

 

स्थानीय राजपत्र 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ४          सखंयाः१५          चैत्र ०६  गते शुक्रबार, २०७७ 

भाग-२ 

 गन्यापधरुा गाउँपालिकाको काययसञ्चािन लनर्दलेिका, २०७७ 

प्रस्तावनाः गन्यापधरुा गाउँपालिकाको कायय सञ् चािनिाई प्रभावकारी बनाउन, उपिव्ध स्रोत साधनको पररचािन एवं 

प्रयोगमा पारर्दलियता, लमतव्यलयता र प्रभावकाररता ल्याई आलथयक सिुासन कायम गनय तथा उत्पार्दनमिूक तथा प्रलतफियुक्त 

के्षत्रमा िगानी अलभवलृि गनय स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको र्दफा १०२ बमोलिम बनेको गन्यापधरुा गाउँपालिकाको 

प्रिासकीय काययलवलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७५ को र्दफा ३ िे लर्दएको अलधकार प्रयोग गरी गाउँ काययपालिकािे यो 

लनर्दलेिका लमलत २०७७।१२।०५ गते बसेको गाउँ काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी िारी गरेको छ ।  

पररच्छेद- १ 

संलिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. सङ््कलिप्त नाम र प्रारम्भः- 

(क) यो लनर्दलेिकाको नाम “ गन्यापधुरा गाउँपालिकाको काययसञ् चािन लनदेलशका, २०७७” रहकेो छ।  

(ख) यो लनर्दलेिका स्थानीय रािपत्रमा प्रकालित भएको लमलतर्दलेख िाग ुहुनेछ ।  

२. पररभाषा र व्याखयाः- लवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस लनर्दलेिकामााः- 

(क) "कमयचारी" भन्नािे गाउँ काययपालिकाको कायायियमा काययरत कमयचारीिाई िनाउँछ ।  

(ख) "प्रशासलनक खचय" भन्नािे तिब, भत्ता, बैठक भत्ता, पोिाक, इन्धन, बीमा, लचयापान, 

काययिािा/तालिम/गोष्ठी/सेलमनार िस्ता काययक्रम तथा अलतलथ सत्कार खचय िगायत हुने  र्दलैनक खचय 

िनाउँछ ।  

(ग) "पदालधकारी" भन्नािे गाउँ काययपालिकाका पर्दालधकारीहरुिाई िनाउने छ । सो िब्र्दिे गाउँ सभाका 

सर्दस्यहरुिाई समते िनाउँछ ।   

(घ) "बैठक" भन्नािे गाउँसभा वा गाउँ काययपालिका वा लवषयगत सलमलतहरु वा वडा सलमलत वा कुनै 

काननुी वा नीलतगत ब्यवस्था बमोलिम गलठत सलमलत वा काययर्दिहरुको बैठक सम्झन ुपर्दयछ । 

(ङ) "मन्त्रािय" भन्नािे सङ् घीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रािय सम्झन ुपछय । 




 

पररच्छेद-२ 

बैठक भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था 

३. बैठकः  

(१) गाउँपालिकामा हुने बैठकमा सहभागीहरुिे सङ्घ तथा प्रर्दिे काननुमा तोलकएको अवस्थामा सोही बमोलिम र           

सङ्घ तथा प्रर्दिे काननूमा नतोलकएको अवस्थामा र्दहेाय बमोलिम बैठक भत्ता तथा अन्य सलुवधा पाउनेछन ्। 

(क) प्रचलित काननू तथा वालषयक काययक्रम बमोलिम गलठत सलमलत वा काययर्दिको बैठकका िालग मात्र 

बैठक भत्ता उपिव्ध गराउन सलकनेछ । 

(ख) सलमलत वा काययर्दि गठन गर्दाय नै बैठक भत्ता तथा खािा सलुवधा उपिब्ध गराउने गरी लनर्यय भएको 

अवस्थामा मात्र बैठक भत्ता तथा खािा सलुवधा उपिब्ध हुनेछ । कायायियिे काययसचुी तोलकएको वा 

एिणे्डा लकटान भएको लवषयमा मात्र बैठक राख्न ुपनेछ । 

(ग) काययप्रकृलत अनसुार सकेसम्म लमतव्ययी हुने गरी बैठक राख्न ुपनेछ । 

(घ) सलमलत वा काययर्दिका कूि सर्दस्य बाहके सो सङ्ख्याको बढीमा पच्चीस प्रलतितिे हुन आउने 

सङ्ख्यामा लवज्ञ, आमलन्त्रत सर्दस्य वा कमयचारीिाई मात्र यस लनर्दलेिका बमोलिम बैठक भत्ता उपिब्ध 

गराइनेछ ।  

(ङ) न्यालयक सलमलतको लनयलमत बैठकिाई यस लनर्दलेिकाको प्रयोिनका िालग बैठक मालनने छैन । 

(२) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन कायायिय समयमा बसेको बैठकको बैठक भत्ता उपिब्ध 

गराइने छैन ।  

४. बैठक खचय सम्वन्धी ब्यवस्थाः  

(१) सलमलत तथा काययर्दिका पर्दालधकारी तथा कमयचारीहरुिे र्दहेाय बमोलिम प्रलतव्यलक्त बैठक भत्ता पाउने छन ।  

(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रलत बैठक रु. एकहजार दुई सय, 

(ख) अन्य पर्दालधकरी वा कमयचारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रलत बैठक रु. एकहजार,  

(ग) यस लनयममा िनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन एक व्यलक्तिे एक लर्दनमा बढीमा र्दईु वटा बैठकको मात्र 

बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनेछ । 

(घ) बैठक भत्तामा लनयमानसुार कर कट्टी हुनेछ ।  

(२) बैठकमा सहभागी व्यलक्तहरुको पानी तथा खािा खचय वापत बढीमा प्रलत व्यलक्त तीन सय रुपैयाँ सम्म 

खचय गनय सलकने छ । 

पररच्छेद-३ 

खाजा तथा अलतलथ सत्कार खचय सम्बन्धी व्यवस्था 

५. खाजा खचयः  

र्दहेायको अवस्थामा स्थानीय तहका कमयचारीिाई खािा खचय उपिव्ध गराउन सलकनेछ । 




 

(क)  कायायिय समयमा सम्पार्दन हनु नसक्ने भनी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे तोकेको लनलर्दयष्ट कामको िालग मात्र 

कायायिय समय अलघ वा पलछ बैठक राख्न वा कायायियको अन्य काममा िगाउन सलकनेछ । प्रमखु 

प्रिासकीय अलधकृतको स्वीकृलत लबना रालखएको बैठकको बैठक भत्ता, खािा खचय भकु्तानी हुने छैन । 

कायायिय समय वाहके कलम्तमा र्दईुघण्टा अलतररक्त समय कायय गरेको अवस्थामा मात्र खािा खचय गनय 

उपिब्ध गराइनेछ ।  

(ख)  अलतररक्त समयमा काम गनुय पने भएमा र्दहेाय बमोलिम खािा तथा खाना खचय उपिब्ध गराउन वा सो 

बराबरको खाना तथा खािा खचय गनय सलकनेछ । 

(१) सावयिलनक लवर्दाको लर्दन भए प्रलतलर्दन प्रलतव्यलक्त बढीमा छ सय रुपैंया ।  

(२) कायायिय खलु्ने लर्दन भए प्रलतलर्दन प्रलतव्यलक्त बढीमा तीन सय रुपैंया । 

(३) आठ घण्टा भन्र्दा बढी अवलध लनरन्तर बैठक बसेको अवस्थामा खािा खचयमा थप पचास प्रलतशत सम्म 

भकु्तानी गनय सलकनेछ ।  

(ग) न्यालयक सलमलतको बैठक बसेको लर्दन न्यालयक सलमलतका सर्दस्य तथा सहभागी कमयचारीहरुिे र्दफा ४ को 

उपर्दफा (२) बमो    लिम खािा खचयको सलुवधा पाउने छन ्।  

(घ) यस र्दफामा िनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन रासन वापतको सलुवधा लिएका वा बैठक भत्ता प्राप्त गरेका 

कमयचारीिे खािा खचय पाउने छैन । 

६. लचयापान र अलतलथ सत्कार खचयः 

(१)  लचयापान तथा अलतलथ सत्कार बापत र्दहेाय बमोलिमका पर्दालधकारीिे र्दहेाय बमोलिमको रकममा 

नबढ्ने गरी मालसक रुपमा लवलवध खचयको आर्दिे लर्दन सक्नेछन ्।  

(क) गाँउपालिका अध्यक्षिे रु. पच्चीस हजार, 

(ख) गाउँपालिका उपाध्यक्षिे रु. पन्र हजार, 

(ग) गाउँपालिकाको कायायियिे रु. पन्र हजार, 

(घ) वडाअध्यक्ष/वडा कायायियिे रु. पाँच हजार । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोलिमको रकममा नबढ्ने गरी कायायिय व्यवस्थापन गने कमयचारीिे लिम्मा लिई 

सम्बलन्धत पर्दालधकारीको अनमुलतिे कायायिय प्रयोिनका िालग मात्र खचयको आर्देि लर्दन पाउनेछ ।   

(३) उपर्दफा (१) र  (२) मा उल्िेलखत सीमा भन्र्दा बढीको खचयको आर्दिे भएको अवस्थामा आधार र 

औलचत्य सलहत काययपालिका बैठकमा पेि गनुय पनेछ । काययपालिकाको स्वीकृती नभई त्यस्तो रकम 

भकु्तानी हुने छैन । 

 

 

 

 

 




 

पररच्छेद ४ 

दैलनक भत्ता तथा भ्रमण खचय सम्वन्धी व्यवस्था 

७. दैलनक भत्ता तथा भ्रमण खचयः  

कमयचारीिे सङ्घीय काननू बमोलिमको र्दरमा र्दलैनक तथा भ्रमर् भत्ता पाउनेछन ् । िनप्रलतलनलधको र्दलैनक तथा 

भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था प्रर्दिे काननू बमोलिम हुनेछ । र्दलैनक तथा भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र्दहेाय 

बमोलिम हुनेछाः 

(१) साधारर्तया गाउँपालिकाका पर्दालधकारी/कमयचारी सम्वलन्धत कामको िालग लफल्डमा खलटन,ु 

खटाउन ुपर्दाय वा अनगुमन तथा सपुरीवके्षर् गनुय पर्दाय भ्रमर् आर्दिे स्वीकृत गराएर मात्र िान ुपनेछ । 

स्वीकृत भ्रमर् आर्दिे लबना भ्रमर् खचय तथा र्दलैनक भत्ता भकु्तानी गररने छैन ।  

(२) र्दहेायका पर्दालधकारीिे भ्रमर् वा कािको उद्दशे्य, अवलध र भ्रमर् गने साधन तोकी भ्रमर् आर्दिे 

स्वीकृत गनय सक्नेछन ।  

(क) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत – अध्यक्ष,  

(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत बाहकेका अन्य कमयचारीहरु  –प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत । 

(३) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा भएतापलन लिल्िा के्षत्रबालहर भ्रमर् गनुय पर्दायको अवस्थामा अध्यक्षको 

भ्रमर् आर्दिे गाउँ काययपालिकाको बैठकमा अलनवायय िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको सात लर्दन भन्र्दा बढी अवलधको लिल्िा के्षत्रबालहरको भ्रमर् गनुय पने 

अवस्थामा संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रािय तथा प्रर्दिेको प्रमखु सलचविाई 

िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(५) पर्दालधकारी तथा कमयचारीको लवर्दिे भ्रमर् सम्वन्धी व्यवस्था सङ् घीय काननू बमोलिम हुनेछ ।  

(६) कायायियको कामको लििलििामा बास बस्ने गरी कायायिय रहकेो स्थानबाट कम्तीमा दश 

लकिोलमटर बालहरको क्षेत्रमा भ्रमर् वा कािमा खलटएको कमयचारीहरुिे नेपाि सरकारिे तोकेको र्दर 

र प्रलक्रया बमोलिमको र्दलैनक भत्ता तथा भ्रमर् खचय पाउनेछन ्। 

तर, पर्दालधकारी तथा कमयचारीिे भ्रमर् गर्दाय सरकारी सवारी साधन प्रयोग भएको अवस्थामा 

यातायात खचय पाईने छैन । सावयिलनक सवारी साधनमा भ्रमर् गनुय परेमा प्रचलित भाडार्दर 

बमोलिमको रकम उपिव्ध गराईने छ । 

(७) भ्रमर् खचय सम्वन्धी फरफारक गनय वा भकु्तानी माग गर्दाय अलनवायय रुपमा भ्रमर् प्रलतवरे्दन कायायियमा 

पेि गनुय पनेछ । 

(८) सात लर्दन भन्र्दा बढी अवलधको िालग पर्दालधकारी वा कमयचारीिाई भ्रमर् वा काि खटाउन ुपने भएमा 

भ्रमर् आर्दिे स्वीकृत गने पर्दालधकारीिे त्यसको स्पष्ट कारर् खोिी आफूभन्र्दा एक तह मालथको 

अलधकारीको स्वीकृलत लिई भ्रमर् आर्देि स्वीकृत गनुय पनेछ । 




 

तर, सात लर्दनभन्र्दा बढी अवलधको िालग काि खटाउँर्दा एक तहमालथको पर्दालधकारीको स्वीकृलत 

लिन ुपनेछ । 

(९) सरकारी खचयमा भ्रमर् गने पर्दालधकारी वा कमयचारीिे सम्भव भएसम्म लकफायती र कम खलचयिो 

बाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रमर् गनुयपनेछ । 

(१०) र्दलैनक भ्रमर् भत्ता उपभोग गने कमयचारीिे र्दलैनक भत्ता उपभोग गरेको अवलधभर लफल्ड भत्ता वा अन्य 

कुनै लकलसमको भत्ता पाउने छैन । 

(११) कुनै पर्दालधकारी वा कमयचारीिे भ्रमर् वा कािमा रहकेो अवलधमा लबर्दा बसेमा त्यसरी लबर्दामा 

बस्र्दाको अवलधमा लनििे यस काननु बमोलिम पाउने र्दलैनक भत्ता, भ्रमर् खचय पाउने छैन । 

(१२) भ्रमर्मा खलटने पर्दालधकारी तथा कमयचारीको भ्रमर् अलभिेख खाता कायायियिे  व्यवलस्थत रुपमा 

राख्न ुपनेछ ।  

(१३) यस र्दफामा अन्यन्त्र िनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन स्थानीय तहका पर्दालधकारी तथा कमयचारीको 

भ्रमर् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था नेपाि सरकारको भ्रमर् खचय लनयमाविी बमोलिम हुनेछ ।  

पररच्छेद-५ 

पारवहन तथा ईन्धन सुलवधा सम्बन्धी व्यवस्था 

८. पारवहन सुलवधाः- 

(१) कायायियमा उपिब्ध सवारी साधन कमयचारीको लिम्मवेारी र लनिहरुिे सम्पार्दन गनुयपने कायय चापको 

आधारमा समन्यालयक रुपमा उपिब्ध गराउने लिम्मवेारी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको हुनेछ ।प्रमखु 

प्रिासकीय अलधकृतिे कायायियको नाममा रहकेो तथा भाडामा लिई वा अन्य कुनै तररकािे कायायियिे 

प्रयोगमा ल्याएको सवारी साधन सरकारी कामको िालग मात्र प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(२) कायायियिे प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई कायायियको कामको प्रयोिनको िालग उपिब्ध भए सम्म एक 

चारपाङ् रे सवारी साधन उपिव्ध गराउने छ । 

(३) कायायियमा सवारी साधनको उपिव्धता नभएमा आलथयक वषयको प्रारम्भम ै मापर्दण्ड तय गरी कायायियिे 

न्यनूतम मलू्यमा लिप/कार भाडामा लिन सक्नेछ ।  

(४) कायायियका िाखा प्रमखुिाई कायायियबाट उपिब्ध भएसम्म सवारी साधनको व्यवस्था गररनेछ । 

(५) कुनै पर्दालधकारी वा कमयचारीिे सरकारी सवारी साधन कायायियको काम बाहके अन्य प्रयोिनमा प्रयोग गनय 

पाइने छैन । सरकारी सवारी साधनको लहफाित गरी सरुलक्षत राख्नु सम्वलन्धत सवारी साधन बझुी लिने 

कमयचारीको लिम्मवेारी हुनेछ । सावयिलनक लवर्दाको लर्दन कायायियबाट उपिब्ध गराइएको सवारी पास लबना 

कायायियको सवारी साधन सञ् चािन गनय पाइने छैन ।  

(६) कायायियिे काननु बमोलिम सवारी साधनको रािस्व लतने,  लबमा गने, प्रर्दषुर् िाँच गरी सवारी साधन चसु्त 

र्दरुुस्त राख्ने व्यवस्था लमिाउनेछ । 

(७) सरकारी सवारी साधन प्रयोग गने कमयचारीिाई लनििे प्रयोग गरेको सवारी साधनको िालग ममयत लवि 

बमोलिम बढीमा कार/लिपको वालषयक पचास हजार र मोटरसाईकि वा स्कूटरको िालग वालषयक दश हजार 




 

नबढ्ने गरी ममयत खचय उपिव्ध गराईने छ । यस भन्र्दा बढी रकमको सवारी साधनको ममयत सम्भार बापतको 

रकम भकु्तानी गनुय पने अवस्थामा काययपालिकाको लनर्यय बमोलिम हुनेछ ।  

(८) सरकारी सवारी साधनमा लनिी नम्वर प्िेट राख् न पाइने छैन । 

९. इन्धन सुलवधाः 

(१) सरकारी तथा लनिी सवारी साधन प्रयोग गरी लनयलमत रुपमा कायायियमा आउने कमयचारीिाई अनसुचूी १ 

बमोलिमको इन्धन सलुवधा उपिब्ध हुनेछ । 

(२) लनिी सवारी साधन प्रयोग गन े कमयचारीहरुिे इन्धन सलुवधा लिन चाहमेा आफुिे प्रयोग गरेको सवारी 

साधनको ब्ि ूबकुको छायाँप्रलत र सवारी चािक अनमुलतपत्र प्रलतलिलप अलनवायय रुपमा कायायियमा पेि गनुय 

पनेछ ।ब्ि ूबकुको र सम्बलन्धत कमयचारीको नाममा रहकेो सवारी चािक अनमुलतपत्रको छायाँप्रलत पेि नगरे 

सम्म इन्धन वापतको सलुवधा उपिब्ध गराइन ेछैन ।  

(३) कायायियिे इन्धन सलुवधा लवतरर्को अलभिेख अद्यावलधक गरी राख्न ुपनेछ । 

१०. सवारी साधन सम्वन्धी अन्य व्यवस्थाः   

(१) सवारी साधनको सलुवधा प्राप्त गने वा उपिव्ध गराउन ु पने पर्दालधकारी तथा कमयचारीिाई कायायियमा 

उपिब्ध सवारी साधन प्रयोग गने व्यवस्था लमिाइनेछ । कायायियमा सवारी साधन उपिब्ध नभएको 

अवस्थामा कायायियमा श्रोत उपिब्धताको अवस्था हरेी र्दहेाय वमोलिमको मापर्दण्डलभत्र रही सवारी 

साधन खररर्द गनय सलकनेछ । 

(क) लवलिष्ट श्रेर्ीको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई सत्तरी िाख रुपैयाँ सम्मको सवारी साधन, 

(ख) रािपत्राङ्लकत प्रथम श्रेर्ीका अलधकृतिाई साठी  िाख सम्मको सवारी साधन, 

(ग) मोटरसाईकि तथा स्कुटर २०० लस. लस. सम्म । 

(२) कायायियका सवारी साधन लनयलमत रुपमा ममयत सम्भार गरी चाि ुहाितमा राख्नपुनेछ । कायायियबाट 

नयाँ सवारी साधन खररर्दिाई लनरुत्साहन गररनेछ । कायायियिे नयाँ सवारी साधनखररर्द गनुय पने 

अवस्थामा ईिेलक्िकि तथा वातावरर् मतै्री सवारी साधन खररर्द तथा प्रयोगमा िोड लर्दइनेछ । 

पररच्छेद-६ 

सञ् चार, पोशाक, प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था 

११. स्थानीय तहका पदालधकारीको सञ् चार, पोशाक, तथा अन्य भत्ता:  

स्थानीय तहका पर्दालधकारीको सञ्चार, पोिाक, तथा अन्य भत्ता प्रर्दिे काननुमा भए बमोलिम हुनेछ । 

१२. पत्रपलत्रका तथा सञ् चार सुलवधाः 

(१) कायायियिे पर्दालधकारी तथा कमयचारीिाई स्रोतको उपिब्धता हरेी पत्रपलत्रका खररर्द गरी उपिव्ध 

गराउन सक्नेछ । 

(२) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई मालसक पन्र सय रुपैयाँमा नबढाई सञ् चार तथा पत्रपलत्रका सलुवधा 

वापतको रकम वा मोबाइि ररचाियको सलुवधा उपिब्ध गराइनेछ । 

(३) कायायियवाट उपिव्ध भएको सञ् चार खचय कायायियको प्रायोिनको िालग मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 




 

१३. पोशाक भत्ता:  

स्थानीय तहका कमयचारीिाई प्रत्येक वषयको चैत्र मलहनामा पोिाक भत्ता वापत नेपाि सरकारका कमयचारीिे पाए 

सरहको रकम उपिब्ध गराइनेछ ।  

१४.  प्रोत्साहन भत्ताः  

कमयचारीहरुको काययबोझका आधारमा काययपालिकाको लनर्यय अनसुार कमयचारीहरुिाई थप मालसक प्रोत्साहन 

भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

पररच्छेद-७ 

तालिम/गोष्ठी/सेलमनार/काययशािा संचािन 

१५. तालिम/गोष्ठी/सेलमनारः  

(१) वालषयक काययक्रम तथा विटेमा समाविे भएका तालिम/गोलष्ठ/सेलमनार िस्ता काययक्रमहरु उपिब्ध 

भएसम्म सरकारी हिमा नै सञ्चािन गररनेछ । 

(२) स्वीकृत वालषयक काययक्रम अन्तगयत सञ्चािन हुने काययक्रममा प्रलिक्षक, स्रोत व्यलक्त, सहभागी तथा 

काययपत्र प्रस्ततुकतायको पाररश्रलमक भकु्तानी र्दहेाय बमोलिम हुनेछ; 

(क)  प्रलिक्षक तथा काययपत्र प्रस्ततुकतायिे र्दलैनक दुई सेसनको भकु्तानी लिन सक्नेछन ्तथा कक्षा 

अवलध कलम्तमा डेढ घण्टाको हुनपुर्दयछ । प्रलत सेसन रु. एक हजार पाँच सय रुपैया र 

काययपत्र तयारी रु. एक हजारसम्म भकु्तानी गनय सलकनेछ। 

(ख)  काययक्रम संचािन गने स्थानीय तहभन्र्दा बालहरबाट प्रलिक्षक तथा स्रोत व्यलक्त बोिाउनुपरेमा 

लनििाई लनयमानसुार आतेिाते यातायात खचय र र्दलैनक भत्ता तथा काययपत्र लनमायर् र सेसन 

सञ्चािन भत्ता उपिव्ध गराईने छ । 

(ग) तालिम/गोलष्ठ/सेलमनार/काययिािा िस्ता काययक्रममा  पानी तथा खािाको िालग प्रलतव्यलक्त 

प्रलतलर्दन बढीमा तीनसय पचास  रुपैयाँ र खाना खवुाउनपुने अवस्था भए खाना बापत बढीमा 

पाँच सय रुपैयाँ सम्म खचय गनय सलकनेछ । 

(घ)  काययक्रममा सहभागीहरुका िालग तालिम/गोष्ठी मसिन्र्द बापत सात कायय लर्दन सम्मको िालग  

प्रलत सहभागी बढीमा दुई सय पचासको तालिम/गोष्ठी मसिन्र्द सामारी खररर्द गरी उपिब्ध 

गराउन सलकनेछ । 

(ङ) संयोिक भत्ता प्रलतलर्दन एक हिार, सहयोगी भत्ता प्रलतव्यलक्त पाँचसय तथा लवलवध खचय 

(प्रमार् पत्र,  सरसफाई, व्यानर आलर्द ७ काययलर्दनको अनपुातमा ) पाँच हजार सम्म खचय गनय 

सलकनेछ । 

(च)  सकेसम्म सरकारी छात्रा/छात्रवासमा वसोबासको व्यवस्था गनुय पछय । यसका िालग घर भाडामा 

लिन पाईने छैन । र्दलैनक भत्ता पाउने वाहके व्यलक्तगत पहिमा बास बस्न ुपरेमा प्रलत सहभागी 

र्दलैनक एक हजारका र्दरिे आवास भत्ता उपिव्ध गराउन सलकनेछ । 




 

(छ) पाँच लकिोलमटर टाढाबाट आउन ु पने सहभागीहरुिाई सावयिलनक यातायात बापतको खचय 

उपिव्ध हुनेछ । आवासीय काययक्रममा एकपटकको मात्र आतेिाते सलुवधा उपिब्ध गराइने छ। 

(ि) प्रलतवरे्दकको पाररश्रलमक एक लर्दनको एक हजारको र्दरिे उपिव्ध गराउन सलकनेछ ।प्रलतवरे्दन 

पेि गररसकेपलछ मात्र यस्तो रकम भकु्तानी हुनेछ । प्रलत काययक्रम तीन हजारमा नवढ्ने गरी 

प्रलतवरे्दन तयारी खचय भकु्तानी लर्दन सलकनेछ । कसैिे पलन र्दोहोरो सलुवधा लिन पाउनेछैन । 

(३) प्रालवलधक लविषेज्ञ आवश्यक पने वा सेसन सञ्चािन गने आधाभन्र्दा बढी लवषय लवज्ञ बालहरबाट लिन ु

पने अवस्थामा वा आवासीय रुपमा सञ्चािन गनुयपने काययक्रम कायायियबाट सोझ ै  सञ्चािन गनय 

नसलकने भएमा प्रचलित सावयिलनक खररर्द सम्बन्धी काननू बमोलिमको प्रकृयाबाट सेवा खररर्द गरी 

तािीम गोष्ठी िस्ता काययक्रम सञ्चािन गनय सलकनेछ। 

पररच्छेद-८ 

पानी, लबजुिी, टेलिफोन तथा घरभाडा सम्बन्धी व्यवस्था 

१६.  पानी,  लबजुिी, टेलिफोन तथा घरभाडाः  

१. तथा पर्दालधकारीिे पानी,  लवििुी, टेलिफोन िस्ता सलुवधाको प्रयोगमा लमतव्यलयता अपनाउन ुपनेछ । 

२. कायायियिे पानी, लबििुी तथा टेलिफोनको लवि समयम ैभकु्तानी गरी िररवाना नलतने र छुट सलुवधा लिने 

व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

३. कायायियको कामका बाहके अनावश्यक रुपमा लबििुी र टेलिफोन प्रयोग गनुय हुर्दनै । 

४. कायायिय प्रयोिनका िालग बाहके घर भाडामा लिइने छैन । कायायियमा उपिब्ध स्थानिे नपगु हुने 

अवस्थामा कारर् सलहत काययपालिकाको लनर्ययबाट कायायियको कामको िालग घरभाडामा लिन ु पनेछ । तर 

कायायियको आवश्यकताअनुसार अध्यक्ष र प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे सम्बलन्धत लिल्िा सर्दरमकुाममा कोठा 

भाडामा लिन सक्नेछ । 

५. कायायियको िालग घरभाडामा लिन ु पने अवस्थामा प्रचलित सावयिलनक खररर्द ऐन तथा खररर्द 

लनयमाविी बमोलिमको प्रलक्रयाबाट घर भाडामा लिइनेछ । 

पररच्छेद- ९ 

खररद तथा लजन्सी व्यवस्थापन 

१७. खररद सम्वन्धी व्यवस्था : 

(१) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनििे तोकेको अलधकृत कमयचारीको लिलखत आर्दिे लबना कसैिे कुनै 

मािसामान खररर्द गनय, गराउन हुरँ्दनै । 

(२) मािसामान खररर्द सम्बन्धी कारबाही िरुु गनुय अलघ खररर्द एकाइिे महािाखा, िाखाबाट आवश्यक पने 

वस्तहुरुको माग सङ्किन गरी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनििे तोकेको अलधकृत कमयचारीबाट 

आवश्यक पने वस्तहुरुको कूि माग स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलिमको खररर्द मागमा र्दहेायका कुरा उल्िेख भएको हुन ुपनेछ: 




 

(क) मािसामानको प्रकार, गरु्स्तर, पररमार् सम्बन्धी लववरर्, 

(ख) मािसामान आवश्यक पने समय, 

(ग) खररर्दको अनुमालनत मलू्य, र 

(घ) मलू्य व्यहोररने स्रोत । 

(४) खररर्दको िालग आवश्यक बिटे व्यवस्था नभई खररर्द कारबाही िरुु गनुय हुरँ्दनै । 

(५) कायायियिे साधारर्तया पेश्कीिाई लनरुत्सालहत गनुयपनेछ । पेश्की फर्छ्यौट नगरी र्दोहोयायएर पेश्की रकम 

लर्दइने छैन । पेश्की रकम समयम ैफर्छ्यौट गनुय प्रत्येक कमयचारीको कतयव्य हुनेछ। 

(६) खररर्द सम्बन्धी सम्परू्य व्यवस्था सावयिलनक खररर्द ऐन,२०६३ तथा सवयिलनक खररर्द लनयमाविी,२०६४ र 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको सावयिलनक खररर्द लनयमाविी, २०७७ बमोलिम हुनेछ । 

१८. लजन्सी व्यवस्थापन : 

(१) कायायियमा प्राप्त प्रत्येक लिन्सी सामरीको वगीकरर् गरी सामानको लववरर् र मलू्य खिुाई महािेखा 

परीक्षकिे स्वीकृत गरेको ढाँचामा िगत तयार गरी अलभिेख राख्नपुनेछ l 

(२)  िाखामा रहकेो कुनै मािसामान ममयत सम्भार गनुयपने भए सोको लिलखत िानकारी उपयोगकतायिे प्रमखु 

प्रिासकीय अलधकृतिाई लर्दनुपनेछ । 

(3) स्थानीय तहको प्रत्येक िाखा तथा वडा कायायियका प्रत्येक कोठामा भएका लिन्सी सामानको अलभिेख 

सोही कोठामा टाँस गनुयपनेछ । 

(४) खचय भएर निाने प्रत्येक लिन्सी सामरीमा लिन्सी सङ् केत नम्बर उल्िेख गनुयपनेछ । 

(५) आलथयक वषय समाप्त भएको ३ मलहना लभत्र गतवषयको मौज्र्दात, चाि ु वषयको खररर्द, हस्तान्तरर् भई प्राप्त 

सामानको पररमार् र मलू्य एवम ्सामानको अवस्था (सबतु, ममयत गनुयपने, लििाम गनुयपने र लमन्हा गनुयपने) 

खोिी लिन्सी िाखािे लिन्सी प्रलतवरे्दन तयार गनुयपनेछ । 

(६) उपर्दफा (५) बमोलिम तयार भएको प्रलतवरे्दनको आधारमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनििे तोकेको 

अलधकृत कमयचारीिे लिन्सी लनरीक्षर् गरी राय सझुाब सलहतको प्रलतवरे्दन प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई 

लर्दनपुनेछ । 

(७) उपर्दफा (६) बमोलिमको प्रलतवरे्दन प्रमखु  प्रिासकीय अलधकृतिे छिफिका िालग काययपालिकाको 

बैठकमा पेस गनुयपनेछ । 

(८) लिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित आलथयक काययलवलध ऐन तथा लनयमाविी बमोलिम 

हुनेछ।  

 

 




 

 

पररच्छेद १० 

लवलवध 

१९.  लनजी सलचवािय सम्बन्धी व्यवस्था:- 

(१) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/को लनिी सलचवाियमा सहयोगी व्यवस्थापन गनय वढीमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको 

िालग अठार हजार मालसक खचय र उपाध्यक्षको िालग क्रमिाः पन्र हजार मालसक खचय गनय सलकने छ । उक्त 

रकम एकमषु्ठ रकम उपिब्ध गराउने वा लनिी सलचवाियको िालग कमयचारी राख्ने मध्ये कुनै एक तररकाबाट मात्र 

खचय गनय सलकनेछ । 

२०. दुघयटना लवमा व्यवस्था:-  

र्दमकि, एम्बिेुन्स र नगरबस सञ् चािनको काममा तोलकएका कमयचारीको िालग कायायियिे र्दघुयटना बीमा 

गराउनेछ।  

२१. लनणयय गरी खचय गनुय पनेः 

 कायायियि ेस्वीकृत काययक्रम अन्तगयत कुनै काययक्रम, तािीम, गोष्ठी आलर्द सञ्चािन गर्दाय सावयिलनक खररर्द 

तथा आलथयक काययलवलध सम्बन्धी काननू बमोलिम अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट लनर्यय गरेर मात्र सञ्चािन गनुय 

पनेछ। अलधकारप्राप्त अलधकारीको स्वीकृलत बेगर गरेको खचय भकु्तानी गररने छैन।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

अनुसूची १ 

लनयम ९ को उपलनयम (१)सँग सम्बलन्धत 

   कमयचारीको िालग मालसक इन्धन सलुवधा     

इन्धन (पेिोि/लडििे लिटरमा) 

क्र.सं. तह/ पर्द गाउँपालिका 

१ प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत(चारपाङ्र)े ६० 

२ अलधकृतस्तर(र्दिौं र एघारौं) (चारपाङ्रे) ६० 

३ अलधकृतस्तर(आठौं र नवौं)(चारपाङ्रे) ४० 

४ अलधकृतस्तर ६ औ र ७ औ (मोटरसाइकि/स्कुटर) १० 

५ सहायकस्तर पाँचौ/ चौथो (मोटरसाइकि/स्कुटर) १० 

६ सहयोगी स्तर(मोटरसाइकि/स्कुटर) ५ 

इन्धन सुलवधा पाउने आधारहरु, 

१. पर्दालधकारी र कमयचारीको िालग कायायियिे उपिब्ध गराएको वा आफ्नै गाडी वा मोटरसाइकि हुनपुनेछ । 

२. मलहना भरी लवर्दामा रहकेो अवस्थामा सो मलहनाको इन्धन उपिब्ध गराइने छैन । 

३. मालसक कोटा इन्धन सोही मलहना लभत्र निगेमा अको मलहना थप हुने छैन । 

४. र्दमकि,एम्बिेुन्स र सरसफाइका साधनमा आवश्यकता अनुसार इन्धन उपिब्ध गराइनेछ । 

५. कायायियको सवारी साधन भएमा सलभयलसङ्गका िालग प्रत्येक तीन मलहनामा कार/लिपको िालग पाँच लिटर 

मोलवि र प्रलत मोटरसाईकि एक लिटर मोलवि उपिव्ध हुनेछ । 

६. चारपाङ् रे वा सो भन्र्दा ठूिा साधन सञ् चािनको िगबुक भरी तोलकएको अलधकारीिे प्रमालर्त गरेको 

हुनपुनेछ । 

 

 

आज्ञािे  

लदलिप कुमार तामाङ्क 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 

 


