
स्थानीय राजपत्र  

मलेम्ची नगरपाललकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड १) माघ १५ गत,े २०७५ साल (स ंखया :९ 

भाग -१  

मेलम्ची नगरपाललका लसन्धपुाल्चोक,  

बागमती प्रदिे, नपेाल 

नेपालको संलिधान, २०७२ को अनसुचूी-८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीय तहलाई तोलकएको 

अलधकार क्षेत्रलभत्रका लिषयमा आिश्यक काननू बनाई प्रिासकीय काययलिलध लनयलमत गनय िाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१ )बमोलजम मेलम्ची नगरपाललकाको नगर सभाले बनाएको “मलेम्ची नगरपाललकाको 

प्रिासकीय काययलिलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७५” सियसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ । 

सम्ित ्२०७५ सालको ऐन नं .९  

मलेम्ची नगरपाललकाको प्रिासकीय काययलिलध (लनयलमत गन)े ऐन, २०७५ 

नगर सभाबाट पाररत लमलत : २०७५/०९/२६ 

  



प्रस्तािना :- नेपालको संलिधान, २०७२ को अनुसचूी-८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीय तहलाई 

तोलकएको अलधकार क्षेत्रलभत्रका लिषयमा आिश्यक काननू बनाई प्रिासकीय काययलिलध लनयलमत गनय िाञ्छनीय भएकाले स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१ )बमोलजम मेलम्ची नगरपाललकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलक्षप्त नाम, लिस्तार र प्रारम्भ :  (१) यो ऐनको नाम मेलम्ची नगरपाललकाको प्रिासकीय काययलिलध (लनयलमत गने) ऐन, 

२०७५  रहकेो छ । 

(२) यो ऐन मेलम्ची नगरपाललका क्षेत्रलभत्र तरुुन्त लाग ुहनेुछ । 

२. पररभाषा :- (१) लिषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा : 

(क) "ऐन" भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको प्रिासकीय काययलिलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७५ सम्झनु पछय । 

(ख) "काययपाललका" मेलम्ची नगर नगर काययपाललका सम्झन ुपछय । 

(ग) "नगरपाललका" मेलम्ची नगरपाललकालाई सम्झन ुपछय । 

(घ) "सभा" भन्नाले नेपालको संलिधानको धारा २२३ बमोलजमको नगरसभा सम्झन ुपछय । 

(ङ) "संलिधान" भन्नाले नेपालको संलिधान, २०७२ सम्झन ुपछय । 

३. लनयम बनाउने अलधकार :- (१) नेपालको संलिधान, २०७२ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोलजम नगरपाललकालाई 

तोलकएका अलधकार क्षेत्रलभत्रका लिषयमा तोलकएको कायय लजम्मेिारी लनिायह गनय अपनाउन ु पने काययलिलध लनयलमत गनयको लनलमत्त 

मेलम्ची नगर नगर काययपाललकाले कमयचारी व्यिस्थापन सम्बन्धी लनयम र अन्य आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनयम बनाउँदा संघीय तथा प्रदिे कानून बमोलजम स्थानीय तहको क्षेत्रालधकार लभत्र पने लिषयमा मात्र बनाउँनु 

पनेछ । 

४. लनदयलिका, काययलिलध र मापदण्ड बनाउँन सक्ने :- (१) संलिधान, ऐन तथा यस ऐन अन्तगयत बनेको  लनयमािलीको अलधनमा रही 

मेलम्ची नगर नगरकाययपाललकाले आिश्कता अनसुार लनदलेिका, काययलिलध र मापदण्ड बनाई लाग ुगनय सक्नेछ । 

 

आज्ञाले : 

दिेी प्रसाद थपललया 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


