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आँधीखोला गाउँपािलकाको �शासक�य काय�िविध (िनयिमत गन�) ऐन, २०७६ 
 

�"तावना: नेपालको संिवधानको अनसुचूी ८ र ९ तथा �थानीय सरकार स�चालन ऐन २०७४ बमोिजम �थानीय 

तहलाई तोिकएको अिधकार &े'िभ'का िवषयमा आव+यक काननु बनाई ,शासक.य काय/िविध िनयिमत गन/ वा�छनीय 

भएकोले नेपालको संिवधानको धारा २२१ बमोिजम आँधीखोला गाउँपािलकाको छैठौ ँगाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ 

। 

१.संि%& नाम, िब"तार र �ार)भ : (क) यो ऐनको नाम “आँधीखोला गाउँपािलकाको ,शासक.य काय/िविध (िनयिमत 

गन>)  ऐन ,२०७६” रहकेो छ । 

   (ख) यो ऐन आँधीखोला गाउँपािलका &े'िभ' तBुCत लागू हDनेछ । 

२. प+रभाषा : (१) िवषय वा ,सङ्गले अकG अथ/ नलागेमा यस ऐनमा- 

(क)“ऐन” भCनाले आँधीखोला गाउँपािलकाको ,शासक.य काय/िविध(िनयिमत गन>) ऐन २०७६ सIझन ुपद/छ। 

(ख)  “काय/पािलका” भCनाले आँधीखोला गाउँपािलका गाउँ काय/पािलका लाई सIझन ुपद/छ । 

(ग)  “गाउँपािलका” भCनाले आँधीखोला गाउँपािलका सIझन ुपद/छ ।  

(घ)  ”सभा” भCनाले नेपालको संिवधानको धारा २२२ बमोिजमको गाउँसभा सIझन ुपद/छ । 

(ङ)“संिवधान” भCनाले नेपालको संिबधान,२०७२ लाई सIझन ुपद/छ । 

(च)  “काननुी िलखत” भCनाले काननु बमोिजम गठन भएका संगिठत सं�था तथा य�तै ,कृितका सं�था गठन 

तथा स�चालनका लागी तजु/मा गNरएका िनयमावली, काय/िविध, िनद>िशका समेतका िलखत सIझन ु

पद/छ ।  

३. िनयम बनाउने अिधकार : (क) नेपालको संिवधान तथा �थानीय सरकार स�चालन ऐन,२०७४ बमोिजम 

गाउँपािलकालाई तोिकएको काय/ िजIमेवारी िनवा/ह गन/ अपनाउनपुन> काय/िविध िनयिमत गन/को िनिमP 

काय/पािलकाले आव+यक िनयमावली, काय/िविध, िनद>िशका लगायतका काननुी िलखत बनाउन सQनेछ । 



   (ख) उपदफा (१) बमोिजम िनयम बनाउँदा संघीय तथा ,दशे काननु बमोिजम �थानीय तहको 

&े'ािधकार िभ' पन> िवषयमा मा' बनाउन ुपन>छ । 

४.िनद�िशका, काय�िविध र मापद0ड बनाउन स2ने :(१) संिवधान, ऐन तथा यस ऐन अCतग/त बनेको िनयमावलीको 

अधीनमा रही आँधीखोला गाउँपािलका गाँउकाय/पािलकाले आव+यकता अनसुार िनद>िशका, काय/िविध र मापदSड 

बनाई लाग ूगन/ सQनेछ । 

५.बचाउः यो ऐन ,ारIभ हDनअुिघ आँधीखोला गाउँपािलकाले जारी गरेका िनयमावली, काय/िविध, िनद>िशका 

लगायतका काननुी िलखत यसै ऐन बमोिजम जारी भएको मािननेछ । 
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               आँधीखोला गाउँपािलका 

                  �माणीकरण िमित : २०७६/११/१८ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


