
दंगीशयण गाउँऩालरका 
दंगीशयण गाउँऩालरकाको प्रशासकीम कामयविलध लनमलभत गने ऐन, २०७५ 

नेऩारको संविधानको अनसूुची ८ य ९ तथा   स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ 
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प्रस्तािना  ्
नेऩारको संविधानको अनसूुची ८ य ९ तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोजजभ 
स्थानीम तहराई तोवकएको अलधकाय ऺेत्रलबत्रका विषमभा आिश्मक कानून फनाई प्रशासकीम 
कामयविलध लनमलभत गनय िाञ्छनीम बएकोरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ 
को उऩदपा (१) फभोजजभ दंगीशयण गाउँऩालरकाको गाउँ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 
 
१.संजऺप्त नाभ, विस्ताय य प्रायम्ब :(१) मो ऐनको नाभ "दंगीशयण गाउँऩालरकाको प्रशासकीम 
कामयविलध लनमलभत गने) ऐन, २०७५" यहेको छ । 
(२) मो ऐन दंगीशयण गाउँऩालरका ऺेत्रलबत्र तरुुन्त रागू हनुेछ । 
 
२. ऩरयबाषा : (१) लफषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा, 
(क) "ऐन" बन्नारे दंगीशयण गाउँऩालरकाको प्रशासकीम कामयविलध -लनमलभत गने) ऐन, २०७५ 
सम्झन ुऩछय । 
(ख)  "कामयऩालरका" बन्नारे दंगीशयण गाउँ कामयऩालरका सम्झन ुऩछय । 
(ग)  "गाउँऩालरका"बन्नारे दंगीशयण गाउँऩालरका सम्झन ुऩछय । 
(घ) "सबा" बन्नारे संविधानको धाया २२२ फभोजजभको गाउँ सबा सम्झन ुऩछय । 
(च)  "संविधान" बन्नारे नेऩारको संविधानराई सम्झन ुऩछय ।  
 
३. लनमभ फनाउन ेअलधकाय : (१) नेऩारको संविधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 
फभोजजभ गाउँऩालरकाराई तोवकएका अलधकाय ऺेत्रलबत्रका विषमभा तोवकएको कामय जजम्भेिायी लनिायह 
गनय अऩनाउन ुऩने कामयविलध लनमलभत गनयको लनलभत्त दंगीशयण गाउँकामयऩालरकारे आिश्मक लनमभ 
फनाउन सक्नेछ । 
   (२) उऩदपा (१) िभोजजभ लनमभ फनाउँदा संघीम तथा प्रदेश कानून 
फभोजजभ स्थानीम तहको ऺेत्रालधकाय लबत्र ऩने विषमभा भात्र फनाउन ुऩनेछ । 
 
४.लनदेजशका, कामयविलध य भाऩदण्ड िनाउन सक्ने्(१) संविधान, ऐन तथा मस ऐन अन्तयगत िनेको 
लनमभािरीको अलधनभा यही दंगीशयण गाउँ कामयऩालरकारे आिश्मकता अनसुाय लनदेजशका, कामयविलध 
य भाऩदण्ड िनाई रागू गनय सक्नेछ । 


