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न्माम सम्ऩादन (कामयविधध सम्िन्धी) ऐन, २०७५ राई सॊसोधन गनय िनेको ऐन 

प्रस्तािना 
धयान उऩभहानगयऩाधरका  न्माम सम्ऩादन( कामयविधध सम्िन्धी) ऐन, २०७५ राई सॊसोधन गनय 

फा छधनम बएकोरे धयान उऩभहानगयऩाधरकाको आठौ नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्बः (१) मस ऐनको नाभ “धयान उऩभहानगयऩाधरका न्माम सम्ऩादन (कामयविधध 

सम्फन्धी ) (ऩवहरो सॊसोधन) ऐन, २०७७ यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. धयान उऩभहानगयऩाधरका न्माम सम्ऩादन (कामयविधध सम्फन्धी ) ऐन , २०७५( मस ऩधछ भरु ऐन 
बधनने) को दपा १४ को सॊसोधन: भरु ऐनको दपा १४ को उऩदपा १ को सट्टाभा देहामको दपा 
१ याक्षिएको छ ।(१) प्रचधरत जाननुभा वििाद दताय दस्तयु तोवकएकोभा सोही फभोक्षजभ तथा दस्तयु 
नतोवकएकोभा प्रचधरत धयान उऩभहानगयऩाधरकाको आधथयक ऐन फभोक्षजभको दस्तयु िझुाउन ुऩनेछ 
।

३. भरु ऐनको दपा ५० भा थऩ:  भरु ऐनको दपा ५० (द) न्मावमक सधभधतको सदस्म सक्षचि बै काभ 
गने ।

४. भरु ऐनको दपा ५६ (क) थऩ:  दपा ५६ (क) िडा भेरधभराऩकेन्र सम्िन्धी ब्मफस्था: िडा 
भेरधभराऩकेन्र सम्फन्धी व्मिस्था न्मावमक सधभधतको धसपारयसभा नगयकामयऩाधरकारे तोके फभोक्षजभ 
हनुेछ ।

५. भरु ऐनको दपा ५९ (२) को सॊसोधन : भरु ऐनको दपा ५९(२) को सट्टाभा देहामको दपा 
५९(२) याक्षिएको छ । दपा ५९(२) भेरधभराऩकतायको सचुी तमाय गयेऩधछ न्मावमक सधभधतरे 
भेरधभराऩकताय सकु्षचकृत गने धनर्यम गयी सबा सभऺ ऩेश गयी सबाफाट अनभुोदन गयाउन ुऩनेछ । 

६. भरु ऐनको दपा ८७ (क) थऩ : धनर्यम कामायन्िमन सम्िन्धी ब्मफस्था: वििादको कुनै एउटा ऩऺ 
धयान उऩभहानगयऩाधरका ऺेत्र बन्दा फावहयको बइ अन्म स्थानीम तहसॉग सभन्िम गनुय ऩने न्मावमक 
सधभधतफाट बएको धनर्यमको कामायन्िमन सम्िन्धी व्मिस्था नगयकामयऩाधरकाको धनर्यम िभोक्षजभ 
हनुेछ।

७. भरु ऐनको दपा ९१ को सॊसोधन: भरु ऐनको दपा ९३(३) हटाइएको छ । 
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