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घयऩझोङ याजऩत्र 
घयऩझोङ गाउॉऩामरका 

गाउॉ कामयऩामरकाद्वाया प्रकाशिि 
खण्ड : १) जोभसोभ, असाय 09 गिे, २०७७ सार (सॊख्मा : २) 

बाग – १ 

घयऩझोङ गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, भसु्िाङको 

सूचना 
 

 

घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको प्रिासकीम कामयविमध (मनममभि गने) ऐन, २०७७ 

प्रस्िािना् नऩेारको सॊविधानको अनसूुची ८ य ९ िथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 
फभोशजभ स्थानीम िहराई िोवकएको अमधकाय ऺेत्र मबत्रका विषमभा आिश्मक काननु फनाई 
प्रिासकीम कामयविमध मनममभि गनय िाञ्छनीम बएकोरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को 
दपा १०२ को उऩदपा (१) फभोशजभ घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१.सॊशऺप्त नाभ, विस्िाय य प्रायम्ब् (१) मो ऐनको नाभ घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको प्रिासकीम 
कामयविमध (मनममभि गने) ऐन, २०७७ यहेको छ । 

(२) मो ऐन घयऩझोङ गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र िरुुन्ि रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् (१) मफषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क) “ऐन” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको प्रिासकीम कामयविमध (मनममभि गने) ऐन, २०७७ 
सम्झन ुऩछय । 
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(ख)  “कामयऩामरका” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉ कामयऩामरका सम्झन ुऩछय । 

(ग)  “गाउॉऩामरका” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩामरका सम्झन ुऩछय । 

(घ) “सबा” बन्नारे सॊविधानको धाया २२२ फभोशजभको गाउॉ सबा सम्झन ुऩछय । 

(ङ)  “सॊविधान” बन्नारे नेऩारको सॊविधानराई सम्झन ुऩछय ।  

३. मनमभ फनाउन ेअमधकाय् (१) नेऩारको सॊविधान िथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 
फभोशजभ गाउॉऩामरकारे आफ्नो सिै काभ सचुारु रुऩरे सम्ऩादन गनय य विमबन्न मफषम ऺेत्रगि कामय 
शजम्भेिायी मनिायह गनय मफषम ऺेत्रगि इकाईहरुरे अऩनाउन ुऩने सफै प्रिासकीम विषमका कामयविमध 
मनममभि गनयको मनमभत्त गाउॉऩामरकारे आिश्मक मनमभ फनाउन सक्नेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) िभोशजभ मनमभ फनाउॉदा गाउॉऩामरकारे सॊघीम िथा प्रदेि ऐन िभोशजभका 
मफषमभा सभेि आिश्मकिा अनसुाय मनमभ फनाई रागू गनय सक्नेछ ।  

४. मनदेशिका, कामयविमध य भाऩदण्ड िनाउन सक्ने्  (१) सॊविधान िथा मस ऐन अन्ियगि िनेको 
मनमभािरीको अमधनभा यही घयऩझोङ गाउॉ कामयऩामरकारे आिश्मकिा अनसुाय मनदेशिका, कामयविमध 
य भाऩदण्ड िनाई रागू गनय सक्नेछ ।  

५.फचाउ् मो ऐन प्रायम्ब हनु ुऩूिय घयऩझोङ गाउॉऩामरका गाउॉ कामयऩामरकाद्वाया फनाई राग ुगरयएका 
मनमभ, मनदेशिका, कामयविमध िथा भाऩदण्ड आदद मसै ऐन फभोशजभ बएको भामननेछ ।   
 

 

आऻारे, 
गौयी प्रसाद आचामय  

घयऩझोङ गाउॉ कामयऩामरकाको  

 प्रभखु प्रिासकीम अमधकृि  

मभमि: २०७७/११/२८ 


