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नेपालको संविधानको धारा २२१(२) बमोविम अनसुचूी-८ र अनसुचूी-९ मा उललेख भएका 
अवधकार सचूी, स्ानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ त्ा अनय संघीय काननूले विएको अवधकार 
प्रयोग गरी िीरेनद्रनगर नगरपावलकाले विवभनन प्रशासकीय काय्यसमपािन गन्य बान्छनीय भएकोले 
नेपालको संविधानको धारा २२६ ले विएको अवधकार प्रयोग गरी िीरेनद्रनगर नगरपावलकाकाको 
नगर सभाको वमवत २०७७ चतै्र ३० गतेको बैठकले यो ऐन बनाई लाग ुगरेको ्छ ।

पररच्ेछि- १

प्रारम्भिक

१.	 समंषिप्त	 नराम,	 मिस्रार	 र	 प्रार्भिभः (१) यो ऐनको नाम िीरेनद्रनगर नगरपावलकाको 
प्रशासकीय काय्यविवध (वनयवमत गनने) ऐन, २०७४ (पविलो संसोधन २०७७) रिकेो ्छ । 

(२) यो ऐन िीरेनद्रनगर नगरपावलका क्ेत्रवभत्र तरुुनत लाग ूिुने्छ । 
२.	 पररभिराषराभः (१) वबषय िा प्रसङ्गले अकको अ ््य नलागेमा यस ऐनमा, 
(क) “ऐन” भननाले िीरेनद्रनगर नगरपावलकाको प्रशासकीय काय्यविवध (वनयवमत गनने) ऐन, 

२०७४ सम्झन ुप्छ्य ।
 (ख) “काय्यपावलका” भननाले नगरपावलकाको नगर काय्यपावलका सम्झनपु्छ्य । 
(ग) “नगरपावलका” भननाले िीरेनद्रनगर नगरपावलका सम्झन ुप्छ्य । 
(घ) “सभा” भननाले संविधानको धारा २२३ बमोविमको नगरपावलकाको नगरसभा सम्झन ु

प्छ्य ।
(ङ) “संविधान” भननाले नेपालको संविधानलाई सम्झन ुप्छ्य ।
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(च) “तोवकएको” िा “तोवकएबमोविम” भननाले यस ऐन बमोविमको वनयमािली, काय्यविवध, 
वनिनेवशका िा मापिण्डमा तोवकएको सम्झनपुि्य्छ । 

पररच छ्ेद	–२

मनमरामाण	करारमाको	ईजराज्	जरारी	गनने

३.	 ईजराज्	पत्र	जरारी	गननेभः(१)नगरपावलकाले कुनै पवन फम्य िा कमपनीलाई साि्यिवनक 
वनमा्यण काय्यको लावग आिशयक पनने घ िग्यको वनमा्यण ईिाित पत्र िारी गन्य सकने्छ । 

(२) उपिफा (१) बमोविमको ईिाित पत्र िारी त्ा निीकरण गिा्य तोवकएबमोविमको 
शलुक वलई तोवकएबमोविमको प्रवरिया अपनाउनपुनने्छ । 

४.	 	नमिकरण,	अिमि	थप,	ससंोिन	्थरा	नरामसरारीभः(१) यस पररच्ेछि बमोविम िारी 
भएको ईिाित पत्रको प्रतयेक िष्य नविकरण गनु्यपनने्छ । 

(२) िफा (३) बमोविमको ईिाितपत्र नगरपावलकाबाट अनयत्र िा अनय स्ानीय तिबाट 
नगरपावलकामा नामसारी गन्य सवकने्छ । 

(३) वनमा्यण काय्यको ईिाित समबनधी अनय बयिस्ा तोवकएबमोविम िुने्छ । 
पररच छ्ेद	–३

रराजपत्र,	गैरसरकरारी	ससँथरा	्थरा	जछेष्ठ	नरागररक	स््बनिमरा
५.	 रराजपत्र	प्कराशन	गननेभः(१) नगरपावलकाले िारी गरेका काननूिरु, मितिपणू्य सचूनािरु 

त्ा तोवकएबमोविमका अनय विषयिरुको स्ानीय रािपत्रमा प्रकाशन गनु्यपनने्छ । 
(२) उपिफा (१) बमोविमको रािपत्र प्रकाशन समबनधी अनय बयिस्ा तोवकए बमोविम 

िुने्छ । 
६.	 गैर	सरकरारी	ससंथराको	पररचरालन	स््बनिी	बरिसथराभः(१) नगरपावलकाले आफनो 

काय्यक्ेत्रवभत्रका विवभनन काय्यिरु गन्य गैरसरकारी सँस्ाको पररचालन गन्य सकने्छ । 
(२) गैर सरकारी संस्ा पररचालन समबनधी अनय बयिस्ा तोवकएबमोविम िुने्छ । 
७.	 जरछेष्ठ	नरागररक	पररचरपत्र	मि्रणभः	(१) नगरपावलकाले जयेष्ठ नागररकिरुलाई ्ुछटै् 

पररचयपत्र उपलबध गराउन सकने्छ । 
(२) उपिफा (१) बमोविमिारी भएको पररचयपत्रको आधारमा जयेष्ठ नागररकलाई नेपाल 

सरकारले िा नगरपावलकाले सेिा सवुिधा उपलबध गराउन सकने्छ । 
(३)  पररचय पत्र वितरण त्ा काया्यनियन समबनधी अनय बयिस्ा तोवकएबमोविम िुने्छ । 

पररच्ेछि –४

मिमिि

८.	 मनरम	 ्बनराई	 लरागु	 गननेभः यस ऐन बमोविम काय्यपावलकाले ििेायका विषयिरुमा 
वनयमािली बनाई लाग ुगन्य सकने्छ । 

क) लेखा सवमवतको काय्यसंचालन वनयमािली
ख) सिारी साधन संचालन वनयमािली
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९.	 	 मनदनेमशकरा,	करारमामिमि	 र	 मरापदण्ड	्बनराउन	सकनछेभः (१) यस ऐनको अवधनमा रिी 
काय्यपावलकाले ििेायका विषयमा आिशयकता अनसुार वनिनेवशका, काय्यविवध िा 
मापिण्ड बनाई लाग ूगन्य सकने्छ ।

क) उपभोक्ा सवमवत गठन त्ा पररचालन समबनधी
ख) बिार अनगुमन, बयिस्ापन समबनधी 
ग) परुाना भिनिरुको अवभलेख बयिस्ापन समबनधी 
घ) नगरपावलकामा अटो त्ा ई ररकसा बयिस्ापन 
ङ) समपवत कर बयिस्ापन
च) नवििनय पिा््यको उतखनन
्छ) अपाङ्ग पररचयपत्र वितरण 
ि) घर बिाल त्ा बिाल कर 
्झ) नगरक्ेत्रमा िुने मलेा त्ा मिोतसि बयिस्ापन 
ञ) िगगा प्रावति समबनधी 
ट) मविला त्ा यिुा सिरोिगार समबनधी त्ा मविला सिरोिगार अनतग्यत तावलममा 

सिभागीका लावग िसतगुत टेिा प्रिान
ठ) नगरपावलकाका सिारी साधन संचालन काय्यविवध
्ड) तावलम बयिस्ापन त्ा संचालन समबनधमा 
ढ) कम्यचारी प्रोतसािन काय्यविवध
ण) आनतररक संचार 
त) बसपाक्य  बयिस्ापन समबनधमा 
्) घरेल ुउद्ोग िता्य समबवनध 
ि) एमबलेुनस त्ा िमकल संचालन 
ध) करारमा कम्यचारी बयिस्ापन गनने 
न) टोल विकास स ंस्ा समबनधी प्रािधान
त) नगरपावलकाकाे काय्य संचालन वनिनेवशका
१०.	 खरारछेजी	 र	 ्बचराउभः	 (१) यस ऐन बमोविम तिु्यमा गररएका वनयमािली, वनिनेवशका, 

काय्यविवध िा मापिण्ड मधये संघीय काननू िा नगरपावलकाको तत ् तत ् विषयगत ऐन 
तिु्यमा भई अनय्ा विषय उललेख भएको खण्डमा सितः सोिी ऐन बमोविम भएको 
मावनने्छ । 

(२) यो ऐन प्रारमभ िा संसोधन िुनपुिू्य काय्यपावलका, सभा िा साविकको स्ानीय वनकाय बो्ड्य 
िा पररषिको वनण्ययबाट भएगरेका काय्यविवध, मापिण्ड,वनिनेवशका त्ा प्रशासकीय 
काय्यिरु यसै ऐनबमोविम भएको मावनने्छ । 

आज्ाले, 
वटकाराम ढकाल

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत
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