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भदान ेयाजऩत्र 

भदाने गाउॉऩाङ्झरकाद्धाया प्रकाङ्ञित 

 

सार्वजङ्झनक खचवभा ङ्झभतव्मङ्जमता कामभ गने सम्फन्धी भाऩदण्ड, 
2077 

प्रस्तार्ना सार्वजङ्झनक स्रोतको फढ्दो भाग व्मर्स्थाऩन गने च ङ्टनिङ्झत यहेको र्तवभान अर्स्थाभा कोङ्झडब-19 को 
सङ्क्रभणरे आङ्झथवक ङ्जरमाकराऩ प्रबाङ्जर्त बई सार्वजङ्झनक स्रोत ऩङ्चयचारनभा थऩ दफाफ ङ्झसजवना बएको य मस 
योगको योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य उऩचायको राङ्झग स्र्ास््म ऺेत्रभा सयकायको खचव फढाउन, अथवभन्त्रारमको 
ऩङ्टनरुस्थाऩन गनव, अङ्झनर्ामव दाङ्जमत्र् व्मर्स्था गनव तथा ङ्झनभावणङ्झधन आमोजनाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छददै सार्वजङ्झनक 
खचवराई थऩ ङ्झभतव्मङ्जम एॊर् नङ्झतजा भङ्टङ्ञख फनाउन फान्छाङ्झनम बएकोरे  

 

ङ्जर्ङ्झनमोजन ऐन, 2077 को दपा 9 को उऩदपा (1) रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी भदाने गाउॉऩाङ्झरकारे 
मी भाऩदण्ड फनाएको छ ।  

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्बः- (1) मस भाऩदण्डको नाभ सार्वजङ्झनक ङ्झभतव्मङ्जमता कामभ गने सम्फन्धी 
भाऩदण्ड, 2077 यहेको छ । 

(2) मो भाऩदण्ड तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

2. ऩङ्चयबाषाः- ङ्जर्षम र्ा प्रिङ्गरे अको अथव नरागेभा मस भाऩदण्डरे सार्वजङ्झनक ङ्झनकाम बङ्ङारे भदान े
गाउॉऩारकाको स्थाङ्झनम तह यहने छ ।  

(क) भदाने गाउॉऩाङ्झरकाको र्डा, िाखा, भहािाखा । 

(ख) भदान ेगाउॉऩाङ्झरकाको याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी सार्वजङ्झनक ङ्झनकाम बङ्झन तोङ्जकएको अन्म 
सॊस्था ।   

3. र्जेट ङ्जर्ङ्झनमोजन तथा खचव ङ्जर्ङ्झधः- (1) भदाने गाउॉऩाङ्झरकाको र्ाङ्जषवक स्र्ीकृत कामवरभभा ऩयेको 
फाहेक आङ्झथवक दाङ्जमत्र् ङ्झसजवना हङ्टने ङ्जर्षमभा ङ्झनणवम गदाव र्ा त्मस्तो ङ्जर्षमभा भदाने गाउॉऩाङ्झरकाको 
सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने छ । आङ्झथवक दाङ्जमत्र् ङ्झसजवना हङ्टन े ङ्जर्षमभा स्रोत िङ्टङ्झनङ्ञित नबई ङ्झनणवम गनङ्टव र्ा 
गयाउनङ्ट हङ्टदैन ।  
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(2) सार्वजङ्झनक ङ्झनकाम तथा सार्वजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिरे सयकायी काभकाजको 
ङ्झसरङ्झसराभा खचव गदाव कामावरमको साभान, भसरन्द, ऩानी, ङ्जर्जङ्टरी इन्धन जस्ता खचवभा ङ्झभतव्मङ्जमता 
कामभ गयी खचव गनङ्टव ऩने छ ।  

(3) सार्वजङ्झनक ङ्झनकामरे प्रकािन गनङ्टवऩने प्रङ्झतरे्दन प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ छऩाई प्रकािन गनङ्टव ऩने 
फाहेक छऩाई नगयी मस्तो ङ्झनकामको रे्र्साइड भापव त सार्वजङ्झनक गनङ्टव ऩने छ ।  

(4) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय र्ा स्थानीम तहको सह रगानी र्ा साॉझेदायीभा सञ्चारन हङ्टन े
कामवरभ र्ा आमोजना फाहेकको कामवरभ सञ्चारन गदाव एक आऩसभा दोहोयो नऩने गयी सञ्चारन 
गनङ्टव ऩनेछ । कङ्ट नै कायणरे कङ्ट नै कामवरभ र्ा आमोजना दोहोया ऩयेको बए नेऩार सयकायफाट 
सञ्चाङ्झरत कामवरभ र्ा आमोजना सञ्चारन गने ङ्ञजम्भा ऩाएको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे अथव भन्त्रारमभा 
रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ रेङ्ञख आएभा भदाने गाउॉऩाङ्झरका मस्तो दोहोयो ऩयेको कामवरभ र्ा 
आमोजना योक्का गनङ्टवऩने छ ।  

(6) नमाॉ स्थाऩना हङ्टने कामावरम अत्मार्श्मक फाहेक साङ्जर्कको कामावरमभा पङ्झनवचय तथा ङ्जपक्चसव य 
कामावरम सञ्चारन सम्फन्धी उऩकयण खङ्चयद गनव ऩाइने छैन । 

(7) सार्वजङ्झनक ङ्झनकामरे कामावरम कामव कऺ र्ा सयकायी आर्ासको खचव गनङ्टवऩदाव िहयी ङ्जर्कास 
भन्त्रारमरे फनाएको सयकायी आर्ास र्ा कामावम कऺ सजार्ट सम्फन्धी भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ गनङ्टवऩने 
छ । मस्तो भाऩदण्ड तमाय नबए सम्भ सजार्ट खचव गनव ऩाइने छैन ।  

(8) सार्वजङ्झनक ङ्झनकामरे ताङ्झरभ, गोष्ठी, छरपर, फैठक, अन्तयङ्जरमा रगएतका कामवरभ अनराईन 
प्रङ्जर्ङ्झधको भाध्मभफाट सञ्चारन गनव व्मर्स्था ङ्झभराउन ेऩने छ । भदान ेगाउॉऩाङ्झरकाको कामावरमफाट 
हङ्टने ताङ्झरभ, गोष्ठी तथा अनङ्टगभनका राङ्झग तोङ्जकएको कामवरभ सॊख्माको कङ्ञम्तभा आधा सॊख्मा 
अनराईन प्रङ्जर्ङ्झधको भाध्मभफाट सञ्चारन गनङ्टवऩने छ ।  

(9) बिङ्झतक रुऩभा नै उऩङ्ञस्थत बई ताङ्झरभ, गोष्ठी गनङ्टव ऩयेभा उऩरब्ध बए सम्भ आफ्नै सबाहर र्ा 
फैठक कऺ य उऩरब्ध नबएभा सार्वजङ्झनक सबाहर र्ा फैठक हर प्रमोग गनङ्टव ऩछव । भदाने 
गाउॉऩाङ्झरकाको स्रोतफाट व्महोने गयी आर्श्मक रुऩभा गोष्ठी कामविारा आमोजना गङ्चयने छैन ।  

10) सार्वजङ्झनक ङ्झनकामरे अनङ्टगभन भ्रभण टोङ्झर खटाउनङ्ट ऩयेभा काभ सॉग प्रत्मऺ सम्फङ्ञन्धत 
ऩदाङ्झधकायी तथा कभवचायी खटाउनङ्ट ऩने छ । मसयी खटाउदा फढीभा ङ्झतन जनाको टोङ्झर खटाउनङ्ट ऩने 
छ ।  

4. सङगठन सॊयचना य ऩदऩूङ्झतवः (1) सार्वजङ्झनक ङ्झनकामको स्र्ीकृत दयफन्दीङ्झबत्रको कामवरम सहमोगी 
सर्ायी चारकको ऩदभा फाहेक ज्मारादायी र्ा कयायभा थऩ आङ्झथवक दाङ्जमत्र् ङ्झसजवना हङ्टने गयी नमाॉ 
ङ्झनमङ्टङ्ञि गनव ऩाईने छैन ।(2) सार्वजङ्झनक ङ्झनकामरे अस्थाई,कयाय र्ा ज्मारादायीभा कङ्ट नै कभवचायी 
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ङ्झनमङ्टङ्ञि गनङ्टव ऩयेभा त्मस्तो कभवचायीरे कनै ऩद ङ्जर्िेषरे ऩाउने ऩाङ्चययश्रङ्झभक र्ा सङ्टङ्जर्धा सयह ऩाउन े
नबनी ङ्झनजरे भाङ्झसक रुऩभा ऩाउन ेऩाङ्चययश्रङ्झभक य सङ्टङ्जर्धाको यकभ तथा ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टने अर्ङ्झध सभेत 
स्ऩष्ट तोकेय ङ्झनमङ्टङ्ञि गनङ्टव ऩनेछ। 

5. रै्देङ्ञिक भ्रभणः (1) भदान ेगाउॉऩाङ्झरकाको स्रोत र्ा रै्देङ्ञिक ऋणफाट खचव व्महोङ्चयने गङ्चय रै्देङ्ञिक 
अर्रोकन, ताङ्झरभ र्ा अध्ममन भ्रभणभा भनोनमन गङ्चयन ेछैन । 

तय ङ्जद्धऩऺीम तथा फहङ्टऩऺीम र्ाताव, अन्तयाङ्जष्डम सङगठन फाट आमोजना हङ्टने रै्ठकभा भङ्टरङ्टकको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्र् हङ्टन ङ्टऩने ङ्जर्षम एॊर् कङ्ट नै अत्मार्मक काभको राङ्झग रै्देङ्ञिक भ्रभणभा भनोनमन गनङ्टव ऩयेभा 
अथव भन्त्रारमको ऩूर्व सहभङ्झतभा भात्र भनोनमन गनङ्टव ऩनेछ । ङ्जर्देिङ्ञस्थत गैयसयकायी सॊस्थाफाट प्राप्त 
ङ्झनभन्त्रणको आधायभा रै्देङ्ञिक भ्रभण गदाव भदाने गाउॉऩाङ्झरकाको स्रोतफाट उऩबोग गनव ऩाइने छैन ।  

6. बत्ता तथा अन्म सङ्टङ्जर्धाः- (1) ङ्झनजी सर्ायी चारक, बान्छे, ङ्झनजी सहामक रगाएतका कानून फभोङ्ञजभ 
प्राप्त हङ्टने सङ्टङ्जर्धा फाऩतको यकभ सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने अर्स्थाभा त्मस्तो 
सङ्टङ्जर्धा फाऩतको यकभभा िङ्टरु ऩाङ्चयश्रङ्झभक फाहेक भहङ्गी बत्ता, ऩोिाक, चाडऩर्व खचव रगाएत अन्म 
कङ्ट नै प्रकायको सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध गयाइने छैन ।  

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जर्धा ऩाउने ऩदाङ्झधकायीरे प्रमोग गने सर्ायी साधान उऩमोगका 
राङ्झग कामावरम तपव फाट कयायभा छङ्ट टै्ट सर्ायी चारक ङ्झनमङ्टि गनव र्ा कामावरमको अन्म सर्ायी चारक 
उऩमोग गनव ऩाउने छैन । मस्तो सर्ायी चारक ङ्झनमङ्टङ्ञि गयेको बए सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीरे सङ्टङ्जर्धा 
ङ्झरएको भङ्जहना देङ्ञख मस्तो ङ्झनजी सर्ायी याख्न ऩाइने छैन ।  

(3) सयकायी र्ा आफ्नो ङ्झनजी आर्ास प्रमोग गने ऩदाङ्झधकायीरे आर्ास सङ्टङ्जर्धा र्ाऩत यकभ ङ्झरन 
ऩाउने छैन । त्मस्तो यकभ ङ्झरएको बए ङ्झनजफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।  

(4) कोङ्झबड-19 को सङ्क्रभण योकथाभको राङ्झग प्रत्मऺ रुऩभा सॊरग्न बई अग्रऩॊङ्झतभा काभ गने 
ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्र्ास््म कभब फाहेक सार्वजङ्झनक ङ्झनकामभा कामवयत ऩदाङ्झधकायी र्ा कभवचायीराई 
साङ्जर्कभा प्रदान गङ्चयदै आएको ऩोिाक खचव, भहङ्गी बत्ता य स्थानीम बत्ता फाहेकका प्रोत्साहन बत्ता 
अङ्झतङ्चयि सभमभा काभ गये फाऩतको बत्ता, जोङ्ञखभ बत्ता, ङ्जर्िेष बत्ता, खाता र्ा खाजा खचव 
रगाएतका कङ्ट नै प्रकायका बत्ता प्रदान गङ्चयने छैन ।  

तय कोङ्झबड-19 सङ्क्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा उऩचायभा अग्र ऩॊङ्झतभा खङ्जटने सङ्टयऺा कभब भध्मे 
कङ्ट र कामवयत सॊख्माको 10% नफढ्ने गयी सम्र्त ्2076 चैत्र  16 देङ्ञख फन्दाफन्दी यहेको अर्ङ्झध 
अथावत सॊर्त ्2077 सार साउन 6 गते सम्भको प्रोत्साहन यकभ नेऩार सयकायको सॊर्त ्2076 
सार चैत्र 16 गतेको ङ्झनणवमानङ्टसाय खङ्जटएका सङ्टयऺाकभबहरुको जोङ्ञखभ र्गबकयण सङ्जहतको अङ्झबरेख 
सम्फङ्ञन्धत सङ्टयऺा ङ्झनकामफाट प्रभाङ्ञणत गयी प्राप्त बए ऩङ्झछ अथव भन्त्रारमरे स्रोतको उऩरब्धताको 
आधायभा ङ्झनकासा ङ्छदन फाधा ऩाने छैन ।  
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(5) अत्मार्श्मक ङ्जर्षमभा थऩ आङ्झथवक दाङ्जमत्र् ङ्झसजवना हङ्टने गयी खाईऩाई आएको बत्ता र्ा सङ्टङ्जर्धाभा 
थऩ हङ्टने गयी ङ्झनणवम गनङ्टव  ऩने बएभा सार्वजङ्झनक ङ्झनकामरे मस्तो ङ्झनणवम गनङ्टव अङ्ञघ आङ्झथवक प्रिासन 
िाखाको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने छ । 

(6) कानङ्टन फभोङ्ञजभ गठन बएको सङ्झभङ्झत र्ा सञ्चारन सङ्झभङ्झतको फैठकको राङ्झग कामावरम सभमबन्दा 
फाहेकको सभमभा सम्ऩङ्ङ बएको फैठकको भात्र फैठक बत्ता उऩरब्ध गयाइन ेछ । एउटै ङ्झनकाम य 
अन्तगवतका ऩदाङ्झधकायी र्ा कभवचायी भात्र फैठक फसेको बए मस्तो फैठकको राङ्झग फैठक बत्ता 
उऩरब्ध गयाइने छैन ।  

(7) उऩदपा (6) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको फैठकभा ङ्जर्षम ङ्जर्ऻ फाहेक आभङ्ञन्त्रत सदस्मको रुऩभा 
सहबागी हङ्टनेर फैठक बत्ता ऩाउने छैन ।  

(8) नेऩार सयकायको र्ाङ्जषवक र्जेटफाट सार्वजङ्झनक ङ्झनकामको राङ्झग सञ्चारन अनङ्टदान उऩरब्ध 
गयाइएकोभा सो अनङ्टदान फाहेक भदाने गाउॉऩाङ्झरकाफाट थऩ दाङ्जमत्र् व्महोङ्चयने छैन । त्मस्तो सॊस्था 
र्ा ङ्जर्श्व ङ्जर्द्यारम आपैँ रे सङ्गठन सॊयचना ङ्झनधावयण गयी तरफ, बत्ता र्ा अन्म सङ्टङ्जर्धा तोकी फजेट 
भाग गयेकोभा त्मस्तो दाङ्जमत्र् भदाने गाउॉऩाङ्झरकारे व्महोने छैन ।  

7. सर्ायी साधन सम्फन्धीः- (1) नेऩार सयकाय र्ा भदान ेगाउॉऩाङ्झरका र्ा रै्देङ्ञिक ऋणको स्रोतफाट 
सर्ायी साधन खङ्चयद गङ्चयने छैन । तय अत्मार्श्मक अर्स्था ऩयी कङ्ट नै सर्ायी साधन खङ्चयद गनङ्टव ऩने 
बएभा अथव भन्त्रारमको सहभङ्झत ङ्झरएय भात्र खङ्चयद गनङ्टव ऩनेछ ।  

(2) सर्ायी साधन फाऩत सङ्टङ्जर्धा प्राप्त गने सयकायी ऩदाङ्झधकायीर प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩाउन े
सर्ायी चारक य भभवत फाऩतको एकभङ्टष्ट यकभ उऩरब्ध गयाइने छ । सो फाहेक थऩ सर्ायी साधन 
इन्धन य भभवत खचव उऩरब्ध गयाइने छैन ।  

(3) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे अनङ्टङ्झभत नङ्झरई सार्वजङ्झनक ङ्झनमकामरे सम्फङ्ञन्धत कामावरमको 
कामवऺ ेत्र फाङ्जहय सयकायी सर्ायी साधन प्रमोग गनव ऩाइन ेछैन ।  

(4) सार्वजङ्झनक ङ्झनकामको ऩदाङ्झधकायीरे एक बन्दा फढी सर्ायी साधन प्रमोग गनव ऩाइने छैन ।  

(5) सर्ायी साधन सङ्टङ्जर्धा प्राप्त गने ऩदाङ्झधकायी फाहेक कामावरम प्रमोजनाभा प्रमोग हङ्टने सयकायी 
सर्ायी साधनको इन्धनको सम्फन्धभा अथव भन्त्रारमभा जायी कामवसञ्चारन ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभ हङ्टनछे 
।  

 

8. सम्ऩङ्ञत्त व्मर्स्थाऩनः- (1) प्रत्मेक आङ्झथवक र्षवको श्रार्ण भसान्तङ्झबत्र ङ्ञजन्सी ङ्झनयीऺण प्रङ्झतरे्दन 
फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गनङ्टवऩने सर्ायी साधन, उऩकयण य भारर्स्तङ्ट ङ्झरराभ गयी र्ा ङ्झरराभ गनङ्टव नऩने बए 
सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत आङ्झथवक प्रिासन िाखा कामावरमभा ऩठाउनङ्ट ऩने छ । भदान ेगाउॉऩाङ्झरका 
भातहतका र्डा कामावरम तथा स्र्ास््म सॊस्थाभा प्रमोगभा आउन नसक्ने सर्ायी साधन 3 भङ्जहना 
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ङ्झबत्र हस्तान्तयण गने य उि कामावरमरे 6 भङ्जहना ङ्झबत्र मस्ता सर्ायी साधन ङ्झरराभ ङ्जर्ङ्जर गने 
व्मर्स्था ङ्झभराउनङ्ट ऩने छ ।  

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको अर्ङ्झधङ्झबत्र सोही उऩदपा फभोङ्ञजभको जानकायी नऩठाउने सार्वजङ्झनक 
ङ्झनकामको खचव योक्का गनव आङ्झथवक प्रिासन िाखा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩने छ । त्मसयी रेखी आएभा 
आङ्झथवक प्रिासन िाखारे त्मस्तो ङ्झनकामको खचव योक्का गनङ्टव ऩनेछ ।  

(3) सार्वजङ्झनक ङ्झनकामरे त्मस्तो ङ्झनकाम र्ा सॊस्थाको राङ्झग आर्श्मक ऩने र्स्तङ्ट तथा सेर्ाको 
आॉकरन गयेय भात्र खङ्चयद गनङ्टव ऩनेछ । आर्श्मकता बन्दा फढी हङ्टने गयी र्स्तङ्ट तथा सेर्ा खङ्चयद गनव 
ऩाइने छैन ।  

(4) सार्वजङ्झनक ङ्झनकामरे अत्मार्श्मक र्स्तङ्टको आऩूङ्झतव, बण्डायण य ङ्जर्तयणराई ऩायदिबय ङ्झभतव्ममी 
फनाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(5) आङ्झथवक प्रिासन िाखारे सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह य भारऩोत कामावमको सभन्र्म भा आफ्नो 
ऺेत्रङ्झबत्र यहेको नेऩार सयकायको घय, जग्गा सर्ायी साधन रगाएताका सयकायी य सार्वजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको अद्यार्ङ्झधक अङ्झबरेख याखी सयकायी घय, जग्गा खारी यहेको बए त्मस्तो घय जग्गा 
फहारभा ङ्झरई कामवसञ्चारन गने कङ्ट नै सार्वजङ्झनक ङ्झनकामराई ङ्चयि यहेको र् प्रमोजन नबएको सयकायी 
घय, जग्गाभा साने व्मर्स्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । त्मसयी स्थानान्तयण गङ्चयएको अङ्झबरेख एक प्रङ्झत 
भहारेखा ङ्झनमन्त्रक कामावरमभा सभेत ऩठाउनङ्ट ऩने छ ।   

9. खङ्चयद व्मर्स्थाऩनः- (1) सयकाकायी घय र्ा बर्न बत्काई नमाॉ बर्न फनाउने सम्फन्धी खङ्चयद कामव 
गदाव मस्तो घय र्ा बर्न बत्काउने य नमाॉ बर्न फनाउन ेदङ्टफै कामव एउटै प्माकेजभा गनङ्टव ऩने छ ।  

(2) ङ्जर्ऩत,भहाभायी,प्रकोऩ,उद्धाय,िाङ्ञन्त,सङ्टयऺा,र्ा अङ्झत ङ्जर्ङ्ञिष्ट ऩदाङ्झधकायी सहबाङ्झग हङ्टन ङ्ट ऩने ङ्जर्िषे 
अफस्थाभ फाहेक अन्म प्रमोजनभा प्रमोजनभा प्रमोग बएको हेङ्झरकप्टयको बडा  सयकायी कोषफाट 
ब ङ्टिानी गनव ऩाईने छैन । 

(3) सार्वजनीक ङ्झनकाएरे ङ्जर्ङ्झनमोङ्ञजत फजेटको सीभाङ्झबत्र यङ्जह ठेक्का फन्दोफस्त गनङ्टव  गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

आङ्झथवक प्रिासन िाखा को सहभङ्झत नङ्झरई ङ्छदघवकाङ्झरन दाङ्जमत्र् ङ्झसजवना हङ्टने गङ्चय ठेक्का फन्दोफस्त गनव 
ऩाईने छैन ।मसयी सहभङ्झत नङ्झरइ ठेक्का फन्दोफस्त गयेभा सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी नै ङ्ञजम्भेफाय हङ्टन े
छ। 

(4) सार्वजङ्झनक ङ्झनकामरे उऩरब्ध बए सम्भ स्र्देिी उत्ऩाङ्छदत र्स्तङ्ट तथा सेर्ा खङ्चयद गनङ्टव ऩनेछ ।  

(5भदान ेगाउॉऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन हङ्टन सक्ने ऐन ङ्झनमभ, ङ्जर्ङ्झनभम, कामवङ्जर्ङ्झध, यणङ्झनती कामव मोजना 
भाऩदण्ड ङ्झनदेङ्ञिका भागवदिवन तजङ्टवभा र्ा सम्बार्मता अध्ममन गने जस्ता कामव गदाव ऩयाभिवदाताफाट 
गयाउन ऩाइन ेछैन ।  
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(6) सयकायी काभभा कागजको उऩमोगराई घटाउन सूचना प्रङ्जर्ङ्झध प्रणाङ्झरभापव त सम्बर् हङ्टने कामव 
त्मस्तो प्रणारी भापव त सम्ऩादन गनङ्टव ऩनेछ ।  

(7) एउटै ङ्झनकाम ङ्झबत्र ङ्जर्ङ्झबङ्ङ सफ्टरे्मय खङ्चयद नगयी एकीकृत सफ्टर्मयको ङ्जर्कास गयी 
कामवसम्ऩादन गनङ्टव ऩने छ । सम्बर् बए सम्भ इभेर फाट ऩत्राचाय गने व्मर्स्था ङ्झभराउनङ्ट ऩने छ ।  

(8) कामावरम सभाना, औषधी जस्ता खङ्चयदभा ङ्झभतव्ममीता य ऩायदङ्ञिवता कामभा गनव सार्वजङ्झनक 
खङ्चयद अनङ्टगभन कामावरमरे फे्रभर्कव  सम्झिताको ङ्जर्द्यङ्टङ्झतम नभङ्टना मो भाऩदण्ड प्रायम्ब बएको छ 
भङ्जहनाङ्झबत्र तमाय गयी सञ्चारनभा ल्माउने छ । 

10. भाऩदण्ड ऩारना गनङ्टव ऩनेः- (1) मस भाऩदण्डको ऩारना गनङ्टव सफै सार्वजङ्झनक ङ्झनकाम य ङ्झनकामको 
ऩदाङ्झधकायी तथा कभवचायीको कतवव्म हङ्टने छ । 

(2) र्डा कामावरम तथा िाखाहरुरे सार्वजङ्झनक खचवराई थऩ ङ्झभतव्मी य नङ्झतजाभङ्टङ्ञख फनाउन मो 
भाऩदण्डको अङ्झधनभा यही आफ्नो भातहतका कामावरम ऩदाङ्झधकायी एर्ॊ कभवचायीराई रागङ्ट हङ्टने गयी 
आर्श्मकता अनङ्टसाय ङ्झभतव्मङ्जमता सम्फनधी भाऩदण्ड तजङ्टवभा गयी रागू गनव सक्नेछन ्।  

(3) भदाने गाउॉऩाङ्झरकाको ऩूणव र्ा अङ्झधकािॊ स्र्ाङ्झभत्र् र्ा ङ्झनमन्त्रणभा यहेको सार्वजङ्झनक ङ्झनकामरे मो 
भाऩदण्ड प्रायम्ब बएको 15 ङ्छदन ङ्झबत्र मस भाऩदण्डको अङ्झधनभा यही ङ्झभतव्मङ्जमता सम्फन्धी भाऩदणड 
दजङ्टवभा गयी रागङ्ट गनङ्टव ऩनेछ ।  

(4) रेखाऩयीऺण गने ङ्झनकाम र्ा कामावरमरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक य अङ्ञन्तभ रेखा 
ऩङ्चयऺण गदाव मस भाऩदण्डको ऩारना बए नबएको सभेत ऩयीऺण गनङ्टव ऩनेछ ।  

11. भाऩदण्ड ऩारनाको अनङ्टगभनः- (1) मो भाऩदण्ड ऩारना बए र्ा नबएको अनङ्टगभन गनव देहाम 
फभोङ्ञजभको एक अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएको छ । 

क) गाउॉऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ -सॊमोजक 

ख) कामवऩाङ्झरकारे तोकेको २ जना र्डाअध्मऺ -सदस्म 

ग) कामवऩाङ्झरकारे तोकेको भङ्जहरा सदस्म-सदस्म 

घ) प्रिासन िाखा प्रभङ्टख - सदस्म सङ्ञचर् 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन गदाव मस भाऩदण्डको प्रार्धान उल्रङ्घन गयी भदान े
गाउॉऩाङ्झरकाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टग्न गएको र्ा ऩङ्टर् माएको देङ्ञखएभा त्मस्तो हाङ्झन नोक्सानी बएको 
यकभ असङ्टर उऩय गयी सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी र्ा कभवचायीराई ङ्जर्बागीम कार्ावही गनव सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा रेङ्ञख ऩठाउन सक्नेछ ।  

(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभकर् सङ्झभङ्झतरे मस भाऩदण्डभा आर्श्मकता अनङ्टसाय ऩङ्चयभाजवन गयी 
स्र्ीकृतको राङ्झग भदाने गाउॉऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गनव सक्ने छ ।  
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(4) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन आफ्नो ऺेत्राङ्झधकाय अन्तगवत सम्फङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र उऩाध्मऺरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामका प्रभङ्टखरे मस भाऩदण्डको ऩारन गये नगयेको 
अनङ्टगभन गयी दपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा तै्रभाङ्झसक रुऩभा प्रङ्झतरे्दन गनङ्टव ऩनेछ ।  

(5) मस भाऩदण्डको कामावन्र्मन नबएको सम्फन्धभा कङ्ट नै गङ्टनासो र्ा उजङ्टयी बए गाउॉकामवऩाङ्झरकाको 
कामावरमभा उजङ्टय ङ्छदन सक्न ेछ  ।मसयी उजङ्टयी प्राप्त बएभा सम्फन्धीत ङ्झनकामरे आर्श्मक छानङ्जर्न 
गने छ।  

(6) सार्वजङ्झनक सेर्ाराई सहज य प्रबार्कायी फनाउन सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम र्ा केङ्ञन्िम ङ्झनकामरे 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण य ङ्झनमभन गयी त्मस्तो सेर्ाभा स्र्च्छता य प्रङ्झतस्ऩधावत्भक र्ातार्यण 
ङ्झसजवना गनङ्टव ऩनेछ ।  

12. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनःे- (1) मस भाऩदण्डभा उल्रेख बएको ङ्जर्षमभा मसै भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । मस भाऩदण्डभा नऩयेका सार्वजङ्झनक खचवभा ङ्झभतव्मङ्जमता य प्रबार्कायीता कामभ गने 
सम्फन्धी नीङ्झतगत भागवदिवन, 2075 भा ऩयेका ङ्जर्षमभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(2) कसैरे मस भाऩदण्डको ङ्जर्ऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै कामव गयेभा ङ्झनजराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
कायफाही हङ्टनेछ ।  

13. आर्श्मक व्मर्स्था ङ्झभराउन सक्नःे- मस भाऩदण्डको कामावन्र्मनभा कङ्ट नै जङ्जटरता उत्ऩङ्ङ बएभा 
गाउॉऩाङ्झरकारे आर्श्मक व्मर्स्था ङ्झभराउन सक्नेछ ।  

 

 

 

                                                                 आऻारे 

                                                              सङ्टयेि बण्डायी 
                                                         प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत 


