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हरिपिु, सिायही 
प्रदेश नं.२, नपेाि 
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हरिपिु नगिपालिकाको प्रशासकीय काययकिलि (लनयलित गने) ऐन, २०७६ 

प्रिाणीकिण लिलतिः- २०७६/०१/२९ 
                                                          

प्रस्तािनािः नेपािको संकििानको अनसूुची ८ ि ९ तथा स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, 

२०७४ बिोजिि स्थानीय तहिाई तोककएको अलिकाि क्षेत्रलभत्रका किषयिा आिश्यक 
कानून बनाई प्रशासकीय काययकिलि लनयलित गनय िाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सिकाि 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोजिि हरिपिु नगिपालिकाको 
नगि सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संजक्षप्त नाि, किस्ताि ि प्रािम्भिः  

(१) यो ऐनको नाि हरिपिु नगिपालिकाको प्रशासकीय काययकिलि (लनयलित  गने) ऐन, 

२०७६" िहेको छ । 

(२) यो ऐन हरिपिु नगिपालिका के्षत्रलभत्र तरुुन्त िागू हनुेछ । 

२. परिभाषािः (१) लबषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा,– 

(क) “ऐन” भन्नािे हरिपिु नगिपालिकाको प्रशासकीय काययकिलि (लनयलित गने) ऐन, 

२०७६ सम्झन ुपछय । 

(ख) “काययपालिका” भन्नािे हरिपिु नगिकाययपालिका सम्झन ुपछय । 

(ग) “नगिपालिका” भन्नािे हरिपिु नगिपालिका सम्झन ुपछय । 

(ङ) “सभा” भन्नािे संकििानको िािा २२३ बिोजििको नगिसभा सम्झन ुपछय । 

(च) “संकििान” भन्नािे नेपािको संकििानिाई सम्झन ुपछय । 

३. लनयि बनाउन ेअलिकाििः  
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(१) नेपािको संकििान तथा स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोजिि 

नगिपालिकािाई तोककएका अलिकाि के्षत्रलभत्रका किषयिा तोककएको कायय जिम्िेिािी 
लनिायह गनय अपनाउन ुपने काययकिलि लनयलित गनयको लनलित्त हरिपिु नगि काययपालिकािे 
आिश्यक लनयि बनाउन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि लनयि बनाउँदा संघीय तथा प्रदेश कानून बिोजिि 
स्थानीय तहको के्षत्रालिकाि लभत्र पने किषयिा िात्र बनाउनपुनेछ । 

४. लनदेजशका, काययकिलि ि िापदण्ड बनाउन सक्निेः  

(१) संकििान, ऐन तथा यस ऐन अन्तिगत बनेको लनयिाििीको अलिनिा िही हरिपिु 
नगि काययपालिकािे आिश्यकता अनसुाि लनदेजशका, काययकिलि ि िापदण्ड िनाई 
िागू गनय सक्नछे । 

आज्ञािे, 

उदय प्रसाद देिकोटा 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत 

 


