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भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यबमथित बसोबासीको िगत संकिन तिा 

व्यबथिापनका िामग खर्चिाई व्यबमथित गने कायचमिमि ,२०७७ 

 

प्रस्तावनााः 

 स्थानीय तह मार्फ त भमूमहीन दमित, भमूमहीन सकुुम्बासी र अव्यवमस्थत बसोबासीको मववरण तथा तथ्याङ्क 

संकिन गरी प्रमाणीकरण गने कायफिाई व्यवमस्थत गनफ भमूम सम्बन्धी समस्या समधान आयोग गठन आदशे, २०७६ 

को दर्ा ६ को खण्ड (ग )र (घ )को प्रयोजनको िामग तयार गररएको कायफमबमध २०७७ को दर्ा १७ मा 

रहकेो स्थानीय तहिे कायफमबमधको पािना गनुफ पने व्यबस्थािाई मनयममत र व्यबमस्थत गनफको िामग बढैयाताि गाउँ 

कायफपामिकािे भमुीमहन दमित, भमुममहन सकुुम्बासी र अव्यबमस्थत बसोबासीको िगत संकिन तथा व्यबस्थापन 

गदाफ हुने  खर्फिाई व्यबमस्थत गने कायफमवमध ,२०७७  बनाई कायाफन्वयन गरेको छ   

 

१. संमिप्त नाम र प्रारम्भ ( :१ )यस कायफमवमधको नाम "भमूमहीन दमित, भमूमहीन सकुुम्बासी र 

अव्यबमस्थत बसोबासीको िगत संकिन तथा व्यबस्थापन गदाफ हुने खर्फिाई व्यबमस्थत गने कायफमवमध ,२०७७" 

हुनेछ ।  

(२ )यो कायफमवमध गाउँकायफपामिकािे िाग ुगने भमन मनणफय गररएको मममतदमेख िाग ुहुनेछ। 
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२. पररभाषा  :मवषय वा प्रसंगिे अको अथफ निागमेा यस कायफमवमधमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे भमुम सम्बन्धी  ऐन, २०२१ सम्झनपुछफ। 

(ख )“कायफमवमध” भन्नािे भमूमहीन दमित, भमूमहीन सकुुम्बासी र अव्यबमस्थत बसोबासीको िगत संकिन 

तथा व्यबस्थापन गदाफ हुने खर्फिाई व्यबमस्थत गने कायफमवमध ,२०७७ सम्झन ुपनेछ । 

(ग) “सहजीकरण समममत” भन्नािे पामिका स्तरीय तथा वडा स्तरीय भमूम सम्बमन्ध समस्या समधान 

सहजीकरण समममत सम्झनपुछफ । 

 

३. जनशमि व्यवस्थापन र कायफयोजना मनधाफरण :  

 (१ )भमूमहीन दमित, भमूमहीन सकुुम्बासी र अव्यवमस्थत बसोबासीको पमहर्ान, िगत संकिन तथा 

व्यबस्थापन गने कायफ सम्पन्न गनफ स्थानीय तहिे “भमूमहीन दमित, भमूमहीन सुकुम्बासी र अव्यवमस्थत 

बसोबासीको मववरण र तथ्यांक संकिन तथा ब्यबस्थापन इकाई” गठन गनेछ । सो ईकाईमा तपमशि बमोमजम 

पदामधकारी तथा कमफर्ारी रहनेछन । 

पदामिकारी तिा किचर्ारीको मििरणः 

क्र सं पद संख्या  कैमर्यत 

१ पामिका स्तररय समममतको पदामधकारी र सदस्यहरू ११ जना  

२ पालिका स्तरीय सल्लाकार सलिलि ११ जना  

३ वडा समममतको पदामधकारी र सदस्यहरू ७२ जना  

४ प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत, िेखा अमधकृत, , योजना अमधकृत, सरू्ना 

प्रमबमध अमधकृत   ,भमूी व्यवस्थापन अमधकत  

५ जना  

५ भमूी व्यवस्थापन अमधकत १ जना  

६ सविेक २ जना  

७ अममन   ४ जना  

८ तथ्याङ्क संकिक  ४० जना  

९  तथ्याङ्क प्रमवमि कताफ ४ जना  

१०  कायाफिय सहयोगी २ जना   
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  २) उपदर्ा १ मा उल्िेख नभएका तर पमछ थप काम काजमा कुनै कमफर्ाररिाई खटाउन ु पने भएमा 

गाउँपामिका अध्यिको अनुममतिे प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतिे काममा खटाउन सक्नेछ । यसरी खटाउदा मनजिे 

दर्ा ५ बमोमजमको सेवा समुवधा मदन बाधा पने छैन ।   

४. तथ्यांक संकिनको तयारी, प्रर्ारप्रसार तथा तामिम  :   

 १ )तोमकएको समय मभत्र बढैयाताि गाउँपामिकािे  भमुमहीन दमित, भमूमहीन सुकुम्बासी र अव्यवमस्थत 
बसोबासीको पमहर्ान र प्रमाणीकरणको िामग  आवश्यक पने तथ्याङ्क संकिन तथा तामिम कायफक्रम संर्ािन 

गनेछ । मनवदेन र्ारमस्थिगत रुपमा भनफ भराउन आवश्यक व्यबस्था ममिाउनेछ । 

२) भमूमहीन दमित र भमूममहन सकुम्बासीिाई जग्गा उपिब्ध गराउने र अव्यवमस्थत बसोबसीिाई व्यवस्थापन गने 

प्रयोजनको िामग  आयोगिे तोकेको म्यादको सरु्नािाइफ गाउँपामिकािे प्रर्ार प्रसार गनफ आवश्यक सरू्ना तथा 

जानकारी उपिब्ध गराउनेछ । 

५ . जनशमि व्यिथिापन गदाच मदइने सेिा समुबिाको मनिाचरण : 

  भमूमहीन दमित, भमूमहीन सकुुम्बासी र अव्यवमस्थत बसोबासीको पमहर्ान, िगत संकिन तथा 

व्यबस्थापन गने कायफ सम्पन्न गनफ स्थानीय तहिे भमूमहीन दमित, भमूमहीन सकुुम्बासी र अव्यवमस्थत बसोबासीको 

मववरण र तथ्यांक संकिन इकाईमा रहकेा पदामधकारीहरु तथा कमफर्ारीहरुिाई तपमशि बमोमजमको सेवा समुबधा 

मदइनेछ। 

 

तपमशि :   

क्र सं पद संख्या  कैमर्यत 

१ पामिका स्तररय समममतको पदामधकारी र सदस्यहरू ११ जना बैठक भत्ता तथा मर्ल्डमा खमटएको 

प्रमत मदन रू १०००। 

२ पालिका स्तरीय सल्लाकार सलिलि ११ जना बैठक भत्ता तथा मर्ल्डमा खमटएको 

प्रमत मदन रू १०००। 

३ वडा समममतको पदामधकारी र सदस्यहरू ७२ जना बैठक भत्ता तथा मर्ल्डमा खमटएको 

प्रमत मदन रू ५००। 

४ प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत, िेखा अमधकृत, , योजना 

अमधकृत, सरू्ना प्रमबमध अमधकृत   ,भमूी 

व्यवस्थापन अमधकत 

५ जना बैठक भत्ता तथा मर्ल्डमा खमटएको 

प्रमत मदन रू १०००। 

५ भमूी व्यवस्थापन अमधकत १ जना अमधकृत छैठो सरह 
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६ सविेक २ जना पाच ौँ िह सरह 

७ अममन   ४ जना  च थो िह सरह  

८ तथ्याङ्क संकिक  ४० जना  प्रलि लिन ८००।- 

९  तथ्याङ्क प्रमवमि कताफ ४ जना  च थो िह सरह 

१०  कायाफिय सहयोगी २ जना  शे्रलि लिलहन  सरह 

११ र्ाइफि व्यवस्थापन ४० जना प्रलि लिन ८००।-  

  

६. कायफमबमधको पािना गनुफ पने   : यस कायफमबमधमा उल्िेमखत खर्फका प्राबधानको पािना  र कायाफयन्वयन गन े

कतफव्य गाउँपामिकाको हुनेछ । 
७ .कायफमबमधको पररमाजफन तथा संशोधन  :  

 (१ )यस कायफमबमधको कायाफन्वयनमा कुनै समस्या दमेखएमा गाउँ कायफपामिकािे आवश्यकता अनसुार पररमाजफन तथा 

संशोधन गनफ सक्नेछ ।  

(२ )यो कायफमबमध अन्य प्रर्मित काननूसाँग बामझन गएमा बामझएको हदसम्म प्रर्ममत काननू बमोमजम हुनेछ ।  
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