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1 देवघाट गाउँपािकाको प्रशासकीय काययलवलि (लियिल  गिे) ऐि, २०७४ 

देवघाट गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यलवलि (लनर्लित गने) 

ऐन, २०७४ 

प्रिाणीकरण लिल ः २०७४/०९/२८ 

प्रस्तावनाः िेपािको संलविािको अिुसूची ८ र ९  था स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ बिोलजि स्थािीय  हिाई 

 ोलकएको अलिकार के्षत्रलित्रका लवषयिा आवश्यक कािूि बिाई प्रशासकीय काययलवलि लियलि  गिय वाञ्छिीय 

िएकोिे स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोलजि देवघाट गाउँपालिकाको दोस्रो 

गाउँ सिािे यो ऐि बिाएको छ । 

१. संलिप्त नाि, लवस्तार र प्रारम्भः (१) यो ऐिको िाि देवघाट गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययलवलि (लियलि  गिे) 

ऐि, २०७४ रहेको छ । 

(२) यो ऐि देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलित्र  ुरुन्त िागू हुिेछ । 

२. पररभाषाः (१) लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेिा यस ऐििा,– 

(क) “ऐि” िन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययलवलि (लियलि  गिे) ऐि, २०७४ सम्झिु पछय  । 

(ख)  “काययपालिका” िन्नािे देवघाट गाउँकाययपालिका सम्झिु पछय  । 

(ग)  “गाउँपालिका” िन्नािे देवघाट गाउँपालिका सम्झिु पछय  । 

(घ) “सिा” िन्नािे संलविािको िारा २२२  बिोलजिको गाउँसिा सम्झिु पछय  । 

(ङ) “संलविाि” िन्नािे िेपािको संलविाििाई सम्झिु पछय  । 

३. लनर्ि बनाउने अलिकारः (१) िेपािको संलविाि  था स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ बिोलजि 

गाउँपालिकािाई  ोलकएका अलिकार के्षत्रलित्रका लवषयिा  ोलकएको कायय लजमे्मवारी लिवायह गिय अपिाउिु पिे 

काययलवलि लियलि  गियको लिलित्त देवघाट गाउँकाययपालिकािे आवश्यक लियि बिाउि सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) विोलजि लियि बिाउँदा संघीय  था प्रदेश कािूि बिोलजि स्थािीय  हको के्षत्रालिकार लित्र पिे 

लवषयिा िात्र बिाउिु पिेछ ।  

४. लनदेलशका, कार्यलवलि र िापदण्ड वनाउन सके्ः (१) संलविाि, ऐि  था यस ऐि अन्तरग  विेको लियिाविीको 

अलिििा रही देवघाट गाउँकाययपालिकािे आवश्यक ा अिुसार लिदेलशका, काययलवलि र िापदण्ड विाई िागू गिय 

सके्नछ । 

आज्ञािे 

रिेश सुवेदी 

प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत 


