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

हेलम्ब ु गाउँकायर्पा�लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको �नयमावल� सवर्साधारणको जानका�रको 

लागी �काशन ग�रएको छ । 

सम्वत ्२०७७ सालको �नयमावल� नं. २ 

न्या�यक स�म�त स�ालन �नयमावल�, २०७७ 
�स्तावनाः हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको न्या�यक स�म�त स�ालन ऐन, २०७६ को दफा ८८ ले �दएको 

अ�धकारको �योग गर� हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाले यो �नयमावल� बनाएको छ । 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस �नयमावल�को नाम “न्या�यक स�म�त स�ालन �नयमावल�, 

२०७७” रहेको छ । 
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  (२) यो �नयमावल� गाउँ कायर्पा�लकाले स्वीकृत ग�र स्थानीय राजप�मा �कािशत गरे 

प�ात लाग ुहनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नयमावल�मा; 

क. “ऐन” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको न्या�यक स�म�त स�ालन ऐन, २०७६ सम्झन ुपदर्छ 

। 

३. उजरु�ः (१) ऐनको दफा ५ बमोिजम उजरु� �दंदा �च�लत कानून बमोिजम खलुाउनपुन� कुरा 

सबै खलुाइर् तथा परु् याउनपुन� ���या सबै परुा गर� अनसुचुी-१ बमोिजमको ढाँचामा �दनपुन�छ ।  

  (२) उप�नयम (२) मा लेिखए देिख बाहेक उजरु�मा देहाय बमोिजमको व्यहोरा समेत 

खलुाउनपुन�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 बाब ुर आमाको नाम, थर र स्थान 

प�ा लाग्नेगर� स्प� खलेुको वतन; 

(ग) गाउँपा�लकाको नाम स�हत वडा नं., गाँउ/टोलको नाम; 

(घ) उजरु� गनुर् परेको व्यहोरा र सम्पूणर् �ववरण; 

(ङ) गाउँपा�लकाले तोके अनसुारको दस्तरु बझुाएको र�सद वा �नस्सा; 

(च) स�म�तको क्षे�ा�धकार �भ�को उजरु� रहेको व्यहोरा र सम्बिन्धत कानून; 

(छ) बाद�ले दावी गरेको �वषय र सोसँग सम्बन्धीत �माणहरू; 

(ज) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पगेुको सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पि�सँग सम्बिन्धत �वषय भएकोमा सो सम्पि� चल भए रहेको स्थान, 

अवस्था तथा अचल भए चार�कल्ला स�हतको सबै �ववरण । 

४. �नस्सा �दनेः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोिजम बाद�लाई तारेख तो�क अनसूुची-२ 

बमोिजमको ढाँचामा उजरु� दतार्को �नस्सा �दनपुन�छ । 

५. तारेख भरपाईः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोिजमको तारेख भरपाई खडा गनुर् पदार् 

अनसूुची-३ बमोिजमको ढाँचामा �दन ुपन�छ ।  

६. तारेख पचार्ः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) बमोिजमको तारेख पचार् �दन ुपदार् अनसूुची-

४ बमोिजमको ढाँचामा �दन ुपन�छ ।  



3 
 

७. ��तउ�र �दनेः (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (३) बमोिजम �लिखत ��तउ�र �ददा 

अनसूुची-५ बमोिजमको ढाँचामा �दन ुपन�छ ।  

८. �लखतमा �रत परुा गनुर् पन�ः (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोिजमको �लखतमा 

देहाय बमोिजमको �रत परुा गनुर्पन�छ । 

(क) एफोर साइज को नेपाल� कागजमा बायाँ तफर्  पाँच सेिन्ट�मटर, प�हलो प�ृमा 

शीरतफर्  दश सेिन्ट�मटर र त्यसप�छको प�ृमा पाँच सेिन्ट�मटर छोडेको तथा 

�त्येक प�ृमा बि�स हरफमा नबढाइर् कागजको एकातफर्  मा� लेिखएको, 

(ख) �लखत दतार् गनर् ल्याउने �त्येक व्यि�ले �लखतको �त्येक प�ृको शीर पछुारमा 

छोटकर� दस्तखत गर� अिन्तम प�ृको अन्त्यमा लेखात्मक तथा ल्याप्चे स�हछाप 

गरेको, 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले �लखत तयार गरेको भए �नजले प�हलो प�ृको बायाँ 

तफर्  �नजको कानून व्यवसायी दतार् �माणप� नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको 

�क�सम खलुाइर् दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) �लखतको अिन्तम �करणमा यस �लखतमा लेिखएको व्यहोरा �ठक साँचो छ, 

झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला भ�े उल्लेख गर� सो म�ुन �लखत 

दतार् गनर् ल्याएको वषर्, म�हना र गते तथा वार खलुाइर् �लखत दतार् गनर् ल्याउने 

व्यि�ले दस्तखत गरेको, । 

 तर व्यहोरा परुाइ पेश भएको �लखत �लनलाई यो उप�नयमले बाधा 

पारेको मा�नने छैन ।  

९. म्याद जार� गनुर् पन�ः (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (६) बमोिजम म्याद जार� गदार् 

अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा गनुर् पन�छ । 

१०. �नणर्य तयार गन�ः (१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (७) बमोिजम �नणर्य तयार गदार् 

अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा गनुर् पन�छ । 

 
 

 

११. अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश जार� गन�ः (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोिजम 

अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश जार� गदार् अनसूुची-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 देिख बाहेक दतार् 

अ�धकर�को काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 

क. पेश भएका उजरु�, ��तउ�र र अन्य �लखतहरु जाँच गर� र�त पगेुको भए कानून 

बमोिजम लाग्ने दस्तरु �लइर् दतार् गन� र दतार् गनर् न�मल्ने भए कारण जनाइर् दरपीठ 

गन�, 

ख. उजरु�मा �माणको ला�ग पेश भएका न�ल कागजलाइर् स�लसँग �भडाइर् �ठक 

देिखएमा �मािणत गन� र �म�सल सामेल रा�े तथा स�लमा के�ह कै�फयत देिखएमा 

सो जनाइर् सम्बिन्धत पक्षको स�हछाप गराइर् रा�,े 

ग. पेश भएका �लखत साथ संलग्न हनुपुन� �माण तथा अन्य कागजात छ वा छैन भए 

ठ�क छ वा छैन जाँच्ने, 

घ. स�म�तको आदेशले िझकाउनपुन� ��तबा�द, साक्षी वा अन्य व्यि�को नाममा म्याद जार� 

गन�, 

ङ. उजरु�का पक्षलाइर् तारेख वा पेशी तारेख तोक्ने, 

च. स�म�त समक्ष पेश हनुपुन� �नवेदन दतार् गर� आदेशको ला�ग स�म�त समक्ष पेश गन�, 

छ. कानून बमोिजम वारेस �लने तथा ग�ुकेो तारेख थाम्ने �नवेदन �लइर् आवश्यक 

कारवाह� गन�, 

ज. स�म�तबाट भएको आदेश कायार्न्वयन गन� गराउने, 

झ. स�म�तमा पेश वा �ा� भएका कागजप� बझु्ने, भरपाई गन� लगायतका कायर्हरु गन�, 

ञ. आवश्यकतानसुार स�म�तको तफर् बाट प�ाचार गन�, 

ट. स�म�तको आदेशले तामेल गनुर्पन� म्याद तामेल गन� गराउने, तामेल भएको म्यादको 

तामेल� जाँची र�तपूवर्कको नभए पनुः जार� गन� तथा अन्य अदालत वा �नकायबाट 

�ा� भएको गाउँपा�लका तामेल गर��दनपुन� म्याद तामेल गन� गराउने, 

ठ. �नणर्य �कताब र उजरु�को �म�सल िजम्मा �लने, 

ड. स�म�तमा दतार् भएका उजरु� तथा �नवेदन लगायतका कागजातको अ�भलेख तयार गन� 

र मा�सक वा वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुर्पन� �नकाय समक्ष ��तवेदन तयार गर� 

संयोजकबाट �मािणत गराइर् सम्बिन्धत �नकायमा पठाउने, 

ढ. आफ्नो िजम्मा रहेका उजरु�का �म�सलमा रहेका कागजातको र�तपूवर्क न�ल �दने, 
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ण. िजल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने गर� �नणर्य भएका उजरु�मा पनुरावेदन म्याद जार� 

गर� तामेल गन�गराउने, 

त. अदालत वा अन्य कुनै �नकायमा उजरु�को �म�सल वा कुनै कागजात पठाउनपुन� भएमा 

स�म�तलाइर् जानकार� गराइर् �म�सल वा कागजात पठाउने तथा �फतार् �ा� भएप�छ 

कानून बमोिजम सरुिक्षत रा� ेव्यवस्था �मलाउने, 

थ. �नणर्य �कताब िजम्मा �लन;े तथा 

द. पेश भएका �नवेदन लगायतका कागजातमा स�म�तबाट आदेश हनुपुन� वा �नकासा 

�लनपुन�मा स�म�त समक्ष पशे गन� । 

१३. अ�भलेख अ�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकारः (१) ऐनमा अन्य� उल्लेख भए बाहेक 

अ�भलेख अ�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ । 

 (क) �नणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धीः 

(१) �नणर्य बमोिजम चलन चलाउनपुन�, कुनै कुरा �दलाइर् भराइर् �दनपुन� 

लगायतका �नणर्य कायार्न्वयनका ला�ग गनुर्पन� कायर्हरु गन� तथा �नणर्य 

कायार्न्वयनको अ�भलेख राखी कानून बमोिजम �ववरण पठाउनपुन� 

�नकायहरुमा �ववरण पठाउने, 

(२) �नणर्य कायार्न्वयनको �ममा �नवेदन �दएका पक्षहरुको वारेस �लने, 

सकार गराउने, ग�ुकेो तारेख थमाउने लगायतका कायर्हरु गन�, 

(३) स�म�तको आदेशले रो�ा भएको वा अरु कुनै अदालत वा �नकायबाट 

रो�ा भै आएको जायजेथा अन्य अ�ा अदालतमा दािखल चलान गनुर्पन� 

भए सो गन�, 

(४) �नणर्य बमोिजम �ललाम गन� लगायतका अन्य कुनै काम गनुर्पन� भए सो 

समेत गन� तथा 

(५) लेिखए देिख बाहेकको कुनै कायर् �नणर्य कायार्न्वयनको �ममा गनुर्पन� 

भएमा स�म�त समक्ष पेश गर� आदेश बमोिजम गन� । 

 (ख) अ�भलेख संरक्षण सम्बन्धीः 

(१) अ�भलेख फाँटको रेखदेख गर� �नणर्य भएका �म�सल सरुिक्षत रा� े र 

कानून बमोिजम सडाउनेपन� कागजहरु सडाउने, 
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(२) �नणर्य भएका �म�सलहरुमा कागजात जाँच गर� दरुुस्त रहेनरहेको हेन� र 

�म�सल कानून बमोिजम गर� दरुुस्त अवस्थामा रा�े, 

(३) कानून बमोिजम सडाउने कागजको �ववरण तयार गर� सो �ववरण 

सरुिक्षत रहने व्यवस्था गन�, 

(४) अ�भलेख फाँटमा �ा� भएको �म�सलहरुको सालबसाल� अ�भलेख रा� ेर 

आवश्यकतानसुार �ववरण तयार गन� तथा 

(५) कुनै अदालत वा �नकायबाट अ�भलेखमा रहेको �म�सल वा कुनै कागजात 

माग भै आएमा र�तपूवर्क पठाउने र �फतार् �ा� भएप�छ र�तपूवर्क गर� 

सरुिक्षत रा� े। 

१४. �मलाप�को ला�ग �नवेदनः (१) ऐनको दफा ५२ को उपदफा (३) बमोिजम पेश ग�रने 

�मलप�को �नवेदको अनसूुची-९ बमोिजमको ढाँचामा हनु ुपन�छ । 

१५. �मलाप�ः (१) ऐनको दफा ५२ को उपदफा (६) बमोिजम ग�रने �मलाप� अनसूुची-१० 

बमोिजमको ढाँचामा गनुर् पन�छ । 

१६. मेल�मलापकतार्को योग्यताः (१) मेल�मलापकतार्को सूचीमा सूिचकृत हनुको देहायको योग्यता 

पगेुको हनुपुन�छ । 

क. नेपाल� नागा�रक, 

ख. कुनै राजनी�तक दल ��त आस्था राखी राजनी�तमा स��य नरहेको, 

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 परुा भएको,  

च. नै�तक पतन देिखने फौजदार� कसूरमा अदालनबाट सजाय नपाएको, 

छ. दामासाह�मा नपरेको, 

ज. होस ठेगानमा रहेको, 

झ. माथी योग्यतामा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता प�न ता�लम �लइ हाल काम 

गर�रहेकाको हकमा �नजलाइ �नरन्तरता �दन स�कन े। 
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१७. सूचीकृत हनु �नवेदन �दनपुन�ः (१) �नयम १६ बमोिजम योग्यता पगेुको व्यि�ले ऐनको दफा 

५८ को उपदफा (२) बमोिजम मेल�मलापकतार्को सूचीमा सूचीकृत हनु अनसूुची-११ 

बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दन ुपन�छ । 

१८. अ�ाव�धक गनर् �नवेदन �दनपुन�ः (१) ऐनको दफा ५९ को उपदफा (३) बमोिजम 

मेल�मलापकतार्हरुले आफ्नो नाम सूचीमा अ�ाव�धक गनर् अनसूुची-१२ बमोिजमको ढाँचामा 

�नवेदन �दन ुपन�छ । 

१९. मेल�मलापकतार्ले आचारण पालन गनुर् पन�ः (१) मेल�मलापकतार्ले देहाय बमोिजमको आचारण 

पालान गनुर् पन�छ । 

क. मेल�मलाप सम्बन्धी कारवाह� �नष्पक्ष ढ�ले सम्पादन गनुर्पन�, 

ख. कुनै पक्ष��त झकुाव, आ�ह, पूवार्�ह नरा� े वा राखेको देिखने कुनै आचरण वा 

व्यवहार नगन�, 

ग. कुनै पक्षलाइर् डर, �ास, झकु्यान वा �लोभनमा पार� मेल�मलाप गराउन नहनुे, 

घ. उजरु� कायम रहेको अवस्थामा उजरु�को कुनै पक्षसँग आ�थर्क कारोबारमा सँलग्न 

नहनुे, 

ङ. मेल�मलाप सम्बन्धमा बनेको �च�लत कानून तथा अन्य स्था�पत मान्यता �वपर�त 

आचरण गनर् नहनुे, 

च. मेल�मलापको �ममा पक्षहरुसँग सम्मानजनक, सदभावपूणर् र सबै पक्ष��त समान 

व्यवहार कायम गन�, 

छ. मेल�मलापको �ममा पक्षहरुले व्य� गरेको �वषयवस्तकुो गोपनीयता कायम रा�े 

तथा 

ज. मेल�मलापको �ममा पक्षबाट �ा� भएको कुन ै कागजात वा वस्त ु ���या सम्प� 

भएप�छ वा �नज ���याबाट अलग भएप�छ सम्बिन्धत पक्षलाइर् सरुिक्षत �फतार् गन� ।  

२०. भर�भराई गर� �दनेः (१) ऐनको दफा ७५ को उपदफा (१) बमोिजम भराई पाउने पक्षले 

अनसूुची-१३ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनपुन�छ । 

२१. चलनचलाई �दनेः (१) ऐनको दफा ७६ को उपदफा (१) बमोिजम चलान पाउन अ�भलेख 

अ�धकार�समक्ष अनसूुची-१४ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनपुन�छ । 

२२. सम्प�ी रो�ा रा� ेआदेशः (१) ऐनको दफा ७८ बमोिजम सम्पि� रो�ा रा� ेआदेश हनुे 

भएमा अनसूुची-१५ बमोिजमको ढाँचामा आदेश गनुर्पन�छ । 
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२३. सम्पि� �ललाम गदार् अपनाउनपुन� कायर्�व�धः (१) यस �नयम बमोिजम भर�भराउ गनुर्पन� �बगो 

वा कोटर् फ� वा त्यस्तै कुनै रकम असलुउपर गनर् ऐनको दफा ७७ को खण्ड (क) बमोिजम 

सम्पि�को �ववरण खलुाइर् दरखास्त परेमा त्यस्तो रकम भर��दनपुन� व्यि�लाइर् बझुाउनपुन� 

रकम बझुाउन सात �दनको म्याद �दइर् सूचना जार� गनुर्पछर् । 

  (२) उप�नयम (१) बमोिजमको म्यादमा रकम बझुाउन नल्याएमा त्यस्तो भर��दनपुन� 

व्यि�को भर�पाउने व्यि�ले देखाएको दफा ७७ को खण्ड (क) बमोिजमको सम्पि� तायदात 

गर�ल्याउनपुछर् ।  

  (३) दण्ड, ज�रवान, सरकार� �बगो वा कुनै अदालत वा �नकाय वा गाउँपा�लका वा 

स�म�तको �नणर्यले असलु उपर गनुर्पन� कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असलुउपर हनुपुन� व्यि�ले 

बझुाउन नल्याएमा �नजको जनुसकैु अचल सम्पि� फेला परेमा तायदात गर� रो�ा रा�पुछर् । 

  (४) उप�नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न जेथा जमानत वा कुनै 

�कारको नगद धरौट दािखल गरेको हकमा सो सम्पि�बाट खाम्ने ज�त रकमको ला�ग 

उप�नयम (३) बमोिजम गर� रहनपुद�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 हनु े�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 

लगाउनपुन�छ । 

  (६) उप�नयम (५) बमोिजमको सूचनामा तो�कएको �दनमा उ� सूचनामा तो�कएको 

सम्पि� प��कत� मोलबाट मा�थ बढाबढ ���या बमोिजम �ललाम गनुर्पन�छ । 

  (७) �ललाम ���यामा सम्भव भएसम्म िजल्ला अदालत, िजल्ला �शासन कायार्लय वा 

स्थानीय �शासन कायार्लय, स्थानीय �हर� कायार्लय तथा गाउँपा�लका क्षे� �भ� रहेका अन्य 

सरकार� कायार्लयका ��त�न�धलाइर् रोहवरमा रा�पुन�छ ।  

  (८) उप�नयम (६) बमोिजम गदार् उ� सम्पि� कसैले प�न �ललाम सकार नगरेमा 

सो�ह ���याबाट पनुः दो�ोपटक �ललाम गनुर्पन�छ तथा दो�ोपटक गदार् प�न कसैले �ललाम 

सकार नगरेमा भराइर्पाउने पक्ष �नवेदकलाइर् नै उ� सम्पि� प��कत� मोलमा सकार गनर् 

लगाउनपुन�छ । 
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  (९) उप�नयम (८) बमोिजम गदार् �नवेदकले सम्पि� सकार गनर् नचाहेमा प�छ अक� 

जेथा खलु्न आएका बखत कानून बमोिजम गन�गर� �नजको �नवेदन तामेल�मा राखी �ललाममा 

चढाइर्एको सम्पि� फुकुवा गर��दनपुछर् ।  

  (१०) यस �नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न गाउँपा�लकाको कुनै 

रकम असलु उपर गन� �ममा �ललाम गदार् कसैले सकार नगरेमा ज�तमा सकार हनु्छ त्य�तमा 

नै सो सम्पि� �ललाम गर� �ा� रकम सदरस्याहा गर� नपगु रकमको हकमा कानून बमोिजम 

अन्य सम्पि� वा ���याबाट असलुउपर गनुर्पन�छ । 

२४. तायदात गन� ���याः (१) अ�भलेख अ�धकार�ले सम्पि� तायदात गनुर्पदार् किम्तमा वडा सिचव 

स्तरको कमर्चार� खटाइर् त्यस्तो अचल सम्पि�को चलनचल्तीको मूल्य स्प� खलु्ने गर� 

तायदात गनर् लगाउनपुन�छ । 

  (२) उप�नयम (१) बमोिजम तायदात गन� कमर्चार�ले तायदात गनुर्पन� सम्पि�को 

चलनचल्तीको मूल्य कायम गन� �योजनले प��कत� मोल कायम गर� मचुलु्का खडा गर� 

अ�भलेख अ�धकार�समक्ष ��तवेदन स�हत पेश गनुर्पन�छ । 

  (३) उप�नयम (२) बमोिजम प��कत� मोल कायम गदार् देहाय बमोिजमक कुरालाइर् 

आधार �लइर् कायम गनुर्पन�छः 

क. �नवेदकले �नवेदनमा खलुाएको मूल्य, 

ख. �नणर्यमा उल्लेख भएको भए सो मूल्य, 

ग. पक्षले जमानत वा कुन ै अन्य �योजनको ला�ग कायर्पा�लका समक्ष 

�नवेदन �दँदा खलुाएको मूल्य, 

घ. तायदात गदार् भै आएको स्थानीय मूल्याँकन अनसुारको मूल्य, 

ङ. मालपोत कायार्लयले कायम गरेको न्यूनतम मूल्य, 

च. अन्य कुनै �योजनले कुन ैसरकार� �नकायले कुनै मूल्य कायम गरेको 

भए सो मूल्य, 

छ. प��कत� मोल कायम गनुर्भन्दा तत्काल अगावै कुनै ख�रद�ब�� भएको 

भए सो मूल्य । 

स्प��करणः “प��कत� मोल” भ�ाले अचल सम्पि� �ब�� गनुर्पदार् �ब��हनुे 

न्यनुतम मूल्यलाइर् सम्झनपुछर् । 

  (४) उप�नयम (३) बमोिजम गदार् देहाय बमोिजमको कुरालाइर् समेत ध्यानमा रा�पुन�छः 
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क. औ�ो�गक वा व्यापा�रक वा आवास क्षे� लगायत सडक स�ालसँग  

जो�डएको छ वा छैन; तथा 

ख. गाउँक्षे��भ� पन� घरको हकमा घरको वतर्मान अवस्था सम्बन्धमा 

�ा�व�धक मलु्याँकन ��तवेदन । 

२५. खाम्नेज�त मा� �ललाम गनुर्पन�ः (१) कायर्पा�लकाले ऐनको दफा ७९ बमोिजम �ललाम गदार् 

असलुगनुर्पन� बाँ�क खाम्ने ज�त सम्पि�मा� �ललाम गनुर्पन�छ । 

  (२) सम्पि� �ललाम गदार् सकार भएको रकम असलुउपर गनुर्पन� भन्दा ब�ढ भएमा सो 

ब�ढ भएको ज�त रकम सम्पि�वाल पक्षलाइर् �फतार् गर��दनपुछर् । 

  (३) उप�नयम (२) बमोिजम रकम �फतार् पाउने पक्ष �ललाम गदार्को बखत उपिस्थत 

नभएको भए रकम �फतार् �लन आउनभुनी �नजको नाममा सात �दनको सूचना जार� गर�िझकाइर् 

रकम �फतार् गनुर्पछर् । 

  (४) उप�नयम (३) बमोिजम गदार् सम्बिन्धत पक्ष रकम �फतार्�लन नआएमा उ� रकम 

सि�तकोषमा दािखल गर� आम्दानीबाँ�ध सदरस्याहा गनुर्पछर् । 

  (५) अ�भलेख अ�धकार�ले एनको दफा ७९ बमोिजम �ललाम गरेको 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 

�दनपुछर् । 

  (६) अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न एनको दफा ७९ बमोिजमको �ललाम 

���या अगाडी ब�ढसकेप�छ भराउनपुन� रकम बझुाउन ल्याए प�न सो रकम नबिुझ सम्पि� 

�ललाम गनुर्पन�छ । 

२६. �ललाम उपरको उजरु�ः  (१) यस �नयमावल� बमोिजम भएको �ललामको ���यामा िच� 

नबझु्ने पक्षले जनु ���या उपर िच� नबझेुको हो सो भएको पन्� �दन �भ� न्या�यक स�म�त 

समक्ष उजरु� पेश गर� भएको आदेश बमोिजम गनुर्पन�छ । 

२७. �बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचर्ः (१) यस �नयमावल� बमोिजम �बगो भराउँदा 

वा चलनचलाउँदा लागेको खचर् �बगो भर��दनपुन� वा चलन�दनपुन� सम्बिन्धत पक्षले 

व्यहोनुर्पन�छ । 

२८. न�ल �लनको लागी �नवेदन �दनपुन�ः (१) ऐनको दफा ८५ बमोिजम न�ल �लनको लागी 

अनसूुची १६ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनपुन�छ । 
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२९. न�ल दस्तरुः (१) सम्बिन्धत अ�धकार�ले  ऐनको दफा ८५ बमोिजम न�ल वा फोटो िखच्नको 

ला�ग �नवेदन �दने पक्षसँग देहाय बमोिजमको दस्तरु �लइर् न�ल उपलब्ध गराउनपुन�छः 

क. न�लको हकमा स�ल पानाको ��त प�ृको रू ५।– रुपैयाँको दरले; 

ख. स�म�तको �नणर्य कागजको हकमा ��त स�ल पानाको ��त प�ृको रू ५।–

रुपैयाँको दरले; तथा 

ग. �लखत कागजप�को न�ल न�लइर् फोटो िखच्न चाहेमा ��त पानाको रू ५।–   

रुपैयाँको दरले । 

  (२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �च�लत कानून बमोिजम 

न�ल दस्तरु नलाग्ने पक्षलाइर् यस �नयम बमोिजमको दस्तरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस �नयम बमोिजम न�ल उतार गर� लैजाने पक्षले न�ल उतार गदार् लागेको 

खचर्को व्यवस्था आफै गनुर्पन�छ । 

३०. दस्तरु उल्लेख गन�ः (१) न�ल �मािणत गन� सम्बिन्धत अ�धकार�ले न�ल �मािणत गदार् 

न�ल लैजाने पक्षको नाम थर तथा उजरु�मा है�सयतका साथै न�ल उतार गरेवापत दािखल 

गरेको दस्तरु र न�ल पाना समेत उल्लेख गर� न�ल �दएको व्यहोरा जनाइर् न�ल �मािणत 

गनुर्पन�छ । 

३१. दस्तरु 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 दस्तरु दािखल नगदार्सम्म 

न�ल �दनहुदैुन र सो न�लको आ�धका�रकता �मािणत गनर् पाउनेछैन ।  
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अनसूुची-१ 

(�नयम ३ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

उजरु�को ढाँचा 

न्या�यक स�म�त 

 हेलम्ब ुगाँउपा�लका समक्ष दायर गरेको 

उजरु�-प� 

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

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

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

 

पक्ष/बाद� 

�वरु�  

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

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

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

 

�वपक्षी/��तबाद� 

 

म�ुाः- ................... 

१. म/हामी उजरु�वाला �नम्न �करणहरुमा लेिखए बमोिजम उजरु� गदर्छु/गदर्छ� : 

(उजरु�को �वषयवस्त ुदाबी गन� आधार र �नवेदन दाबी उल्लेख गन�) 

क.    

ख.  
ग.  

घ.  

ङ.  

२. यो उजरु�.......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. �स्ततु म�ुामा अ�धव�ा............. (�.प.नं. ......) लाई �नय�ु गरेको छु । वा �स्ततु म�ुामा 

हालसम्म कानून व्यवसायी मकुरर गरेको छैन । प�छ �नय�ु हनुहुनुे कानून व्यवसायीले मेरा 

तफर् बाट गनुर्हनुे बहस समेतलाई यसै उजरु�-प�को अ�भ� अंग मा�न पाऊँ । 

५. यो उजरु� हदम्याद�भ�ै रहेको छ । 

६. म/हामी उजरु�वालालाई यस �वषयमा उजरु� गन� हकदैया छ ।  

७. यस �वषयमा अन्य� कह� ँकतै कुनै �नकायमा कुन ै�कारको उजरु� �दएको छैन ।  
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८. उजरु� वापत लाग्ने दस्तरु यसै �नवेदन साथ संग्लन गरेको छु । 

९. उजरु� दा�ब प�ु� गन� �माणः- 

क.  

ख.  

ग.  

साक्षीः- 

क.  
ख.  

ग.  

१०. यसमा लेिखएका व्यहोरा ठ◌ीक साँचो सत्य हनु,् झ�ुा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला बझुउँला 

।  

 

उजरु�वाला 

नामः  ............................. 

इ�त सम्वत ्....... साल...........म�हना................गते.............रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-२ 

(�नयम ४ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

न्या�यक स�म�त 

हेलम्ब ुगाँउपा�लका 

उजरु� दतार् गरेको �नस्साको ढाँचा 
 

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

�वरु�मा ................. उजरु� दतार् गनर् ल्याएकोमा तप�सल अनसुार 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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अनसूुची-३ 

(�नयम ५ को उप�नयम (२) सँग सम्बिन्धत) 

तारेख भरपाइर्को ढाँचा 

न्या�यक स�म�त  

हेलम्ब ुगाउँपा�लकामा खडा ग�रएको तारेख भरपाई 

 

बाद�           ��तबाद� 
.................             ...................  

म�ुा  .................... 

�म�त ...................... मा ............................ तारेख भएकोले ............ सोह� �दन ........... बजे 

न्या�यक स�म�तको कायार्लयमा हािजर हनुेछु भ�न स�ह गन�, 
  

बाद� ................         ��तबाद� ................ 
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अनसूुची-४ 

(�नयम ६ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

ता�रख पचार्को ढाँचा 

न्या�यक स�म�त 

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाबाट 

 जार� भएको तारेखको पचार् 
 

बाद�        ��तबाद� 
...............       ................. 

म�ुाः ...................... 
 

�म�त ............... मा .................... तारेख भएकोले  ........ बजे हािजर हनु आउनहुोला ।  

 

फाँटवालाको दस्तखत  

�म�त ................. 
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अनसूुची-५ 

(�नयम ७ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

��तउ�रको ढाँचा 

न्या�यक स�म�त समक्ष पशे गरेको 

��तउ�र-प� 

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

......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/बहुार� 

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

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

 

�वपक्षी/बाद� 

 

�वषय◌ः .......................... । 

उिल्लिखत �वपक्षी भएको उ� म�ुामा यस सम्मा�नत न्या�यक स�म�तबाट मेरो/हा�ो नाममा जार� 

भएको म्याद �म�त २०....../.../.... मा �ा� भएकोले सो उजरु�का सम्बन्धमा ऐनको म्याद �भ�ै 

देहायको व्यहोराको ��तउ�रप� �लई उपिस्थत भएको छु । 

१. वाद�ले दावी गरेका �वषयहरुका सम्बन्धमा मेरो भएको व्यहोरा �नम्न �करणहरुमा खलुाएको छु । 

क. 

ख. 

ग. 

घ. 
  

२. �स्ततु म�ुामा अ�धव�ा............. (�.प.नं. ......) लाई �नय�ु गरेको छु । वा �स्ततु म�ुामा 

हालसम्म कानून व्यवसायी मकुरर गरेको छैन । प�छ �नय�ु हनुहुनु ेकानून व्यवसायीले मेरा 

तफर् बाट गनुर्हनुे बहस बुंदा समेतलाई यसै ��तउ�र प�को अ�भ� अंग मा�न पाऊँ । 

५.  �स्ततु ��तउ�र प� दतार् गनर् लाग्ने दस्तरु यसैसाथ संलग्न गरेको छु । 
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६.  संलग्न �माण कागजात : 

क. 

ख.  

साक्षीः- 

क. 

ख. 

७.  यसमा लेिखएको व्यहोरा �ठक साँचो छ, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम संहलुा बझुाउला । 

                                                         ��तउ�रकतार्  

नामः  ............................. 

इ�त सम्वत ्....... साल...........म�हना................गते.............रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-६ 

(�नयम ९ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत 

म्यादको ढाँचा 

न्या�यक स�म�त 

हेलम्ब ुगाँउपा�लकाबाट जार� भएको म्याद 

उजरु� दतार् नं. ................. 

उजरु�ः ..................... 

               

.................. ि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� ......................... उजरु� दतार् गरेको हुँदा सो 

�नवेदन र �माणहरुको ��त�ल�प यसै साथ संलग्न ग�र पठाईएको छ । अतः तापईले म्याद बझेुको वा 

�रत पवुर्क तामेल भएको �म�तले �न्ध �दन �भ� आफ्नो �लिखत व्यहोरा स�हत आफ�  वा कानून 

बमोिजमको वारेश माफर् त यस कायार्लयमा हािजर हनु आउनहोला । अन्याथ कानून बामोिजम हनुे 

जानकार� गराईन्छ ।    

काम तामेल गन�ः  

......... नं वडा कायार्लय 

कामर्चार�को नामः ............. 

हस्ताक्षरः ...................... 

कायार्लयको छापः ................... 

बिुझ�लने व्यि�ः 

नामः ............................ 

हस्ताक्षरः ...................... 
 

ई�त सम्वत ्............. साल ............ मा�हना ....... गते रोज ....... शभुम ्। 
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अनसूुची-७ 

(�नयम १० को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

�नणर्यको ढाँचा 

न्या�यक स�म�त 

हेलम्ब ुगाउँपा�लका 

संयोजक �ी......................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................... 

�नणर्य 

(उजरु� दतार् नं.) 

उजरु�ः......................... 
 

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

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

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

 

बाद� 

�वरु�  

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

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

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

उल्लख गन�) 

 

��तबाद� 

यस स�म�त समक्ष स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) ञ वमोिजम उजरु� दतार् 

भई आएको �स्ततु उजरु�को तथ्य एंव �नणर्य यस�कार रहेको छः-  

१. (उजरु�को संिक्ष� व्यहोरा) ।  

२. (��तबाद�को �लिखत जवाफको संिक्ष� व्यहोरा) ।  

३. उजरु�का दवैु पक्षलाई मेल�मलाप गराउन �योजनका ला�ग हेलम्ब ुगाउँपा�लका वडा नं........, 

................. मा रहेको मेल�मलाप केन्�मा पठाउँदा मेल�मलाप हनु नसक� फ�कर्  आएको । 

४. (साक्षी/�माण/�न�रक्षण तथा सव�क्षणको आ�दको संिक्ष� व्यहोरा) ।   

५. (कानून व्यावसायीको बहस, पैरबीको संिक्ष� व्यहोरा) ।   
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�नणर्य 

(�नणर्यको ठहर र करण) 

तपिशल 

१. सरोकारवालाले न�ल माग गनर् आएमा �नयमानसुार दस्तरु �लई न�ल �दन ु।  

२. यो �नणर्यमा िच� नवझेु ३५ �दन�भ� �सन्धपुाल्चोक िजल्ला अदालतमा पनुरावेदन गनर् जान ुभ�न 

 �त्यथ�लाई सनुाई�दन ु।  

३. म्याद�भ� पनुरावेदन नपरेमा कानून वमोिजम �नणर्य कायार्न्वयन गनुर्/गराउन ु।  

ई�त सम्वत ्............. साल...................म�हना......................गते रोज...... शभुम ्। 
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अनसूुची-८ 

(�नयम ११ को उप�नयम (१)  को सँग सम्बिन्धत) 

अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेशको ढाँचा 

न्या�यक स�म�त 

हेलम्ब ुगाँउपा�लका 

संयोजक �ी......................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................... 

आदेश 

(उजरु� दतार् नं.) 

उजरु�ः ...............  

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

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

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

 

बाद� 

�वरु�  

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

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

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

 

��तबाद� 

 

यसमा �नवेदकको माग वमोिजम (..........आदेशको व्यहोरा..........) भ�न स्थानीय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को दफा ४९(८) वमोिजम यो अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश जार� ग�र�दएका छ� । यो 

आदेश �म�सल सामेल राखी �वपक्षीलाई लेखी पठाई�दन ु। यो आदेश अनसुार उपचार भएको जानकार� 

�ा� ग�र �म�सल सामेल रा� ुर �नयमानसुार पेश गनुर् ।  

 

ई�त सम्वत ्................... साल ..........म�हना....गते रोज.............शभुम ्। 
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अनसूुची-९ 

(�नयम १४ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

�मलाप�को ला�ग �नवेदनको ढाँचा 

न्या�यक स�म�त 

हेलम्ब ुगाँउपा�लक समक्ष पेश गरेको  

�मलाप�को संय�ु �नवेदनप� 

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

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

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

 

बाद� 

�वरु�  

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

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

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

 

��तबाद� 

उजरु�ः.............................. । 

हामी �नवेदक �नवेदन वपत लाग्ने दस्तरु यस साथ संलग्न ग�र �नम्न बमोिजमको �नवेदन गदर्छौ◌ः 

१. (उजरु�को संिक्ष� व्यहोरा) ।  

२. (��तबाद�को �लिखत जवाफको संिक्ष� व्यहोरा) ।  

३.  (..........�मलेको कुराका व्यहोरा......) दवैु पक्ष सहमत भएकाले ..................ऐन को 

�नयम ......... �नम्न लेिखए वमोिजम �मलाप� ग�र पाउँ ।  

४.  यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला वझुाउँला ।  

�नवेदकहरु 

 बाद�         ��तबाद� 

नामः        नामः 

हस्ताक्षरः       हस्ताक्षरः 

इ�त सम्वत ्............. साल...................म�हना......................गते रोज......... शभुम ्। 
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अनसूुची-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 ........ उजरु�मा भएको व्यहोरा यस�कार छ: (.............�नवेदनको संिक्ष� 

व्यहोरा ..........) । (........ ��तउ�रको संिक्ष� व्यहोरा ..........) । उपरो� तथ्य रहेको उजरु�मा 

हामी �नवेदकहरु �बचमा आपसी सल्लाह हदुा हामीहरुको �वचमा जे जस्तो अवस्थाको दावी िज�कर 

रह� उजरु� �वचाराधीन रहेको भए ताप�न आपसी झगडा नगर� �मलाप� माफर् त म�ुाको टु�ो लगाऊ 

भनी आपसी सल्लाह हदुा �म�ल आएको व्यहोरा यो छ क� (............�मलेको कुराका 

व्यहोरा.................) ........... ऐनको दफा ............. बमोिजम �मलाप� गर� पाउन पेश गरेको 

संय�ु �नवेदनप� बमोिजम �स्ततु �मलाप�को कागज लेिख लेखाई स�हछाप गर� सम्मा�नत ल�लतपरु 

िजल्ला अदालत समक्ष पशे गरेका छौ ।   

 

तप�सल 

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

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

( यसै बमोिजम �ववरण �त्येक �नवेदकको हकमा उल्लख गन�) 

ई�त सम्वत ्.......... साल .......... म�हना .....गते रोज..... शभुम ्.........................। 
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अनसूुची-११ 

(�नयम १७ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

मेल�मलापकतार्मा सूचीकृत हनुे �नवेदन ढाँचा 
 

 

�ीमान ्संयोजक ज्यू 

न्या�यक स�म�त 

हेलम्ब ुगाउँपा�लका 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक ।  
 

�वषय◌ः मेल�मलापकतार्मा सूचीकृत हनु पाउँ । 

 
 

 �स्ततु �वषयमा तप�सलमा उिल्लिखत कागजातहरुको ��त�लपी साथै राखी न्या�यक स�म�त, 

हेलम्ब ुगाउँपा�लका अन्तगर्तका सामदु�यक मेल�मलाप केन्�, वडा नं. ............... मा सूचीकृत भई 

मेल�मलाप गराउन अनमुती पाउँ भनी �नवेदन गदर्छु । 

तप�सल  

१) नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी, 

२) स्नातक तहसम्म उ�तणर् गरेको शैिक्षक �माणप�को ��त�लपी, 

३) मेल�मलापकतार्को ता�लम�ा� गरेको �माणप�को ��त�लपी, 

४) मेल�मलाप सम्बन्धी अनभुव र 

५) व्यि�गत �ववरण (Bio- data) 

                                                         �नवेदक 

नाम थरः .......... 

दस्तखतः ........... 

�म�तः ............. 

 
 

 
 

 

 

 

फोटो 
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अनसूुची-१२ 

(�नयम १८ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

सूचीकृत मेल�मलापकतार् अ�ाव�धक गनर्को ला�ग �नवेदन ढाँचा 
 
�ीमान ्संयोजक ज्यू 

न्या�यक स�म�त 

हेलम्ब ुगाउँपा�लका 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक ।  

 
 

�वषयः अ�ाव�धक गर� पाउँ । 

 

 �स्ततु �वषयमा तप�सलमा उिल्लिखत कागजातको ��त�लपी साथै राखी न्या�यक स�म�त, हेलम्ब ु

गाउँपा�लका अन्तगर्तका सामदु�यक मेल�मलाप केन्�, वडा नं. ............... मा सूचीकृत भई 

मेल�मलाप गनर् अनमुती पाएकोमा �नयमानसुार 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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अनसूुची-१३ 

(�नयम २० को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

भ�रभराई पाँउ भ�े �नवेदनको ढाँचा 

न्या�यक स�म�त  

हेलम्ब ुगाँउपा�लका समक्ष पेश गरेको 

�नवेदन प� 

�वषयः भ�रभराई पाउँ भ�े वारे । 

  
  

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

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

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

 

बाद� 

�वरु�  

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

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

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

 

��तबाद� 

उजरु�ः 

म �नवेदक �नवेदन वापत लाग्ने दस्तरु साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन गदर्छु । 

१. (न्या�यक स�म�त वा अन्य पनुरावेदन �नकाय बाट समेत �नणर्य/फैसाल अिन्तम भएको व्यहोरा) 

२. (भ�र भराई पाउन ुपन� रकम र त्यसको �ोत) 

३. संग्लन कागजातहरु: 
क.  
ख.  

४. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला वझुाउँला । 

 

�नवेदक 

�नज .............. 

ई�त सम्वत ्.......... साल .......... म�हना .....गते रोज..... शभुम ्। 
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अनसूुची-१४ 

(�नयम २१ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

चलन चलाउने �नवेदनको ढाँचा 

न्या�यक स�म�त  

हेलम्ब ुगाँउपा�लका समक्ष पेश गरेको 

�नवेदन प� 

�वषयः चलन चलाई पाउँ भ�े वारे । 

  
  

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

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

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

 

बाद� 

�वरु�  

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

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

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

 

��तबाद� 

उजरु�ः 

म �नवेदक �नवेदन वापत लाग्ने दस्तरु साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन गदर्छु । 

५. (न्या�यक स�म�त वा अन्य पनुरावेदन �नकाय बाट समेत �नणर्य/फैसाल अिन्तम भएको व्यहोरा) 

६. (चलन चलाई �दन पन� सम्पि�को �ववरण) 

७. संग्लन कागजातहरु: 
ग.  

घ.  

८. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला वझुाउँला । 

 

�नवेदक 

�नज .............. 

ई�त सम्वत ्.......... साल .......... म�हना .....गते रोज..... शभुम ्। 
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अनसूुची-१५ 

(�नयम २२ को उप�नयम (२) सँग सम्बिन्धत) 

सम्प�त रो�ाको अदेशको ढाँचा 

संयोजक �ी......................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................... 

आदेश 

(उजरु� दतार् नं.) 

उजरु�ः ...............  

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

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

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

 

बाद� 

�वरु�  

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

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

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

 

��तबाद� 

 

यसमा �नवेदकको माग वमोिजम (..........आदेशको व्यहोरा..........) भ�न स्थानीय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को दफा ४९(६) वमोिजम यो रो�ाको आदेश जार� ग�र�दएका छ� । यो आदेश �म�सल 

सामेल राखी सम्विन्धत कायार्लयहरुमा पठाई�दन ु। यो आदेश अनसुार रो�ा भएको जानकार� �ा� ग�र 

�म�सल सामेल रा� ुर �नयमानसुार पेश गनुर् । 

 

ई�त सम्वत ्................... साल ..........म�हना....गते रोज.............शभुम ्। 
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अनसूुची-१६ 

(�नयम २८ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

न�लको ला�ग �नवदेन 

�ी न्या�यक स�म�त, हेलम्ब ुगाउँपा�लकामा पेस गरेको 
न�लको �नवेदन प� 

सम्वत ्........... सालको ................. नं. ........... 

म�ुाः  ........... 

........................................................................................ �नवेदक/ बाद�/ ��तबाद� 

�वरु� 

.................................................................................................. बाद�/��तबाद� 
 

म �नवेदक �नम्नबमोिजमको �लखत/ �माणको नक् कल स�मतको/आफ्नै तफर् बाट सार� �लन पाउँ भनी �नयम ७८ 

बमोिजमको दस्तरु साथै राखी �नवदेन गदर्छु : 

न�ल माग गरेका �लखत/ �माण 

१. ..................................................... 

२. ..................................................... 

यसमा लेिखएको बेहोरा ठ�क छ झूठा ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

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

                 �नवदेक 

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

(स�म�त �योजनको ला�ग) 

�नवदेन दतार् नं.      �नवदेन दस्तरु (साधारण/जरुर� ) रु. ..... 
दतार् �म�तः       न�ल दस्तरु ��त पाना रु.............. 
र�सद नं.        का दरले पाना........को जम्मा रु. ......... 
        जम्मा दस्तरु रु. ..............    
                                                .................... 
 फाँटवालाको दस्तखत                                     �मािणत गन� अ�धकृत 

                                             मागबमोिजमको न�ल बिुझ�लए ँ
                                                         ......................... 

                                              �नवदेक 

इ�त सम्वत ्............. साल......................म�हना......... गते रोज    शभुम ्...............................। 
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आज्ञाले  

भीमराज कोइराला 
�मखु �शासक�य अ�धकृत 

मूल्य रु. १५।- मा� 
 


