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स्थानीय राजपत्र  
मलेम्ची नगरपाललकाद्वारा प्रकालित 
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भाग-१ 

मेलम्ची नगरपाललका लसन्धपुाल्चोक,  

बागमती प्रदिे, नपेाल 

नेपालको सलंिधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ,२०७४ को दफा 

१०२ को उपदफा (१ )बमोलजम मेलम्ची नगरपाललकाको नगरसभाले बनाएको 

“मेलम्ची नगरपाललकाको न्यालयक सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी  (पलोलो सिंोधन )

ऐन ,२०७ ७ ” सियसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ । 

 

 

सम्ित ्२०७७ सालको ऐन नं .१ 

 

न्यालयक सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी  (पलोलो संिोधन )ऐन ,२०७ ७ 

 

नगर सभाबाट पाररत लमलत : २०७७/१०/२९ 
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न्यालयक सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई सिंोधन गनय बनेको ऐन, 

२०७७  

प्रस्तािना : मेलम्ची नगरपाललकाको न्यालयक सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ , लाई सिंोधन गने िाछ्नीय भएकोले, नेपालको सलंिधानको धारा २२६ र 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ,२०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१ )बमोलजम 

मेलम्ची नगरपाललकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको  छ।  

१ .सलंिप्त नाम र प्रारम्भ यस ऐनको नाम मेलम्ची नगरपाललकाको )१( : न्यालयक 

सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी  (पलोलो संिोधन )ऐन ,२०७ ७ रोकेो छ । 

(२ )यो ऐन स्थानीय राजप्रत्रमा प्रकािन भएको लमलतदलेख प्रारम्भ ो नेछ ।  

२ .मेलम्ची नगरपाललकाको न्यालयक सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी ऐन ,२०७५ को 

दफा ६ को उपदफा (६) मा सिंोधन :  (६) यस दफा बमोलजम लनिेदन लदिँदा 

सय रुपैयािँ दस्तरु लाग्नेछ । 

३ .मेलम्ची नगरपाललकाको न्यालयक सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी ऐन ,२०७५ को 

दफा २४ को उपदफा २ मा सिंोधन : (२) उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा लेलखएको भएता 

पलन लनिेदकले चाोमेा न्यालयक सलमलतको िेत्रालधकार लभत्र रोकेो लििादमा 

मेललमलापको माध्यमबाट समाधानको लालग लसध ै िडा स्तरको मलेलमलाप केन्रमा 

लनिेदन लदन सक्नेछ ।  

(६) न्यालयक सलमलतसिँग सम्बलन्धत काययोरू गनय गराउन र िडा मेललमलाप 

केन्रलाई व्यिस्थापन र सोजीकरण गनयका लालग नगरपाललकाको सबै 

िडाोरूमा िडा सदस्योरू मध्येबाट एक जना सम्पकय  व्यलि तोक्न सक्नेछ । 

(७) न्यालयक कायय सम्पादनका सन्दभयमा न्यालयक सलमलतले गरेका 

लनणयय/फैसला/सोमती कायायन्ियन गराउन भलूमका लनिायो गने, न्यालयक 
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सलमलत र िडा मेललमलाप केन्रको िेत्रालधकार, काययलिलध लगायत लिषयमा 

पिोरूलाई जानकारी गराउने र िडा मेललमलाप केन्रको काममा सोयोग 

परु् याउने लगायतका कायय सम्पकय  व्यलिले गनुयपनेछ । 

४.  मेलम्ची नगरपाललकाको न्यालयक सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी ऐन ,२०७५ को 

दफा ५० मा उपदफा थप गररएको : (१) ऐन सिँग नबालिने गरी लनणययको कायायन्ियनको 

लालग पिले दताय अलधकारी समि लनिेदन लदने, दताय अलधकारीले लनणयय कायायन्ियन 

गरीलदनोु न भनी लनणयय सलोत के गररलदनपुने ोो? सो कुरा खलुाई नगर 

काययपाललकालाई लेखी पठाउन पनेछ । 

(२) काययपाललकाले िडालाई लेख् नपुने लिषय भएमा िडालाई लेखी 

िडाबाट सिेा सलुिधा आलद रोक्का गरी लनणयय कायायन्ियन गराउन सक्नेछ । 

५ .मेलम्ची नगरपाललकाको न्यालयक सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी ऐन, २०७५ को 

दफा ५६ को उपदफा (१) मा सिंोधन :  (१) यस ऐन बमोलजम पिले आफ्नो 

तफय बाट लनिेदनको दताय, प्रलतउत्तर पत्रको दताय, ताररख बझु्ने तथा लििाद 

सम्बन्धी अन्य ललखत प्रमाणोरू न्यालयक सलमलतसमि पेि गने काययको 

लालग अनसुचूी-११ बमोलजम सम्बलन्धत पिको लनिेदनमा िारेस राख्न 

सक्नेछ । 

६. मलेम्ची नगरपाललकाको न्यालयक सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी ऐन ,२०७५ को 

अनुसचूी-७ को बुिँदा नं. ६  मा सिंोधन : प्रलतउत्तर पत्र बापतको रु.१००/- 

यसैसाथ ल्याएको छु/छ िँ । 

६. मलेम्ची नगरपाललकाको न्यालयक सलमलतको काययलिलध सम्बन्धी ऐन ,२०७५ को 

अनुसचूी-११ थप गररएको : 
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अनुसूची-११ 

(दफा ५६ को उपदफा १ सिँग सम्बलन्धत) 

िारेसनामाको ढािँचा 

......... बस्ने ................ सिँगको .............. मुद्दामा मेरो तफय बाट .............. (प्रयोजन खुलाउने).... काम गनयलाई ..... नगरपाललका  िडा 

नं......., ....... टोल बस्ने िषय ... को ................. नागररकता नं. .......... लाई िारेसनामा लदई िारेस लनयुि गरेको छु । लनज िारेस कानुन 

बमोलजम िारेस ो न योग्य ो नुो न्छ । मालथ ललेखएको व्योोरा ठीक सािँचो छ, िुट्टा ठोरेमा यो िारेसनामा बदर गरी कानुन बमोलजम भएमा मेरो 

मञ्जुरी छ। 

लमलत...............                                                                                                             ................. 

दा. बा.                                                                                                         (दस्तखत) 

औिँठाको छाप/संगलठत संस्था भए संस्थाको छाप                                                                                          पूरा नाम थर: 

 पूरा ठेगाना : 

मालथ उल्लखे भए बमोलजम ...... नगरपाललका िडा नं....., ….... टोल बस्ने ...... िषय .......... नागररकता नं. को िारेस भै काम गनय मलाई मन्जुर छु ।सो 

काम म इमान्दारीपूियक गनेछु । म िारेस ो न कानुन बमोलजम योग्य रोकेो छु । 

लमलत...............                                                                                                                             ................                      

दा.         बा.  (दस्तखत)                                                               

औिँठाको छाप              पूरा नाम थर:   

प्रमाणीकरण लमलत :- २०७७/११/१०        पूरा नाम ठेगाना:   

आज्ञाले : कुमार प्रसाद कोइराला 

प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत 
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