउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट मनकाला गरेको हो 
। आफु खशुीले िाइत गई वसेको होइन अझपमन लोग्नपे्रमत आफ्नो र्थावत िार्ा, सद्भाव र सम्िान रहेकोले 
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि र्थावत कार्ि गराईपाउँ भने्न प्रत्र्थीको मलजखत जवाफ रहेको  ।  

३.हािी झगिा गरर आर्ौं, केहीवषा लोग्न ेस्वास्नी छुयटएर बस्र्ौं, हािीबाट एक सन्तानको जार्जन्ि सिेतभैसकेको 
छ । घरिा सािान्र् घरार्सी यवषर्ले िनिटुाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोिा मिक्वाखोला 
गाउँपामलकाको न्र्ायर्क समिमत िाफा त विा नं. ................. अन्तगातको ............................ िेलमिलाप 
केन्द्रिा िेलमिलापकताा .......................को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी मिली आएको व्र्होरा र्ो छ 
की यवगतिा जे जस्ता यवषर्िा असिझर्ारी तथा वेिेल भएको भएतापनी हािीयवच एक अकााप्रमत यवश्वास, सर्भाव 
र प्रिे कार्िै रहेकोले लोग्न ेस्वास्नीको सम्वन्ि यवच्छेर् गरी पाउँ भने्न मनवेर्न र्ावी छोमि पनुाः सिुिरु 
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सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्र् जीवनलाई व्र्वजस्थत ढंगले अगामि वढाउने छौं । मनवेर्कको घरिा तत्काल लोग्ने 
स्वास्नी मिमल वस्ने वातावरण नहनुे भएकोले छुिै ठाउिा िेरा मलई वस्न हािी र्वैु पि सहित भएकाले स्थानीर् 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ (२) विोजजि र्ो मिलापत्रको संर्िु मनवेर्न पेश गरेका छौं , 

लेजखए विोजजि मिलापत्र गरी पाउँ । 

४. मिक्वाखोला गाउँपामलका स्थानीर् न्र्ायर्क कार्ायविी विोजजि र्ो मिलापत्रको संर्िु मनवेर्न र्स्तरु बापत रु 
...........र्सैसाथ संलग्न छ । 

५. र्सिा लेजखएका व्र्होरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून विोजजि सहुलँा वझुाउँला ।  

मनवेर्कहरु 

...................................... प्रथि पि 

.................................... र्ोस्रो पि 

 

इमत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्।  
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अनसुूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा 

  

यिक्वािोला गाउपँायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरकेो यिलापत्रको संयिु यिवेदिपत्र 

............ यिल्ला. ............. गाउपँायलका/िगरपायलका/उप/िहािगरपायलका, वडा िं. 

.........वस्िे.................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीियि....................................................वर्ष..................को.........................................

..................यिवेदक (प्रथि पक्ष)यवरुद्ध 

............. यिल्ला. ............. गाउपँायलका/िगरपायलका/उप/िहािगरपायलका, वडा िं....... यलयिि 

िवाफकिाष........................को .......................वस्िे वर्ष........................ (दोस्रो पक्ष) 

न्वषयः सम्वधि न्वच्छेद । 

हािी यिवेदक  यिम्ि यलयिि यिवेदि गदषछौं : 

१. हािीयवच संवि ......... सालिा सािायिक परम्परा अिसुार यववाह गररएकोिा कररव  .... वर्षसम्ि  

सिुधरु दाम्पत्य िीवि रहकेो यथयो । हािीबाट .......... साल ........िा ..... छोरा/छोरीको सिेि िायिन्ि 

भएको,   सोयह वर्ष ......... सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर िपएको, पटक पटक घर पउि फोिबाट 

अिरुोध गरकेो, यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि परकेो ।  

२. पफुलाई दाइिो िल्याएको यिउबँाट घरिा हेला गरकेो, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट यिकाला गरकेो 

हो । पफु िशुीले िाइि गई वसेको होइि अिपयि लो्िेप्रयि पफ्िो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोले 

लो्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यथावि कायि गराईपाउ ँभन्िे प्रत्यथीको यलयिि िवाफ रहेको  ।  

३. हािी िगडा गरर पयौं, केहीवर्ष लो्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको िायिन्ि 

सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यवर्यले िििटुाव भई लो्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा 

यिक्वािोला गाउपँायलकाको न्याययक सयियि िाफष ि वडा िं. ................ अन्िगषिको ............................ 

िेलयिलाप केन्रिा िेलयिलापकिाष .................को पहलिा एक पपसिा छलफल गरी यिली पएको व्यहोरा 
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यो छ की यवगििा िे िस्िा यवर्यिा असििदारीिथा वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक अकाषप्रयि यवश्वास, 

सदभाव र पे्रि कायिै रहेकोले लो्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाउ ँभन्िे यिवेदि दावी छोयड पिुः सिुधरु 

सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीविलाई व्यवयस्थि ंंगले अगायड वंाउिे छौं । यिवेदकको घरिा ित्काल लो्िे 

स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे भएकोले छुटै्ट ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी दवैु पक्ष सहिि भएकाले 

स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ )२ ( विोयिि यो यिलापत्रको संयिु यिवेदि पेश गरकेा छौं, 

लेयिए विोयिि यिलापत्र गरी पाउ ँ।  

४ .यिक्वािोला गाउपँायलका स्थािीय न्याययक कायषयवधी विोयिि यो यिलापत्रको संयिु यिवेदि दस्िरु बापि 

रु ...............यसैसाथ संल्ि छ । 

५ .यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साचँो  हुि्, िठुा ठहर ेकािूि विोयिि सहुलँा विुाउलँा ।  

यिवेदकहरु 

...................................... प्रथि पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 

 

इमत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्। 
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अनसुूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्र्ायर्क समिमत 

मिक्वाखोला गाउँपामलका सिि पेश गरेको मनवेर्न 

यवषर्ाः िेलमिलापकताािा सूचीकृत हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ततु यवषर्िा तपमसलिा उललेजखत कागजातहरुको प्रमतमलपी साथै राखी मिक्वाखोला गाउँपामलकको 
न्र्ायर्क समिमत अन्तगातका ............ िेलमिलाप केन्द्रिा सूचीकृत भई िेलमिलाप गराउन अनिुती 
पाउँ भनी मनवेर्न गर्ाछु ।  

तपमसल  

१) नागररकता प्रिाणपत्रको छाँर्ाकपी,  

२) स्नातक तहसम्ि उमतणा गरेको शैजिक प्रिाणपत्रको छाँर्ाकपी, 

३) िेलमिलापकतााको तामलि प्राप्त गरेको प्रिाणपत्रको छार्ाँकपी, 

४) िेलमिलाप सम्बन्िी अनभुव र 

५) व्र्जिगत यववरण (Bio- data) 

                                                         मनवेर्क 

नाि थराः .......... 

र्स्तखताः ........... 

मिमताः ............. 

 

फोटो 
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अनसुूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

मिक्वाखोला गाउँपामलकाको न्र्ायर्क समिमत सिि पेश गरेको  

भररभराउको मनवेर्न पत्र 

यवषर्ाः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

 .....................................वस्ने...................................मनवेर्क÷वार्ी÷प्रमतवार्ी 

यवरुद्ध 

......... ........................बस्ने ...............................पिी÷वार्ी÷प्रमतवार्ी 

िदु्धा 

ि मनवेर्क मनवेर्न वापत रु १०।– र्स्तरु साथै राखी मनम्न व्र्होरा मनवेर्न गर्ाछु । 

१ . उपरोि यवपिी संगको उललेजखत िदु्धा र्स गाउँपामलकाको न्र्ायर्क समिमतको मिमत............. को 
मनणार् बिोजजि िैले र्स कार्ाालर्िा राखेको र्स्तरु÷रकि मिमत..............को 
श्री...................जजलला अर्ालतको फैसला बिोजजि िैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँर्ा 
उि रकि भरी भराई पाउन र्ो मनवेर्न पेश गरेको छु । 

२ . िैले र्स कार्ाालर्िा जम्िा गरेको र्स्तरु÷रकिको भरपाई÷रमसर्÷भौचरको सक्कलै प्रमत र 
सम्िानीत श्री.......................जजलला अर्ालतको अजन्ति फैसलाको छार्ाकपी र्सै साथ संलग्न 
छ ।  

३. र्सिा लेजखएको व्र्होरा दठक हो,झठुा ठहरे सहुँला बझुाउला । 

मनवेर्क 

मनज.............. 

ईमत संवत...................साल...................ियहना.............गते........रोज शभुि ्। 
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अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चलन चलाउने मनवेर्न 

 ..................गाउँपामलकािा पेश गरेको 
मनवेर्न पत्र 

यवषर्ाः चलन चलाई पाउँ भन्न ेवारे । 

 

          ........................वस्ने.....................मनवेर्क ÷वार्ी÷प्रमतवार्ी 
यवरुद्ध 

...............................वस्ने..................यवपिी ÷वार्ी÷प्रमतवार्ी 
िदु्धा 

ि मनवेर्क मनवेर्न वापत रु १०।– र्स्तरु साथै राखी मनम्न व्र्होरा मनवेर्न गर्ाछु । 

१. उपरोि यवपिीसंगको उललेजखत िदु्धा र्स गाउँपामलकाको न्र्ायर्क समिमतबाट 
मिमत.................िा मनणार् भई उि घर जग्गा (वा जनु सम्पजि भोग गना पाउने गरी मनणार् 
भएको छ सो सम्पजि वा वस्त ुउललेख गने) िेरो हक भोग र स्वामित्वको हनुे ठहर भएकोिा 
श्री................जजलला अर्ालतिा यवपिीले पनुरावलोकन गरेकोिा सम्िानीत अर्ालतबाट सिेत 
मिमत.............. िा मनणार् हुँर्ा न्र्ायर्क समिमतकै मनणार्लाई सर्र गरी िेरै हक भोग कार्ि 
गरेको हुँर्ा सो िेरो हक भोगको कार्ि भएको सम्पजि रहेको हुँर्ा जशघ्रामतजशघ्र िलाई उि 
सम्पजि चलन चलाई पाउन र्ो मनवेर्न पेश गरेको छु । 

२ र्सै मनवेर्न साथ रे्हार्का कागजातहरु संलग्न गरेको छु । 

 क. न्र्ायर्क समिमतले मिमत...................िा गरेको मनणार्को छाँर्ाँकपी। 

ख. श्री.................जजलला अर्ालतले गरेको मिमत................को सर्र फैसलाको छाँर्ाँकपी।   
ग. र्स यववार् सम्वद्ध मिमसल र्सै कार्ाालर्िा रहेको छ ।   
घ. लेजखएको व्र्होरा दठक साँचो छ, झठुा ठहरे कानून बिोजजि सहुँला बझुाउँला । 

मनवेर्क 

मनज............... 
ईमत संवत...................साल...................ियहना.............गते........रोज शभुि ्। 



 

 

 
56 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्ित) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

.............................................. न्याययक सयियि 

संयोिक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री ...........................................................................................  

आदेश 

संवि ................. सालको यिवेदि िं........ 

न्वषयः सम्पन्त हस्ताधतरर् रोक्का 

 

................. जजलला....................गाउँपामलक/नगरपामलका/उप/िहानगरपामलका, विा नं. ............... वस्ने 

.......................को छोरा/छोरी/श्रीिमत वषा .........को..........................................मनवेर्क (प्रथि पि)  

यवरुद्ध 

...............जजलला.................गाउँपामलक/नगरपामलका/उप/िहानगरपामलका,विानं.........वस्न.े...................
वषा.........को यवपिी (र्ोश्रो पि) 

 

र्सिा मनवेर्कको िाग बिोजजि ताप्लेज्ङ जजलला मिक्वाखोला गाउँपामलका, विा नं.... िे.फ.........यक.नं........ 
जग्गािा बनेको.........को नाििा रहेको अवण्िाको..................वगायफटको चार तलले घर र मलग लगापात 
सिेत यवपिी....सम्पजि मनज यवपिीबाट अन्र् अंजशर्ारहरुको िन्जरुी यवना हक हस्तान्तरण हनु सक्ने आशंका 
गरी मनवेर्कले दर्एको मनवेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा जाँचवझु गर्ाा व्र्होरा िनामसव रे्जखएको हुँर्ा हाललाई 
प्रत्र्िी को नाििा रहेको उजललजखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गना मसफाररस नदर्न विालाई र अको आरे्श 
नभएसम्िका लामग उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुा/गना नदर्न ुभनी िालपोत कार्ाालर्को नाििा सिेत 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोजजि र्ो रोक्काको आरे्श जारी गररदर्एका छौं । 
र्ो आरे्श मिमसल सािेल राखी सम्वजन्ित कार्ाालर्हरुिा पठाईदर्न ु। र्ो आरे्श अनसुार रोक्का भएको जानकारी 
प्राप्त गरी मिमसल सािेल राख्न ुर मनर्िानसुार पेश गनुा । 

ईमत संवत................साल.............िायहना...........गते‘..........रोज शभुि ्। 



 

 

 
57 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

अनुसूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

न्र्ायर्क समिमत 

मिक्वाखोला गाउँपामलकिा पेश गरेको मनवेर्न पत्र 

यवषर्ाः नक्कल पाउँ भन्न ेबारे । 

................... बस्ने ........................................................................... मनवेर्क/वार्ी/प्रमतवार्ी 

यवरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यवपिी/वार्ी/प्रमतवार्ी 

िदु्दााः ..................................। 

ि मनवेर्क मनवेर्न र्स्तरु वापत रु. १०।– साथै राखी मनम्न व्र्होरा मनवेर्न गर्ाछुाः 

(१) उपरोि यवपिीसँगको उललेजखत िदु्दािा अध्र्र्नको लामग रे्हार्का कागजातहरु आवश्र्क परेको हुँर्ा 
प्रिाजणत प्रमतमलपी पाउँ भनी र्ो मनवेर्न साथ उपजस्थत भएको छु । अताः नक्कलको प्रिाजणत प्रमतमलपी पाउँ ।  

रे्हार्  

क)................................................................................. 

ख)................................................................................. 

ग)................................................................................. 

घ) ................................................................................ 

ङ) ................................................................................ 

२) लेजखएको व्र्होरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बिोजजि सहुलँा बझुाउँला ।  

मनवेर्क 

मनज .......................... 

 इमत सम्वत ्........... साल ...........ियहना .... गते रोज ्....... शभुि ्। 


