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शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७८ 

    तावनाः 

नेपालको संिवधानको अनसुचुी ८ र ९ तथा थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ बमोिजम थानीय तहलाई 
तोिकएको अिधकार े िभ का िवषयमा आव यक कानुन बनाई शासक य कायिविध िनयिमत गन वा छनीय 
भएकोले थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोिजम कालीग डक  
गाउँपािलकाको दश  गाउँसभाल ेयो ऐन बनाएको छ । 

१. संि  नाम, िव तार र ार भः १) यो ऐनको नाम कालीग डक  गाउँपािलकाको शासक य 

कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७८ रहकेो छ । 
२) यो ऐन कालीग डक  गाउँपािलका े िभ  तु त लाग ूहनेछ । 

२. प रभाषाः (१) िबषय वा सङ्गले अक  अथ नलागमेा यस ऐनमाः- 

(क) “ऐन” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलकाको शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन,२०७८ स झन ु
पछ ।  

(ख) “कायपािलका” भ नाले कालीग डक  गाउँकायपािलकालाई स झनपुछ । 

(ग) “गाउँपािलका” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलकालाई स झनपुछ । 

(घ) “सभा” भ नाले नेपालको संिवधानको धारा २२३ बमोिजमको गाउसभा स झनपुछ । 

(ङ) “संिवधान” भ नाले नेपालको संिवधानलाई स झनपुछ । 

३.िनयम बनाउने अिधकारः(१) नेपालको संिवधान तथा थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ बमोिजम 

गाउपािलकालाई तोिकएका अिधकार े िभ का िवषयमा तोिकएको काय िज मवेारी िनवाह गन अपनाउन ु
पन कायिविध िनयिमत गनको िनिम  कालीग डक  गाउकायपािलकाल े कमचारी यव थापन स ब धी 
िनयम र अ य आव यक िनयम बनाउन स नेछ । 

(२)उपदफा (१) वमोिजम िनयम बनाउँदा संघीय तथा दशे कानुन बमोिजम थानीय तहको े ािधकार 
िभ  पन िवषयमा मा  बनाउनु पनछ । 

४. िनदिशका, कायिविध र मापद ड वनाउन स नेः (१) संिवधान, ऐन तथा यस ऐन अ तगत वनेको 

िनयमावलीको अिधनमा रही कालीग डक  गाउँ कायपािलकाल ेआव यकता अनसुार िनदिशका, कायिविध 
र मापद ड बनाई लाग ूगन स नेछ । यो ऐन लाग ुहन ुभ दा अगाडी गाउँपािलकाबाट बनेको ऐन, िनदिशका, 
कायिविध तथा मापद ड यसै ऐन बमोिजम बनेको मािननेछ । 

  


