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गाउँ कायर्पा�लकाबाट पा�रत �मतीः २०७७।०४।२९

हेलम्बु गाउँकायर्पा�लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको �नयमावल� सवर्साधारणको जानका�रको
लागी �काशन ग�रएको छ ।
सम्वत् २०७७ सालको �नयमावल� नं. २

न्या�यक स�म�त स�ालन �नयमावल�, २०७७
�स्तावनाः हेलम्बु गाउँपा�लकाको न्या�यक स�म�त स�ालन ऐन, २०७६ को दफा ८८ ले �दएको
अ�धकारको �योग गर� हे लम्बु गाउँ कायर्पा�लकाले यो �नयमावल� बनाएको छ ।
१. सं िक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस �नयमावल�को नाम “न्या�यक स�म�त स�ालन �नयमावल�,
२०७७” रहे को छ ।
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(२) यो �नयमावल� गाउँ कायर्पा�लकाले स्वीकृत ग�र स्थानीय राजप�मा �कािशत गरे
प�ात लागु हुनेछ ।
२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नयमावल�मा;
क. “ऐन” भ�ाले हे लम्बु गाउँपा�लकाको न्या�यक स�म�त स�ालन ऐन, २०७६ सम्झनु पदर्छ
।
३. उजुर�ः (१) ऐनको दफा ५ बमोिजम उजुर� �दं दा �च�लत कानून बमोिजम खुलाउनुपन� कुरा
ु ी-१ बमोिजमको ढाँचामा �दनुपन�छ ।
सबै खुलाइर् तथा पुर्याउनुपन� ���या सबै पुरा गर� अनुसच
(२) उप�नयम (२) मा लेिखए दे िख बाहे क उजुर�मा दे हाय बमोिजमको व्यहोरा समेत
खुलाउनुपन�छः
(क) बाद�को नाम, थर, वतन र �नजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र
बज्यै को नाम;
(ख) ��तबाद�को नाम, थर र थाहा भएसम्म �नजको बाबु र आमाको नाम, थर र स्थान
प�ा लाग्नेगर� स्प� खुलेको वतन;
(ग) गाउँपा�लकाको नाम स�हत वडा नं., गाँउ/टोलको नाम;
(घ) उजुर� गनुर् परे को व्यहोरा र सम्पूणर् �ववरण;
(ङ) गाउँपा�लकाले तोके अनुसारको दस्तुर बुझाएको र�सद वा �नस्सा;
(च) स�म�तको क्षे�ा�धकार �भ�को उजुर� रहे को व्यहोरा र सम्बिन्धत कानून;
(छ) बाद�ले दावी गरे को �वषय र सोसँग सम्बन्धीत �माणहरू;
(ज) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहे को तथा हकदै या पुगेको सम्बन्धी व्यहोरा;
(झ) कुनै सम्पि�सँग सम्बिन्धत �वषय भएकोमा सो सम्पि� चल भए रहे को स्थान,
अवस्था तथा अचल भए चार�कल्ला स�हतको सबै �ववरण ।
४. �नस्सा �दनेः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोिजम बाद�लाई तारे ख तो�क अनुसूची-२
बमोिजमको ढाँचामा उजुर� दतार्को �नस्सा �दनुपन�छ ।
५. तारे ख भरपाईः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोिजमको तारे ख भरपाई खडा गनुर् पदार्
अनुसूची-३ बमोिजमको ढाँचामा �दनु पन�छ ।
६. तारे ख पचार्ः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) बमोिजमको तारे ख पचार् �दनु पदार् अनुसूची४ बमोिजमको ढाँचामा �दनु पन�छ ।
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७. ��तउ�र �दनेः (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (३) बमोिजम �लिखत ��तउ�र �ददा
अनुसूची-५ बमोिजमको ढाँचामा �दनु पन�छ ।
८. �लखतमा �रत पुरा गनुर् पन�ः (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोिजमको �लखतमा
दे हाय बमोिजमको �रत पुरा गनुप
र् न�छ ।
(क)

एफोर साइज को नेपाल� कागजमा बायाँ तफर् पाँच सेिन्ट�मटर, प�हलो पृ�मा
शीरतफर् दश सेिन्ट�मटर र त्यसप�छको पृ�मा पाँच सेिन्ट�मटर छोडेको तथा
�त्येक पृ�मा बि�स हरफमा नबढाइर् कागजको एकातफर् मा� लेिखएको,

(ख)

�लखत दतार् गनर् ल्याउने �त्येक व्यि�ले �लखतको �त्येक पृ�को शीर पुछारमा
छोटकर� दस्तखत गर� अिन्तम पृ�को अन्त्यमा लेखात्मक तथा ल्याप्चे स�हछाप
गरे को,

(ग)

कुनै कानून व्यवसायीले �लखत तयार गरे को भए �नजले प�हलो पृ�को बायाँ
तफर् �नजको कानून व्यवसायी दतार् �माणप� नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको
�क�सम खुलाइर् दस्तखत गरे को; तथा

(घ)

�लखतको अिन्तम �करणमा यस �लखतमा लेिखएको व्यहोरा �ठक साँचो छ,
झु�ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बुझाउँला भ�े उल्लेख गर� सो मु�न �लखत
दतार् गनर् ल्याएको वषर्, म�हना र गते तथा वार खुलाइर् �लखत दतार् गनर् ल्याउने
व्यि�ले दस्तखत गरे को, ।
तर व्यहोरा पुराइ पेश भएको �लखत �लनलाई यो उप�नयमले बाधा
पारे को मा�नने छै न ।

९.

म्याद जार� गनुर् पन�ः (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (६) बमोिजम म्याद जार� गदार्
अनुसूची-६ बमोिजमको ढाँचामा गनुर् पन�छ ।

१०. �नणर्य तयार गन�ः (१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (७) बमोिजम �नणर्य तयार गदार्
अनुसूची-७ बमोिजमको ढाँचामा गनुर् पन�छ ।

११. अन्त�रम सं रक्षणात्मक आदे श जार� गन�ः (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोिजम
अन्त�रम सं रक्षणात्मक आदे श जार� गदार् अनुसूची-८ बमोिजमको ढाँचामा गनुर् पन�छ ।
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१२. दतार् अ�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकारः (१) ऐनमा अन्य� उल्लेख भए दे िख बाहे क दतार्
अ�धकर�को काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हाय बमोिजम हुनेछः
क.

पेश भएका उजुर�, ��तउ�र र अन्य �लखतहरु जाँच गर� र�त पुगेको भए कानून
बमोिजम लाग्ने दस्तुर �लइर् दतार् गन� र दतार् गनर् न�मल्ने भए कारण जनाइर् दरपीठ
गन�,

ख.

उजुर�मा �माणको ला�ग पेश भएका न�ल कागजलाइर् स�लसँग �भडाइर् �ठक
दे िखएमा �मािणत गन� र �म�सल सामेल रा�े तथा स�लमा के�ह कै�फयत दे िखएमा
सो जनाइर् सम्बिन्धत पक्षको स�हछाप गराइर् रा�े,

ग.

पेश भएका �लखत साथ सं लग्न हुनपु न� �माण तथा अन्य कागजात छ वा छै न भए
ठ�क छ वा छै न जाँच्ने,

घ.

स�म�तको आदे शले िझकाउनुपन� ��तबा�द, साक्षी वा अन्य व्यि�को नाममा म्याद जार�
गन�,

ङ.

उजुर�का पक्षलाइर् तारे ख वा पेशी तारे ख तोक्ने,

च.

स�म�त समक्ष पेश हुनपु न� �नवेदन दतार् गर� आदे शको ला�ग स�म�त समक्ष पेश गन�,

छ.

कानून बमोिजम वारे स �लने तथा गु�क
े ो तारे ख थाम्ने �नवेदन �लइर् आवश्यक
कारवाह� गन�,

ज.

स�म�तबाट भएको आदे श कायार्न्वयन गन� गराउने,

झ.

स�म�तमा पेश वा �ा� भएका कागजप� बुझ्ने, भरपाई गन� लगायतका कायर्हरु गन�,

ञ.

आवश्यकतानुसार स�म�तको तफर्बाट प�ाचार गन�,

ट.

स�म�तको आदे शले तामेल गनुप
र् न� म्याद तामेल गन� गराउने, तामेल भएको म्यादको
तामेल� जाँची र�तपूवक
र् को नभए पुनः जार� गन� तथा अन्य अदालत वा �नकायबाट
�ा� भएको गाउँपा�लका तामेल गर��दनुपन� म्याद तामेल गन� गराउने,

ठ.

�नणर्य �कताब र उजुर�को �म�सल िजम्मा �लने,

ड.

स�म�तमा दतार् भएका उजुर� तथा �नवेदन लगायतका कागजातको अ�भलेख तयार गन�
र मा�सक वा वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुप
र् न� �नकाय समक्ष ��तवेदन तयार गर�
सं योजकबाट �मािणत गराइर् सम्बिन्धत �नकायमा पठाउने,

ढ.

आफ्नो िजम्मा रहे का उजुर�का �म�सलमा रहे का कागजातको र�तपूवक
र् न�ल �दने,
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ण.

िजल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गर� �नणर्य भएका उजुर�मा पुनरावेदन म्याद जार�
गर� तामेल गन�गराउने,

त.

अदालत वा अन्य कुनै �नकायमा उजुर�को �म�सल वा कुनै कागजात पठाउनुपन� भएमा
स�म�तलाइर् जानकार� गराइर् �म�सल वा कागजात पठाउने तथा �फतार् �ा� भएप�छ
कानून बमोिजम सुरिक्षत रा�े व्यवस्था �मलाउने,

थ.

�नणर्य �कताब िजम्मा �लने; तथा

द.

पेश भएका �नवेदन लगायतका कागजातमा स�म�तबाट आदे श हुनपु न� वा �नकासा
�लनुपन�मा स�म�त समक्ष पेश गन� ।

१३. अ�भलेख अ�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकारः (१) ऐनमा अन्य� उल्लेख भए बाहे क
अ�भलेख अ�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हाय बमोिजम हुनेछ ।
(क)

�नणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धीः
(१)

�नणर्य बमोिजम चलन चलाउनुपन�, कुनै कुरा �दलाइर् भराइर् �दनुपन�
लगायतका �नणर्य कायार्न्वयनका ला�ग गनुप
र् न� कायर्हरु गन� तथा �नणर्य
कायार्न्वयनको अ�भलेख राखी कानून

बमोिजम

�ववरण

पठाउनुपन�

�नकायहरुमा �ववरण पठाउने,
(२)

�नणर्य कायार्न्वयनको �ममा �नवेदन �दएका पक्षहरुको वारे स �लने,
सकार गराउने, गु�क
े ो तारे ख थमाउने लगायतका कायर्हरु गन�,

(३)

स�म�तको आदे शले रो�ा भएको वा अरु कुनै अदालत वा �नकायबाट
रो�ा भै आएको जायजेथा अन्य अ�ा अदालतमा दािखल चलान गनुप
र् न�
भए सो गन�,

(४)

�नणर्य बमोिजम �ललाम गन� लगायतका अन्य कुनै काम गनुप
र् न� भए सो
समेत गन� तथा

(५)

लेिखए दे िख बाहे कको कुनै कायर् �नणर्य कायार्न्वयनको �ममा गनुप
र् न�
भएमा स�म�त समक्ष पेश गर� आदे श बमोिजम गन� ।

(ख)

अ�भलेख सं रक्षण सम्बन्धीः
(१)

अ�भलेख फाँटको रे खदे ख गर� �नणर्य भएका �म�सल सुरिक्षत रा�े र
कानून बमोिजम सडाउनेपन� कागजहरु सडाउने,

5

(२)

�नणर्य भएका �म�सलहरुमा कागजात जाँच गर� दुरुस्त रहे नरहे को हे न� र
�म�सल कानून बमोिजम गर� दुरुस्त अवस्थामा रा�े,

(३)

कानून बमोिजम सडाउने कागजको �ववरण तयार गर� सो �ववरण
सुरिक्षत रहने व्यवस्था गन�,

(४)

अ�भलेख फाँटमा �ा� भएको �म�सलहरुको सालबसाल� अ�भलेख रा�े र
आवश्यकतानुसार �ववरण तयार गन� तथा

(५)

कुनै अदालत वा �नकायबाट अ�भलेखमा रहे को �म�सल वा कुनै कागजात
माग भै आएमा र�तपूवक
र् पठाउने र �फतार् �ा� भएप�छ र�तपूवक
र् गर�
सुरिक्षत रा�े ।

१४. �मलाप�को ला�ग �नवेदनः (१) ऐनको दफा ५२ को उपदफा (३) बमोिजम पेश ग�रने
�मलप�को �नवेदको अनुसूची-९ बमोिजमको ढाँचामा हुन ु पन�छ ।
१५. �मलाप�ः (१) ऐनको दफा ५२ को उपदफा (६) बमोिजम ग�रने �मलाप� अनुसूची-१०
बमोिजमको ढाँचामा गनुर् पन�छ ।
१६. मेल�मलापकतार्को योग्यताः (१) मेल�मलापकतार्को सूचीमा सूिचकृत हुनको दे हायको योग्यता
पुगेको हुनपु न�छ ।
क. नेपाल� नागा�रक,
ख. कुनै राजनी�तक दल ��त आस्था राखी राजनी�तमा स��य नरहे को,
ग. स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा प�हचान बनाएको,
घ. मेल�मलापकतार्को ४८ घण्टा ता�लम �लइ मेल�मलापकतार्को कायर् गद�
आएको,
ङ. २१ बषर् उमेर पुरा भएको,
च. नै�तक पतन दे िखने फौजदार� कसूरमा अदालनबाट सजाय नपाएको,
छ. दामासाह�मा नपरे को,
ज. होस ठे गानमा रहे को,
झ. माथी योग्यतामा जुन सुकै कुरा लेिखएको भएता प�न ता�लम �लइ हाल काम
गर�रहे काको हकमा �नजलाइ �नरन्तरता �दन स�कने ।
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१७. सूचीकृत हुन �नवेदन �दनुपन�ः (१) �नयम १६ बमोिजम योग्यता पुगेको व्यि�ले ऐनको दफा
५८ को उपदफा (२) बमोिजम मेल�मलापकतार्को सूचीमा सूचीकृत हुन अनुसूची-११
बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनु पन�छ ।
१८. अ�ाव�धक गनर् �नवेदन �दनुपन�ः (१) ऐनको दफा ५९ को उपदफा (३) बमोिजम
मेल�मलापकतार्हरुले आफ्नो नाम सूचीमा अ�ाव�धक गनर् अनुसूची-१२ बमोिजमको ढाँचामा
�नवेदन �दनु पन�छ ।
१९. मेल�मलापकतार्ले आचारण पालन गनुर् पन�ः (१) मेल�मलापकतार्ले दे हाय बमोिजमको आचारण
पालान गनुर् पन�छ ।
क. मेल�मलाप सम्बन्धी कारवाह� �नष्पक्ष ढ�ले सम्पादन गनुप
र् न�,
ख. कुनै पक्ष��त झुकाव, आ�ह, पूवार्�ह नरा�े वा राखेको दे िखने कुनै आचरण वा
व्यवहार नगन�,
ग. कुनै पक्षलाइर् डर, �ास, झुक्यान वा �लोभनमा पार� मेल�मलाप गराउन नहुने,
घ. उजुर� कायम रहेको अवस्थामा उजुर�को कुनै पक्षसँग आ�थर्क कारोबारमा सँलग्न
नहुने,
ङ. मेल�मलाप सम्बन्धमा बनेको �च�लत कानून तथा अन्य स्था�पत मान्यता �वपर�त
आचरण गनर् नहुने,
च. मेल�मलापको �ममा पक्षहरुसँग सम्मानजनक, सदभावपूणर् र सबै पक्ष��त समान
व्यवहार कायम गन�,
छ. मेल�मलापको �ममा पक्षहरुले व्य� गरे को �वषयवस्तुको गोपनीयता कायम रा�े
तथा
ज. मेल�मलापको �ममा पक्षबाट �ा� भएको कुनै कागजात वा वस्तु ���या सम्प�
भएप�छ वा �नज ���याबाट अलग भएप�छ सम्बिन्धत पक्षलाइर् सुरिक्षत �फतार् गन� ।
२०. भर�भराई गर� �दनेः (१) ऐनको दफा ७५ को उपदफा (१) बमोिजम भराई पाउने पक्षले
अनुसूची-१३ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनुपन�छ ।
२१. चलनचलाई �दनेः (१) ऐनको दफा ७६ को उपदफा (१) बमोिजम चलान पाउन अ�भलेख
अ�धकार�समक्ष अनुसूची-१४ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनुपन�छ ।
२२. सम्प�ी रो�ा रा�े आदे शः (१) ऐनको दफा ७८ बमोिजम सम्पि� रो�ा रा�े आदे श हुने
भएमा अनुसूची-१५ बमोिजमको ढाँचामा आदे श गनुप
र् न�छ ।
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२३. सम्पि� �ललाम गदार् अपनाउनुपन� कायर्�व�धः (१) यस �नयम बमोिजम भर�भराउ गनुप
र् न� �बगो
वा कोटर् फ� वा त्यस्तै कुनै रकम असुलउपर गनर् ऐनको दफा ७७ को खण्ड (क) बमोिजम
सम्पि�को �ववरण खुलाइर् दरखास्त परे मा त्यस्तो रकम भर��दनुपन� व्यि�लाइर् बुझाउनुपन�
रकम बुझाउन सात �दनको म्याद �दइर् सूचना जार� गनुप
र् छर् ।
(२) उप�नयम (१) बमोिजमको म्यादमा रकम बुझाउन नल्याएमा त्यस्तो भर��दनुपन�
व्यि�को भर�पाउने व्यि�ले दे खाएको दफा ७७ को खण्ड (क) बमोिजमको सम्पि� तायदात
गर�ल्याउनुपछर् ।
(३) दण्ड, ज�रवान, सरकार� �बगो वा कुनै अदालत वा �नकाय वा गाउँपा�लका वा
स�म�तको �नणर्यले असुल उपर गनुप
र् न� कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असुलउपर हुनपु न� व्यि�ले
बुझाउन नल्याएमा �नजको जुनसुकै अचल सम्पि� फेला परे मा तायदात गर� रो�ा रा�ुपछर् ।
(४) उप�नयम (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न जेथा जमानत वा कुनै
�कारको नगद धरौट दािखल गरे को हकमा सो सम्पि�बाट खाम्ने ज�त रकमको ला�ग
उप�नयम (३) बमोिजम गर� रहनुपद� न ।
(५) उप�नयम (४) बमोिजम मोल कायम भएप�छ उ� अचल सम्पि�को �ललामको
सूचना सम्बिन्धत पक्षलाइर् �दइर् सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग �ललाम हुने �म�त र सम्पि�को
�ववरण स�हतको सावर्ज�नक सूचना गाउँपा�लका, िजल्ला �शासन कायार्लय, िजल्ला अदालत,
िजल्ला समन्वय स�म�तको कायार्लय तथा कोष तथा लेखा �नयन्�कको कायार्लयमा टाँस्न
लगाउनुपन�छ ।
(६) उप�नयम (५) बमोिजमको सूचनामा तो�कएको �दनमा उ� सूचनामा तो�कएको
सम्पि� प��कत� मोलबाट मा�थ बढाबढ ���या बमोिजम �ललाम गनुप
र् न�छ ।
(७) �ललाम ���यामा सम्भव भएसम्म िजल्ला अदालत, िजल्ला �शासन कायार्लय वा
स्थानीय �शासन कायार्लय, स्थानीय �हर� कायार्लय तथा गाउँपा�लका क्षे� �भ� रहे का अन्य
सरकार� कायार्लयका ��त�न�धलाइर् रोहवरमा रा�ुपन�छ ।
(८) उप�नयम (६) बमोिजम गदार् उ� सम्पि� कसै ले प�न �ललाम सकार नगरे मा
सो�ह ���याबाट पुनः दो�ोपटक �ललाम गनुप
र् न�छ तथा दो�ोपटक गदार् प�न कसै ले �ललाम
सकार नगरे मा भराइर्पाउने पक्ष �नवेदकलाइर् नै उ� सम्पि� प��कत� मोलमा सकार गनर्
लगाउनुपन�छ ।
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(९) उप�नयम (८) बमोिजम गदार् �नवेदकले सम्पि� सकार गनर् नचाहे मा प�छ अक�
जेथा खुल्न आएका बखत कानून बमोिजम गन�गर� �नजको �नवेदन तामेल�मा राखी �ललाममा
चढाइर्एको सम्पि� फुकुवा गर��दनुपछर् ।
(१०) यस �नयममा अन्य� जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न गाउँपा�लकाको कुनै
रकम असुल उपर गन� �ममा �ललाम गदार् कसै ले सकार नगरे मा ज�तमा सकार हुन्छ त्य�तमा
नै सो सम्पि� �ललाम गर� �ा� रकम सदरस्याहा गर� नपुग रकमको हकमा कानून बमोिजम
अन्य सम्पि� वा ���याबाट असुलउपर गनुप
र् न�छ ।
२४. तायदात गन� ���याः (१) अ�भलेख अ�धकार�ले सम्पि� तायदात गनुप
र् दार् किम्तमा वडा सिचव
स्तरको कमर्चार� खटाइर् त्यस्तो अचल सम्पि�को चलनचल्तीको मूल्य स्प� खुल्ने गर�
तायदात गनर् लगाउनुपन�छ ।
(२) उप�नयम (१) बमोिजम तायदात गन� कमर्चार�ले तायदात गनुप
र् न� सम्पि�को
चलनचल्तीको मूल्य कायम गन� �योजनले प��कत� मोल कायम गर� मुच ुल्का खडा गर�
अ�भलेख अ�धकार�समक्ष ��तवेदन स�हत पेश गनुप
र् न�छ ।
(३) उप�नयम (२) बमोिजम प��कत� मोल कायम गदार् दे हाय बमोिजमक कुरालाइर्
आधार �लइर् कायम गनुप
र् न�छः
क. �नवेदकले �नवेदनमा खुलाएको मूल्य,
ख. �नणर्यमा उल्लेख भएको भए सो मूल्य,
ग. पक्षले जमानत वा कुनै अन्य �योजनको ला�ग कायर्पा�लका समक्ष
�नवेदन �दँदा खुलाएको मूल्य,
घ. तायदात गदार् भै आएको स्थानीय मूल्याँकन अनुसारको मूल्य,
ङ. मालपोत कायार्लयले कायम गरे को न्यूनतम मूल्य,
च. अन्य कुनै �योजनले कुनै सरकार� �नकायले कुनै मूल्य कायम गरे को
भए सो मूल्य,
छ. प��कत� मोल कायम गनुभ
र् न्दा तत्काल अगावै कुनै ख�रद�ब�� भएको
भए सो मूल्य ।
स्प��करणः “प��कत� मोल” भ�ाले अचल सम्पि� �ब�� गनुप
र् दार् �ब��हुने
न्युनतम मूल्यलाइर् सम्झनुपछर् ।
(४) उप�नयम (३) बमोिजम गदार् दे हाय बमोिजमको कुरालाइर् समेत ध्यानमा रा�ुपन�छः
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क. औ�ो�गक वा व्यापा�रक वा आवास क्षे� लगायत सडक स�ालसँग
जो�डएको छ वा छै न; तथा
ख. गाउँक्षे��भ� पन� घरको हकमा घरको वतर्मान अवस्था सम्बन्धमा
�ा�व�धक मुल्याँकन ��तवेदन ।
२५. खाम्नेज�त मा� �ललाम गनुप
र् न�ः (१) कायर्पा�लकाले ऐनको दफा ७९ बमोिजम �ललाम गदार्
असुलगनुप
र् न� बाँ�क खाम्ने ज�त सम्पि�मा� �ललाम गनुप
र् न�छ ।
(२) सम्पि� �ललाम गदार् सकार भएको रकम असुलउपर गनुप
र् न� भन्दा ब�ढ भएमा सो
ब�ढ भएको ज�त रकम सम्पि�वाल पक्षलाइर् �फतार् गर��दनुपछर् ।
(३) उप�नयम (२) बमोिजम रकम �फतार् पाउने पक्ष �ललाम गदार्को बखत उपिस्थत
नभएको भए रकम �फतार् �लन आउनुभनी �नजको नाममा सात �दनको सूचना जार� गर�िझकाइर्
रकम �फतार् गनुप
र् छर् ।
(४) उप�नयम (३) बमोिजम गदार् सम्बिन्धत पक्ष रकम �फतार्�लन नआएमा उ� रकम
सि�तकोषमा दािखल गर� आम्दानीबाँ�ध सदरस्याहा गनुप
र् छर् ।
(५) अ�भलेख अ�धकार�ले एनको दफा ७९ बमोिजम �ललाम गरे को सम्पि� सकार गन�
पक्षको नाममा सम्पि� दतार् नामसार�को ला�ग सम्बिन्धत कायार्लय वा �नकायमा प�ाचार गर�
�नजलाइर् सम्पि�को चलनपूज� उपलब्ध गराइर् आवश्यक परे सो सम्पि�को चलन चलाइर्
�दनुपछर् ।
(६) अन्य� जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न एनको दफा ७९ बमोिजमको �ललाम
���या अगाडी ब�ढसकेप�छ भराउनुपन� रकम बुझाउन ल्याए प�न सो रकम नबुिझ सम्पि�
�ललाम गनुप
र् न�छ ।
२६. �ललाम उपरको उजुर�ः

(१) यस �नयमावल� बमोिजम भएको �ललामको ���यामा िच�

नबुझ्ने पक्षले जुन ���या उपर िच� नबुझेको हो सो भएको पन्� �दन �भ� न्या�यक स�म�त
समक्ष उजुर� पेश गर� भएको आदे श बमोिजम गनुप
र् न�छ ।
२७. �बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचर्ः (१) यस �नयमावल� बमोिजम �बगो भराउँदा
वा

चलनचलाउँदा

लागेको

खचर्

�बगो

भर��दनुपन�

वा

चलन�दनुपन�

सम्बिन्धत

पक्षले

व्यहोनुप
र् न�छ ।
२८. न�ल �लनको लागी �नवेदन �दनुपन�ः (१) ऐनको दफा ८५ बमोिजम न�ल �लनको लागी
अनुसूची १६ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनुपन�छ ।
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२९. न�ल दस्तुरः (१) सम्बिन्धत अ�धकार�ले

ऐनको दफा ८५ बमोिजम न�ल वा फोटो िखच्नको

ला�ग �नवेदन �दने पक्षसँग दे हाय बमोिजमको दस्तुर �लइर् न�ल उपलब्ध गराउनुपन�छः
क. न�लको हकमा स�ल पानाको ��त पृ�को रू ५।– रुपैयाँको दरले;
ख. स�म�तको �नणर्य कागजको हकमा ��त स�ल पानाको ��त पृ�को रू ५।–
रुपैयाँको दरले; तथा
ग. �लखत कागजप�को न�ल न�लइर् फोटो िखच्न चाहे मा ��त पानाको रू ५।–
रुपैयाँको दरले ।
(२) उप�नयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न �च�लत कानून बमोिजम
न�ल दस्तुर नलाग्ने पक्षलाइर् यस �नयम बमोिजमको दस्तुर लाग्नेछैन ।
(३) यस �नयम बमोिजम न�ल उतार गर� लै जाने पक्षले न�ल उतार गदार् लागेको
खचर्को व्यवस्था आफै गनुप
र् न�छ ।
३०. दस्तुर उल्लेख गन�ः (१) न�ल �मािणत गन� सम्बिन्धत अ�धकार�ले न�ल �मािणत गदार्
न�ल लै जाने पक्षको नाम थर तथा उजुर�मा है �सयतका साथै न�ल उतार गरे वापत दािखल
गरे को दस्तुर र न�ल पाना समेत उल्लेख गर� न�ल �दएको व्यहोरा जनाइर् न�ल �मािणत
गनुप
र् न�छ ।
३१. दस्तुर च ु�ा नभइर् न�ल न�दइनेः (१) सम्बिन्धत अ�धकार�ले ऐनको दफा ८५ बमोिजम
न�ल माग्ने पक्षले न�ल उतार गदार् �नयम २९ बमोिजम लाग्ने दस्तुर दािखल नगदार्सम्म
न�ल �दनुहद
ु ै न र सो न�लको आ�धका�रकता �मािणत गनर् पाउनेछैन ।
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अनुसूची-१
(�नयम ३ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
उजुर�को ढाँचा
न्या�यक स�म�त
हे लम्बु गाँउपा�लका समक्ष दायर गरे को
उजुर�-प�
....................बस्ने.....को

ना�त/ना�तनी........को

छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

पक्ष/बाद�

......वषर्....को................................................................................१
(एक भन्दा बढ� बाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक बाद�को हकमा उल्लख गन�)

�वरु�
....................बस्ने.....को

ना�त/ना�तनी........को

छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

......वषर्....को................................................................................१

�वपक्षी/��तबाद�

(एक भन्दा बढ� ��तबाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक ��तबाद�को हकमा उल्लख गन�)

मु�ाः- ...................
१. म/हामी उजुर�वाला �नम्न �करणहरुमा लेिखए बमोिजम उजुर� गदर्छु/गदर्छ� :
क.
ख.
ग.
घ.
ङ.

(उजुर�को �वषयवस्तु दाबी गन� आधार र �नवेदन दाबी उल्लेख गन�)

२. यो उजुर�.......ऐन....को दफा..... बामोिजम यसै न्या�यक स�म�तको अ�धकारक्षे� �भ� पदर्छ ।
३. �वपक्ष◌ी/हरुलाई यस◌ै स�म�तबाट म्याद तामेल गन� व्यवस्था ग�र पाउँ ।
४. �स्तुत मु�ामा अ�धव�ा............. (�.प.नं. ......) लाई �नयु� गरे को छु । वा �स्तुत मु�ामा
ु न
हालसम्म कानून व्यवसायी मुकरर गरे को छै न । प�छ �नयु� हुनह
ु े कानून व्यवसायीले मेरा
तफर्बाट गनुह
र् न
ु े बहस समेतलाई यसै उजुर�-प�को अ�भ� अंग मा�न पाऊँ ।
५. यो उजुर� हदम्याद�भ�ै रहे को छ ।
६. म/हामी उजुर�वालालाई यस �वषयमा उजुर� गन� हकदै या छ ।
७. यस �वषयमा अन्य� कह� ँ कतै कुनै �नकायमा कुनै �कारको उजुर� �दएको छै न ।
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८. उजुर� वापत लाग्ने दस्तुर यसै �नवेदन साथ सं ग्लन गरे को छु ।
९. उजुर� दा�ब पु�� गन� �माणःक.
ख.
ग.
साक्षीःक.
ख.
ग.
१०. यसमा लेिखएका व्यहोरा ठ◌ीक साँचो सत्य हुन,् झु�ा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला बुझउँला
।
उजुर�वाला
नामः
इ�त सम्वत् ....... साल...........म�हना................गते.............रोज शुभम् ।

13

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

अनुसूची-२
(�नयम ४ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
न्या�यक स�म�त
हे लम्बु गाँउपा�लका
उजुर� दतार् गरे को �नस्साको ढाँचा
तपाई ...................... बस्ने ............................ले ........................बस्ने ...................
�वरु�मा ................. उजुर� दतार् गनर् ल्याएकोमा तप�सल अनुसार दतार् गर� यो �नस्सा जार�
ग�र�दएको छ ।
तप�सल
दतार् नं. ...................
दतार् �म�त. ..................
दतार् अ�धकार�
दस्तखतः...........
नामः...............
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अनुसूची-३
(�नयम ५ को उप�नयम (२) सँग सम्बिन्धत)
तारे ख भरपाइर्को ढाँचा
न्या�यक स�म�त
हेलम्बु गाउँपा�लकामा खडा ग�रएको तारे ख भरपाई
बाद�

��तबाद�

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

...................
मु�ा ....................

�म�त ...................... मा ............................ तारे ख भएकोले ............ सोह� �दन ........... बजे
न्या�यक स�म�तको कायार्लयमा हािजर हुनेछु भ�न स�ह गन�,
बाद� ................

��तबाद� ................
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अनुसूची-४
(�नयम ६ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
ता�रख पचार्को ढाँचा
न्या�यक स�म�त
हे लम्बु गाउँपा�लकाबाट
जार� भएको तारे खको पचार्
बाद�

��तबाद�

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

.................
मु�ाः ......................

�म�त ............... मा .................... तारे ख भएकोले

........ बजे हािजर हुन आउनुहोला ।
फाँटवालाको दस्तखत
�म�त .................
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अनुसूची-५
(�नयम ७ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
��तउ�रको ढाँचा
न्या�यक स�म�त समक्ष पेश गरे को
��तउ�र-प�
....................बस्ने.....को

ना�त/ना�तनी........को

छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

......वषर्....को................................................................................१
(एक भन्दा बढ� बाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक बाद�को हकमा उल्लख गन�)

��तउ�रकतार्
/��तबाद�

�वरु�
....................बस्ने.....को

ना�त/ना�तनी........को

छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

......वषर्....को................................................................................१

�वपक्षी/बाद�

(एक भन्दा बढ� ��तबाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक ��तबाद�को हकमा उल्लख गन�)

�वषय◌ः .......................... ।
उिल्लिखत �वपक्षी भएको उ� मु�ामा यस सम्मा�नत न्या�यक स�म�तबाट मेरो/हा�ो नाममा जार�
भएको म्याद �म�त २०....../.../.... मा �ा� भएकोले सो उजुर�का सम्बन्धमा ऐनको म्याद �भ�ै
दे हायको व्यहोराको ��तउ�रप� �लई उपिस्थत भएको छु ।
१. वाद�ले दावी गरे का �वषयहरुका सम्बन्धमा मेरो भएको व्यहोरा �नम्न �करणहरुमा खुलाएको छु ।
क.
ख.
ग.
घ.
२. �स्तुत मु�ामा अ�धव�ा............. (�.प.नं. ......) लाई �नयु� गरे को छु । वा �स्तुत मु�ामा
ु न
हालसम्म कानून व्यवसायी मुकरर गरे को छै न । प�छ �नयु� हुनह
ु े कानून व्यवसायीले मेरा
तफर्बाट गनुह
र् न
ु े बहस बुंदा समेतलाई यसै ��तउ�र प�को अ�भ� अंग मा�न पाऊँ ।
५.

�स्तुत ��तउ�र प� दतार् गनर् लाग्ने दस्तुर यसै साथ सं लग्न गरे को छु ।
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६.

सं लग्न �माण कागजात :
क.
ख.
साक्षीःक.
ख.

७.

यसमा लेिखएको व्यहोरा �ठक साँचो छ, झु�ा ठहरे कानून बमोिजम सं हल
ु ा बुझाउला ।

��तउ�रकतार्
नामः
इ�त सम्वत् ....... साल...........म�हना................गते.............रोज शुभम् ।
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.............................

अनुसूची-६
(�नयम ९ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत
म्यादको ढाँचा
न्या�यक स�म�त
हे लम्बु गाँउपा�लकाबाट जार� भएको म्याद
उजुर� दतार् नं. .................
उजुर�ः .....................
.................. िजल्ला .................. गाँउपा�लका वडा नं .... बस्ने .......... को छोरा/छोर�/प�त/पि�
वषर्.... को ��तबाद� .................... को नामको १५ (�न्ध) �दने म्याद सूचना ।
.................. िजल्ला .................. गाँउपा�लका वडा नं .... बस्ने .......... को छोरा/छोर�/प�त/पि�
वषर्.... को .............................ले तपाई �वरु� ......................... उजुर� दतार् गरे को हुँदा सो
�नवेदन र �माणहरुको ��त�ल�प यसै साथ सं लग्न ग�र पठाईएको छ । अतः तापईले म्याद बुझेको वा
�रत पुवक
र्
तामेल भएको �म�तले �न्ध �दन �भ� आफ्नो �लिखत व्यहोरा स�हत आफ� वा कानून
बमोिजमको वारे श माफर्त यस कायार्लयमा हािजर हुन आउनहोला । अन्याथ कानून बामोिजम हुने
जानकार� गराईन्छ ।
काम तामेल गन�ः
......... नं वडा कायार्लय
कामर्चार�को नामः .............
हस्ताक्षरः ......................
कायार्लयको छापः ...................
बुिझ�लने व्यि�ः
नामः ............................
हस्ताक्षरः ......................
ई�त सम्वत् ............. साल ............ मा�हना ....... गते रोज ....... शुभम् ।
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अनुसूची-७
(�नयम १० को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
�नणर्यको ढाँचा
न्या�यक स�म�त
हे लम्बु गाउँपा�लका
सं योजक �ी.........................................................................................
सदस्य �ी...........................................................................................
सदस्य �ी...........................................................................................
�नणर्य
(उजुर� दतार् नं.)
उजुर�ः.........................
....................बस्ने.....को

ना�त/ना�तनी........को

छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

......वषर्....को................................................................................१

बाद�

(एक भन्दा बढ� बाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक बाद�को हकमा उल्लख गन�)
�वरु�
....................बस्ने.....को

ना�त/ना�तनी........को

छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

......वषर्....को................................................................................१

��तबाद�

(एक भन्दा बढ� ��तबाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक ��तबाद�को हकमा
उल्लख गन�)
यस स�म�त समक्ष स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) ञ वमोिजम उजुर� दतार्
भई आएको �स्तुत उजुर�को तथ्य एंव �नणर्य यस�कार रहे को छः१. (उजुर�को सं िक्ष� व्यहोरा) ।
२. (��तबाद�को �लिखत जवाफको सं िक्ष� व्यहोरा) ।
३. उजुर�का दुवै पक्षलाई मेल�मलाप गराउन �योजनका ला�ग हे लम्बु गाउँपा�लका वडा नं........,
................. मा रहे को मेल�मलाप केन्�मा पठाउँदा मेल�मलाप हुन नसक� फ�कर् आएको ।
४. (साक्षी/�माण/�न�रक्षण तथा सव�क्षणको आ�दको सं िक्ष� व्यहोरा) ।
५. (कानून व्यावसायीको बहस, पैरबीको सं िक्ष� व्यहोरा) ।
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�नणर्य
(�नणर्यको ठहर र करण)
तपिशल
१.

सरोकारवालाले न�ल माग गनर् आएमा �नयमानुसार दस्तुर �लई न�ल �दनु ।

२.

यो �नणर्यमा िच� नवुझे ३५ �दन�भ� �सन्धुपाल्चोक िजल्ला अदालतमा पुनरावेदन गनर् जानु भ�न
�त्यथ�लाई सुनाई�दनु ।

३.

म्याद�भ� पुनरावेदन नपरे मा कानून वमोिजम �नणर्य कायार्न्वयन गनु/
र् गराउनु ।

ई�त सम्वत् ............. साल...................म�हना......................गते रोज...... शुभम् ।
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अनुसूची-८
(�नयम ११ को उप�नयम (१) को सँग सम्बिन्धत)
अन्त�रम सं रक्षणात्मक आदे शको ढाँचा
न्या�यक स�म�त
हेलम्बु गाँउपा�लका
सं योजक �ी.........................................................................................
सदस्य �ी...........................................................................................
सदस्य �ी...........................................................................................
आदे श
(उजुर� दतार् नं.)
उजुर�ः ...............
....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�
......वषर्....को................................................................................१

बाद�

(एक भन्दा बढ� बाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक बाद�को हकमा उल्लख गन�)

�वरु�
....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�
......वषर्....को................................................................................१

��तबाद�

(एक भन्दा बढ� ��तबाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक ��तबाद�को हकमा उल्लख गन�)

यसमा �नवेदकको माग वमोिजम (..........आदे शको व्यहोरा..........) भ�न स्थानीय सरकार सं चालन ऐन
२०७४ को दफा ४९(८) वमोिजम यो अन्त�रम सं रक्षणात्मक आदे श जार� ग�र�दएका छ� । यो
आदे श �म�सल सामेल राखी �वपक्षीलाई लेखी पठाई�दनु । यो आदे श अनुसार उपचार भएको जानकार�
�ा� ग�र �म�सल सामेल रा�ु र �नयमानुसार पेश गनुर् ।
ई�त सम्वत् ................... साल ..........म�हना....गते रोज.............शुभम् ।
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अनुसूची-९
(�नयम १४ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
�मलाप�को ला�ग �नवेदनको ढाँचा
न्या�यक स�म�त
हेलम्बु गाँउपा�लक समक्ष पेश गरे को
ु �नवेदनप�
�मलाप�को सं य�
....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

बाद�

......वषर्....को................................................................................१
(एक भन्दा बढ� बाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक बाद�को हकमा उल्लख गन�)

�वरु�
....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�
......वषर्....को................................................................................१

��तबाद�

(एक भन्दा बढ� ��तबाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक ��तबाद�को हकमा उल्लख गन�)

उजुर�ः.............................. ।
हामी �नवेदक �नवेदन वपत लाग्ने दस्तुर यस साथ सं लग्न ग�र �नम्न बमोिजमको �नवेदन गदर्छौ◌ः
१. (उजुर�को सं िक्ष� व्यहोरा) ।
२. (��तबाद�को �लिखत जवाफको सं िक्ष� व्यहोरा) ।
३. (..........�मलेको कुराका व्यहोरा......) दुवै पक्ष सहमत भएकाले ..................ऐन को
�नयम ......... �नम्न लेिखए वमोिजम �मलाप� ग�र पाउँ ।
४. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला वुझाउँला ।
�नवेदकहरु
बाद�

��तबाद�

नामः

नामः

हस्ताक्षरः

हस्ताक्षरः

इ�त सम्वत् ............. साल...................म�हना......................गते रोज......... शुभम् ।

23

अनुसूची-१०
(�नयम १५ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
�मलाप�को ढाँचा

�लिखतम हामी तप�सल खण्डमा उल्लेिखत व्यि�हरु आगे हामीहरुवीच सम्मा�नत यस न्या�यक
स�म�तमा �वचाराधीन ........ उजुर�मा भएको व्यहोरा यस�कार छ: (.............�नवेदनको सं िक्ष�
व्यहोरा ..........) । (........ ��तउ�रको सं िक्ष� व्यहोरा ..........) । उपरो� तथ्य रहे को उजुर�मा
हामी �नवेदकहरु �बचमा आपसी सल्लाह हुदा हामीहरुको �वचमा जे जस्तो अवस्थाको दावी िज�कर
रह� उजुर� �वचाराधीन रहे को भए ताप�न आपसी झगडा नगर� �मलाप� माफर्त मु�ाको टु�ो लगाऊ
भनी

आपसी

सल्लाह

हुदा

�म�ल

आएको

व्यहोरा

यो

छ

क�

(............�मलेको

कुराका

व्यहोरा.................) ........... ऐनको दफा ............. बमोिजम �मलाप� गर� पाउन पेश गरे को
ु
सं य�
�नवेदनप� बमोिजम �स्तुत �मलाप�को कागज लेिख लेखाई स�हछाप गर� सम्मा�नत ल�लतपुर
िजल्ला अदालत समक्ष पेश गरे का छौ ।

तप�सल
....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�
......वषर्....को................................................................................१
( यसै बमोिजम �ववरण �त्येक �नवेदकको हकमा उल्लख गन�)

ई�त सम्वत् .......... साल .......... म�हना .....गते रोज..... शुभम् .........................।
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अनुसूची-११
(�नयम १७ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
मेल�मलापकतार्मा सूचीकृत हुने �नवेदन ढाँचा

�ीमान् सं योजक ज्यू
न्या�यक स�म�त

हेलम्बु गाउँपा�लका

फोटो

हेलम्बु, �सन्धुपाल्चोक ।
�वषय◌ः मेल�मलापकतार्मा सूचीकृत हुन पाउँ ।

�स्तुत �वषयमा तप�सलमा उिल्लिखत कागजातहरुको ��त�लपी साथै राखी न्या�यक स�म�त,
हे लम्बु गाउँपा�लका अन्तगर्तका सामुद�यक मेल�मलाप केन्�, वडा नं. ............... मा सूचीकृत भई
मेल�मलाप गराउन अनुमती पाउँ भनी �नवेदन गदर्छु ।
तप�सल
१)

नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी,

२)

स्नातक तहसम्म उ�तणर् गरे को शैिक्षक �माणप�को ��त�लपी,

३)

मेल�मलापकतार्को ता�लम�ा� गरे को �माणप�को ��त�लपी,

४)

मेल�मलाप सम्बन्धी अनुभव र

५)

व्यि�गत �ववरण (Bio- data)
�नवेदक
नाम थरः ..........
दस्तखतः ...........
�म�तः .............
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अनुसूची-१२
(�नयम १८ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
सूचीकृत मेल�मलापकतार् अ�ाव�धक गनर्को ला�ग �नवेदन ढाँचा
�ीमान् सं योजक ज्यू
न्या�यक स�म�त

हेलम्बु गाउँपा�लका
हेलम्बु, �सन्धुपाल्चोक ।

�वषयः अ�ाव�धक गर� पाउँ ।
�स्तुत �वषयमा तप�सलमा उिल्लिखत कागजातको ��त�लपी साथै राखी न्या�यक स�म�त, हे लम्बु
गाउँपा�लका अन्तगर्तका सामुद�यक मेल�मलाप केन्�, वडा नं. ............... मा सूचीकृत भई
मेल�मलाप गनर् अनुमती पाएकोमा �नयमानुसार अ�ाव�धक गर� पाउ भनी �नवेदन गदर्छु ।
तप�सल
१) प�रचयप�को ��त�ल�प
�नवेदक
नाम थरः .......................
प�रचय-प� नं. .................
दस्तखतः .......................
�म�तः .........................
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अनुसूची-१३
(�नयम २० को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
भ�रभराई पाँउ भ�े �नवेदनको ढाँचा
न्या�यक स�म�त
हेलम्बु गाँउपा�लका समक्ष पेश गरे को
�नवेदन प�
�वषयः भ�रभराई पाउँ भ�े वारे ।

....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

बाद�

......वषर्....को................................................................................१
(एक भन्दा बढ� बाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक बाद�को हकमा उल्लख गन�)

�वरु�
....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

��तबाद�

......वषर्....को................................................................................१
(एक भन्दा बढ� ��तबाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक ��तबाद�को हकमा उल्लख गन�)

उजुर�ः
म �नवेदक �नवेदन वापत लाग्ने दस्तुर साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन गदर्छु ।
१. (न्या�यक स�म�त वा अन्य पुनरावेदन �नकाय बाट समेत �नणर्य/फैसाल अिन्तम भएको व्यहोरा)
२. (भ�र भराई पाउनु पन� रकम र त्यसको �ोत)
३. सं ग्लन कागजातहरु:
क.
ख.

४. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला वुझाउँला ।
�नवेदक
�नज..............
ई�त सम्वत् .......... साल .......... म�हना .....गते रोज..... शुभम् ।
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अनुसूची-१४
(�नयम २१ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
चलन चलाउने �नवेदनको ढाँचा
न्या�यक स�म�त
हेलम्बु गाँउपा�लका समक्ष पेश गरे को
�नवेदन प�
�वषयः चलन चलाई पाउँ भ�े वारे ।

....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

बाद�

......वषर्....को................................................................................१
(एक भन्दा बढ� बाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक बाद�को हकमा उल्लख गन�)

�वरु�
....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�

��तबाद�

......वषर्....को................................................................................१
(एक भन्दा बढ� ��तबाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक ��तबाद�को हकमा उल्लख गन�)

उजुर�ः
म �नवेदक �नवेदन वापत लाग्ने दस्तुर साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन गदर्छु ।
५. (न्या�यक स�म�त वा अन्य पुनरावेदन �नकाय बाट समेत �नणर्य/फैसाल अिन्तम भएको व्यहोरा)
६. (चलन चलाई �दन पन� सम्पि�को �ववरण)
७. सं ग्लन कागजातहरु:
ग.
घ.

८. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला वुझाउँला ।
�नवेदक
�नज..............
ई�त सम्वत् .......... साल .......... म�हना .....गते रोज..... शुभम् ।
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अनुसूची-१५
(�नयम २२ को उप�नयम (२) सँग सम्बिन्धत)
सम्प�त रो�ाको अदे शको ढाँचा
सं योजक �ी.........................................................................................
सदस्य �ी...........................................................................................
सदस्य �ी...........................................................................................
आदे श
(उजुर� दतार् नं.)
उजुर�ः ...............
....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�
......वषर्....को................................................................................१

बाद�

(एक भन्दा बढ� बाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक बाद�को हकमा उल्लख गन�)

�वरु�
....................बस्ने.....को ना�त/ना�तनी........को छोरा/छोर�/प�ी/प�त/बुहार�
......वषर्....को................................................................................१

��तबाद�

(एक भन्दा बढ� ��तबाद� भए यसै बमोिजम �ववरण �त्येक ��तबाद�को हकमा उल्लख गन�)

यसमा �नवेदकको माग वमोिजम (..........आदे शको व्यहोरा..........) भ�न स्थानीय सरकार सं चालन ऐन
२०७४ को दफा ४९(६) वमोिजम यो रो�ाको आदे श जार� ग�र�दएका छ� । यो आदे श �म�सल
सामेल राखी सम्विन्धत कायार्लयहरुमा पठाई�दनु । यो आदे श अनुसार रो�ा भएको जानकार� �ा� ग�र
�म�सल सामेल रा�ु र �नयमानुसार पेश गनुर् ।
ई�त सम्वत् ................... साल ..........म�हना....गते रोज.............शुभम् ।
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अनुसूची-१६
(�नयम २८ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत)
न�लको ला�ग �नवेदन

�ी न्या�यक स�म�त, हेलम्बु गाँउपा�लकामा पेस गरे को
न�लको �नवेदन प�
सम्वत् ........... सालको ................. नं. ...........
मु�ाः ...........
........................................................................................ �नवेदक/ बाद�/ ��तबाद�
�वरु�
.................................................................................................. बाद�/��तबाद�
म �नवेदक �नम्नबमोिजमको �लखत/ �माणको नक्कल स�मतको/आफ्नै तफर्बाट सार� �लन पाउँ भनी �नयम ७८
बमोिजमको दस्तुर साथै राखी �नवेदन गदर्छु :
न�ल माग गरे का �लखत/ �माण
१. .....................................................
२. .....................................................
यसमा लेिखएको बेहोरा ठ�क छ झूठा ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बुझाउँ ला ।
.............
�नवेदक
..................................................................................................................
(स�म�त �योजनको ला�ग)
�नवेदन दतार् नं.

�नवेदन दस्तुर (साधारण/जरुर� ) रु. .....

दतार् �म�तः

न�ल दस्तुर ��त पाना रु..............

र�सद नं.

का दरले पाना........को जम्मा रु. .........
जम्मा दस्तुर रु. ..............
....................
�मािणत गन� अ�धकृत

फाँटवालाको दस्तखत

मागबमोिजमको न�ल बुिझ�लएँ
.........................
�नवेदक

इ�त सम्वत् ............. साल......................म�हना......... गते रोज
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शुभम् ...............................।

आज्ञाले
भीमराज कोइराला
�मुख �शासक�य अ�धकृत
मूल्य रु. १५।- मा�
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