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भाग : १ 

पूर्वखोला गाउँपाललका 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा(१) बमोशजम पूर्वखोला गाउँपाललकाको 
गाउँसभाले बनाएको तल लेशखएबमोशजमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको 
छ। 

संर्त ्२०७४ सालको ऐन नं. २ 

 

ऐनको नाम: पूर्वखोला गाउँपाललकाको केही कानून तजुवमा र व्यर्स्थापन गनव बनेको ऐन, २०७४ 
प्रस्तार्नााः 

नेपालको संवर्धान, २०७४ को अनसूुची-८ मा स्थानीय तहलाई ददइएका अलधकारहरुको 
कायावन्र्यनका लालग संघीय तथा प्रादेशिक कानूनहरु व्यर्शस्थत भइनसकेको सन्दभवमा पूर्वखोला 
गाउँपाललकामा केवह आर्स्यक कानून तजुवमा गरी लागू गनव बाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोशजम पूर्वखोला गाउँपाललकाको गाउँसभाले 
यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 
प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाम, वर्स्तार र प्रारभभाः (१) यो ऐनको नाम “पूर्वखोला गाउँपाललकाको केही कानून तजुवमा 
र व्यर्स्थापन गनव बनेको ऐन, २०७४” रहेको छ। 
 (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ । 
२. पररभाषााः लबषय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) "गाउँसभा" भन् नाले पूर्वखोला गाउँपाललकाको  गाउँसभा सभझन ुपछव । 
(ख) "गाउँपाललका" भन् नाले पूर्वखोला गाउँ गाउँपाललका सभझन ुपछव । 



खण्ड १) पूर्वखोला,   फागनु २८ गते,  २०७४ साल   (संख्या २ 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
2 
 

(ग) "गाउँ कायवपाललका" भन् नाले पूर्वखोला गाउँपाललकाको गाउँ कारपाललका सभझनपुछव । 
(घ) "केही आर्स्यक कानून" भन् नाले गाउँपाललकाबाट तजुवमा हनुे केही आर्स्यक   

कानूनलाई सभझन ुपछव । 
 

पररच्छेद २ 
आर्स्यक कानून तजुवमासभबन्धी व्यर्स्था 

 
३. गाउँपाललकाले आर्स्यक कानून तजुवमा गनव सक्न:े  

(१) नेपालको संवर्धानले स्थानीय तहलाई ददइएका अलधकारहरु कायावन्र्यनको सन्दभवमा संघीय 
तथा प्रादेशिक कानूनहरु व्यर्शस्थत नहुँदासभम गाउँपाललकाले ती अलधकारहरु कायावन्र्यनका लालग 
आर्स्यक कानून तजुवमा गनव सक्नेछ। 
 (२) उपदफा (१) र्मोशजम आर्स्यक कानून तजुवमा गदाव ऐनको हकमा गाउँसभाबाट र लनयम, 
लनदेशिका, कायववर्धीको कहमा गाउँ कायवपाललकाले तजुवमा गरी लाग ुगनव सक्नेछ।  
४. लनदेशिका, कायववर्लध र मापदण्ड र्नाउन सक्नाेः  
गाउँ कायवपाललकाले दफा ३(१) को मान्यतामा प्रलतकुल नहनुे गरी संवर्धानद्वारा आफुलाई प्रदत्त 
अलधकारहरुको कायावन्र्यनको लालग आर्स्यक लनयम, लनदेशिका तथा कायवलबधी तजुवमा गरी लाग ुगनव 
सक्नेछ। 
 
 
           आज्ञाले 
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