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प्रमाणिकरि णमण िः-२०७७/०७/२५ 

ऐन नं. - २६ 

लिखु गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययलिलि (लियलित गिे ऐि, २०७७ 

प्रस्ताििााः नपेालको संणिधानको अनुसचूी ८ र ९को सचूीमा उल्लखे भए बमोणिम  था स्थानीय सरकारका नीण   था काययक्रमलाई 

प्रभािकारी ढंगले कायायन्ियन गनय आिश्यक काननू बनाई प्रशासकीय काययणिणध णनयणम  गनय िाञ्छनीय भएकोल,े 

नेपालको संणिधानको धारा २२१, उपधारा २  था धारा २२६ बमोणिम,  

णलख ुगाउँपाणलकाको आठौं गाउँसभाल ेयो ऐन बनाएको छ । 

१.संलिप्त िाि, लिस्तार र प्रारम्भाः (१) यो ऐनको नाम णलख ुगाउँपाणलकाको "प्रशासकीय काययणिणध (णनयणम  गने) ऐन, २०७७" 

रहकेो छ । 

(२) यो ऐन स्थाणनय रािपत्रमा प्रकाशन भए पणछ णलख ुगाउँपाणलका क्षेत्र णभत्र लाग ूहनुेछ । 

२. पररभाषााः (१) णबषय िा प्रसङ्गल ेअको अथय नलागमेा यस ऐनमा,- 

(क) “ऐन” भन्नाल ेणलख ुगाउँपाणलकाको प्रशासकीय काययणिणध (णनयणम  गने) ऐन, २०७७ सम्झनु पछय । 

(ख) “काययपाणलका” भन्नाले णलख ुगाउँ काययपाणलका सम्झन ुपछय । 

(ग) "काययणिणध" भन्नाले यस ऐन अन् गय  बन्ने काययणिणध सम्झनु पर्यछ । सो शब्र्ले यस ऐन बमोणिम स्िीकृ  भई लाग ूहुन े

णनर्णेशका र मापर्ण्ड समे लाई िनाउँर्छ ।  

(घ) “गाउँपाणलका” भन्नाले णलख ुगाउँपाणलका सम्झनु पछय । 

(ङ) "णनयम" भन्नाले यस ईन अन् गय  बन्ने णनयमािलीलाई सम्झन ुपर्यछ । 

(च) "स्थानीय सरकार" भन्नाले णलख ुगाउँ काययपाणलका, ओखलढुंगालाई सम्झन ुपर्यछ । 

(छ) “सभा” भन्नाले संणिधानको धारा २२२ बमोणिम गणठ  गाउँसभा सम्झन ुपछय । 

(ि) “संणिधान” भन्नाले नेपालको संणिधानलाई सम्झन ुपछय ।  

३. लियि बिाउिे अलिकाराः (१) नेपालको संणिधान बमोणिम गाउँ काययपाणलकाले आफ्नो कायय सम्पार्न गनय र सबै प्रशासकीय 

णिषय णनयणम  णनणमत्त गनयको णनणमत्त णलख ुगाउँ काययपाणलकाले आिश्यक णनयम बनाउन सक्नेछ । 

 (२) उपर्फा (१) िमोणिम णनयम बनाउँर्ा संघीय  था प्रर्शे कानून बमोणिम स्थानीय  हको क्षते्राणधकार णभत्र पने णिषयमा 

मात्र बनाउनु पनछे । 
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 (३) उपर्फा (१) अन् गय  बनाईएका णनयमहरुले प्रशासकीय काययणिणध सम्बन्धी प्रचणल  स्थानीय णनयम, णनर्णेशका, 

काययणिणध, आर्शे र मापर्ण्ड खारेि गनय र संशोधन गनय सक्नछे ।  

४. लिरे्दलशका, काययलिलि र िापर्दण्ड ििाउि सकिेाः (१) संणिधान, ऐन  था यस ऐन अन् रग  िनकेो णनयमािलीको अणधनमा रही 

णलख ुगाउँ काययपाणलकाल ेआिश्यक ा अनुसार णनर्णेशका, काययणिणध र मापर्ण्ड िनाई लाग ूगनय सक्नछे । 

५. असर िपिेाः यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेणखएको भए ापणन प्रशासकीय काययणिणध णनयणम  गने सम्बन्धमा प्रचणल  स्थानीय, 

प्रर्शे र संघीय कानूनमा छुट्टै व्यिस्था भएमा त्यस् ो णिषयमा यस ऐनमा लेणखएको कुन ैकुराल ेअसर पाने छैन । 

६. बचाउाः यस ऐन लाग ूहनुु पिूय स्थानीय सरकारले यस ऐन संग सम्बणन्ध  हनुे गरर गरेको णनियय, आर्शे िा कुनै काननूी व्यिस्था 

भएको भएमा यसै ऐन बमोणिम भएको माणननछे । 


