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प्रस् ािनाः कानेपोखरी गाउँपालिकािे सम्पादन गने का्यहरुिाई प्रभािकारी रुपिा सञ्चािन गनय स्थानी् 

 हिाई  ोककएको अलिकार क्षेत्र लभत्रका लिष्िा आिश््क ऐन, कानून, लन्ि, िापदण्ड, का्यलिलि, 

लनदलेशका बनाई प्रशासकी् का्यलिलि लन्लि  गनय िाञ्छनी् भएकोिे, 

नेपािको संलििान २०७२ को िारा २२६ बिोलजि ्ो ऐन कानेपोखरी गाउँपालिकाको 

गाउँसभािे बनाएको छ । 

१. सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भः  (१) ्ो ऐनको नाि “प्रशासकी् का्यलिलि (लन्लि  गने) ऐन, २०७७” रहकेो 

छ । 

(२) ्ो ऐन कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकालश  भएपलछ  ुरुन्  िागू हुनेछ । 

२. पररभाषाः (१) लबष् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा ्स ऐनिाः- 

(क) “ऐन” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकी् का्यलिलि (लन्लि  गने) ऐन, २०७७ 

सम्झनु पछय । 

(ख) “का्यपालिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँ का्यपालिका सम्झन ुपछय ।  

(ग) “गाउँपालिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिकाका सम्झन ुपछय । 

(घ) “सभा” भन्नािे संलििानको िारा २२२ बिोलजिको कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्झन ु

पछय । 

(ङ) “संलििान” भन्नािे नेपािको संलििानिाई सम्झनु पछय ।  

३. लन्ि बनाउन ेअलिकारः(१) नेपािको संलििान  था स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोलजि 

गाउँपालिकािाई  ोककएका अलिकार क्षेत्रलभत्रका लिष्िा  ोककएको का्य लजम्िेिारी लनिायह गनय 

अपनाउनु पने का्यलिलि लन्लि  गनय गाउँ का्यपालिकािे आिश््क लन्ि बनाउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लन्ि बनाउँदा संघी्  था प्रदशे कानूनसँग नबालझने गरी स्थानी्  हको 

क्षेत्रालिकार लभत्र पने लिष्िा िात्र बनाउनु पनेछ । 

४. लनदलेशका, का्यलिलि र िापदण्ड िनाउन सके्नः (१) सलंििान, ऐन  था ्स ऐन अन् रग  बनेको 

लन्िाििीको अलिनिा रही कानेपोखरी गाउँ का्यपालिकािे आिश््क ा अनुसार लनदलेशका, 

का्यलिलि र िापदण्ड िनाई िागू गनय सके्नछ । 

(२) नेपािको संलििान  था स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे कदएको अलिकार क्षेत्रलभत्रका 

का्यहरु सञ्चािन गनय कानेपोखरी गाउँपालिकािे ऐन र लन्िाििी बनान नसकेको भए  काकाि काि 

कारिाही गनय गाउँ का्यपालिकािे आिश््क लनदलेशका, का्यलिलि  था िापदण्ड बनाई िागू गनय 

सके्नछ । 

५. बचाउः (१) ्ो ऐन िागू हुनु भन्दा अगािै कानेपोखरी गाउँपालिकाद्वारा जारी लनदलेशका, का्यलिलि 

 था िापदण्ड ्सै ऐन बिोलजि भएको िालननेछ । 

आज्ञािे, 

गा्त्र श्रेष्ठ 

प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ  


