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घयऩझोङ गाउॉऩामरकाद्वाया प्रकाशित 

स्थानीम याजऩत्र 
 

खण्ड  : २)  जोभसोभ,  असाय ११ गते, २०७८ सार ( सॊख्मा : ३) 
 
 

बाग–१ 
घयऩझोङ गाउॉऩामरका 

गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरमको सूचना 
 

घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको आमथयक फर्य २०७८।७९ को सेवा य कामयहरुको रामग स्थानीम 
सशित कोर्फाट केही यकभ खचय गने य ववमनमोजन गने सम्फन्धभा फनेको ववमनमोजन ऐन, 

२०७८ 
 

प्रस्तावना:  

घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको आमथयक वर्य २०७८।०७९ को सेवा य कामयहरुको रामग सशित कोर्फाट 
केही यकभ खचय गने अमधकाय ददन य सो यकभ ववमनमोजन गनय वाञ्छनीम बएकोरे, घयऩझोङ 
गाउॉऩामरकाको गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: 

(१) मस ऐनको नाभ “घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको ववमनमोजन ऐन, २०७८” यहेको छ । 

(२) मो ऐन सम्वत ्२०७८ सार श्रावण १ गतेफाट रागू हनुेछ । 

२.आमथयक वर्य २०७८।०७९ को मनमभत्त सशित कोर्फाट यकभ खचय गने अमधकाय: 

(१) आमथयक वर्य २०७८।०७९ को मनमभत्त गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, वडा कामायरम य ववर्मगत 
िाखारे गने सेवा य कामयहरुका मनमभत्त अनसूुची (१) भा उशलरशखत चारू खचय, ऩूॉजीगत खचय य ववत्तीम 
व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु. ३३,३८,२६,९५०/- (अऺरुऩी तेत्तीस कयोड, अठमतस 
राख, छब्फीस हजाय नौ सम ऩचाॉस रुऩैमा भात्र) भा नफढाई मनददयष्ट गरयए फभोशजभ सशित कोर्फाट खचय 
गनय सवकनेछ । 
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३. ववमनमोजन:  

(१) मस ऐन द्वाया सशित कोर्फाट खचय गनय अमधकाय ददइएको यकभ आमथयक वर्य २०७८।०७९ को 
मनमभत्त घयऩझोङ गाउॉऩामरका, गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, वडा कामायरम य ववर्मगत िाखारे गने 
सेवा य कामयहरुको मनमभत्त ववमनमोजन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩमन गाउॉ कामयऩामरका, वडा कामायरम य ववर्मगत 
िाखारे गने सेवा य कामयहरुको मनमभत्त ववमनमोजन गयेको यकभ भध्मे कुनैभा फचत हनुे य कुनैभा अऩगु 
हनुे देशखन आएभा गाउॉ कामयऩामरकारे फचत हनुे िीर्यकफाट नऩगु हनुे िीर्यकभा यकभ सानय सक्नेछ । 
मसयी यकभ सादाय एक िीर्यकफाट सो िीर्यकको जम्भा यकभको १० प्रमतितभा नफढ्ने गयी कुनै एक 
वा एक बन्दा फढी िीर्यकहरुफाट अको एक वा एक बन्दा फढी िीर्यकहरुभा यकभ सानय तथा मनकासा य 
खचय जनाउन सवकनेछ । ऩूॉजीगत खचय य ववत्तीम व्मवस्थातपय  ववमनमोशजत यकभ साॉवा बकु्तानी खचय य 
व्माज बकु्तानी खचय िीर्यकभा फाहेक अन्म चारू खचय िीर्यक तपय  सानय य ववत्तीम व्मवस्था अन्तगयत साॉवा 
बकु्तानी खचय तपय  ववमनमोशजत यकभ ब्माज बकु्तानी खचय िीर्यकभा फाहेक अन्मत्र सानय सवकने छैन । 
तय चारू तथा ऩूॉजीगत खचय य ववत्तीम व्मवस्थाको खचय व्महोनय एक श्रोतफाट अको श्रोतभा यकभ सानय 
सवकने छ । 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩमन एक िीर्यकफाट सो िीर्यकको जम्भा स्वीकृत 
यकभको १० प्रमतित बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी िीर्यकहरुभा यकभ सानय ऩयेभा गाउॉ 
सबाको स्वीकृमत मरन ुऩनेछ । 

४. वविरे् व्मवस्था: 
(१) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩमन मस गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र हनुसक्ने कोयोना 
भहाभायीको सॊक्रभणको न्मूनीकयण, याहत तथा उद्धाय, आइसोरेसन व्मवस्थाऩन सभेतका सम्बाववत 
खचयहरुभा ववमनमोशजत फजेटरे अऩगु हनुे अवस्था मसजयना बएभा जनताको जीउज्मानको यऺाको रामग 
कामयऩामरकाको मनणयमफाट अन्म कुनै ऩमन िीर्यकहरुफाट कोयोना कोर्भा यकभ यकभान्तय गनय सवकनेछ 
। 

(२) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु व्मवस्था गरयएताऩमन सॊघीम तथा प्रदेि सयकाय य मस गाउॉऩामरकाको 
आन्तरयक श्रोत प्रऺवेऩत अनभुान फभोशजभ प्राप्त हनु नसकी आगाभी आमथयक वर्यका रामग छामनएका 
मोजना तथा कामयक्रभहरु सफै कामायन्वमन गनय नसवकएभा मस ऐन ववऩरयत बएको भामनने छैन । 
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अनसूुची – १ 

(दपा २ सॉग सम्फशन्धत) 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ (२) फभोशजभ 

 

सशितकोर्फाट ववमनमोजन हनेु यकभ        रु. 

क्र.सॊ अनदुान 
सॊख्मा 

िीर्यकको नाभ चारू खचय ऩूॉजीगत खचय ववत्तीम 
व्मवस्था 

जम्भा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

 

१ 

 

२ 
गाउॉकामयऩामरकाको 
कामायरम 

 
 

३३,३८,२६,९५०/-  

 
 

- 

 
 

३३,३८,२६,९५०/- 
वडा कामायरम 
ववर्मगत िाखा 

 

आऻारे, 
नाभ : गौयी प्रसाद आचामय 
प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 

मभमत : २०७८।०३।११ गते 


