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भाग : १ 

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

संर्त ्२०७४ सालको ऐन नं. १ 

 

 पूर्वखोला गाउँपाललकाको प्रिासकीय कायववर्लध (लनयलमत गने) ऐन, २०७४ 
 

प्रस्तार्नााः 
नेपालको संवर्धानको अनसूुची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोशजम 

स्थानीय तहलाई तोवकएको अलधकार क्षेत्रलभत्रका वर्षयमा आर्श्यक कानून बनाई प्रिासकीय कायववर्लध 
लनयलमत गनव र्ाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा 
(१) बमोशजम पूर्वखोला गाउँपाललकाको सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
१. संशक्षप्त नाम, वर्स्तार र प्रारम्भाः  

(१) यो ऐनको नाम पूर्वखोला गाउँपाललकाको प्रिासकीय कायववर्लध (लनयलमत गने) ऐन, २०७४ 
रहेको छ । 

(२) यो ऐन पूर्वखोला गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र तरुुन्त लागू हनुेछ । 
२. पररभाषााः  

(१) लबषय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "ऐन" भन्नाले पूर्वखोला गाउँपाललकाको प्रिासकीय कायववर्लध (लनयलमत गने) ऐन, 

२०७४ सम्झन ुपछव । 
(ख) "कायवपाललका" भन्नाले पूर्वखोला गाउँ कायवपाललका सम्झन ुपछव । 
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(ग) "गाउँपाललका" भन्नाले पूर्वखोला गाउँपाललका सम्झन ुपछव । 
(घ) "सभा" भन्नाले संवर्धानको धारा २२२  बमोशजमको गाउँसभा सम्झन ुपछव । 
(च) "संवर्धान" भन्नाले नपेालको संवर्धानलाई सम्झन ुपछव ।  

३. लनयम बनाउने अलधकाराः  
(१) नेपालको संवर्धान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोशजम गाउँपाललकालाई 

तोवकएका अलधकार क्षेत्रलभत्रका वर्षयमा तोवकएको कायव शजम्मेर्ारी लनर्ावह गनव अपनाउन ुपने कायववर्लध 
लनयलमत गनवको लनलमत्त पूर्वखोला गाउँ कायवपाललकाले आर्श्यक लनयम बनाउन सक्नेछ । 
 (२) उपदफा (१) र्मोशजम लनयम बनाउँदा संघीय तथा प्रदेि कानून बमोशजम स्थानीय तहको 
क्षेत्रालधकार लभत्र पने वर्षयमा मात्र बनाउन ुपनेछ ।  
४. लनदेशिका, कायववर्लध र मापदण्ड र्नाउन सक्नेाः (१) संवर्धान, ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत र्नेको 
लनयमार्लीको अलधनमा रही पूर्वखोला गाउँ कायवपाललकाले आर्श्यकता अनसुार लनदेशिका, कायववर्लध 
र मापदण्ड र्नाई लागू गनव सक्नेछ । 

 

           आज्ञाले 
प्रमाशणकरण लमलत : २०७४ फागनु २८ गते      (हररप्रसाद पौडेल) 
             प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
 


