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बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मफशथथत फसोफासीको 
रगत सॊकरन तथा व्मफथथाऩनका रामग खर्चराई व्मफशथथत गने 

भाऩदण्ड, २०७७ 

  
 गाउॉ कामचऩामरकाफाट थवीकृत मभमत : २०७७÷११÷१८ 

प्रथतावनााः 
  थथानीम तह भापच त बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी 
य अव्मवशथथत फसोफासीको वववयण तथा तथ्माङ्क सॊकरन गयी 
प्रभाणीकयण गने कामचराई व्मवशथथत गनच बमूभ सम्फन्धी सभथमा 
सभधान आमोग गठन आदेि, २०७६ को दपा ६ को खण्ड (ग) य 
(घ) को प्रमोजनको रामग तमाय गरयएको कामचमफमध २०७७ को दपा 
१७ भा यहेको थथानीम तहरे कामचमफमधको ऩारना गनुच ऩने 
व्मफथथाराई मनममभत य व्मफशथथत गनचको रामग फैजनाथ गाउॉ 
कामचऩामरकारे बभुीवहन दमरत, बमुभवहन सकुुम्फासी य अव्मफशथथत 
फसोफासीको रगत सॊकरन तथा व्मफथथाऩन गदाच हनु े  खर्चराई 
व्मफशथथत गने प्रमोजनका रामग थथानीम सयकाय सॊर्ारन ऐन, 
२०७४  को दपा १०२ को उऩदपा २ को अमधनभा यही फैजनाथ 
गाउ कामाचऩामरकारे मो भाऩदण्ड  फनाई राग ुगयेको छ। 
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१. सॊशऺप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस मापदण्डको नाम "भमूमहीन दमऱत, भमूमहीन सकुुम्बासी र 
अव्यबशथित बसोबासीको ऱगत सॊकऱन तिा व्यबथिापन गदाच हनेु खचचऱाई व्यबशथित गने 
मापदण्ड २०७७" हनेुछ ।  
(२) यो मापदण्ड गाउॉकायचपामऱकाऱे ऱाग ुगने भमन मनर्चय गररएको मममतदेशख ऱाग ुहनेुछ। 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसॊगऱे अको अिच नऱागेमा यस कायचविमिमा, 
(क) “ऐन” भन्नाऱे भमुम सम्बन्िी  ऐन, २०२१ सम्झनपुछच। 
(ख)  “मापदण्ड” भन्नाऱे भमूमहीन दमऱत, भमूमहीन सकुुम्बासी र अव्यबशथित बसोबासीको 

ऱगत सॊकऱन तिा व्यबथिापन गदाच हनेु खचचऱाई व्यबशथित गने मापदण्ड, २०७७ 
सम्झन ुपछच। 

(ग) “सहजीकरर् समममत” भन्नाऱे पामऱका थतरीय तिा िडा थतरीय भमूम सम्बशन्ि समथया 
समिान सहजीकरर् समममत सम्झनपुछच । 

३. जनिशि व्यिथिापन र कायचयोजना मनिाचरर् :  
 (१) भमूमहीन दमऱत, भमूमहीन सकुुम्बासी र अव्यिशथित बसोबासीको पवहचान, ऱगत सॊकऱन 

तिा व्यबथिापन गने कायच सम्पन्न गनच थिानीय तहऱे “भमूमहीन दमऱत, भमूमहीन सकुुम्बासी र 
अव्यिशथित बसोबासीको वििरर् र तथयाॊक सॊकऱन तिा ब्यबथिापन इकाई” गठन गनेछ । 
सो ईकाईमा तपशिऱ बमोशजम पदामिकारी तिा कमचचारी रहनेछन । 

क) पदामिकारीको मबबरर् :  
क्र सॊ पद सॊख्या  कैवियत 

१ गाउॉपामऱका  अध्यऺ १ जना  

२ गाउॉपामऱका  उपाध्यऺ १ जना  

३ िडा अध्यऺहरु  ८ जना  

४ कायचपामऱकाका सदथयहरु तिा िडा सदथयहरु  ३३  

५ गाउपामऱका थतरीय भमूम सम्बशन्ि सहशजकरर् 
समममत 

१०  

५ िडा थतरीय भमूम सम्बशन्ि सहशजकरर् समममत - ८ 
जनाका दरऱे 

६४ जना  
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क) कमचचारीहरुको मबबरर् :  
क्र सॊ पद सॊख्या  कैवियत 

१ प्रमखु प्रिासकीय अमिकृत  १ जना  

२ ऱेखा अमिकृत १ जना  

३ सहशजकरर् समन्िय ईकाई प्रमखु १ जना  

४ योजना अमिकृत १ जना  

५ सिेऺक १ जना  

६ तथयाङ्क सॊकऱक - गाउपामऱकाऱे मनयिु 
गरेका 

४ जना  

७ सामाशजक पररचाऱक - गाउपामऱकाऱे 
मनयिु गरेका 

२ जना  

८ अममन  ४ जना र आबश्यकता परे 
िप गनच सवकने 

 

९ तथयाङ्क प्रविवि कताच २ जना  

१०  गर्क - कायचरत शिऺकबाट आबश्यकता अनसुार/ िप 
घट गनच सवकने 

 

११ िडा सशचिहरु ८ जना  

१२ सहायक कमचचारी- पामऱकामा र िडामा आबश्यकताको आिारमा 
पररचाऱन हनेु 

 

१३ सूचना प्रमबमि अमिकृत/ कम््यटुर 
सहायक 

आबश्यकताको आिारमा  

१४ ह स चा १ जना  

१५ कायाचऱय सहयोगी  गाउपामऱका र िडामा 
आबश्यकता अनसुर 
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 २) उपदिा १ मा उल्ऱेख नभएका तर पमछ िप काम काजमा कुनै कमचचाररऱाई खटाउन ुपने 
भएमा गाउॉपामऱका अध्यऺको अनमुमतऱे प्रमखु प्रिासकीय अमिकृतऱे काममा खटाउन सक्नेछ । 
यसरी खटाउदा मनजऱे दिा ५ बमोशजमको सेिा सवुििा ददन बािा पने छैन । 
३) ऱगत सॊकऱन सम्बशन्ि कायचयोजना गाउ कायचपामऱकाऱे मनिाचरर् गरे अनसुार हनेुछ    
 
४. तथयाॊक सॊकऱनको तयारी, प्रचारप्रसार तिा तामऱम र अन्य ब्यबथिान  :  
१) तोवकएको समय मभत्र बैजनाि गाउॉपामऱकाऱे  भमुमहीन दमऱत, भमूमहीन सकुुम्बासी र अव्यिशथित 

बसोबासीको पवहचान र प्रमार्ीकरर्को ऱामग  आिश्यक पने तथयाङ्क सॊकऱन तिा तामऱम कायचक्रम 
र सो कामको ऱामग चावहने आबश्यक मेशिनरी , औजार उपकरर् ,िमनचचर, मबितु, भौमतक 
पूिाचिार,पररचाऱन खचच तिा िप समुबिा, िडा सहजीकरर् समममत , िडा समममत, गाउपामऱकाको 
सहजीकरर् समममत, ऱगत सॊकऱन एकाइमा प्रत्यऺ िा अप्रत्यऺरुपमा सॊऱग्न कमचचारी तिा 
पिामिकारीको समुबिामा , मसऱन्द, मबमबि खचच ऱगायतका काममा खचच र  सॊचाऱन गनेछ । 
गाउपामऱकाऱे मनिेदन िारमथिऱगत रुपमा भनच भराउन िडा सदथय, गर्क, सामाशजक पाररचाऱक 
िडा कायाचऱयका सबै कमचचारी र  आिश्यकता आिारमा गाउपामऱकाका कमचचारी खटाउने व्यबथिा 
ममऱाउनेछ । 

२) भमूमहीन दमऱत र भमूमवहन सकुम्बासीऱाई जग्गा उपऱब्ि गराउने र अव्यिशथित बसोबसीऱाई 
व्यिथिापन गने प्रयोजनको ऱामग  आयोगऱे तोकेको ३५ ददनको म्यादको सूचनाऱाई गाउॉपामऱकाऱे 
प्रचार प्रसार गनच आिश्यक सूचना तिा जानकारी उपऱब्ि गराउनेछ । समय नपगुेमा यक समयको 
ऱामग आयोग समऺ अनरुोि गनच सक्नेछ | सो यक अिमिमा काममा सॊऱग्न सबैऱाई तोवकयाको 
समुबिा ददन बािा पने छैन | 
३) दिा ४ बमोशजमको ऱामग आबश्यक पने तामऱम खचच र िप समुबिा यस मापदण्ड र 
कायचपामऱका बाट थिीकृत  नमसच िा थिीकृत कायचक्रम  अनसुार हनेुछ । 
 

५. जनिशि व्यिथिापन गदाच ददइने सेिा समुबिाको मनिाचरर् : 
  भमूमहीन दमऱत, भमूमहीन सकुुम्बासी र अव्यिशथित बसोबासीको पवहचान, ऱगत सॊकऱन तिा 
व्यबथिापन गने कायच सम्पन्न गनच थिानीय तहऱे भमूमहीन दमऱत, भमूमहीन सकुुम्बासी र अव्यिशथित 
बसोबासीको वििरर् र तथयाॊक सॊकऱन इकाईमा रहेका र सो काममा खवटएका पदामिकारीहरु 
तिा कमचचारीहरुऱाई तपशिऱ बमोशजमको सेिा समुबिा ददइनेछ। 
तपशिऱ :   
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क्र सॊ पद सॊख्या  कैवियत 

१ गाउॉपामऱका  अध्यऺ र उपाध्यऺ  २ जना अनगुमन तिा सपुररबेऺर्को 
गाउपामऱकाऱे प्रदान गने समुबिा 
ददने 

२ िडा अध्यऺहरु, कायचपामऱकाका 
सदथयहरु तिा िडा सदथयहरु  

४१ काम गरेको ददनको दैमनक रु 
१००० का दरऱे खाजा खाना तिा 
यातायात खचच ददने 

३ पामऱका थतरीय तिा िडा थतरीय भमूम 
सम्बशन्ि सहशजकरर् समममत 

७४ बैठक भत्ता िापत रु १००० का 
दरऱे  

४ प्रमखु प्रिासकीय अमिकृत, ऱेखा 
अमिकृत, सहशजकरर् समन्िय ईकाई 
प्रमखु, योजना अमिकृत, सूचना प्रमबमि 
अमिकृत र सो काम गनच तोवकएका 
सहायक कमचचारी- गाउपामऱकामा 

६ जना हाऱ खाइपाई आएको तऱबको ३० 
% ददने 

५ िडा सशचिहरु र गर्क - कायचरत 
शिऺकबाट 

काममा 
खटाईय 
अनसुार 

काम गरेको ददनको दैमनक रु 
१००० का दरऱे खाजा खाना तिा 
यातायात खचच ददने 

६ तथयाङ्क सॊकऱक र सामाशजक पररचाऱक 
नया मनयशुिको हकमा 

६ जना मामसक तऱब र खाजा तिा सॊचार 
सवुििा िापत एकमटु्ठ रु २००० 
का दरऱे ददने ।  

७ सिेऺक, अममन, र  तथयाङ्क प्रविवि कताच ७ जना मामसक तऱब काम गरेको दैमनक 
रु २०० का दरऱे खाजा खचच र 
५०० मामसक सॊचार सवुििा ददने 

८ िडा कायाचऱयमा कायचरत सामाशजक 
पाररचाऱक र अन्य कमचचारी 

काममा 
खटाईए 

काममा खटेको िडा कायाचऱयको 
मसिाररस ददन वकटानी सवहत 
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अनसुार आएमा रु.७०० का दरऱे खाजा 
खाना तिा यातायात खचच ददने 

८ ह स चा र  कायाचऱय सहयोगी १०  काम गरेको दैमनक रु ५०० का 
दरऱे यातायात, खाजा तिा खाना 
िापत ददने 

 उशल्ऱशखत समुबिा प्रदान गदाच प्रचमऱत काननुमा कर ऱाग्ने प्राबिान भए कर कट्टी गररनेछ र मस.न. 
४ को समुबिा पाउनेको हकमा काम सम्पन्न नहदुा सम्म िप समुबिा ददन बािा पने छैन | 

 

६. कायचमबमिको पाऱना गनुच पने  : यस कायचमबमिमा उल्ऱेशखत खचचका प्राबिानको पाऱना  र 
कायाचन्ियन गने गराउने कतचव्य गाउॉपामऱकाको हनेुछ सािै मामिको सेिा सवुििामा केवह िप घट 
िा सिोिन कायचपामऱकाको मनर्चयऱ बाट मात्र हनेुछ । 

७. कायचमबमिको पररमाजचन तिा सॊिोिन : 
 (१) यस कायचमबमिको कायाचन्ियनमा कुनै समथया देशखएमा गाउॉ कायचपामऱकाऱे आिश्यकता अनसुार 

पररमाजचन तिा सॊिोिन गनच सक्नेछ ।  

(२) यो कायचमबमि अन्य प्रचमऱत कानूनसाॉग बाशझन गएमा बाशझएको हदसम्म प्रचमऱतत कानून 
बमोशजम हनेुछ । 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
....................................................................................................................... 

 आऻाऱे, 
 दान बहादरु ऐडी 

प्रमखु प्रिासकीय अमिकृत 
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