माईजोगमाई गाउँ पालिकाको प्रशासकीय काययलिलि (लियलमत गिे) ऐि, २०७५
सभाबाट स्वीकृत लमलत: २०७५।३।११

माईजोगमाई गाउँ पालिका
गाउँ काययपालिकाको कायायिय
ियाँबजार, ईिाम
१ िं. प्रदे श

माईजोगमाई गाउँ पालिकाको प्रशासकीय काययलिलि (लियलमत गिे) ऐि, २०७५
प्रमाणीकरण मममि : २०७५।३।११
प्रस्ताििााः ने पालको संमिधानको अनु सूची ८ र ९ िथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोमिम स्थानीय
िहलाई िोमकएको अमधकार क्षे त्रमित्रका मिषयमा आिश्यक कानू न बनाई प्रशासकीय काययमिमध मनयममि गनय
िाञ्छनीय िएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोमिम माईिोगमाई
गाउँ पामलकाको सिाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

संलिप्त िाम, लिस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम माईिोगमाइ गाउँ पामलकाको प्रशासकीय काययमिमध

(मनयममि गने) ऐन, २०७५ रहेको छ ।
(२) यो ऐन माईिोगमाइ गाउँ पामलकाको स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन िएको मममि दे खि लागू हुने छ ।
२.

पररभाषा : (१) मबषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“ऐन” िन्नाले माईिोगमाइ गाउँ पामलकाको प्रशासकीय काययमिमध (मनयममि गने) ऐन, २०७५ सम्झनु
पछय ।

३.

(ि)

“काययपामलका”

िन्नाले माईिोगमाइ गाउँ काययपामलका सम्झनु पछय ।

(ग)

“गाउँ पामलका”िन्नाले माईिोगमाइ गाउँ पामलका सम्झनु पछय ।

(घ)

“सिा” िन्नाले संमिधानको धारा २२२ बमोमिमको गाउँ सिा सम्झनु पछय ।

(ङ)

“संमिधान” िन्नाले ने पालको संमिधानलाई सम्झनु पछय ।

लियम बिाउिे अलिकार : (१) ने पालको संमिधान िथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोमिम

गाउँ पामलकालाई िोमकएका अमधकार क्षे त्रमित्रका मिषयमा िोमकएको कायय मिम्मेिारी मनिाय ह गनय अपनाउनु पने
काययमिमध मनयममि गनय को मनममत्त माईिोगमाइ गाउँ काययपामलकाले आिश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोमिम मनयम बनाउँ दा संघीय िथा प्रदे श कानू न बमोमिम स्थानीय िहको क्षे त्रामधकार
मित्र पने मिषयमा मात्र बनाउनु पने छ ।
४.

लिदे लशका, काययलिलि र मापदण्ड ििाउि सक्ेाः (१) संमिधान, ऐन िथा यस ऐन अन्तरगि िने को

मनयमािलीको अमधनमा रही माईिोगमाइ गाउँ काययपामलकाले आिश्यकिा अनु सार मनदे मशका, काययमिमध र
मापदण्ड िनाई लागू गनय सक्नेछ ।
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