
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

मण्डनदेउपरु नगरपालिका 
स्थानीय राजपत्र 
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भाग-१ 

मण्डनदेउपरु नगरपालिका 

“ मण्डनदेउपरु नगरपालिका न्याययक सलमलत (कायययिलि) सम्बन्िी ऐन २०७४, 
(दोस्रो संशोिन) २०७९ ” 

     नगरपालिकाबाट स्िीकृत लमलताः २०७९।०३।११ 

प्रमाणीकरण लमलताः२०७९।०३।१९ 

प्रस्तािना 
न्याययक सलमलतिे उजरुीको कारबाही यकनारा गदाय अपनाउनपुने कायययिलिका 
सम्बन्िमा व्यिस्था गनय बनेको मण्डनदेउपरु नगरपालिका न्याययक सलमलत 
कायययिलिसम्बन्िी ऐन, २०७४ िाई संशोिन गनय िाञ्छनीय भएकोिे मण्डनदेउपरु 
नगरसभािे आफ्नो अलिकार प्रयोग गरी देहायअनसुार संशोिन गररएको छ।  
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१.संक्षिप्त नाम र पररभाषााः यिषय िा प्रसङ्घिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा, 

(१) यो ऐनको नाम मण्डनदेउपरु नगरपालिका न्याययक सलमलत (कायययिलि) सम्बन्िी 
ऐन (दोस्रो संशोिन) २०७९ रहेको छ । 

(२) यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेक्षख प्रारम्भ हनुेछ । 

(३) न्याययक सलमलतिे उजरुीको कारबाही यकनारा गदाय अपनाउनपुने कायययिलिका 
सम्बन्िमा व्यिस्था गनय बनेको ऐन २०७४ को पररच्छेद-८ को दफा ५४ पलछ 
थप गने । 

२.मेिलमिापकेन्र गठन तथा संयोजक छनौट 

क)   प्रत्येक िडामा िडा मेिलमिाप केन्र रहनेछ । त्यहााँ सचुीकृत 
मेिलमिापकतायिे यििादमा सहजीकरण गनेछन ्। सोही मेिलमिाप केन्र नै 
सामदुाययक मेिलमिाप सेिा केन्रको रूपमा समेत प्रयोग गरीनेछ । 

ख) मेिलमिापकेन्रमा नगरसभाबाट सूचीकृत भएका मेिलमिापकतायहरू आफ्नो 
िडा मेिलमिाप केन्रमा आबद्ध भई मेिलमिापसम्बन्िी कायय गनेछन।्कुनै 
िडामा मेिलमिापकतायको संखया कमी भएमा िा सेिाग्राहीिे अन्य िडामा 
आबद्ध मेिलमिापकतायबाट आफ्नो यििादमा सहजीकरण गनय चाहेमा जनुसकैु 
मेिलमिापकतायबाट यििाद सहजीकरण गनय सयकनेछ । 

ग)  प्रत्येक िडामा सूचीकृत मेिलमिापकतायहरू मध्येबाट  एक जनािे मेिलमिाप 
केन्र संयोजक को भलूमका लनिायह गनेछन ्। िडा सलमलतसाँग समेत समन्िय 
र सहयोग गने गरी संयोजक तोक्ने कायय िडा काययसलमलतको लनणययबाट 
हनुेछ । 

३.नगर मेिलमिाप केन्र गठन, काम, कतयव्य र अलिकार 

क)  न्याययक सलमलत र िडा मेिलमिाप केन्रका लबचमा समन्िय र सम्पकय को 
िालग तथा लछटो छररतो न्याय प्रदान गने कायय, समन्िय बैठक बस्नको 
िालग सबै िडा मेिलमिाप केन्रको प्रलतलनलित्ि हनुे गरी एक १५ सदस्यीय 
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नगर मेिलमिाप केन्रको स्थापना गररनेछ।उक्त केन्रमा रहने 
मेिलमिापकतायहरूको देहायअनसुारको पद रहनेछ- 

क) संयोजक, सहसंयोजक सक्षचि र सदस्यहरू रहनेछन ्। 

ख) िडा मेिलमिाप केन्रका संयोजकहरू नै नगर मेिलमिाप केन्रमा सदस्यको 
रूपमा प्रलतलनलित्ि गनेछन ्। 

ग) मेिलमिापकतायहरू मध्येबाट संयोजक, सहसंयोजक र सक्षचिको भलूमकामा रहने 
व्यक्षक्त न्याययक सलमलतिे तोकी ददनेछ । 

४.नगर मेिलमिाप केन्रका काययहरू 

१. न्याययक सलमलतका मेिलमिापसम्बन्िी काययक्रमहरूको संयोजन तथा 
व्यिस्थापन गने । 

२. न्याययक सलमलतसाँगको समन्िय बैठकमा सहभागी हनुे । 

३.सरोकारिािा तथा सेिाग्राहीहरूसाँगको अन्तयक्रय या काययक्रममा 
आिश्यकताबमोक्षजम सहभालगता जनाउने । 

४.न्याययक सलमलतबाट मेिलमिापको िालग पठाइएका यििादहरूिाई सहजीकरण 
गने, मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गने तथा िडा मेिलमिाप केन्रमा पठाई समन्िय र 
सहजीकरण गने । 

५.मेिलमिापसम्बन्िी मालसक, तै्रमालसक र िायषयक प्रलतिेदन तथार गरी न्याययक 
सलमलतमा पेस गने । 

६. िडा मेिलमिाप केन्रमा र नगर मेिलमिाप केन्रमा जाने सम्पूणय खचय रकमको 
लनकासा तथा यितरणमा सहयोग गने । 
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५.मेिलमिाप केन्रहरूको समयािलि 

िडा मेिलमिाप केन्र र नगर मेिलमिाप केन्रको कायायिलि एक आलथयक िषयको 
िालग मात्र हनुेछ ।अको आ. ि.को िालग मेिलमिापकतायहरू पनुाः सूचीकृत, 

अध्यािलिक भई आएपलछ दिैु केन्रको पदहरूको पलन पनुाः अद्यािलिक गनुयपनेछ  
। 

६.तालिम तथा गोष्ठी सञ्चािन 

नगरमा आिश्यकताबमोक्षजम मेिलमिापसम्बन्िी आठ ददिसीय आिारभतू तालिम 
सञ्चािन गरी मेिलमिापकताय उत्पादन गररनेछ।तालिममा सहभागी छनौटको िागी 
िडामा रहेको आिश्यकताअनसुार िडा सलमलतको लसफाररस र न्याययक सलमलतको 
स्िीकृलतमा सहभागी गराइनेछ । अन्य गोष्ठी, छिफि, बैठक, अन्तयक्रय या आददको 
िालग न्याययक सलमलतको सक्षचिाियबाट गररनेछ । 

७.सेिा, सयुििा तथा पारीश्रलमक 

क) प्रत्येक िडा मेिलमिाप केन्रको िागू सूचीकृत मेिलमिापकतायहरूिे मालसक 
बैठक बसी कायय समीिा, आगामी कायययोजना र मेिलमिापसम्बन्िी कायय िा 
प्रचारप्रसारको िालग आिश्यक लनणययहरू गनय सक्नेछन।् त्यस्ता बैठक तथा 
मेिलमिाप सत्र र यििाद समािानका सत्रहरूमा भत्ता खाजा तथा 
यातायातिगायतका आिश्यक रकम नगर काययपालिकािे बजेट पकु्षस्तकामा रकम 
उपिब्ि गराएअनसुार हनुेछ । 

ख) नगर मेिलमिाप केन्रमा कायय समीिा, योजना, समन्िय तथा अन्य काययहरूको 
व्यिस्थापन गनय मालसक लनयलमत बैठक बस्नेछ। बैठक बस्नको िालग कायायियको 
व्यिस्था गररनेछ । बैठक भत्ता, खाजा, यातायात र अन्य खचयको िालग बजेट 
पकु्षस्तकामा बजेट यिलनयोजन गरेअनसुार हनुेछ । 

(४) पररच्छेद ७ कमयचारी तथा प्रशासलनक व्यिस्थाको दफा ४८ पलछ थप गने । 
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८.कायय तोक्न सयकन े

उजरुी प्रशासक र अलभिेख अलिकृतको व्यिस्था नभएसम्मको िालग सो कायय गने 
गरी न्याययक सहजकताय िा कमयचारीिाई तोक्न सक्नेछ । 

(५) दफा ५९ को उपदफा (४) मा दोस्रो संसोिन 

९.पयहिो संशोिन ऐन, २०७५ मा संसोिन गरी दफा ५९ उपदफा ४ (क) र 
(ख) मा िेक्षखएको नगर स्तरीय मेिलमिाप सलमलत भन्ने िाक्यांशिाई नगर 
मेिलमिाप केन्र बनाउने । 

१०.दफा ५९ उपदफा (६) मा उपदफा (४) बमोक्षजम गदठत मेिलमिाप 
सलमलतको समयािलि ४ िषयको हनुेछ भन्ने व्यिस्थाको सट्टा नगर मेिलमिाप 
केन्रको पदािलि एक आलथयक िषयको हनुेछ भन्ने शब्द राख्न े। 

 

आज्ञािे, 

(डा. िोकबहादरु िोप्चन) 

प्रमखु प्रशासयकय अलिकृत 

 
 

 


