
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 

न्यालयक कायय सम्पादन काययलिलि-२०७४ 
 

नेपािको संलििान २०७२ िे व्यिस्था गरे बमोलिम स्थानीय सरकार सचंािन ऐन २०७४ को 

पररच्छेद ८ न्यालयक कायय सम्िलन्ि व्यिस्थाको दफा ४७ को अलिकार  क्षेत्र कायय सम्पादनका 

िालग कागेश्वरी मनोहरा नगर सभािे लमलि २०७४/०३/३० गिे नगर काययपालिकािाई प्रत्यायोिन 

गरेको अलतियारी बमोलिम नगर सभाबाट गरिि लििेयक सलमलिि ेयो मस्यौदा ियार गरर नगर 

काययपालिकाको लमलि २०७४/१०/०५ को लनययण िमोलिम यो काययलिलि िाग ू गररएको छ l 

स्थानीय न्यालयक काननु लनमायण भै िाग ुभए पलछ यो काययलिलि स्ििः लनस्कृय हुनेछ l  
 

१. न्यालयक सलमलििाई ददएका लििाद लनरुपण गने अलिकार कायायन्ियन गनय,  

१.१ लनिेदन गदाय अपनाउनु पने, 

    क. न्यालयक सलमलििे ियार गरेको ढााँचाको लनिेदन (अनुसूची-१) 

    ख. लनिेदनिाई प्रमालणि गने कागि प्रमाण l  

    ग. सम्बलन्िि िडाको लसफाररस l  

    घ. िुनसुकै िाग्ने दस्िुर रु १००/- 

१.२ लनिेदन दिाय िथा कारिाही,  

क. िोदकएको प्रमाण संिग्न गरर िोदकएको ढााँचामा लनिेदन आएमा न्यालयक 

सलमलिबाट अलिकार प्राप्त सदस्यि ेलनिेदन दिाय गनय सके्नछ l  

ख. लनिेदन मालथ सम्बलन्िि िोदकएको सदस्यि ेसंिग्न प्रमाण बुलि सो लनिेदनको 

कारिाही अगाडी बढाउन गरिि न्यालयक सलमलिको साप्तालहक इििासमा पेश गने l  

ग. इििासको आदशे बमोलिम दलैनक कायय सम्पादन गनय िोदकएको सदस्य िा 

कमयचारीबाट लनिेदकिे लिपक्षी बनाएको व्यलि िा संस्थािाई लनिेदकिे ददएको 

उिुरी िा लनिेदनको प्रलिलिलप सलहि १५ ददने िानकारी/म्याद पिाइने छ l 

घ. सो म्याद लभत्र िा कायय सम्पादन काययलिलििे िोके बमोलिमको म्याद थामी 

आएका लनिेदन उपर सम्बलन्िि िोदकएको अलिकारीिे इििासमा पेश गनेछ l  

ङ. लनिेदकको लनिेदन दिाय भएपलछ िोदकएको न्यालयक सलमलिको अलिकारीिे 

सम्बलन्िि व्यलििाई कारिाही दकनारा अलन्िम नहुञ्जेि न्यालयक सलमलिमा सम्पकयका 

िालग हालिरको व्यिस्था गनेछ l (िारेखको व्यिस्था)  

च. लनिेदकको लनिेदन बमोलिम िोदकएको व्यलि न्यालयक सलमलिमा उपलस्थि 

भएपलछ दिु ै पक्षिे उल्िेख गरेका दािी पेश भएका कागि प्रमाणका आिारमा 

न्यालयक सलमलििे बुझ्नु पने, प्रमाणका िालग स्थिगि सर्ियलमन, पेश भएका 

कागि प्रमाण बमोलिमका अलभिेख रहकेा सरकारी कागि प्रमाण, लनस्सा र िादी 

प्रलििादीका सालक्षका ियान लिने काम न्यालयक कायय सम्पादन सलमलििे गनछे l  

छ. बुलिएका प्रमाण कागििाई कायय सम्पादन सलमलििे लनयलमि इििासमा पेश 

गनेछ l  

ि. सम्बलन्िि पक्षिे १५ ददन सम्म म्याद थपी लनिेदन दिाय गनय सके्न छ l 

लनयलमि हालिरी िारेखमा रहकेो व्यलि िीन पटकमा िा एकै पटक १५ ददन सम्म 

म्याद थप गनय पाउने छ l  

१.३ इििासमा पेश भएका लनिेदन मालथ छिफिको व्यिस्था,  



क. लनिेदन/ लिपक्षीिाई इििासमा आफ्नो भनाई र प्रमाणको पुलि गने मौका 

ददइने छ l सो अिस्थामा लनि पक्ष िा लिपक्षीिे आफ्नो िफय बाट इच्छाएको कानून 

व्यिसायी राख्न पाउनेछ l  

ख. काननूी व्यिसायीिे सम्बलन्िि पक्षका िफय बाट पेश गरेका प्रमाण र सम्बलन्िि 

पक्षको प्रलिरक्षा गद ैप्रमाण संिग्न भनाईिाई िथ्य प्रमाणका रुपमा अलभिेख गररनेछ 
l  

ग. बुझ्नुपने प्रमाण बुिेपलछ दफा ४७ को १ मा उल्िेख भएका लििाद लनरुपण 

गने अलिकार भएका उिुरीको अलन्िम दकनारा संयोिक सलहि उपलस्थि भएको 

इििासिे गनेछ l  

घ. भएको लनणयय सम्बलन्िि पक्षहरुिाई ददई उिुरीको लनिेदन िामेि गररन ेछ l  

ङ. न्यालयक सलमलििे मेिलमिापको माध्यमबाट मात्र लनरुपण गने अलिकार रहकेा 

उिुरीका सम्बन्िमा, 

 क. मालथका सब ैप्रकृया अपनाइनेछ l  

ख. न्यालयक सलमलिि े गिन गनय िागेको नगरका िडा मेिलमिाप 

सलमलििाई न्यालयक कायय सलमलििे इििासमा पेश भएका उिुरी िा 

लनिेदनिाई आिश्यक पने सब ै अंग पुराई मेिलमिापका िालग सम्बलन्िि 

िडाका मेिलमिाप केन्रमा छिफिका िालग पिाइने छ l दबुैको सहमलिमा 

लनणयय गनुयपने लिषयमा लमिापत्रबाट लनणयय गररने छ l  

च. मेिलमिाप केन्रमा पिाएको लनिेदन/ उिुरीको लनस्कषय नभएमा न्यालयक 

सलमलिमा फकी आएको उिुरी/लनिेदन उपर न्यालयक इििासिे सम्बलन्िि 

लनकाएिाई लसफाररस सलहि पिाइने छ l  

२. न्यालयक कायय सम्पादन लिलि: 

२.१ न्यालयक सलमलिमा न्यालयक सलमलिका सभापलि र सदस्य सलहि स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन २०७४ को दफा ४६ बमोलिम सभापलि लिन्द ुपुडासैनी (लसम्खडा), सदस्य 

रािाराम पुडासैनी र सदस्य अििाि शे्रष्ठ रहकेो गरिि न्यालयक सलमलि रहकेो छ l सो 

सलमलिको बैिक (इििास) बलस सलमलिमा परेका लनिेदन/ उिरुीको छानलिन प्रमाण 

संकिनका िालग न्यालयक कायय सम्पादन सलमलिि े ददएको अलिकार प्रयोग गरर लनयलमि 

कायायिय संचािन गनेछ, सो सलमलिको लनयलमि कायय संचािन गनय न्यालयक सलमलिको 

सदस्य मध्ये एकिाई लिम्मेिारी ददइनेछ l सलमलिका िालग आिश्यक पन ेकमयचारी नगर 

काययपालिकािे लसफाररस गरे बमोलिम नगरपालिकािे व्यिस्था गनेछ l  

३. न्यालयक कायय सम्पादन सलमलि: न्यालयक सलमलिको दलैनक कायय संचािन गनय िोदकएको सदस्य 

प्रमुख रहने गरर लनम्न बमोलिमको कायय सम्पादन सलमलि रहनेछ l  

प्रमुख: न्यालयक सलमलिको िोदकएको सदस्य – १  

सदस्य: न्यालयक कायय सम्पादन गनय नगरपालिकािे िोकेको ना.सू. स्िरको स्थायी कमयचारी 

– १ 

कम््युटर सहायक -१  

न्यायपालिकािे िोकेको म्याद िामेिदार – १  

कायायिय सहयोगी – १  

४. सेिा सुलििा: 



न्यालयक सलमलिको इििास बसेको लहसाबिे इििास भट्ट िापि रु १५००/- र न्यालयक 

कायय सम्पादनका िालग िोदकएको सम्पादन सलमलििे कमयचारीको अलिररि काम गरे िापि 

मालसक पाउने सुरु िििको एक लिहाई प्राप्त गने छ l 

५. लनिेदनहरुको म्याद:  

क. न्यालयक सलमलिमा ददने लनिेदनमा सम्बलन्िि कुन ै लनकाएिे कुनै हदम्याद िोदकएमा 

सोही बमोलिम हुनेछ l त्यस्िो निोदकएमा त्यस्िो कायय भएको लमलिि े३५ ददन लभत्र 

लनिेदन ददनु पनेछ l  

६. अलिकार क्षेत्र:  

क. न्यालयक सलमलिको अलिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यालयक सलमलिको संयोिक र सदस्यको 

सामुलहक रुपिे गनेछन् र िहुमिको राय न्यालयक सलमलिको लनणयय मालननेछ l  
 

७. न्यालयक सलमलिको संयोिक र अको एक िना सदस्यको उपलस्थलिमा भएका लििादको 

कारिाही र दकनारा गनय सदकने छ l  
 

८. न्यालयक सलमलिको सभापलिको उपलस्थलिमा अन्य लनयलमि कारिाही गनय सदकने छ l 

 

९. न्यालयक सलमलिको सयंोिक पद ररि रहमेा न्यालयक सलमलिमा रहकेा अन्य दइुिना सदस्यको 

सियसम्मलिमा लििादको कारिाही र दकनाराका र कारिाही गनय सदकनेछ l  
 

१०. मालथ उल्िेख भएका िे सुकै िेलखएको भएपलन कुन ैलििादको सम्बन्िमा न्यालयक सलमलिको 

संयोिक िा कुनै सदस्यको लनलि सरोकार िा स्िाथय गालसएको िा त्यस्िो संयोिक िा सदस्यको 

नािा लभत्रका व्यलि लििादको पक्ष भएमा बाट सो लििादको कारिाही र दकनारा हुन सक्दनै l  
 

११. कुनै संयोिक िा सदस्यि ेहनेय नलमल्ने लििादको हकमा त्यस्िो सदस्य िा संयोिक िाहकेका 

सदस्यि ेलििादको कारिाही र दकनारा गनय सके्नछ l संयोिक र सदस्यि ेत्यस्िो  

१२. लििादको कारिाही दकनारा गनय नलमल्ने भएमा सम्बलन्िि सभािे लिन िना सदस्यिाई सो 

लििादको मात्र कारिाही र दकनारा गरर िोकु्न पनछे l  
 

१३. गरिि लिन सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यि ेन्यालयक सलमलिको संयोिक भै काम गनेछ l 

 

१४. न्याय सम्पादनको प्रदिया:  

१. न्यालयक सलमलििे आफु समक्ष पेश भएको लििादको लनिेदन दिाय गरर दिायको लनस्सा 

सम्बलन्िि पक्षिाई उपिब्ि गराउनु पनेछ l 

२. न्यालयक सलमलििे आफु समक्ष पेश भएको लििादको लनिेदनको कारिाही र दकनारा गदाय 

सम्भि भएसम्म मेिलमिाप गनय प्रोत्सालहि गरर दिु ै पक्षको सहमलिमा लमिापत्र गराउनु 

पनेछ l पक्षहरु लबच लमिापत्र हुन नसकेमा दफा ४७ को उपदफा (१) मा उल्िेलखि 

लििादमा न्यालयक सलमलििे कानून बमोलिम लििादको कारबाही र दकनारा गनुयपने छ l   

३. उपदफा (२) बमोलिम लमिापत्र गराउदा न्यालयक सलमलििे आफुिे सुलचकृि गरेको 

मेिलमिापकिायबाट गराउनु पनेछ l  

४. न्यालयक सलमलििे दफा ४७ को उपदफा (२) मा उल्िेलखि लििादमा प्रलििादी उपलस्थि 

भएको लमलििे िीन मलहना लभत्र मेिलमिापको माध्यमबाट टंुग्याउन पनेछ l सो अिलिलभत्र 



मेिलमिाप हुन नसकेमा सोही व्यहोरा उल्िेख गरर पक्षिाई अदािि िान सुनाई लििाद र 

सो संग सम्बलन्िि लमलसि कागि र प्रमाण समेि सम्बलन्िि अदािि पिाइददनु पनेछ l  

५. उपदफा (४) बमोलिम पक्ष हालिर हुन आएमा सम्बलन्िि अदािििे प्रचलिि कानून 

बमोलिम सो मुद्दाको कारबाही र दकनारा गनुय पनछे l  

६. न्यालयक सलमलििे आफु समक्ष परेको लििादमा बादीिे प्रलिबादीको नाममा कुनै बैंक, 

कम्पनी, लित्तीय, संस्था िा अन्य कुनै लनकायमा रहकेो खािा, लनक्षेप िा प्रलििादीिे पौने 

कुनै रकम यथालस्िलथमा राखी कसैिाई भुिानी नगनय नगराउन िा प्रलिबददको हक भोगको 

कुनै अचि सम्पलि कसैिाई कुनै पलन व्यहोरािे हक हस्िान्िरण गनयबाट रोक्का गनयको िालग 

लनिेदन ददएकोमा न्यालयक सलमलििे प्रारलम्भक िााँचबुिबाट सो बमोलिम गनय उपयुि 

दखेेमा अिलि िोकी रोक्काको िालग सम्बलन्िि लनकायमा िेलख पिाउन सके्नछ र त्यसरी 

िेलख पिाएकोमा सो बमोलिम रोक्का गरर त्यसको िानकारी सम्बलन्िि लनकायिे न्यालयक 

सलमलििाई ददनु पनेछ l  

७. उपदफा (६) बमोलिम रोक्का भएकोमा प्रलििादीिे त्यस्िो रोक्का फुकुिा गनयको िालग 

न्यालयक सलमलि समक्ष लनिेदन ददएमा सो सलमलििे त्यस्िो लनिेदन बमोलिम रोक्का फुकुिा 

गनय मनालसब दखेेमा रोक्का फुकुिाको िालग सम्बलन्िि लनकायमा िेलख फुकुिा सके्नछ र 

त्यसरी िेलख पिाएकोमा सो बमोलिम रोक्का फुकुिा गरर त्यसको िानकारी न्यालयक 

सलमलििाई ददनु पनेछ l  

८. दफा ४७ बमोलिम न्यालयक सलमलििे अलिकार क्षेत्र प्रयोग गदाय पलि पत्नी लबचको िा िेष्ठ 

नागररकको सम्रक्षण सम्बन्िी लििादमा लपलडि, लनिको नाबािक सन्िान िा लनि संग 

आलश्रि अन्य कुनै व्यलिको लहिको िालग सम्बलन्िि पक्षिाई दहेाएको अन्िररम सम्रक्षणत्मक 

आदशे समेि ददन सके्नछ :- 

क. पीलडििाई लनि बसी आएको घरमा बसोबास गनय ददन, खान िाउन ददन, 

कुटलपट नगनय िथा लशि र सभ्य व्यिहार गनय, 

ख. पीलडििाई शारीररक िा मानलसक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन, 

ग. पीलडििाई अिग रुपमा बसोबासको प्रबन्ि गनुय पने दलेखएमा सोको व्यिस्था 

गनय र त्यसरी अिग बस्दा लनिको भरणपोषणको िालग उलचि व्यिस्था गनय,  

घ. पीलडििाई गािीगौिाि गने, िम्की ददने िा असभ्य व्यिहार गने कायय नगनय, 

नगराउन, 

ङ. पीलडिको लहि र सुरक्षाको िालग अन्य आिश्यक र उपयुि कुरा गनय िा 

गराउन l  

९. दफा ४७ बमोलिमको कुनै लििाद सम्बन्िमा न्यालयक सलमलिमा कुनै लनिेदन परेकोमा 

प्रचलिि कानूनमा मुद्दा हनेे लनकाय समक्ष प्रलिबादी उपलस्थि हुनुपने म्याद दकरटएको सलम्क्षप्त 

काययलिलि २०२८ अन्िगयिका मुद्दा यस न्यालयक सलमलिमा िोदकएका मुद्दा भए सोही 

म्यादलभत्र र अन्य मुद्दामा बाटाका म्याद बाहके पन्र ददनलभत्र प्रलिबादी आफै िा आफ्नो 

िारेस माफय ि लिलखि व्यहोरा सलहि न्यालयक सलमलि समक्ष उपलस्थि हुनु पनेछ l  

१०. दफा ४७ बमोलिमको लििादमा न्यालयक सलमलििे मेिलमिाप गराउने प्रयोिनको 

िालग प्रत्येक िडामा मेिलमिाप केन्र गिन गनय सके्नछ l  

११.  कुनै िडामा एकभन्दा बढी मेिलमिाप केन्र भएमा न्यालयक सलमलििे लििादको 

पक्षहरुि ेरोिेको िा सो लिषयमा पक्षहरु बीच सहमलि नभएमा सो िडाको कुनै मेिलमिाप 

केन्रमा मेिलमिाप द्वारा लििाद समािानको िालग पिाउन सके्नछ l  

१२. न्यालयक सलमलििे लििादको लनिेदनमा कारबाही र दकनारा गदाय लनिेदनको दिाय, 

त्यस्िो लििादको आिश्यक िााँचबुि िथा कारबाही, म्याद िामेिी, पक्षहरु उपलस्थि 



गराउने िथा लमिापत्र गराउने प्रदिया, लििादको दकनारा गनुय पने अिलि, िागि कट्टा 

गने िगाएिका लििादको लनरुपण सम्बलन्ि अन्य काययलिलि यस काययलिलि बमोलिम हुने छ 
l  

 

१४ लिलखि िानकारी ददनु पने: न्यालयक सलमलिबाट लििादको अलन्िम लनणयय भएको लमलिि े

पैंिीस ददनलभत्र सम्बलन्िि पक्षिाई सो लनणययको प्रमालणि प्रलिलिलप उपिब्ि गराउनु पनेछ 
l  

 

१५ पुनरािेदन गनय सके्न : न्यालयक सलमलिबाट भएको लनणययमा लचत्त नबुझ्ने पक्षिे लनणययको 

िानकारी पाएको लमलििे पैंिीस ददन लभत्र सम्बलन्िि लिल्िा अदाििमा पुनरािेदन गनय सके्नछ l  

१६. लमिापत्र िा लनणयय कायायन्ियन गने:  

१. काययपालिकािे न्यालयक सलमलिबाट भएको लमिापत्र िा लनणययको ित्काि कायायन्ियन 

गनुय, गराउनु पनेछ l  

२. न्यालयक सलमलिबाट भएको लमिापत्र िा लनणयय कायायन्ियन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था यस 

काययलिलि बमोलिम हुनेछ l 

१७. न्यालयक कायय सम्पादन गदाय यस काययलिलिमा समािेस भएको भन्दा फरक अिस्था दलेखएमा 

न्यालयक सलमलिको लसफाररसमा संसोिन िा यस काययलिलि बनाई नगर काययपालिकाको लनणयय 

बमोलिम न्यालयक कायय सम्पादन गनय सदकने छ l   
 

१८. अलभिेख राख्नु पने:  

१. नगरपालिकािे न्यालयक सलमलिबाट लमिापत्र िा लनणयय भएका लििाद साँग सम्बलन्िि 

लिलखि, लमिापत्र िा लनणययको अलभिेख व्यिलस्थि र सुरलक्षि रुपमा राख्नु पनेछ l  

२. न्यालयक सलमलििे आफुि े गरेको कामको बार्षयक लििरण अध्यक्ष िा प्रमुख माफय ि 

सम्बलन्िि सभामा पेश गनुय पनेछ l   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



अनसुचूी-१ 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका न्यालयक सलमलिमा पेश गरेको 

लनिेदन पत्र 

(दफराद-पत्र/प्रलिउत्तर-पत्र/उिुरी) 

लनिदेक  

.......................................... को नालि/बुहारी 

....................................... को छोरा/श्रीमिी   उिुरी/   

..........................नगरपालिका/गाउाँपालिका िडा न.ं.....बस्न े

िषय.....को................................को   दफरादी     
 

लिरुद्ध 

................................को 

नालि/नालिनी/बुहारी...................................को छोरा/छोरी/श्रीमिी  प्रलििादी             

.........................नगरपालिका/गाउाँपालिका िडा नं..... बस्न े िषय........को 

.................................  लिपक्षी  

 

मुद्दा/ लिषय:- 
................................................................

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

म/हामी लनिेदक लनम्न व्यहोराको लनिेदन गदयछु/गदयछौं l 

१. यो लनिेदन/ उिरुी/ दफराद पत्र न्यालयक कायय सम्पादन काययलिलि- २०७४ िे िोकेको 

समय लभत्र उपलस्थि भएको छु l  

२. लनिेदकिे गने उिुरीको व्यहोरा:-
...........................................................

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

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

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

.......  

३. उिुरी पुिी गने कागि प्रमाण:- 

क. .........................................................
................. 

ख. .........................................................
................. 

ग. .........................................................
................. 

घ. .........................................................
................. 

४. आिश्यक साक्षी:- 

क. .........................................................
................ 

ख. .........................................................
................ 

५. अलिकार क्षेत्र:- 



क. स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ बमोलिमको यो उिुरी हनेे 

अलिकार यसै न्यालयक सलमलिको क्षेत्रलभत्र पदयछ l  

६. व्यहोरा रिक सााँचो छ िटु्टा िहररएमा कानून बमोलिम सहुिा बुिाउिा l  
 

लनिेदन/दफरादी/प्रलिउत्तर-पत्र 
...................................... 

इलि सम्िि २०७४ साि ............. मलहमा ....... गिे ........ रोि 

शुभम ् 


