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सरावल गाईँपानलकाको काययसञ् चालन ननदेनिका  २०७८ 

गाईँसभाबाट स्वीकृत नमनतः२०७८/०३/१०  

                                                            प्रमानणकरण नमनतः२०७८/०३/३१ 

                                                                प्रकानित नमनतः२०७८/०४/०१ 

 

सरावल गाईँपानलकाको कायय सञ् चालनलाइ प्रभावकारी बनाईन, ईपलव्ध स्रोत साधनको 

पररचालन एवं प्रयोगमा पारदर्शिता  नमतव्यनयता र प्रभावकाररता ल्याइ अर्शथक सुिासन 

कायम गनय तथा ईत्पादनमुलक तथा प्रनतफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी ऄनभवृनि गनयप्रिासकीय 

काययनवनधऐन २०७५ को दफा ३ बमोनजम गाईँसभाल ेयो ननदनेिका जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद- १ 

सनंक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१. नषक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 

(क) यो ननदनेिकाको नाम “सरावल गाईँपानलकाको काययसञ् चालन ननदनेिका  

२०७८”रहकेो छ ।  

(ख) यो ननदनेिका स्थानीय राजपत्रमा प्रकानित भएको नमनतदनेख लागु हुनेछ ।  

२. पररभाषा र व्याखयाः- नवषय वा प्रसंगल ेऄको ऄथय नलागेमा यस ननदनेिकामाः- 

(क) "कमयचारी" भन्नाल े गाईँकाययपानलकाको कायायलयमा काययरत कमयचारीलाइ 

जनाईँछ ।  

(ख) "प्रिासननक खचय" भन्नाले तलब  भत्ता,बैठक भत्ता, 

पोिाक,आन्धन,बीमा,नचयापान काययिाला/तानलम/गोष्ठी/सेनमनार जस्ता 

काययक्रम तथा ऄनतनथ सत्कार खचय लगायतहुने  दनैनक खचय जनाईँछ ।  

(ग) "पदानधकारी" भन्नाल े गाईँ काययपानलकाका पदानधकारीहरुलाइ जनाईने छ । 

सो िव्दल ेगाईँ सभाका सदस्यहरुलाइ समेत जनाईँछ।  

(घ) "बठैक" भन्नाल े गाईँसभा वा गाईँ काययपानलका वा नवषयगत सनमनतहरु वा 

वडा सनमनत वा कुनै कानुनी वा नीनतगत ब्यवस्था बमोनजम गरठत सनमनत वा 

काययदलहरुको बैठक सम्झनु पदयछ । 



                    सरावल राजपत्र         

  
 

3 

(ङ) "मन्त्रालय" भन्नाल ेसष घीय मानमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय सम्झनु 

पछय । 

                                 पररच्छेद-२ 

बठैक भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था 

३. वठैकः(1)गाईँपानलकामा हुने बैठकमा सहभागीहरुले सषघ तथा प्रदिे कानुनमा 

तोककएको ऄवस्थामा सोही बमोनजम र सषघ तथा प्रदिे कानूनमा नतोककएको 

ऄवस्थामा दहेाय बमोनजम बैठक भत्ता तथा ऄन्य सुनवधा पाईनेछन् । 

(क) प्रचनलत कानून तथा वार्शषक काययक्रम बमोनजम गरठतसनमनत वा काययदलको 

बैठकका लानग मात्र वैठक भत्ता ईपलव्ध गराईन सककनेछ । 

(ख) सनमनत वा काययदल गठन गदाय नै बैठक भत्ता तथा खाजा सुनवधा ईपलब्ध 

गराईने गरी ननणयय भएको ऄवस्थामा मात्र बठैक भत्ता तथा खाजा सुनवधा 

ईपलब्ध हुनेछ। कायायलयले काययसूची तोककएको वा एजेण्डा ककटान भएको 

नवषयमा मात्र बैठक राख्नु पनेछ । 

(ग) काययप्रकृनत ऄनुसार सकेसम्म नमतव्ययी हुन ेगरी बैठक राख्न ुपनेछ । 

(घ) सनमनत वा काययदलका कूल सदस्य बाहके सो] सषखयाको बढीमा पचीस 

प्रनतितले हुन अईने सषखयामा नवज्ञ  अमनन्त्रत सदस्य वा कमयचारीलाइ मात्र 

यस ननदनेिका बमोनजम बैठक भत्ता ईपलब्ध गराआनेछ।  

(ङ) न्यानयक सनमनतको ननयनमत बैठकलाइ यस ननदनेिकाको प्रयोजनका लानग 

बैठक माननने छैन । 

(२)ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेनखएको भएता पनन कायायलय समयमा बसकेो 

बैठकको बैठक भत्ता ईपलब्ध गराआने छैन।  

४. बठैक खचय सम्वन्धी ब्यवस्थाः(१)सनमनत तथा काययदलका पदानधकारी तथा 

कमयचारीहरुले दहेाय बमोनजम प्रनतव्यनक्त बैठक भत्ता पाईने छन ।  

(क) ऄध्यक्ष/ईपाध्यक्षको ऄध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रनत वैठक रु एकहजार पाचँ सय 

(ख) ऄन्य पदानधकरी वा कमयचारीको ऄध्यक्षतामा हुन ेबैठकमा प्रनत बैठक रु 

एकहजार दइु सय   

(ग) यस ननयममा जुनसुकै कुरा लेनखएको भएतापनन एक व्यनक्तल ेएक कदनमा 

वढीमा दइु वटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता ईपलब्ध गराआनेछ । 
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(घ) बैठक भत्तामा ननयमानुसार कर कट्टी हुनेछ । 

(२)बैठकमा सहभागी व्यनक्तहरुको पानी तथा खाजा खचय वापत बढीमा प्रनत व्यनक्त 

दइु सय पचास रुपयैाँसम्म खचय गनय सककने छ । 

पररच्छेद-३ 

खाजा तथा ऄनतनथ सत्कार खचय सम्बन्धी व्यवस्था 

 

५. खाजा खचयः दहेायको ऄवस्थामा स्थानीय तहका कमयचारीलाइ खाजा खचय ईपलव्ध गराईन 

सककनेछ । 

(क)  कायायलय समयमा सम्पादन हुन नसके्न भनी प्रमखु प्रिासकीय ऄनधकृतल े

तोकेको ननर्ददष्ट कामको लानग मात्र कायायलय समय ऄनघ वा पनछबैठक राख्न वा 

कायायलयको ऄन्य काममा लगाईन सककनेछ ।प्रमखु प्रिासकीय ऄनधकृतको स्वीकृनत 

नबना रानखएको बैठकको बैठक भत्ता, खाजा खचय भकु्तानी हुन ेछैन।कायायलय समय 

वाहके कनम्तमा दइुघण्टा ऄनतररक्त समय कायय गरेको ऄवस्थामा मात्र खाजा खचय 

गनय ईपलब्ध गराआनेछ।  

(ख) ऄनतररक्त समयमा काम गनुय पने भएमा दहेाय वमोनजम खाजा तथा खाना खचय 

ईपलब्ध गराईन वा सो बराबरको खाना तथा खाजा खचय गनय सककनेछ । 

(१) सावयजननक नवदाको कदन भए प्रनतकदन प्रनतव्यनक्त बढीमा छ सय रुपैंया ।  

(२) कायायलय खलु्ने कदन भए प्रनतकदन प्रनतव्यनक्त बढीमा तीन सय रुपैंया । 

(३) अठ घण्टा भन्दा बढी ऄवनध ननरन्तर बैठक बसेको ऄवस्थामा खाजा 

खचयमा थप पचास प्रनतितसम्म भुक्तानी गनय सककनेछ।  

(ग) न्यानयक सनमनतको बैठक बसेको कदन न्यानयक सनमनतका सदस्या तथा सहभागी 

कमयचारीहरुले दफा ४को ईपदफा (२)बमोनजम खाजा खचयको सुनवधा पाईने छन् ।  

(घ) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेनखएको भएतापनन रासन वापतको सुनवधा नलएका 

वा बैठक भत्ता प्राप्त गरेका कमयचारील ेखाजा खचयपाईने छैन । 

६. नचयापान र ऄनतनथ सत्कार खचयः 
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(१) कायायलयमा नचयापान तथा ऄनतनथ सत्कार बापतदहेाय बमोनजमका 

पदानधकारीले दहेाय बमोनजमको रकममा नबढ्ने गरी मानसक रुपमा नवनवध 

खचयको अदिे कदन सके्नछन् ।  

(क) गाँईपानलका ऄध्यक्षल ेरु.पन्र हजार, 

(ख) गाईँपानलका ईपाध्यक्षल ेरु.दि हजार  

(ग) गाईँपानलकाको कायायलयले रु.दस हजार  

(घ) वडाऄध्यक्ष/वडा कायायलयले रु.पाचँ हजार । 

(२)  ईपदफा (१) बामोनजमको रकममा नबढ्ने गरी कायायलय व्यवस्थापन 

गने कमयचारील े नजम्मा नलइ सम्बनन्धत पदानधकारीको ऄनुमनतल े कायायलय 

प्रयोजनका लानग मात्र खचयको अदिे कदन पाईनेछ ।   

(३) ईपदफा (१) र  (२)मा ईनल्लेनखत सीमा भन्दा बढीको खचयको अदिे 

भएको ऄवस्थामा अधार र औनचत्य सनहत काययपानलका बैठकमा पिे गनुय पनेछ 

। काययपानलकाको स्वीकृनत नभइ त्यस्तो रकम भकु्तानी हुने छैन । 

 

पररच्छेद ४ 

दैननक भत्ता तथा भ्रमण खचय सम्वन्धी व्यवस्था 

 

७. दैननक भत्ता तथा भ्रमण खचयःकमयचारील ेसषघीय कानून बमोनजमको दरमा दनैनक तथा 

भ्रमण भत्ता पाईनेछन् । जनप्रनतनननधको दनैनक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था 

प्रदिे कानून बमोनजम हुनेछ। दनैनक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था दहेाय 

बमोनजम हुनेछः 

(१) साधारणतया गाईँपानलकाका पदानधकारी/कमयचारी सम्वनन्धत कामको लानग 

कफल्डमा खरटनु  खटाईनु पदाय वा ऄनुगमन तथा सुपरीवके्षण गनुय पदाय भ्रमण 

अदिे स्वीकृत गराएर मात्र जानु पनेछ ।स्वीकृत भ्रमण अदिे नबना 

भ्रमणखचय तथा दनैनक भत्ता भकु्तानी गररने छैन।  

(२) दहेायका पदानधकारील ेभ्रमण वा काजको ईद्देश्य  ऄवनध र भ्रमण गने साधन 

तोकी भ्रमण अदिे स्वीकृत गनय सके्नछन।  
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(क) प्रमुख प्रिासकीय ऄनधकृत –ऄध्यक्ष   

(ख) प्रमुख प्रिासकीय ऄनधकृत बाहकेका ऄन्य कमयचारीहरु  –प्रमुख 

प्रिासकीय ऄनधकृत । 

(३) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा भएतापनन गाईँ क्षेत्रबानहर भ्रमण गनुय पदायको 

ऄवस्थामा ऄध्यक्ष/प्रमखुको भ्रमण अदिे गाईँ काययपानलकाबाट स्वीकृत 

गराईनु पनेछ । 

(४) प्रमुख प्रिासकीय ऄनधकृतको सात कदन भन्दा बढी ऄवनधको गाईँ 

क्षेत्रबानहरको भ्रमण गनुय पने ऄवस्थामा संघीय मानमला तथा सामान्य 

प्रिासन मन्त्रालय तथा प्रदिेको प्रमुख सनचवलाइ जानकारी पनेछ ।  

(५) पदानधकारी तथा कमयचारीको नवदिे भ्रमण सम्वन्धी व्यवस्था सष घीय कानून 

बमोनजम हुनेछ ।  

(६) कायायलयको कामको निलनिलामा बास बस्ने गरी कायायलय रहकेो स्थानबाट 

कम्तीमा दि ककलोनमटर बानहरको क्षते्रमा भ्रमण वा काजमा खरटएको 

कमयचारीहरुले नेपाल सरकारल े तोकेको दर र प्रकक्रया बमोनजमको दनैनक 

भत्ता तथा भ्रमण खचय पाईनेछन् । 

तर  पदानधकारी तथा कमयचारीले भ्रमण गदाय सरकारी सवारी साधन प्रयोग 

भएको ऄवस्थामा यातायात खचय पाइने छैन । सावयजननक सवारी साधनमा 

भ्रमण गनुय परेमा प्रचनलत भाडादर बमोनजमको रकम ईपलव्ध गराइने छ । 

(७) भ्रमण खचय सम्वन्धी फरफारक गनय वा भकु्तानी माग गदाय ऄननवायय रुपमा 

भ्रमण प्रनतवेदन कायायलयमा पेि गनुय पनेछ । 

(८) सात कदन भन्दा बढी ऄवनधको लानग पदानधकारी वा कमयचारीलाइ भ्रमण वा 

काजखटाईनु पने भएमा भ्रमण अदिे स्वीकृत गने पदानधकारीले त्यसको 

स्पष्ट कारण खोली अफूभन्दा एक तह मानथको ऄनधकारीको स्वीकृनत नलइ 

भ्रमण अदिे स्वीकृत गनुय पनेछ। 

तर  सात कदनभन्दा बढी ऄवनधको लानगकाज खटाईँदा एक तहमानथको 

पदानधकारीको स्वीकृनत नलनु पनेछ । 
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(९) सरकारी खचयमा भ्रमण गने पदानधकारी वा कमयचारीलेसम्भव भएसम्म 

ककफायती र कम खर्शचलोबाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गनुयपनेछ 

। 

(१०) दनैनक भ्रमण भत्ता ईपभोग गने कमयचारीले दनैनक भत्ता ईपभोग गरेको 

ऄवनधभर कफल्ड भत्तावा ऄन्य कुनै ककनसमको भत्ता पाईने छैन । 

(११) कुनै पदानधकारी वा कमयचारीले भ्रमण वा काजमा रहकेो ऄवनधमा 

नबदाबसेमा त्यसरी नबदामा बस्दाको ऄवनधमा ननजले यस कानुन बमोनजम 

पाईने दनैनकभत्ता, भ्रमण खचय पाईने छैन । 

(१२) भ्रमणमा खरटने पदानधकारी तथा कमयचारीको भ्रमण ऄनभलखे खाता 

कायायलयल े व्यवनस्थत रुपमा राख्न ुपनेछ ।  

(१३) यस दफामा ऄन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेनखएको भएतापनन स्थानीय तहका 

पदानधकारी तथा कमयचारीको भ्रमण सम्वन्धी ऄन्य व्यवस्था नेपाल 

सरकारको भ्रमण खचय ननयमावली बमोनजम हुनेछ ।  

पररच्छेद-५ 

पारवहन तथा इन्धन सनुवधा सम्बन्धी व्यवस्था 

 

८. पारवहन सनुवधाः- 

(१) कायायलयमा ईपलब्ध सवारी साधन कमयचारीको नजम्मेवारी र ननजहरुल ेसम्पादन 

गनुयपने कायय चापको अधारमा समन्यानयक रुपमा ईपलब्ध गराईने नजम्मेवारी 

प्रमुख प्रिासकीय ऄनधकृतको हुनेछ।प्रमखु प्रिासकीय ऄनधकृतल े कायायलयको 

नाममा रहकेो तथा भाडामा नलइ वा ऄन्य कुनै तररकाल े कायायलयल े प्रयोगमा 

ल्याएको सवारी साधन सरकारी कामको लानग मात्र प्रयोगमा ल्याईने व्यवस्था 

नमलाईनु पनेछ । 

(२) कायायलयल ेप्रमुख प्रिासकीय ऄनधकृतलाइ कायायलयको कामको प्रयोजनको लानग  

एक चारपाष रे सवारी साधन ईपलव्ध गराईने छ । 

(३) कायायलयमा सवारी साधनको ईपलव्धता नभएमा अर्शथक वषयको प्रारम्भम ै

मापदण्ड तय गरी कायायलयल ेन्यूनतम मलू्यमा नजप/कार भाडामा नलन सके्नछ।  
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(४) कायायलयका महािाखा/िाखा प्रमखुलाइ कायायलयबाट ईपलब्ध भएसम्म सवारी 

साधनको व्यवस्था गररनछे । 

(५) कुनै पदानधकारी वा कमयचारीले सरकारी सवारी साधन कायायलयको काम बाहके 

ऄन्य प्रयोजनमा प्रयोग गनय पाआने छैन। सरकारी सवारी साधनको नहफाजत गरी 

सुरनक्षत राख्नु सम्वनन्धत सवारी साधन बुझी नलने कमयचारीको नजम्मेवारी हुनेछ । 

सावयजननक नवदाको कदन कायायलयबाट ईपलब्ध गराआएको सवारी पास नबना 

कायायलयको सवारी साधन सञ् चालन गनय पाआने छैन ।  

(६) कायायलयले कानुन बमोनजम सवारी साधनको राजस्व नतने,  नबमा गने, प्रदषूण 

जाँच गरी सवारी साधन चुस्त दरुुस्त राख्ने व्यवस्था नमलाईनेछ। 

(७) सरकारी सवारी साधन प्रयोग गने कमयचारीलाइ ननजले प्रयोग गरेको सवारी 

साधनको लानग ममयत नवल बमोनजम बढीमा कार/नजपको वार्शषक पचास हजार र 

मोटरसाइकल वा स्कूटरको लानग वार्शषक दि हजार नबढ्ने गरी नवलभरपाआ ममयत 

खचय ईपलव्ध गराइने छ । यस भन्दा बढी रकमको सवारी साधनको ममयत सम्भार 

बापतको रकम भुक्तानी गनुय पने ऄवस्थामा काययपानलकाको ननणयय बमोनजम हुनेछ। 

(८) ननजी सवारी साधन प्रयोग गनेकमयचारीलाआय ईपदफा ७ बमोनजमको सुनवधा नलन 

चाहमेा अफुले प्रयोग गरेको सवारी साधनको ब्लूबुकको छायाँप्रनत र सवारी चालक 

ऄनुमनतपत्र प्रनतनलनप ऄननवायय रुपमा कायायलयमा पेि गनुय पनेछ ।ब्लूबुकको र 

सम्बनन्धत कमयचारीको नाममा रहकेो सवारी चालक ऄनुमनतपत्रको छायाँप्रनत पिे 

नगरे सम्म ममयत वापतको सुनवधा ईपलब्ध गराआने छैन ।  

(९) सरकारी सवारी साधनमा ननजी नम्वर प्लेट राख न पाआने छैन । 

९. आन्धन सनुवधाः 

(१) सरकारी तथा ननजी सवारी साधन प्रयोग गरी ननयनमत रुपमा कायायलयमा अईने 

कमयचारीलाइ ऄनुसूची १ बमोनजमको आन्धन सुनवधा ईपलब्ध हुनेछ । 

(२) ननजी सवारी साधन प्रयोग गनेकमयचारीहरुले आन्धन सुनवधा नलन चाहमेा अफुल े

प्रयोग गरेको सवारी साधनको ब्लूबुकको छायाँप्रनत र सवारी चालक ऄनुमनतपत्र 

प्रनतनलनप ऄननवायय रुपमा कायायलयमा पिे गनुय पनेछ ।ब्लूबुकको र सम्बनन्धत 

कमयचारीको नाममा रहकेो सवारी चालक ऄनुमनतपत्रको छायाँप्रनत पेि नगरे सम्म 

आन्धन वापतको सुनवधा ईपलब्ध गराआने छैन ।  

(३) कायायलयल ेआन्धन सुनवधा नवतरणको ऄनभलेख ऄद्यावनधक गरी राख्नु पनेछ । 
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१०. सवारी साधन सम्वन्धी ऄन्य व्यवस्थाः   

(१) सवारी साधनको सुनवधा प्राप्त गने वा ईपलव्ध गराईनु पने पदानधकारी तथा 

कमयचारीलाइ कायायलयमा ईपलब्ध सवारी साधन प्रयोग गने व्यवस्था 

नमलाआनेछ।कायायलयमा सवारी साधन ईपलब्ध नभएको ऄवस्थामा कायायलयमा 

श्रोत ईपलब्धताको ऄवस्था हरेी दहेायवमोनजमको मापदण्डनभत्र रही सवारी 

साधन खररद गनय सककनेछ । 

(क) राजपत्रानषकत  श्रेणीका ऄनधकृतलाइ साठी  लाख सम्मको सवारी 

साधन, 

(ख) मोटरसाइकल तथा स्कूटर २०० नस. नस. सम्म । 

(२) कायायलयका सवारी साधन ननयनमत रुपमा ममयत सम्भार गरी चालु हालतमा 

राख्नुपनेछ । कायायलयबाट नयाँ सवारी साधन खररदलाइ ननरुत्साहन गररनेछ। 

कायायलयल े नयाँ सवारी साधनखररद गनुय पने ऄवस्थामा इलेनरिकल तथा 

वातावरण मैत्री सवारी साधन खररद तथा प्रयोगमा जोड कदआनेछ। 

 

 

 

 

पररच्छेद-६ 

सञ् चार  पोिाक  प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था 

 

११. स्थानीय तहका पदानधकारीको सञ् चार  पोिाक  तथा ऄन्य भत्ता: स्थानीय तहका 

पदानधकारीको सर  पोिाक  तथा ऄन्य भत्ता प्रदिे कानुनमा भए वमोनजम हुनेछ । 

१२. पत्रपनत्रका तथा सञ् चार सनुवधाः 

(१) कायायलयल े पदानधकारी तथा कमयचारीलाइ स्रोतको ईपलब्धता हरेी  

पत्रपनत्रका खररद गरी ईपलव्ध गराईन सके्नछ । 
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(२) प्रमुख प्रिासकीय ऄनधकृतलाइ मानसक दआु हजार रुपैयाँमा नबढाइ 

सञ् चार सुनवधा वापतको रकम वा मोबाआल ररचाजयको सुनवधा ईपलब्ध 

गराआनेछ । 

(३) कायायलयवाट ईपलव्ध भएको सञ् चार खचय कायायलयको प्रायोजनको 

लानग मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

१३. पोिाक भत्ता: स्थानीय तहका स्थायी ऄस्थाआ करार सव ैकमयचारीलाइ प्रत्येक वषयको 

चैत्र मनहनामा पोिाक भत्ता वापत नेपाल सरकारका कमयचारील ेपाए सरहको रकम 

ईपलब्ध गराआनेछ ।  

 

पररच्छेद-७ 

तानलम/गोनष्ठ/सनेमनार/काययिाला सचंालन 

 

१४. तानलम/गोनष्ठ/सनेमनारः  

(१) वार्शषक काययक्रम तथा वजेटमा समावेि भएका  तानलम/गोनष्ठ/सेनमनार जस्ता 

काययक्रमहरु ईपलब्ध भएसम्म सरकारी हलमा नै सञ्चालन गररनेछ। 

(२) स्वीकृत वार्शषक काययक्रम ऄन्तगयत सञ्चालन हुने काययक्रममा प्रनिक्षक, स्रोत 

व्यनक्त  सहभागी तथा काययपत्र प्रस्तुत कतायको पाररश्रनमक भुक्तानी दहेाय 

बमोनजम हुनेछ; 

(क)  प्रनिक्षक तथा काययपत्र प्रस्तुतकतायले दनैनक दइु ससेनको भुक्तानी 

नलन सके्नछन् तथा कक्षा ऄवनध कनम्तमा डडे घण्टाको हुनुपदयछ ।प्रनत 

सेसन रु दइुहजार रुपैया र काययपत्र तयारी रु एक हजारसम्म भकु्तानी 

गनय सककनेछ। 

(ख) काययक्रम संचालन गने स्थानीय तहभन्दा वानहरबाट प्रनिक्षक तथा 

स्रोत व्यनक्त बोलाईनुपरेमा ननजलाइ ननयमानुसार अतेजाते यातायात 

खचय र दनैनक भत्ता तथा काययपत्र ननमायण र ससेन सञ्चालन भत्ता 

ईपलव्ध गराइने छ । 
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(ग) तानलम/गोनष्ठ/सेनमनार/काययिाला जस्ता काययक्रममा पानी तथा खाजाको 

लानग प्रनतव्यनक्त प्रनतकदन बढीमा दआु सय पचास  रुपैयाँ र खाना 

खुवाईनुपने ऄवस्था भए खाना बापत बढीमा पाचँ सय रुपयैा ँसम्म खचय 

गनय सककनेछ । 

(घ) काययक्रममा सहभगीहरुका लानग तानलम/गोष्ठी मसलन्द बापत एक 

कदने काययक्रमका लानग रू एक सय पचास र सात कायय कदन सम्मको 

लानगप्रनत सहभागी बढीमा दइु सयको तानलम/गोष्ठी मसलन्द सामारी 

खररद गरी ईपलब्ध गराईन सककनेछ । 

(ङ) संयोजक भत्ता प्रनतकदन एक हजार, सहयोगी भत्ता प्रनतव्यनक्त 

पाँचसय तथा नवनवध खचय (प्रमाण पत्र,  सरसफाइ, व्यानर अकद ७ 

काययकदनको ऄनुपातमा ) पाचँ हजार सम्म खचय गनय सककनेछ । 

(च)  सकेसम्म सरकारी छात्रा/छात्रवासमा वसोबासको  व्यवस्था गनुय 

पछय । यसका लानग घर भाडामा नलन पाइने छैन । दनैनक भत्ता पाईने 

वाहके व्यनक्तगत पहलमा वास वस्न ु परेमा प्रनत सहभानग दनैनक एक 

हजारका दरल ेअवास भत्ता ईपलव्ध गराईन सककनेछ । 

(छ) पाँच ककलोनमटर टाढाबाट अईनु पने सहभागीहरुलाइ सावयजननक 

यातायात बापतको खचय ईपलव्ध हुनेछ । अवासीय काययक्रममा 

एकपटकको मात्र अतेजाते सुनवधा ईपलब्ध गराआने छ । 

(ज) प्रनतवेदकको पाररश्रनमक एक काययक्रमको एक हजारको दरल े

ईपलव्ध गराईन सककनेछ । प्रनतवेदन पेि गररसकेपनछ मात्र यस्तो रकम 

भुक्तानी हुनेछ । कसलैे पनन दोहोरो सुनवधा नलन पाईनेछैन । 

(३) प्रानवनधक नविेषज्ञ अवश्यक पने वा सेसन सञ्चालन गने अधाभन्दा बढी नवषय 

नवज्ञ बानहरबाट नलनु पने ऄवस्थामा वा अवासीय रुपमा सञ्चालन गनुयपने 

काययक्रम कायायलयबाट सोझै  सञ्चालन गनय नसककने भएमा प्रचनलत सावयजननक 

खररद सम्बन्धी कानून बमोनजमको प्रकृयाबाट सेवा खररद गरी तालीम गोष्ठी 

जस्ता काययक्रम सञ्चालन गनय सककनेछ। 
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पररच्छेद-८ 

पानी, नबजलुी, टेनलफोन तथा घरभाडा सम्बन्धी व्यवस्था 

 

१५. पानी,  नबजलुी, टेनलफोन तथा घरभाडा 

(१) कायायलाय तथा पदानधकारीले पानी,  नवजुली  टेनलफोन जस्ता सुनवधाको 

प्रयोगमा नमतव्यनयता ऄपनाईनु पनेछ । 

(२) कायायलयल ेपानी  नबजुली तथा टेनलफोनको नवल समयमै भकु्तानी गरी 

जररवाना ननतने र छुट सुनवधा नलने व्यवस्था नमलाईनु पनेछ । 

(३) कायायलयको कामका बाहके ऄनावश्यक रुपमा नबजुली र टेनलफोन प्रयोग गनुय 

हुदनै । 

(४) कायायलय प्रयोजनका लानग बाहके घरभाडामा नलआने छैन।कायायलयमा 

ईपलब्ध स्थानल ेनपुग हुने ऄवस्थामा कारण सनहत काययपानलकाको 

ननणययबाट कायायलयको कामको लानग घरभाडामा नलनु पनेछ। 

(५) कायायलयको लानग घरभाडामा नलनु पने ऄवस्थामा प्रचनलत सावयजननक 

खररद ऐन तथा खररद ननयमावली बमोनजमको प्रकक्रयाबाट घरभाडामा 

नलआनेछ। 
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पररच्छेद- ९ 

खररद तथा नजन्सी व्यवस्थापन 

 

१६. खररद सम्वन्धी व्यवस्था : 

(१) प्रमुख प्रिासकीय ऄनधकृत वा ननजल ेतोकेको ऄनधकृत कमयचारीको नलनखत अदिे 

नबना कसैल ेकुनै मालसामान खररद गनय, गराईन हुदँनै । 

(२) मालसामान खररद सम्बन्धी कारबाही िुरु गनुय ऄनघखररद एकाआल े महािाखा, 

िाखाबाट अवश्यक पने वस्तुहरुको माग सषकलन गरी प्रमुख प्रिासकीय ऄनधकृत 

वा ननजले तोकेको ऄनधकृत कमयचारीबाट अवश्यक पने वस्तुहरुको कूल 

मागस्वीकृत गराईनु पनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोनजमको खररद मागमा दहेायका कुरा ईल्लेख भएको हुनु पनेछ: 

(क) मालसामानको प्रकार, गुणस्तर, पररमाण सम्बन्धी नववरण, 

(ख) मालसामान अवश्यक पने समय, 

(ग) खररदको ऄनुमाननत मूल्य, र 

(घ) मलू्य व्यहोररने स्रोत । 

(४) खररदको लानग अवश्यक बजेट व्यवस्था नभइ खररद कारबाही िुरु गनुय हुदँनै । 

(५) कायायलयले साधारणतया पेश्कीलाइ ननरुत्सानहत गनुयपनेछ । पेश्की फर्छ्यौट नगरी 

दोहोयायएर पेश्की रकम कदआने छैन । पशे्की रकम समयमै फर्छ्यौट गनुय प्रत्येक 

कमयचारीको कतयव्य हुनेछ। 

(६) खररद सम्बन्धी सम्पूणय व्यवस्था सावयजननक खररद ऐन २०६३ तथा ननयमावली 

२०६४ बमोनजम हुनेछ । 
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१७. नजन्सी व्यवस्थापन : 

(१)कायायलयमा प्राप्त प्रत्येक नजन्सी सामरीको वगीकरण गरी सामानको नववरण र 

मूल्य खुलाइ महालेखा परीक्षकले स्वीकृत गरेको ढाँचामा लगत तयार गरी 

ऄनभलखे राख्नुपनेछ l 

(२) महािाखा/िाखामा रहकेो कुनै मालसामान ममयत सम्भार गनुयपने भए सोको 

नलनखत जानकारी ईपयोगकतायले प्रमखु प्रिासकीय ऄनधकृतलाइ कदनुपनेछ । 

(3) स्थानीय तहको प्रत्येक िाखा/ महािाखा तथावडा कायायलयका प्रत्येक कोठामा 

भएका नजन्सी सामानको ऄनभलेख सोही कोठामा टासँ गनुयपनेछ । 

(४) खचय भएर नजाने प्रत्येक नजन्सी सामरीमा नजन्सी सष केत नम्बर ईल्लेख गनुयपनेछ 

। 

(५) अर्शथक वषय समाप्त भएको ३ मनहना नभत्र गतवषयको मौज्दात  चाल ु वषयको 

खररद हस्तान्तरण भइ प्राप्त सामानको पररमाण र मूल्य एवम्सामानको ऄवस्था 

(सबुत ममयत गनुयपने  नललाम गनुयपने र नमन्हा गनुयपने) खोली नजन्सी िाखाले 

नजन्सी प्रनतवेदन तयार गनुयपनेछ । 

(६) ईपदफा(५) बमोनजम तयार भएको प्रनतवेदनको अधारमा प्रमुख प्रिासकीय 

ऄनधकृत वा ननजल े तोकेको ऄनधकृत कमयचारीले नजन्सी ननरीक्षण गरी राय 

सुझाब सनहतको प्रनतवेदन प्रमुख प्रिासकीय ऄनधकृतलाइ कदनुपनेछ । 

(७) ईपदफा(६) बमोनजमको प्रनतवेदन प्रमखु प्रिासकीय ऄनधकृतल ेछलफलका लानग 

काययपानलकाको बैठकमा पेस गनुयपनेछ । 

(८)नजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था प्रचनलत अर्शथक काययनवनध ऐन तथा 

ननयमावली बमोनजम हुनेछ l 
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पररच्छेद १० 

नवनवध 

 

१८.  ननजी सनचवालय सम्बन्धी व्यवस्था:-(१) ऄध्यक्षको ननजी सनचवालयमा सहयोगी 

व्यवस्थापन गनय वढीमा  ऄठार हजार मानसक खचय र ईपाध्यक्षको लानग पन्र हजार 

मानसकखचय गनय सककने छ । ईक्त रकम एकमषु्ठ रकम ईपलब्ध गराईने वा ननजी 

सनचवालयको लानग कमयचारी राख्न ेमध्य ेकुनै एक तररकाबाट मात्र खचय गनय सककनेछ । 

१९. दघुयटना नवमा व्यवस्था:- दमकल, एम्बुलेन्स र नगरबस तथा कायायलय प्रयोजनका 

लानग प्रयोग भएको सवारी सञ् चालनको काममा तोककएका कमयचारीको लानग 

कायायलयल ेदघूयटना बीमा गराईनेछ।  

२०. ननणयय गरी खचय गनुय पन-े कायायलयल ेस्वीकृत काययक्रम ऄन्तगयत कुनै काययक्रम  तालीम  

गोष्ठी अकद सञ्चालन गदाय सावयजननक खररद तथा अर्शथक काययनवनध सम्बन्धी कानून 

बमोनजम ऄनधकार प्राप्त ऄनधकारीबाट ननणयय गरेर मात्र सञ्चालन गनुय पनेछ। 

ऄनधकार प्राप्त ऄनधकारीको स्वीकृनत बेगर गरेको खचय भुक्तानी गररने छैन। 

२१. मापदण्डःयस ननदनेिकाको ऄनधनमा रनह थप मापदण्ड ननमायण गरर लागु गररनेछ । 

२२. खारेजीः तानलम तथा ऄनुगमन बैठकमा कदआने पाररश्रनमक भत्ता र ऄन्य सुनवधा 

सम्बन्धी काययनवनध २०७७ खरेज गररएको छ । 
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ऄनसुचूी१ 

ननयम ९ को ईपननयम (१)सगँ सम्बनन्धत 

   कमयचारीको लानग मानसक आन्धन सुनवधा     

आन्धन(पेिोल/नडजेल नलटरमा) 

क्र.स.ं तह/ पद गाईँपानलका 

१ प्रमुख प्रिासकीय ऄनधकृत(चारपाषरे) ७५ 

२ ऄनधकृतस्तर  (मोटरसाआकल/स्कुटर) १० 

३ सहायकस्तर(मोटरसाआकल/स्कुटर) १० 

४ सहयोगी स्तर(मोटरसाआकल/स्कुटर) ५ 

आन्धन सनुवधा पाईन ेअधारहरु  

१. पदानधकारी र कमयचारीको लानग कायायलयल ेईपलब्ध गराएको वा अफ्नै गाडी वा 

मोटरसाआकल हुनुपनेछ । 

२. नवदामा रहकेो ऄवस्थामा सो ऄवनधको आन्धन ईपलब्ध गराआने छैन । 

३. मानसक कोटा आन्धन सोही मनहना नभत्र नलगेमा ऄको मनहना थप हुने छैन । 

४. प्रानवनधक कमयचारीलाआय कामको अधारमा थप आन्धन ईपलब्ध गराआयनेछ । 

५. दमकल एम्बुलेन्स र सरसफाआका साधनमा अवश्यकता ऄनुसार आन्धन ईपलब्ध 

गराआनेछ । 

६. कायायलयको सवारी साधन भएमा सर्शभनसषगका लानग प्रत्येक तीन मनहनामा 

कार/नजपको लानग पाचँ नलटर मोनवल र प्रनत मोटरसाइकल एक नलटर मोनवल 

ईपलव्ध हुनेछ । 

७. साधन सञ् चालनको लगबुक भरी तोककएको ऄनधकारीले प्रमानणत गरेको हुनुपनेछ । 

अज्ञाले  

बुि प्रकाि पौडले 

प्रमूख प्रिासककय ऄनधकृत 
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