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प्रशासकीय काययविलि (लियलमत गिे) ऐि, २०७९ 
 

२०७९ सािको ऐि िं. 1 

प्रस्ताििािः 
 

िेपािको संवििािको अिसूुच  ८ र ९ तथा स्थाि य सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ बमोणतम स्थाि य 
तहिाई तोवकएको अलिकार क्षेरमालभरमाका विर्यमा आिश्यक कािूि बिाई प्रशासकीय काययविलि लियलमत 
गिय िाञ्छि य भएकोिे स्थाि य सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) 
बमोणतम मालिका गाउँपालिकाको सभािे यो ऐि बिाएको छ । 

1. संणक्षप्त िाम, विस्तार र प्रारम्भिः (१) यो ऐिको िाम मालिका गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययविलि 
(लियलमत गिे) ऐि, २०७९ रहेको छ । 

(२) यो ऐि मालिका गाउँपालिका क्षेरमालभरमा तरुुन्त िागू हिुेछ । 

 

2. पररभार्ािः (१) विर्य िा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेमा यस ऐिमा - 

(क) "ऐि" भन्नािे मालिका गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययविलि (लियलमत गिे) ऐि, २०७९ 
सम्झि ुपछय । 

(ख) "काययपालिका" भन्नािे मालिका गाउँपालिका गाउँकाययपालिकािाई सम्झि ुपछय । 

(ग) "गाउँपालिका" भन्नािे मालिका गाउँपालिकािाई सम्झि ुपछय । 

(घ) "सभा" भन्नािे िपेािको संवििािको िारा २२३ बमोणतमको गाउँसभा सम्झि ुपछय । 

(ङ) "संवििाि" भन्नािे िेपाि संवििाििाई सम्झि ुपछय । 

 

3.  लियम बिाउि ेअलिकारिः (१) िेपािको  संवििाि तथा स्थाि य सरकार सञ्चाि ऐि, २०७४ 
बमोणतम गाउँपालिकािाई तोवकएका अलिकार क्षेरमालभरमाका विर्यमा तोवकएको कायय णतम्मेिारी लििायह 
गिय अपिाउि ुपिे काययविलि लियलमत गियको लिलमत्त मालिका गाउँपालिकाको कमयचारी व्यिस्थापि 
सम्बन्ि  लियम र अन्य आिश्यक लियम बिाउि सक्िेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बमोणतम लियम बिाउँदा संघ य तथा प्रदेश कािूि बमोणतम स्थाि य तहको 
क्षेरमाालिकार लभरमा पिे विर्यमा मारमा बिाउि ुपिेछ । 
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4. लिदेणशका, काययविलि र मापदण्ड बिाउि सक्ििेः (१) संवििाि, ऐि तथा यस ऐि अन्गगयत बिेको 
लियमाििीको अलििमा रही मालिका गाउँपालिका काययपालिकािे आिश्यकता अिसुार लिदेणशका, 
काययविलि र मापदण्ड बिाई िागू गिय सक्िेछ । 

गाउँसभाबाट प्रमाणित लमलत:२०७९।०२।१८ 

 आज्ञािे, 
 िाम: हेमरात काफ्िे 

 प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 


