
 

लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं.-१ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-१ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि वलख ुगाउँपावलकाको प्रशासकीय काययविवध (वनयवमत गने) ऐन, 

२०७७ घर बिाल कर व्यिस्थापन काययविवध, २०७७ वलख ु गाउँपावलकाले सियसाधारणको िानकारीका लावग 

प्रकाशन गररएको छ ।  

लिखु गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययलिलि (लनयलमत गने) ऐन, २०७७ 

प्रस्तािनााः नेपालको संविधानको अनसुचूी ८ र ९को सचूीमा उल्लेख भए बमोविम तथा स्थानीय सरकारका नीवत 

तथा काययक्रमलाई प्रभािकारी ढंगले कायायन्ियन गनय आिश्यक काननू बनाई प्रशासकीय काययविवध वनयवमत गनय 

िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संविधानको धारा २२१, उपधारा २ तथा धारा २२६ बमोविम,  

वलख ुगाउँपावलकाको आिौं गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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स्थानीय राजपत्र  
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१.सुंलिप्त नाम, लिस्तार र प्रारम्भाः (१) यो ऐनको नाम वलख ुगाउँपावलकाको "प्रशासकीय काययविवध (वनयवमत गने) 

ऐन, २०७७" रिकेो छ । 

(२) यो ऐन स्थावनय रािपत्रमा प्रकाशन भए पवछ वलख ुगाउँपावलका के्षत्र वभत्र लाग ूिुनेछ । 

२. पररभाषााः (१) वबषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “ऐन” भन्नाले वलख ुगाउँपावलकाको प्रशासकीय काययविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७७ सम्झन ुपछय । 

(ख) “काययपावलका” भन्नाले वलख ुगाउँ काययपावलका सम्झनु पछय । 

(ग) "काययविवध" भन्नाले यस ऐन अन्तगयत बन्ने काययविवध सम्झन ु पदयछ । सो शब्दले यस ऐन बमोविम 

स्िीकृत भई लाग ूिुने वनदवेशका र मापदण्ड समेतलाई िनाउँदछ ।  

(घ) “गाउँपावलका” भन्नाले वलख ुगाउँपावलका सम्झन ुपछय । 

(ङ) "वनयम" भन्नाले यस ईन अन्तगयत बन्ने वनयमािलीलाई सम्झन ुपदयछ । 

(च) "स्थानीय सरकार" भन्नाले वलख ुगाउँ काययपावलका, ओखलढुंगालाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “सभा” भन्नाले संविधानको धारा २२२ बमोविम गवित गाउँसभा सम्झन ुपछय । 

(ि) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधानलाई सम्झन ुपछय ।  

३. लनयम बनाउने अलिकाराः (१) नेपालको संविधान बमोविम गाउँ काययपावलकाले आफ्नो कायय सम्पादन गनय र 

सबै प्रशासकीय विषय वनयवमत वनवमत्त गनयको वनवमत्त वलख ुगाउँ काययपावलकाले आिश्यक वनयम बनाउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) िमोविम वनयम बनाउँदा संघीय तथा प्रदशे काननू बमोविम स्थानीय तिको क्षेत्रावधकार 

वभत्र पने विषयमा मात्र बनाउनु पनेछ । 

 (३) उपदफा (१) अन्तगयत बनाईएका वनयमिरुले प्रशासकीय काययविवध सम्बन्धी प्रचवलत स्थानीय वनयम, 

वनदवेशका, काययविवध, आदशे र मापदण्ड खारेि गनय र संशोधन गनय सक्नेछ ।  

४. लनदेलशका, काययलिलि र मापदण्ड िनाउन सकनेाः (१) संविधान, ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत िनेको 

वनयमािलीको अवधनमा रिी वलख ुगाउँ काययपावलकाले आिश्यकता अनुसार वनदवेशका, काययविवध र मापदण्ड िनाई 

लाग ूगनय सक्नेछ । 
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५. असर नपनेाः यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन प्रशासकीय काययविवध वनयवमत गने सम्बन्धमा 

प्रचवलत स्थानीय, प्रदशे र संघीय काननूमा छुटै्ट व्यिस्था भएमा त्यस्तो विषयमा यस ऐनमा लेवखएको कुनै कुराले 

असर पाने छैन । 

६. बचाउाः यस ऐन लागू िुनु पिूय स्थानीय सरकारले यस ऐन संग सम्बवन्धत िुने गरर गरेको वनणयय, आदेश िा कुनै 

काननूी व्यिस्था भएको भएमा यसै ऐन बमोविम भएको मावननेछ । 

आज्ञाले 

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 
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