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जोरायल गाउँपाललकाको सूचना 
स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा १०२ 

उपदफा (३) बमोजिम सर्वसाधारण िनताको 

िानकारीका लाजि  प्रकाशन िररएको छ: 

प्रशासकीय कायवजर्जध (जनयजमत िने ) ऐन, २०७५ 

प्रस्तार्नााः नेपालको संविधानको अनसुचूी ८ र ९ तथा 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोविम 
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स्थानीय तहलाई तोकीएको अवधकार क्षेत्रवित्रका 

विषयमा आिश्यक काननू बनाई प्रशासकीय काययविवध 

वनयवमत गनय िाञ्छनीय िएकोले, 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 

को उपदफा (१) बमोविम िोरायल गाउँपावलकाको 

सिाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संजिप्त नाम, जर्स्तार प्रारम्भ : (१) यो ऐनको 

नाम िोरायल गाउँपावलकाको प्रशासकीय 

काययविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७५ रहकेो छ 

। 

(२) यो ऐन िोरायल गाउँपावलका 

के्षत्रवित्र तरुुन्त लाग ुहुनेछ । 

२. परीभाषा : (१) विषय िा प्रसङ्गले अको 

अथय नलागमेा यस ऐनमा – 
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(क) ''ऐन'' िन्नाल े

िोरायल 

गाउँपावलकाको 

प्रशासकीय 

काययविवध (वनयवमत 

गने) ऐन, २०७५ 

सम्झन ुपछय । 

(ख) ''काययपावलका'' 

िन्नाले िोरायल 

गाउँ काययपावलका 

सम्झन ुपछय । 

(ग) ''गाउँपावलका'' 

िन्नाले िोरायल 

गाउँपावलका सम्झनु 

पछय । 
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(घ) ''सिा'' िन्नाल े

संविधानको धारा 

२२२ बमोविमको 

गाउँसिा सम्झन ु

पछय । 

(ङ) ''संविधान'' िन्नाल े

नेपालको 

संविधानलाई 

सम्झन ुपछय । 

३. जनयम बनाउने अजधकार : (१) नेपालको 

संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ बमोविम गाउँपावलकालाई तोकीयका 

अवधकार क्षेत्रवित्रका विषयमा तोकीएको कायय 

विम्मिेारी वनिायह गनय अपनाउनपुने काययविवध 

वनयवमत गनयको वनवमत्त िोरायल गाउँपावलकाले 

आिश्यक वनयम बनाउने सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोविम वनयम 

बनाउँदा संवघय तथा प्रदशे काननू बमोविम 

स्थानीय तहको क्षेत्रावधकार वित्र पने विषयमा 

मात्र बनाउन ुपनेछ । 

४.  जनदेजशका, कायवजर्जध र मापदण्ड बनाउन 

सक्ने : (१) संविधान, ऐन तथा यस ऐन 

अन्तरगत बनेको वनयमािलीको अवधनमा रही 

िोरायल गाउँ काययपावलको आिश्यकता 

अनसुार वनदवेशका, काययविवध र मापदण्ड बनाई 

लाग ुगनय सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा उल्लेख िए 

बमोविम ऐन तथा वनयमािली नबनाइकन पवन 

नेपालको सविधान र अन्य काननूमा उवल्लखत 

स्थानीय तहको अवधकारक्षेत्रको विषयमा 

िोरायल गाउँ काययपावलकाले आिश्यकता 
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अनसुार वनदवेशका, काययविवध र मापदण्ड बनाई 

लाग ुगनय सक्नेछ । 

आज्ञाले  

सजमर भण्डारी  

प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत  

 

 


