
1 
 

 

 

गौर नगरपालिका 
स्थानीय राजपत्र 

गौर नगरपालिकाद्बारा प्रकाशित 

 

 खण्ड: ६              संख्या:१               लिलत:२०७९/०२/१६ 

भाग:२ 

 

गौर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययविलि(लनयलित गने) ऐन, २०७५ बिोशजि गौर 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे जारी गरेको लनरे्दशिका सियसािारणको जानकारीको 

िालग प्रकािन गररएको छ । 

 
 

सम्ित ्२०७९ सािको लनरे्दशिका नं. १ 

गौर नगरपालिकाको काययसञ् चािन लनरे्दशिका, 207९ 

 

 

गौर नगरपालिकाको कायय सञ् चािनिाई प्रभािकारी बनाउन, उपिव्ि स्रोत सािनको पररचािन एिं प्रयोगिा 
पारर्दशियता, लितव्यवयता र प्रभािकाररता ल्याई आलथयक सिुासन कायि गनय तथा उत्पार्दनििुक तथा प्रलतफियकु्त 
क्षेत्रिा िगानी अलभिृवि गनय..गौर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययविलि लनयलित गने ऐन,२०७४ बिोशजि 
काययपालिकािे यो लनरे्दशिका जारी गरेको छ ।  
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पररच्छेर्द- १ 

संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ 

 

१. सशषक्षप्त नाि र प्रारम्भः- 
(क) यो लनरे्दशिकाको नाि “गौर नगरपालिकाको काययसञ् चािन लनरे्दशिका, २०७९”रहेको छ ।  

(ख) यो लनरे्दशिका स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशित भएको लिलतरे्दशख िाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा र व्याख्याः- विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस लनरे्दशिकािाः- 
(क) "कियचारी" भन्नािे गाउँ/नगर काययपालिकाको कायायियिा काययरत कियचारीिाई जनाउँछ ।  

(ख) "प्रिासलनक खचय" भन्नािे तिब, भत्ता,बैठक भत्ता, पोिाक, इन्िन, बीिा, शचयापान, 
काययिािा/तालिि/गोष्ठी/सेलिनार जस्ता काययक्रि तथा अलतलथ सत्कार खचय िगायतहनुे रै्दलनक 
खचय जनाउँछ ।   

(ग) "पर्दालिकारी" भन्नािे नगर काययपालिकाका पर्दालिकारीहरुिाई जनाउने छ ।सो िव्र्दिे नगर 
सभाका सर्दस्यहरुिाई सिेत जनाउँछ।  

(घ) "बैठक" भन्नािे नगरसभा िा नगर काययपालिका िा विषयगत सलिलतहरु िा िडा सलिलत िा कुनै 
काननुी िा नीलतगत ब्यिस्था बिोशजि गठठत सलिलत िा काययर्दिहरुको बैठक सम्झन ुपर्दयछ । 

(ङ) "िन्त्रािय" भन्नािे सष घीय िालििा तथा सािान्य प्रिासन िन्त्रािय सम्झन ुपछय । 

पररच्छेर्द-२ 

बैठक भत्ता सम्िन्िी व्यिस्था 
 

३. िैठकः(1)नगरपालिकािा हनुे बैठकिा सहभागीहरुिे सङ्घ तथा प्ररे्दि काननुिा तोवकएको अिस्थािा सोही 
बिोशजि र सङ्घ तथा प्ररे्दि कानूनिा नतोवकएको अिस्थािा रे्दहाय बिोशजि बैठक भत्ता तथा अन्य सवुििा 
पाउनछेन ्। 

(क) प्रचलित कानून तथा िावषयक काययक्रि बिोशजि गठठतसलिलत िा काययर्दिको बैठकका िालग िात्र 
िैठक भत्ता उपिव्ि गराउन सवकनछे । 

(ख) सलिलत िा काययर्दि गठन गर्दाय नै बैठक भत्ता तथा खाजा सवुििा उपिब्ि गराउन ेगरी लनणयय 
भएको अिस्थािा िात्र बैठक भत्ता तथा खाजा सवुििा उपिब्ि हनुछे। कायायियिे काययसूुचुी 
तोवकएको िा एजेण्डा वकनान भएको विषयिा िात्र बैठक राख्न ुपनेछ । 

(ग) काययप्रकृलत अनसुार सकेसम्ि लितव्ययी हनुे गरी बैठक राख्न ुपनेछ । 
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(घ) सलिलत िा काययर्दिका कूि सर्दस्य बाहेक सो]सषख्याको बढीिा पचीस प्रलतितिे हनु आउन े
सषख्यािा विज्ञ, आिशन्त्रत सर्दस्य िा कियचारीिाई िात्र यस लनरे्दशिका बिोशजि बैठक भत्ता 
उपिब्ि गराइनछे।  

(ङ) न्यावयक सलिलतको लनयलित बैठकिाई यस लनरे्दशिकाको प्रयोजनका िालग बैठक िालनने छैन । 

(२)उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन कायायिय सियिा बसेको बैठकको बैठक भत्ता 
उपिब्ि गराइने छैन।  

४. बैठक खचय सम्िन्िी ब्यिस्थाः(१)सलिलत तथा काययर्दिका पर्दालिकारी तथा कियचारीहरुिे रे्दहाय बिोशजि 
प्रलतव्यशक्त बैठक भत्ता पाउन ेछन ।  

(क) प्रिखु, उपाध्यक्षउपप्रिखुको अध्यक्षतािा हनुे बैठकिा प्रलत िैठक रु एकहजार पाचँ सय 

(ख) अन्य पर्दालिकरी िा कियचारीको अध्यक्षतािा हनुे बैठकिा प्रलत बैठक रु एकहजार र्दईु सय,  

(ग) यस लनयििा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन एक व्यशक्तिे एक ठर्दनिा िढीिा र्दईु िना 
बैठकको िात्र बैठक भत्ता उपिब्ि गराइनछे । 

(घ) बैठक भत्तािा लनयिानसुार कर कट्टी हनुेछ । 

(२)बैठकिासहभागी व्यशक्तहरुको पानी तथा खाजाखचयिापत बढीिा प्रलत व्यशक्त र्दईु सय पचास 
रुपैयाँसम्ि खचय गनय सवकने छ । 
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पररच्छेर्द३ 

खाजा तथा अलतलथ सत्कार खचय सम्बन्िी व्यिस्था 
 

५. खाजा खचयःरे्दहायकोअिस्थािा स्थानीय तहका कियचारीिाई खाजा खचय उपिव्ि गराउन सवकनेछ । 

(क)  कायायिय सियिा सम्पार्दन हनु नसक्न ेभनी प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे तोकेको लनठर्दयष्ट कािको 
िालग िात्र कायायिय सिय अशघ िा पलछबैठक राख्निा कायायियको अन्य काििा िगाउन सवकनेछ 
।प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको स्िीकृलत लबना राशखएको बैठकको बैठक भत्ता,खाजा खचय भकु्तानी हनु े
छैन।कायायिय सिय िाहेक कशम्तिा र्दईुघण्ना अलतररक्त सिय कायय गरेको अिस्थािा िात्र खाजा 
खचय गनय उपिब्ि गराइनेछ।  

(ख) अलतररक्त सियिा काि गनुय पने भएिा रे्दहाय ििोशजि खाजा तथा खाना खचय उपिब्ि गराउन िा सो 
बराबरको खाना तथा खाजा खचय गनय सवकनछे । 

(१) साियजलनक विर्दाको ठर्दन भए प्रलतठर्दन प्रलतव्यशक्त बढीिा छ सय रुपैंया ।  

(२) कायायिय खलु्ने ठर्दन भए प्रलतठर्दन प्रलतव्यशक्त बढीिा तीन सय रुपैंया । 

(३) आठ घण्ना भन्र्दा बढी अिलि लनरन्तर बैठक बसेको अिस्थािा खाजा खचयिा थप पचास 
प्रलतितसम्ि भकु्तानी गनय सवकनेछ।  

(ग) न्यावयक सलिलतको बैठकबसेको ठर्दन न्यावयक सलिलतका सर्दस्या तथा सहभागी कियचारीहरुिे र्दफा 
४को उपर्दफा (२)बिोशजि खाजा खचयको सवुििा पाउने छन ्।  

(घ) यस र्दफािा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन रासन िापतको सवुििा लिएकािा बैठक भत्ता प्राप्त 
गरेका कियचारीिे खाजा खचयपाउने छैन । 

६. शचयापान र अलतलथ सत्कार खचयः 
(१) शचयापान तथा अलतलथ सत्कार बापतरे्दहाय बिोशजिका पर्दालिकारीिे रे्दहाय बिोशजिको रकििा 

नबढ्ने गरी िालसक रुपिा विविि खचयको आरे्दि ठर्दन सक्नेछन ्।  

(क) नगर प्रिखुिे रु.बीस हजार,  

(ख) उपप्रिखुिेरु.पन्र हजार, 

(ग) नगरपालिकाको कायायियिे रु.र्दि हजार, 
(घ) िडाअध्यक्ष/िडा कायायियिे रु.सात  हजार पाचँ सय। 

(२)  उपर्दफा (१) बािोशजिको रकििा नबढ्न े गरी कायायिय व्यिस्थापन गने कियचारीिे शजम्िा 
लिई सम्बशन्ित पर्दालिकारीको अनिुलतिे कायायिय प्रयोजनका िालग िात्र खचयको आरे्दि ठर्दन 
पाउनेछ।   

(३) उपर्दफा (१) र (२)िा उशल्िेशखत सीिा भन्र्दा बढीको खचयको आरे्दि भएको अिस्थािा आिार र 
औशचत्य सवहत काययपालिका बैठकिा पेि गनुय पनेछ । काययपालिकाको स्िीकृलत नभई त्यस्तो 
रकि भकु्तानी हनुे छैन । 
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पररच्छेर्द ४ 

रै्दलनक भत्ता तथाभ्रिण खचय सम्िन्िी व्यिस्था 
 

७. रै्दलनक भत्ता तथा भ्रिण खचयःकियचारीिे सङ्घीय कानून बिोशजिको र्दरिा रै्दलनक तथा भ्रिण भत्ता पाउनेछन ्
। जनप्रलतलनलिको रै्दलनक तथा भ्रिण भत्ता सम्बन्िी व्यिस्था प्ररे्दि कानून बिोशजि हनुेछ। रै्दलनक तथा 
भ्रिण भत्ता सम्बन्िी अन्य व्यिस्था रे्दहाय बिोशजि हनुछेः 

(१) सािारणतया नगर पर्दालिकारी/कियचारी सम्िशन्ित कािको िालग वफल्डिा खवनन,ु खनाउन ु
पर्दाय िा अनगुिन तथा सपुरीिेक्षण गनुय पर्दाय भ्रिण आरे्दि स्िीकृत गराएर िात्र जान ुपनेछ 
।स्िीकृत भ्रिण आरे्दि लबना भ्रिणखचय तथा रै्दलनक भत्ता भकु्तानी गररन ेछैन।  

(२) रे्दहायका पर्दालिकारीिे भ्रिण िा काजको उद्दशे्य, अिलि र भ्रिण गने सािन तोकी भ्रिण 
आरे्दि स्िीकृत गनय सक्नेछन।  

(क) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत –अध्यक्ष/ प्रिखु,  

(ख) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत बाहेकका अन्य कियचारीहरु  –प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृत । 

(३) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा भएतापलननगर के्षत्रबावहर भ्रिण गनुय पर्दायको अिस्थािा 
अध्यक्ष/प्रिखुको भ्रिण आरे्दि नगर काययपालिकाबान स्िीकृत गराउन ुपनेछ । 

(४) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको सात ठर्दन भन्र्दा बढी अिलिको गाउँ/नगर के्षत्रबावहरको भ्रिण 
गनुय पने अिस्थािा संघीय िालििा तथा सािान्य प्रिासन िन्त्रािय तथा प्ररे्दिको प्रिखु 
सशचििाई जानकारी पनेछ ।  

(५) पर्दालिकारी तथा कियचारीको विरे्दि भ्रिण सम्िन्िी व्यिस्था सष घीय कानून बिोशजि हनुेछ 
।  

(६) कायायियको कािको शििशििािा बास बस्ने गरी कायायिय रहेको स्थानबानकम्तीिा र्दि 
वकिोलिनर बावहरको क्षेत्रिा भ्रिण िा काजिा खवनएको कियचारीहरुिे नेपाि सरकारिे 
तोकेको र्दर र प्रवक्रया बिोशजिकोरै्दलनक भत्ता तथा भ्रिण खचय पाउनेछन ्। 

तर, पर्दालिकारी तथा कियचारीिे भ्रिण गर्दाय सरकारी सिारी सािन प्रयोग भएको अिस्थािा 
यातायात खचय पाईने छैन । साियजलनक सिारी सािनिा भ्रिण गनुय परेिा प्रचलित भाडार्दर 
बिोशजिको रकि उपिव्ि गराईने छ । 

(७) भ्रिण खचय सम्िन्िी फरफारक गनय िा भकु्तानी िाग गर्दाय अलनिायय रुपिा भ्रिण प्रलतिेर्दन 
कायायियिा पेि गनुय पनेछ । 
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(८) सात ठर्दन भन्र्दा बढी अिलिको िालग पर्दालिकारी िा कियचारीिाई भ्रिण िा काजखनाउन ुपने 
भएिा भ्रिण आरे्दि स्िीकृत गने पर्दालिकारीिे त्यसको स्पष्ट कारण खोिी आफूभन्र्दा एक 
तह िालथको अलिकारीको स्िीकृलत लिई भ्रिण आरे्दि स्िीकृत गनुय पनेछ। 

तर, सात ठर्दनभन्र्दा बढी अिलिको िालगकाज खनाउँर्दा एक तहिालथको पर्दालिकारीको 
स्िीकृलत लिन ुपनेछ । 

(९) सरकारी खचयिा भ्रिण गने पर्दालिकारी िा कियचारीिेसम्भि भएसम्ि वकफायती र कि 
खशचयिोबानो िा सिारी सािन प्रयोग गरी भ्रिण गनुयपनेछ । 

(१०) रै्दलनक भ्रिण भत्ता उपभोग गने कियचारीिे रै्दलनक भत्ता उपभोग गरेको अिलिभर वफल्ड 
भत्तािा अन्य कुनै वकलसिको भत्ता पाउने छैन । 

(११) कुनै पर्दालिकारी िा कियचारीिे भ्रिण िा काजिा रहेको अिलििा लबर्दाबसेिा त्यसरी लबर्दािा 
बस्र्दाको अिलििा लनजिे यस काननु बिोशजि पाउने रै्दलनकभत्ता, भ्रिण खचय पाउने छैन । 

(१२) भ्रिणिा खवनन े पर्दालिकारी तथा कियचारीको भ्रिण अलभिेख खाता कायायियिे  व्यिशस्थत 
रुपिा राख्न ुपनेछ ।  

(१३) यस र्दफािा अन्यन्त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन स्थानीय तहका पर्दालिकारी तथा 
कियचारीको भ्रिण सम्िन्िी अन्य व्यिस्था नेपाि सरकारको भ्रिण खचय लनयिाििी बिोशजि 
हनुेछ ।  

पररच्छेर्द-५ 

पारिहन तथा ईन्िन सवुििा सम्बन्िी व्यिस्था 
 

८. पारिहन सवुििाः- 

(१) कायायियिा उपिब्ि सिारी सािन कियचारीको शजम्िेिारी र लनजहरुिे सम्पार्दन गनुयपने कायय चापको 
आिारिा सिन्यावयक रुपिा उपिब्ि गराउन ेशजम्िेिारी प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको हनुेछ।प्रिखु 
प्रिासकीय अलिकृतिेकायायियको नाििा रहेको तथा भाडािा लिई िा अन्य कुनै तररकािे 
कायायियिे प्रयोगिा ल्याएको सिारी सािन सरकारी कािको िालग िात्र प्रयोगिा ल्याउने व्यिस्था 
लििाउन ुपनेछ । 

(२) कायायियिे प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिाई कायायियको कािको प्रयोजनको िालग उपिब्ि भए सम्ि 
एक चारपाष र ेसिारी सािन उपिव्ि गराउने छ । 

(३) कायायियिा सिारी सािनको उपिव्िता नभएिा आलथयक िषयको प्रारम्भिै िापर्दण्ड तय गरी 
कायायियिे न्यूनति िूल्यिा शजप/कार भाडािा लिन सक्नेछ। 

(४) कायायियका िहािाखा/िाखा प्रिखुिाई कायायियबान उपिब्ि भएसम्ि सिारी सािनको व्यिस्था 
गररनेछ । 
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(५) कुनै पर्दालिकारी िा कियचारीिे सरकारी सिारी सािन कायायियको काि बाहेक अन्य प्रयोजनिा 
प्रयोग गनय पाइने छैन। सरकारी सिारी सािनको वहफाजत गरी सरुशक्षत राख्न ु सम्िशन्ित सिारी 
सािन बझुी लिने कियचारीको शजम्िेिारी हनुेछ । साियजलनक विर्दाको ठर्दन कायायियबान उपिब्ि 
गराइएको सिारी पास लबना कायायियको सिारी सािन सञ् चािन गनय पाइने छैन । 

(६) कायायियिे काननु बिोशजि सिारी सािनको राजस्ि लतने,  लबिा गने, प्ररू्दुषुण जाचँ गरी सिारी सािन 
चसु्त र्दरुुस्त राख्न ेव्यिस्था लििाउनेछ। 

(७) सरकारी सिारी सािन प्रयोग गने कियचारीिाई लनजिे प्रयोग गरेको सिारी सािनको िालग िियत 
विि बिोशजि बढीिा कार/शजपको िावषयक पचास हजार र िोनरसाईकि िा स्कूनरको िालग 
िावषयकर्दि हजार नबढ्ने गरी िियत खचय उपिव्ि गराईने छ । यस भन्र्दा बढी रकिको सिारी 
सािनको िियत सम्भार बापतको रकि भकु्तानी गनुय पने अिस्थािा काययपालिकाको लनणयय बिोशजि 
हनुेछ।  

(८) सरकारी सिारी सािनिा लनजी नम्िर प्िेन राख् न पाइन ेछैन । 

९. इन्िन सवुििाः 
(१) सरकारी तथा लनजी सिारी सािन प्रयोग गरी लनयलित रुपिा कायायियिा आउने कियचारीिाई 

अनसूुची १ बिोशजिको इन्िन सवुििा उपिब्ि हनुछे । 

(२) लनजी सिारी सािन प्रयोग गने ]{कियचारीहरुिे इन्िन सवुििा लिन चाहेिा आफुिे प्रयोग गरेको सिारी 
सािनको ब्िूबकुको छायाँप्रलत र सिारी चािक अनिुलतपत्र प्रलतलिवप अलनिायय रुपिा कायायियिा पेि 
गनुय पनेछ ।ब्िूबकुको र सम्बशन्ित कियचारीको नाििा रहेको सिारी चािक अनिुलतपत्रको 
छायाँप्रलतपेि नगरे सम्ि इन्िन िापतको सवुििा उपिब्ि गराइन ेछैन ।  

(३) कायायियिे इन्िन सवुििा वितरणको अलभिेख अद्यािलिक गरी राख्न ुपनेछ । 

१०. सिारी सािन सम्िन्िी अन्य व्यिस्थाः   

(१) सिारी सािनको सवुििा प्राप्त गने िा उपिव्ि गराउन ु पने पर्दालिकारी तथा कियचारीिाई 
कायायियिा उपिब्ि सिारी सािन प्रयोग गने व्यिस्था लििाइनछे।कायायियिा सिारी सािन 
उपिब्ि नभएको अिस्थािा कायायियिा श्रोत उपिब्िताको अिस्था हेरी रे्दहायििोशजिको 
िापर्दण्डलभत्र रही सिारी सािन खररर्द गनय सवकनेछ । 

(क) विशिष्ट शे्रणीको प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिाई सत्तरीिाख रुपैया ँ सम्िको सिारी 
सािन, 

(ख) राजपत्रावित प्रथि शे्रणीका अलिकृतिाई साठी  िाख सम्िको सिारी सािन, 

(ग) िोनरसाईकि तथा स्कूुुनर २०० लस. लस. सम्ि । 

 

(२) कायायियका सिारी सािन लनयलित रुपिा िियत सम्भार गरी चाि ु हाितिा राख्नपुनेछ । 
कायायियबान नयाँ सिारी सािन खररर्दिाई लनरुत्साहन गररनेछ। कायायियिे नयाँ सिारी 
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सािनखररर्द गनुय पने अिस्थािा ईिेशक्िकि तथा िातािरण िैत्री सिारी सािन खररर्द तथा 
प्रयोगिा जोड ठर्दइनछे। 

 

पररच्छेर्द-६ 
सञ् चार, पोिाक, प्रोत्साहनभत्तासम्िन्िीव्यिस्था 

 

११. स्थानीय तहका पर्दालिकारीको सञ् चार, पोिाक, तथा अन्य भत्ता: स्थानीय तहका पर्दालिकारीको सर, 
पोिाक, तथा अन्य भत्ता प्ररे्दि काननुिा भए ििोशजि हनुेछ । 

१२. पत्रपलत्रका तथा सञ् चार सवुििाः 
(१) कायायियिे पर्दालिकारी तथा कियचारीिाई स्रोतको उपिब्िता हेरी  पत्रपलत्रका खररर्द गरी 

उपिव्ि गराउन सक्नछे । 

(२) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिाई िालसकपन्र सय रुपैयाँिा नबढाई सञ् चार सवुििा िापतको 
रकि िा िोबाइि ररचाजयको सवुििा उपिब्ि गराइनेछ । 

(३) कायायियिान उपिव्ि भएको सञ् चार खचय कायायियको प्रायोजनको िालग िात्र प्रयोग 
गनुयपनेछ । 

१३. पोिाक भत्ता:स्थानीय तहका कियचारीिाई प्रत्येक िषयको चैत्र िवहनािा पोिाक भत्ता िापत नेपाि 
सरकारका कियचारीिे पाए सरहको रकि उपिब्ि गराइनेछ ।  

 

पररच्छेर्द-७ 
तालिि/गोवष्ठ/सेलिनार/काययिािा संचािन 

 

१४. तालिि/गोवष्ठ/सेलिनारः  

(१) िावषयक काययक्रि तथा िजेनिा सिािेि भएका  तालिि/गोवष्ठ/सेलिनार जस्ता काययक्रिहरु 
उपिब्ि भएसम्ि सरकारी हििा नै सञ्चािन गररनेछ। 

(२) स्िीकृत िावषयक काययक्रि अन्तगयत सञ्चािन हनुे काययक्रििा प्रशिक्षक, स्रोत व्यशक्त, सहभागी तथा 
काययपत्र प्रस्ततु कतायको पाररश्रलिक भकु्तानी रे्दहाय बिोशजि हनुेछ; 

(क)  प्रशिक्षक तथा काययपत्र प्रस्ततुकतायिे रै्दलनक र्दईु सेसनको भकु्तानी लिन सक्नेछन ्तथा 
कक्षा अिलि कशम्तिा डेड घण्नाको हनुपुर्दयछ ।प्रलत सेसन रु र्दईुहजार रुपैया र काययपत्र 
तयारी रु एक हजारसम्ि भकु्तानी गनय सवकनछे। 
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(ख) काययक्रि संचािन गने स्थानीय तहभन्र्दा िावहरबान प्रशिक्षक तथा स्रोत व्यशक्त 
बोिाउनपुरेिा लनजिाई लनयिानसुार आतेजाते यातायात खचय र रै्दलनक भत्ता तथा काययपत्र 
लनिायण र सेसन सञ्चािन भत्ता उपिव्ि गराईने छ । 

(ग) तालिि/गोवष्ठ/सेलिनार/काययिािा जस्ता काययक्रििापानी तथा खाजाको िालग प्रलतव्यशक्त 
प्रलतठर्दन बढीिा तीनसय पचास  रुपैयाँ र खाना खिुाउनपुने अिस्था भए खानाबापत 
बढीिापाचँ सय रुपैया ँसम्ि खचय गनय सवकनेछ । 

(घ) काययक्रििा सहभगीहरुका िालग तालिि/गोष्ठीिसिन्र्द बापत सात कायय ठर्दन सम्िको 
िालगप्रलत सहभागी बढीिा र्दईु सय पचासको तालिि/गोष्ठी िसिन्र्द सािारी खररर्द गरी 
उपिब्ि गराउन सवकनछे । 

(ङ) संयोजक भत्ता प्रलतठर्दन एक हजार, सहयोगी भत्ता प्रलतव्यशक्त पाचँसय तथा विविि खचय 
(प्रिाण पत्र,  सरसफाई, व्यानर आठर्द ७ काययठर्दनको अनपुातिा ) पाचँ हजारसम्ि खचय 
गनय सवकनेछ । 

(च) सकेसम्ि सरकारी छात्रा/छात्रिासिा िसोबासको  व्यिस्था गनुय पछय । यसका िालग 
घर भाडािा लिन पाईने छैन । रै्दलनक भत्ता पाउने िाहेक व्यशक्तगत पहििा िास िस्न ु
परेिा प्रलत सहभालग रै्दलनक एक हजारका र्दरिे आिास भत्ता उपिव्ि गराउन सवकनेछ 
। 

(छ) पाँच वकिोलिनर नाढाबान आउन ुपने सहभागीहरुिाई साियजलनक यातायात बापतको खचय 
उपिव्ि हनुेछ । आिासीय काययक्रििा एकपनकको िात्र आतेजाते सवुििा उपिब्ि 
गराइने छ । 

(ज) प्रलतिेर्दकको पाररश्रलिक एक ठर्दनको एक हजारको र्दरिे उपिव्ि गराउन सवकनछे 
।प्रलतिेर्दन पेि गररसकेपलछ िात्र यस्तो रकि भकु्तानी हनुेछ । प्रलत काययक्रि तीन 
हजारिा निढ्ने गरी प्रलतिेर्दन तयारी खचय भकु्तानी ठर्दन सवकनछे ।कसैिे पलन र्दोहोरो 
सवुििा लिन पाउनछैेन । 

(३) प्राविलिक वििषेज्ञ आिश्यक पने िा सेसन सञ्चािन गने आिाभन्र्दा बढी विषय विज्ञ बावहरबान 
लिन ुपने अिस्थािा िा आिासीय रुपिा सञ्चािन गनुयपने काययक्रि कायायियबान सोझै  सञ्चािन 
गनय नसवकने भएिा प्रचलित साियजलनक खररर्द सम्बन्िी कानून बिोशजिको प्रकृयाबान सेिा खररर्द 
गरी तािीि गोष्ठी जस्ता काययक्रि सञ्चािन गनय सवकनेछ। 
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पररच्छेर्द-८ 

पानी, लबजिुी, नेलिफोन तथा घरभाडा सम्बन्िी व्यिस्था 
 

१५. पानी,  लबजिुी, नेलिफोन तथा घरभाडा 
(१) कायायिाय तथा पर्दालिकारीिे पानी,  विजिुी, नेलिफोन जस्ता सवुििाको प्रयोगिा लितव्यवयता 

अपनाउन ुपनेछ । 

(२) कायायियिे पानी, लबजिुी तथा नेलिफोनको विि सियिै भकु्तानी गरी जररिाना नलतने र छुन 
सवुििा लिने व्यिस्था लििाउन ुपनेछ । 

(३) कायायियको कािका बाहेक अनािश्यक रुपिा लबजिुी र नेलिफोन प्रयोग गनुय हरैु्दन । 

(४) कायायिय प्रयोजनका िालग बाहेक घरभाडािा लिइने छैन।कायायियिा उपिब्ि स्थानिे नपगु 
हनुे अिस्थािा कारण सवहत काययपालिकाको लनणययबान कायायियको कािको िालग घरभाडािा 
लिन ुपनेछ। 

(५) कायायियको िालग घरभाडािा लिन ुपने अिस्थािा प्रचलित साियजलनक खररर्द ऐन तथा खररर्द 
लनयिाििी बिोशजिको प्रवक्रयाबान घरभाडािा लिइनछे। 
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पररच्छेर्द- ९ 

खररर्द तथा शजन्सी व्यिस्थापन 

 

१६. खररर्द सम्िन्िी व्यिस्था : 
(१) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृत कियचारीको लिशखत आरे्दि लबना कसैिे कुनै 

िािसािान खररर्द गनय, गराउन हुँरै्दन । 

(२) िािसािान खररर्द सम्बन्िी कारबाही िरुु गनुय अशघखररर्द एकाइिेिहािाखा, िाखाबान आिश्यक पने 
िस्तहुरुको िाग सििन गरी प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृत कियचारीबान 
आिश्यक पने िस्तहुरुको कूि िागस्िीकृत गराउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोशजिको खररर्द िागिा रे्दहायका कुरा उल्िेख भएको हनु ुपनेछ: 

(क) िािसािानको प्रकार, गणुस्तर, पररिाण सम्बन्िी वििरण, 

(ख) िािसािान आिश्यक पने सिय, 

(ग) खररर्दको अनिुालनत िूल्य, र 

(घ) िूल्य व्यहोररने स्रोत । 

(४) खररर्दको िालग आिश्यक बजेन व्यिस्था नभई खररर्द कारबाही िरुु गनुय हुरैँ्दन । 

(५) कायायियिे सािारणतया पेश्कीिाई लनरुत्सावहत गनुयपनेछ । पेश्की फर्छ्यौन नगरी र्दोहोयायएर पेश्की 
रकि ठर्दइन ेछैन । पेश्की रकि सियिै फर्छ्यौन गनुय प्रत्येक कियचारीको कतयव्य हनुेछ। 

(६) खररर्दसम्बन्िीसम्पूणयव्यिस्थासाियजलनकखररर्दऐन२०६३तथा लनयिाििी बिोशजि हनुेछ । 

 

१७. शजन्सी व्यिस्थापन : 
(१)कायायियिा प्राप्त प्रत्येक शजन्सी सािरीको िगीकरण गरी सािानको वििरण र िूल्य खिुाई िहािेखा 

परीक्षकिे स्िीकृत गरेको ढाँचािा िगत तयार गरी अलभिेख राख्नपुनेछ l 

(२) िहािाखा/िाखािा रहेको कुनै िािसािान िियत सम्भार गनुयपने भए सोको लिशखत जानकारी 
उपयोगकतायिे प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिाई ठर्दनपुनेछ । 

(3)स्थानीय तहको प्रत्येक िाखा/ िहािाखा तथािडा कायायियका प्रत्येक कोठािा भएका शजन्सी 
सािानको अलभिेख सोही कोठािा नाँस गनुयपनेछ । 

(४) खचय भएर नजाने प्रत्येक शजन्सी सािरीिा शजन्सी सष केत नम्बर उल्िेख गनुयपनेछ । 
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(५) आलथयकिषय सिाप्त भएको ३ िवहना लभत्र गतिषयको िौज्र्दात, चाििुषयको खररर्द,हस्तान्तरण भई प्राप्त 
सािानको पररिाण र िूल्य एिम्सािानको अिस्था (सबतु,िियत गनुयपने, लििाि गनुयपने र लिन्हा 
गनुयपने) खोिी शजन्सी िाखािे शजन्सी प्रलतिेर्दन तयार गनुयपनेछ । 

(६) उपर्दफा(५) बिोशजि तयार भएको प्रलतिेर्दनको आिारिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत िा लनजिे 
तोकेको अलिकृत कियचारीिे शजन्सी लनरीक्षण गरी राय सझुाब सवहतको प्रलतिेर्दन प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृतिाई ठर्दनपुनेछ । 

(७)उपर्दफा(६) बिोशजिको प्रलतिेर्दन प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे छिफिका िालग काययपालिकाको 
बैठकिा पेस गनुयपनेछ । 

(८)शजन्सी व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था प्रचलित आलथयक काययविलि ऐन तथा लनयिाििी बिोशजि 
हनुेछ l 

 

 

पररच्छेर्द १० 
विविि 

 

१८.  लनजी सशचिािय सम्बन्िी व्यिस्था:-(१) अध्यक्ष/प्रिखु/उपाध्यक्ष/उपप्रिखुको लनजी सशचिाियिा 
सहयोगी व्यिस्थापन गनय िढीिा िहानगरपालिकाको प्रिखुको िालग तीस हजार, उपिहानगरपालिका 
प्रिखुको िालगपच्चीस हजार नगरपालिका प्रिखुको िालग बीस हजार र गाउँपालिकाको िालग अठार 
हजार िालसक खचय र उपप्रिखु तथा उपाध्यक्षको िालग क्रििःपच्चीस हजार, बीस हजार, अठार हजार र 
पन्र हजार िालसक खचय गनय सवकने छ ।उक्त रकि एकिषु्ठ रकि उपिब्ि गराउने िा लनजी 
सशचिाियको िालग कियचारी राख्न ेिध्ये कुनै एक तररकाबान िात्र खचय गनय सवकनेछ । 

१९. र्दघुयनना वििा व्यिस्था:- र्दिकि, एम्बिेुन्स र नगरबस सञ् चािनको काििा तोवकएका कियचारीको 
िालग कायायियिे रू्दघयनना बीिा गराउनेछ।  

२०. लनणयय गरी खचय गनुय पने- कायायियिे स्िीकृत काययक्रि अन्तगयत कुनै काययक्रि, तािीि, गोष्ठी आठर्द 
सञ्चािन गर्दाय साियजलनक खररर्द तथा आलथयक काययविलि सम्बन्िी कानून बिोशजि अलिकारप्रपाप्त 
अलिकारीबान लनणयय गरेर िात्र सञ्चािन गनुय पनेछ। अलिकारप्राप्त अलिकारीको स्िीकृलत बेगर गरेको 
खचय भकु्तानी गररने छैन।  
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अनसूुची१ 

लनयि ९ को उपलनयि (१)सगँ सम्बशन्ित 
   कियचारीको िालग िालसक इन्िन सवुििा     

इन्िन(पेिोि/लडजेिलिनरिा) 

क्र.सं. तह/ पर्द िहानगरपालिका उपिहानगर 
पालिका  

नगरपालिका गाउँपालिका 

१ प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृत(चारपाषर)े 

८० ८० ६० ६० 

२ अलिकृतस्तर(र्दिौं र एघारौं) 
(चारपाषर)े 

६० ६० ६०  

३ अलिकृतस्तर(आठौं र 
निौं)(चारपाषर)े 

४० ४० ४० ४० 

४ अलिकृतस्तर (आठौं, निौं, र्दिौं र 
एघारौं) (िोनरसाइकि/स्कुनर) 

१० १० १० १० 

४ अलिकृतस्तर ६ औ र ७ 
औ(िोनरसाइकि/स्कुनर) 

१० १० १० १० 

५ सहायकस्तर(िोनरसाइकि/स्कुनर) १० १० १० १० 
६ सहयोगी 

स्तर(िोनरसाइकि/स्कुनर) 
५ ५ ५ ५ 

 

इन्िन सवुििा पाउने आिारहरु, 

१. पर्दालिकारी र कियचारीकोिालग कायायियिे उपिब्िगराएको िा आ्नैगाडी िा िोनरसाइकि हनुपुनेछ  

२. िवहना भरी विर्दािा रहेको अिस्थािा सो िवहनाको इन्िन उपिब्ि गराइने छैन । 

३. िालसक कोना इन्िन सोही िवहना लभत्र निगेिा अको िवहना थप हनुे छैन । 

४. र्दिकि,एम्बिेुन्स र सरसफाइका सािनिा आिश्यकता अनसुार इन्िन उपिब्ि गराइनेछ । 

५. कायायियको सिारी सािन भएिा सलभयलसङ्गका िालग प्रत्येक तीन िवहनािा कार/शजपको िालग पाचँ 
लिनर िोविि र प्रलत िोनरसाईकि एक लिनर िोविि उपिव्ि हनुछे । 

६. चारपाष र ेिा सो भन्र्दा ठूिा सािन सञ् चािनको िगबकु भरी तोवकएको अलिकारीिे प्रिाशणत गरेको 
हनुपुनेछ                                                    

                                                        आज्ञािे, 
                                                        सभुाष कुिार ठाकुर 

                                                        लन.प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


