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बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययलिलि (लनयलित गने) ऐन, २०७९ 

प्रस् ावनाः नेपालको संविधानको अनसुचूी ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

बमोविम स्थानीय तहलाई तोवकएको अवधकार के्षत्रवित्रका विषयमा आिश्यक काननू बनाई प्रशासकीय 

काययविवध वनयवमत गनय िाञ्छनीय िएकोले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को 

उपदफा (१) बमोविम बान्नीगढी ियगढ गाउँपावलकाको गाउँसिाले यो ऐन बनाएको छ। 
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१. संलिप्त नाि, लिस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको 

प्रशासकीय काययलिलि (लनयलित गने) ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन बान्नीगढी ियगढ गाउँपावलका क्षेत्रवित्र रािपत्रमा प्रकाशन िए पवछ लाग ुहुनेछ । 

 २. पररभाषा : (१) विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “ऐन” िन्नाले बान्नीगढी ियगढ गाउँपावलकाको प्रशासकीय काययविवध (वनयवमत गने) ऐन,  

२०७९ सम्झन ुपछय । 

(ख) “काययपालिका” िन्नाले बान्नीगढी ियगढ गाउँपावलकाको गाउँ काययपावलका सम्झन ुपछय 

। 

(ग) “गाउँपालिका” िन्नाले बान्नीगढी ियगढ गाउँपावलका सम्झन ुपछय। 

(घ) “सभा” िन्नाले संविधानको धारा २२३ बमोविमको गाउँसिा सम्झन ुपछय । 

( ङ ) “संलििान” िन्नाले नेपालको संविधानलाई सम्झन ुपछय । 

३. लनयि बनाउने अलिकार : (१) नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

बमोविम गाउँपावलकालाई तोवकएका अवधकार क्षेत्रवित्रका विषयमा तोवकएको कायय विम्मेिारी वनिायह 

गनय अपनाउन ु पने काययविवध वनयवमत गनयको वनवमत्त बान्नीगढी ियगढ गाउँपावलकाको गाउँ 

काययपावलकाले आिश्यक वनयम बनाउन सक्नेछ । 

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

के्षत्रावधकार वित्र पने विषयमा मात्र बनाउन ुपनेछ । 

४. लनरे्दलशका, काययलिलि र िापर्दण्ड बनाउन सक्ने : (१) संविधान, ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत 

िनेको वनयमािलीको अवधनमा रही बान्नीगढी ियगढ गाउँपावलकाको गाउँ काययपावलकाले आिश्यकता 

अनसुार वनदवेशका,वनयमािली, काययविवध र मापदण्ड िनाई लाग ुगनय सक्नेछ । 

५. बचाउँ : गाउँपावलकाले यस पिूय बनाएका ऐन, वनयम, वनदवेशका, काययविवध र मापदण्ड यसै बमोविम 

िए गरेको मावननेछ । साथै यस ऐन संग अि उप्रान्त बावझएका ऐन, काननू, वनयमािली, वनदेवशका, 

काययविवध र मापदण्ड बावझएको हद सम्म अमान्य हुने छन ्। 

 

 

     आज्ञािे, 
   झनक रेग्मी  

                                                 नन. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 


