
 

 

   

                  स्थानीय राजपत्र     

 

मालिकाजजुन गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

 

खण्डः६                                     संखयाः१०                      लमलतः २०७९।०४।३१ 

 

                                                                 भाग–२ 

 

 

मालिकाजजनु गाउँपालिका 

  
 

मालिकाजजुन गाईँपालिकाको कायुसञ् चािन लनदेलिका, २०७९ 

प्रस्तावनाः 

मालिकाजजुन गाईँपालिकाको लनयलमत कायुसञ् चािनिाइ प्रभावकारी बनाईन, ईपिव्ध स्रोत साधनको पररचािन एवं प्रयोगमा 

पारदलशुता, लमतव्यलयता र प्रभावकाररता ल्याइ अलथुक सजशासन कायम गनु तथा ईत्पादनमजिक तथा प्रलतफियजक्त क्षेत्रमा िगानी ऄलभवलृि 

गनु मालिकाजजुन गाईँपालिकाको प्रशासकीय कायुलवलध (लनयलमत गन)े ऐनको दफा ४ (१) बमोलजम मालिकाजजुन गाईँपालिका गाईँ 

कायुपालिकािे यो लनदलेशका जारी गरेको छ ।  

 

 

गाउँकायपुालिकाबाट  स्वीकृत लमलत २०७९।०४।३१ 



पररच्छेद- १ 

संलिप्त नाम र प्रारम्भ 

 

१. सङ्लिप्त नाम र प्रारम्भः- 

(क) यो लनदलेशकाको नाम “मालिकाजजुन गाईँपालिकाको कायुसञ् चािन लनदेलिका, २०७९”रहेको छ ।  

(ख) यो लनदलेशका स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशत भएको लमलत दलेख िागज हुनेछ ।  

२. पररभाषा र व्याखयाः- लवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथु निागेमा यस लनदलेशकामाः- 

(क) “गाईँपालिका” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिका सम्झनज पदछु ।  

(ख) “ऄध्यि/ईपाध्यि” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकाको ऄध्यक्ष/ईपाध्यक्षिाइ सम्झनज पदछु ।  

(ग) “प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकाको प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ सम्झनज पदछु 

।  

(घ) “कमुचारी” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिका गाईँ कायुपालिकाको कायाुियमा कायुरत कमचुारीिाइ जनाईँछ ।  

(ङ) “प्रिासलनक खचु” भन्नािे तिब, भत्ता, बैठक भत्ता, पोशाक खच,ु आन्धन, बीमा, लचयापान, 

कायुशािा/तालिम/गोष्ठी/सेलमनार जस्ता कायुक्रम तथा ऄलतलथ सत्कार खच ु िगायत दलैनक खचुहरु समेतिाइ 

जनाईँछ ।  

(च) “पदालधकारी” भन्नािे गाईँ कायुपालिकाका पदालधकारीहरुिाइ जनाईन ेछ । सो शव्दिे गाईँ सभाका सदस्यहरुिाइ 

समेत जनाईँछ।  

(छ) “बैठक” भन्नािे गाईँसभा वा गाईँकायुपालिका वा लवषयगत सलमलतहरु वा वडा सलमलत वा कज नै कानजनी वा नीलतगत 

ब्यवस्था बमोलजम गलठत सलमलत वा कायुदिहरुको बैठक सम्झनज पदछु । 

(ज) “मन्त्रािय” भन्नािे सङ्  घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय सम्झनज पछु । 

 

पररच्छेद-२ 

बैठक भत्ता सम्वन्त्धी व्यवस्था 

 

३. वैठकः(1) गाईँपालिकामा हुन े बैठकमा सहभागीहरुिे सङ्घ तथा प्रदशे कानजनमा तोलकएको ऄवस्थामा सोही बमोलजम र सङ्घ 

तथा प्रदशे कानूनमा नतोलकएको ऄवस्थामा दहेाय बमोलजम बैठक भत्ता तथा ऄन्य सजलवधा पाईनेछन ्। 

(क) प्रचलित काननू तथा वालषुक कायुक्रम बमोलजम गलठत सलमलत वा कायुदिको बैठकका िालग मात्र वैठक भत्ता 

ईपिव्ध गराईन सलकनेछ । 

(ख) सलमलत वा कायुदि गठन गदा ुन ै बैठक भत्ता तथा खाजा सजलवधा ईपिब्ध गराईन ेगरी लनणुय भएको ऄवस्थामा मात्र 

बैठक भत्ता तथा खाजा सजलवधा ईपिब्ध हुनेछ। कायाुियिे कायुसूची तोलकएको वा एजेण्डा लकटान भएको लवषयमा 

मात्र बैठक राख्नज पनेछ । 

(ग) कायुप्रकृलत ऄनजसार सकेसम्म लमतव्ययी हुने गरी बैठक राख्नज पनेछ । 

(घ) सलमलत वा कायुदिका कूि सदस्य बाहेक सो सङ्ख्याको बढीमा पच्चीस प्रलतशतिे हुन अईने सङ्ख्यामा लवज्ञ, 

अमलन्त्रत सदस्य वा कमुचारीिाइ मात्र यस लनदलेशका बमोलजम बैठक भत्ता ईपिब्ध गराआनेछ।  



 (२) ईपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएता पलन कायाुिय समयमा बसेको बैठकको बैठक भत्ता ईपिब्ध गराआन ेछैन।  

४. बैठक खचु सम्वन्त्धी ब्यवस्थाः (१) सलमलत तथा कायुदिका पदालधकारी तथा कमुचारीहरुिे दहेाय बमोलजम प्रलतव्यलक्त बैठक 

भत्ता पाईने छन ।  

(क) ऄध्यक्ष/ईपाध्यक्षको ऄध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रलत वैठक रु एक हजार मात्र ।  

(ख) ऄन्य पदालधकरी वा कमुचारीको ऄध्यक्षतामा हुन ेबैठकमा प्रलत बैठक रु एक हजार मात्र ।   

(ग) यस लनयममा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन एक व्यलक्तिे एक लदनमा बढीमा दजइ वटा बैठकको मात्र बठैक भत्ता 

ईपिब्ध गराआनेछ ।साथै अवश्यकता ऄनजसार ऄलनवायु ऄवस्थामा(कमुचारी भना ुतथा छनौट गदाु) दजइ वा सो भन्दा 

बढी बैठकको भत्ता लिन बाधा पन ेछैन। 

(घ) बैठक भत्तामा लनयमानजसार कर कट्टी हुनछे । 

(२) बैठकमा सहभागी व्यलक्तहरुको पानी तथा खाजा खच ुवापत बढीमा प्रलत व्यलक्त दजइ सय पचास रुपैयासँम्म खच ुगनु 

सलकने छ । 

पररच्छेद-३ 

खाजा तथा ऄलतलथ सत्कार खचु सम्बन्त्धी व्यवस्था 

 

५. खाजा खचुः दहेायको ऄवस्थामा स्थानीय तहका कमचुारीिाइ खाजा खचु ईपिव्ध गराईन सलकनेछ । 

(क)  कायाुिय समयमा सम्पादन हुन नसक्ने भनी प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिे तोकेको लनलदषु्ट कामको िालग मात्र कायाुिय 

समय ऄलघ वा पलछ बैठक राख्न वा कायाुियको ऄन्य काममा िगाईन सलकनेछ ।प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतको स्वीकृलत 

लबना रालखएको बैठकको बैठक भत्ता, खाजा खच ुभजक्तानी हुने छैन। कायाुिय समय बाहेक कलम्तमा दजइघण्टा ऄलतररक्त समय 

कायु गरेको ऄवस्थामा मात्र खाजा खचु गन ुईपिब्ध गराआनेछ।  

(ख) ऄलतररक्त समयमा काम गनज ुपन ेभएमा दहेाय वमोलजम खाजा तथा खाना खच ुईपिब्ध गराईन वा सो बराबरको खाना तथा 

खाजा खच ुगनु सलकनेछ । 

(१) सावुजलनक लवदाको लदन भए प्रलतलदन प्रलतव्यलक्त बढीमा छ सय रुपैंया ।  

(२) कायाुिय खजल्ने लदन भए प्रलतलदन प्रलतव्यलक्त बढीमा तीन सय रुपैंया । 

(३) अठ घण्टा भन्दा बढी ऄवलध लनरन्तर बैठक बसेको ऄवस्थामा खाजा खचमुा थप पचास प्रलतितसम्म भजक्तानी गनु 

सलकनेछ।  

(ग) न्यालयक सलमलतको बैठक बसेको लदन न्यालयक सलमलतका सदस्य तथा सहभागी कमचुारीहरुिे दफा ४ को ईपदफा (२) 

बमोलजम खाजा खचुको सजलवधा पाईने छन ्।  

(घ) यस दफामा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन रासन वापतको सजलवधा लिएको वा बैठक भत्ता प्राप्त गरेको कमचुारी तथा 

पदालधकारीिे खाजा खचु पाईने छैन । 

 

पररच्छेद ४ 

दैलनक भत्ता तथा भ्रमण खचु सम्वन्त्धी व्यवस्था 

 



६. दैलनक भत्ता तथा भ्रमण खचुः कमुचारीिे सङ्घीय कानून बमोलजमको दरमा दलैनक तथा भ्रमण भत्ता पाईनेछन् । जनप्रलतलनलधको 

दलैनक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था प्रदशे कानून बमोलजम हुनछे। दलैनक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था दहेाय 

बमोलजम हुनेछः 

(१) गाईँपालिकाका पदालधकारी/कमुचारी सम्वलन्धत कामको िालग लफल्डमा खलटनज, खटाईनज पदाु वा ऄनजगमन तथा 

सजपरीवेक्षण गनजु पदा ुभ्रमण अदशे स्वीकृत गराएर मात्र जानज पनेछ । स्वीकृत भ्रमण अदशे लबना भ्रमण खचु तथा 

दलैनक भत्ता भजक्तानी गररने छैन।  

(२) दहेायका पदालधकारीिे भ्रमण वा काजको ईद्देश्य, ऄवलध र भ्रमण गने साधन तोकी भ्रमण अदशे स्वीकृत गनु 

सक्नेछन ।  

(क) जनप्रलतलनलधहरु सबै - ऄध्यक्ष 

(ख) प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत –ऄध्यक्ष 

(ग) प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत बाहेकका ऄन्य कमचुारीहरु–प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत 

(३) ईपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा भएतापलन गाईँ क्षेत्र बालहर भ्रमण गनजु पदाुको ऄवस्थामा ऄध्यक्षको भ्रमण अदशे गाईँ 

कायुपालिकाबाट स्वीकृत गराईनज पनेछ । 

(४) प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतको सात लदन भन्दा बढी ऄवलधको गाईँ क्षेत्रबालहरको भ्रमण गनज ुपन ेऄवस्थामा संघीय 

मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय तथा प्रदशेको प्रमजख सलचविाइ जानकारी गराईनज पनेछ ।  

(५) पदालधकारी तथा कमुचारीको लवदशे भ्रमण सम्वन्धी व्यवस्था सङ् घीय कानून बमोलजम हुनेछ ।  

(६) कायाुियको कामको लशिलशिामा बास बस्न ेगरी कायाुिय रहेको स्थानबाट कम्तीमा दि लकिोलमटर बालहरको 

क्षेत्रमा भ्रमण वा काजमा खलटएको कमुचारीहरुिे नेपाि सरकारिे तोकेको दर र प्रलक्रया बमोलजमको दलैनक भत्ता 

तथा भ्रमण खचु पाईनेछन् । 

तर, पदालधकारी तथा कमचुारीि ेभ्रमण गदाु सरकारी सवारी साधन प्रयोग भएको ऄवस्थामा यातायात खचु पाइने 

छैन । सावुजलनक सवारी साधनमा भ्रमण गनजु परेमा प्रचलित भाडादर बमोलजमको रकम ईपिव्ध गराइन ेछ । 

(७) भ्रमण खच ुसम्वन्धी फरफारक गन ुवा भजक्तानी माग गदा ुऄलनवायु रुपमा भ्रमण प्रलतवेदन कायाुियमा पेश गनज ुपनेछ 

। 

(८) सात लदन भन्दा बढी ऄवलधको िालग पदालधकारी वा कमुचारीिाइ भ्रमण वा काज खटाईनज पने भएमा भ्रमण अदशे 

स्वीकृत गने पदालधकारीिे त्यसको स्पष्ट कारण खोिी अफूभन्दा एक तह मालथको ऄलधकारीको स्वीकृलत लिइ 

भ्रमण अदशे स्वीकृत गनज ुपनेछ। 

(९) सरकारी खचुमा भ्रमण गन ेपदालधकारी वा कमुचारीिे सम्भव भएसम्म लकफायती र कम खलचुिो बाटो वा सवारी 

साधन प्रयोग गरी भ्रमण गनजुपनेछ । 

(१०) दलैनक भ्रमण भत्ता ईपभोग गने कमचुारीिे दलैनक भत्ता ईपभोग गरेको ऄवलधभर लफल्ड भत्ता वा ऄन्य कज नै 

लकलसमको भत्ता पाईन ेछैन । 

(११) कज नै पदालधकारी वा कमुचारीिे भ्रमण वा काजमा रहेको ऄवलधमा लबदा बसेमा त्यसरी लबदामा बस्दाको ऄवलधमा 

लनजिे यस कानून बमोलजम पाईन ेदलैनक भत्ता, भ्रमण खचु पाईने छैन । 

(१२) भ्रमणमा खलटन ेपदालधकारी तथा कमचुारीको भ्रमण ऄलभिेख खाता कायाुियिे व्यवलस्थत रुपमा राख्नज पनेछ ।  

(१३) यस दफामा ऄन्यन्त्र जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन स्थानीय तहका पदालधकारी तथा कमचुारीको भ्रमण 

सम्वन्धी ऄन्य व्यवस्था नेपाि सरकारको भ्रमण खचु लनयमाविी बमोलजम हुनेछ ।  



पररच्छेद-५ 

पारवहन तथा इन्त्धन सजलवधा सम्बन्त्धी व्यवस्था 

 

७. पारवहन सजलवधाः- 

(१) कायाुियमा ईपिब्ध सवारी साधन कमचुारीको लजम्मेवारी र लनजहरुिे सम्पादन गनजुपन ेकायु चापको अधारमा समन्यालयक 

रुपमा ईपिब्ध गराईने लजम्मेवारी प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतको हुनेछ । प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिे कायाुियको नाममा 

रहेको तथा भाडामा लिइ वा ऄन्य कज नै तररकािे कायाुियिे प्रयोगमा ल्याएको सवारी साधन सरकारी कामको िालग मात्र 

प्रयोगमा ल्याईन ेव्यवस्था लमिाईनज पनछे । 

(२) कायाुियिे प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ कायाुियको कामको प्रयोजनको िालग ईपिब्ध भएसम्म एक चारपाङ् रे सवारी 

साधन ईपिव्ध गराईन ेछ । 

(३) कायाुियमा सवारी साधनको ईपिव्धता नभएमा अलथुक वषुको प्रारम्भम ैमापदण्ड तय गरी कायाुियिे न्यूनतम मूल्यमा 

लजप/कार भाडामा लिन सक्नेछ। 

(४) कायाुियका महाशाखा/शाखा प्रमजखिाइ कायाुियबाट ईपिब्ध भएसम्म सवारी साधनको व्यवस्था गररनेछ । कायाुियका 

कमुचारी वा पदालधकारीिाइ सवारी साधन ईपिब्ध गराईँदा वा लनजी सवारी साधन कायाुियको प्रयोजनमा प्रयोग गदा ु

सवारी चािक ऄनजमलत पत्र भएको कमचुारी वा पदालधकारीिाइ मात्र ईपिब्ध गराआने छ । सवारी चािक ऄनजमलत पत्र लबना 

कायाुियको प्रयोजनमा कज नै पलन हाितमा सवारी साधन प्रयोग गन ुपाआन े छैन । साथै सो ऄवस्थामा कायाुियबाट इन्धन 

िगायत सो संग सम्बन्धीत ऄन्य सेवा ईपिब्ध गराआन ेछैन। 

(५) कज नै पदालधकारी वा कमचुारीिे सरकारी सवारी साधन कायाुियको काम बाहेक ऄन्य प्रयोजनमा प्रयोग गनु पाआने छैन । 

सरकारी सवारी साधनको लहफाजत गरी सजरलक्षत राख्नज सम्वलन्धत सवारी साधन बजझी लिने कमचुारीको लजम्मेवारी हुनेछ । 

सावुजलनक लवदाको लदन कायाुियबाट ईपिब्ध गराआएको सवारी पास लबना कायाुियको सवारी साधन सञ् चािन गनु पाआन े

छैन । 

(६) कायाुियिे कानजन बमोलजम सवारी साधनको राजश्व लतन,े  बीमा गन,े प्रदषूण जाँच गरी सवारी साधन चजस्त दजरुस्त राख्न े

व्यवस्था लमिाईनेछ । 

(७) सरकारी सवारी साधन प्रयोग गन े कमचुारीिाइ लनजिे प्रयोग गरेको सवारी साधनको िालग ममुत लबि बमोलजम बढीमा 

कार/लजपको वालषुक पचास हजार र मोटरसाइकि वा स्कूटरको िालग वालषुक दि हजारमा नबढ्ने गरी ममुत खच ु

ईपिव्ध गराआने छ । सो भन्दा बढी रकमको सवारी साधनको ममुत सम्भार बापतको रकम भजक्तानी गनजु पने ऄवस्थामा 

कायुपालिकाको लनणुय बमोलजम हुनेछ ।  

(८) सरकारी सवारी साधनमा लनजी नम्बर प्िेट राख् न पाआन ेछैन । 

 

८. आन्त्धन सजलवधाः 

(१) सरकारी तथा लनजी सवारी साधन प्रयोग गरी लनयलमत रुपमा कायाुियमा अईन ेकमुचारीिाइ ऄनजसूची १ बमोलजमको आन्धन 

सजलवधा ईपिब्ध हुनेछ । 

(२) लनजी सवारी साधन प्रयोग गने कमचुारीहरुिे आन्धन सजलवधा लिन चाहेमा अफज िे प्रयोग गरेको सवारी साधनको ब्िू बजकको 

छायाँप्रलत र सवारी चािक ऄनजमलतपत्रको प्रलतलिलप ऄलनवायु रुपमा कायाुियमा पेश गनज ुपनेछ । ब्िू बजकको र सम्बलन्धत 

कमुचारीको नाममा रहेको सवारी चािक ऄनजमलतपत्रको छायापँ्रलत पेश नगरेसम्म आन्धन वापतको सजलवधा ईपिब्ध गराआन े

छैन ।  



(३) कायाुियिे आन्धन सजलवधा लवतरणको ऄलभिेख ऄद्यावलधक गरी राख्नज पनेछ । प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिे सो लववरण 

ऄद्यावलधक गरी राख्ने लजम्मा कज नै एक सहायकस्तरको कमचुारीिाइ लदनज पनेछ ।  

९. सवारी साधन सम्वन्त्धी ऄन्त्य व्यवस्थाः   

(१) सवारी साधनको सजलवधा प्राप्त गने वा ईपिव्ध गराईनज पने पदालधकारी तथा कमचुारीिाइ कायाुियमा ईपिब्ध सवारी 

साधन प्रयोग गन े व्यवस्था लमिाआनेछ । कायाुियमा सवारी साधन ईपिब्ध नभएको ऄवस्थामा कायाुियमा श्रोत 

ईपिब्धताको ऄवस्था हरेी दहेाय बमोलजमको मापदण्ड लभत्र रही सवारी साधन खररद गन ुसलकनेछ । 

(क) पदालधकारीहरुको सवारी साधन सजलवधा प्रदशे कानून बमोलजम हुनेछ ।  

(ख) गाईँपालिकाको प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ बढीमा सत्तरीिाख रुपैयाँ सम्मको सवारी साधन र ईपिब्ध 

हुन नसकेमा एईटा मोटरसाआकि २२० लस.लस. सम्म 

(ग) ऄलधकृतस्तरका कमचुारीको हकमा ऄलधकतम २०० लस.लस. सम्मको मोटरसाआकि, 

(घ) ऄन्य कमचुारीको हकमा मोटरसाइकि तथा स्कूटर ऄलधकतम १६० लस. लस. सम्म । 

(२) कायाुियका सवारी साधन लनयलमत रुपमा ममुत सम्भार गरी चािज हाितमा राख्नजपनेछ । कायाुियबाट नया ँ सवारी 

साधन खररदिाइ लनरुत्साहन गररनेछ । कायाुियिे नयाँ सवारी साधन खररद गनजु पने ऄवस्थामा इिेलक्िकि तथा 

वातावरण मैत्री सवारी साधन खररद तथा प्रयोगमा जोड लदआनेछ । 

पररच्छेद-६ 

सञ् चार, पोिाक, प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्त्धी व्यबस्था 

 

१०. स्थानीय तहका पदालधकारीको सञ् चार, पोिाक, तथा ऄन्त्य भत्ता: स्थानीय तहका पदालधकारीको सञ्चार, पोशाक तथा 

ऄन्य भत्ता प्रदशे कानजनमा भएको व्यवस्था वमोलजम हुनेछ । 

११. परपलरका तथा सञ् चार सजलवधाः 

(१) कायाुियिे पदालधकारी तथा कमुचारीिाइ स्रोतको ईपिब्धता हेरी पत्रपलत्रका खररद गरी ईपिव्ध गराईन 

सक्नेछ । 

(२) प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ मालसक पन्त्र सय रुपैयाँमा नबढाइ सञ् चार सजलवधा वापतको रकम वा 

मोबाआि ररचाजुको सजलवधा ईपिब्ध गराआनेछ । 

(३) शाखा प्रमजखहरुको हकमा मालसक रु. एक हजार र वडा सलचवहरुको हकमा मालसक रु. पाँच सय सञ् चार 

सजलवधा वापतको रकम वा मोबाआि ररचाजुको सजलवधा ईपिब्ध गराआनेछ । 

(४) कायाुियवाट ईपिव्ध भएको सञ् चार खच ुकायाुियको प्रायोजनको िालग मात्र प्रयोग गनजुपनछे । 

१२. पोिाक भत्ता: स्थानीय तहका कमचुारीिाइ प्रत्येक वषुको चैत्र मलहनामा पोशाक भत्ता वापत नेपाि सरकारका कमचुारीिे 

पाए सरहको रकम ईपिब्ध गराआनेछ ।  

 

 

 

 

पररच्छेद-७ 



तालिम/गोलि/सेलमनार/कायुिािा संचािन 

१३. तालिम/गोलि/सेलमनारः  

(१) वालषुक कायुक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका तालिम/गोलष्ठ/सेलमनार जस्ता कायुक्रमहरु ईपिब्ध भएसम्म सरकारी 

हिमा न ैसञ्चािन गनजुपनेछ । 

(२) स्वीकृत वालषुक कायुक्रम ऄन्तगुत सञ्चािन हुन े कायुक्रममा प्रलशक्षक, स्रोत व्यलक्त, सहभागी तथा कायुपत्र प्रस्तजत 

कताुको पाररश्रलमक भजक्तानी दहेाय बमोलजम हुनेछ; 

(क) प्रलशक्षक तथा कायुपत्र प्रस्तजतकताुिे दलैनक दजइ सेसनको भजक्तानी लिन सक्नेछन् तथा कक्षा ऄवलध कलम्तमा 

डेढ घण्टाको हुनजपदछु ।प्रलत सेसन रु दजइहजार रुपैया र कायुपत्र तयारी रु एक हजार सम्म भजक्तानी गनु 

सलकनेछ। 

(ख) कायुक्रम संचािन गने स्थानीय तहभन्दा बालहरबाट प्रलशक्षक तथा स्रोत व्यलक्त बोिाईनज परेमा लनजिाइ 

लनयमानजसार अतेजाते यातायात खच ुर दलैनक भत्ता तथा कायुपत्र लनमाुण र सेसन सञ्चािन भत्ता ईपिव्ध 

गराइन ेछ । 

(ग) तालिम/गोलष्ठ/सेलमनार/कायुशािा जस्ता कायुक्रममा पानी तथा खाजाको िालग प्रलतव्यलक्त प्रलतलदन बढीमा 

तीन सय पचास  रुपैया ँर खाना खजवाईनजपन ेऄवस्था भए खानाबापत बढीमा पाँच सय रुपैयाँ सम्म खचु 

गनु सलकनेछ । 

(घ) कायुक्रममा सहभागीहरुका िालग तालिम/गोष्ठी मसिन्द बापत सात कायु लदन सम्मको िालग प्रलत सहभागी 

बढीमा दजइ सय पचासको तालिम/गोष्ठी मसिन्द सामारी खररद गरी ईपिब्ध गराईन सलकनेछ । 

(ङ) संयोजक भत्ता प्रलतलदन एक हजार, सहयोगी भत्ता प्रलतव्यलक्त पाँचसय तथा लवलवध खच ु(प्रमाण पत्र,  

सरसफाइ, व्यानर अलद ७ कायुलदनको ऄनजपातमा) पाँच हजारसम्म खचु गनु सलकनेछ । 

(च) तालिम/गोलष्ठ/सेलमनार/कायुशािा जस्ता कायुक्रमका सहभालगहरुिाइ प्रलत लदन रु. एक हजार भत्ता ईपिव्ध 

गराईन सलकनेछ । कर कट्टी लनयमानजसार हुनेछ । 

(छ) सकेसम्म सरकारी छात्रा/छात्रवासमा बसोबासको व्यवस्था गनजु पनेछ । यसका िालग घर भाडामा लिन पाइने 

छैन ।  

(ज) तालिम/गोलष्ठ/सेलमनार/कायुशािा जस्ता कायुक्रम संचािन स्थि भन्दा पाँच लकिोलमटर टाढाबाट अईनज पने 

सहभागीहरुिाइ सावुजलनक यातायात बापतको खच ु ईपिव्ध हुनेछ । अवासीय कायुक्रममा एकपटकको 

मात्र अतेजात े  सजलवधा ईपिब्ध गराआने छ । यसरी सजलवधा ईपिब्ध गराईँदा बढीमा रु. पाँच सय सम्म 

ईपिब्ध गराईन लसलकनेछ । 

(झ) प्रलतवेदकको पाररश्रलमक एक लदनको एक हजारको दरिे ईपिव्ध गराईन सलकनेछ । प्रलतवेदन पेश 

गररसकेपलछ मात्र यस्तो रकम भजक्तानी हुनेछ । प्रलत कायुक्रम तीन हजारमा नवढ्ने गरी प्रलतवेदन तयारी खचु 

भजक्तानी लदन सलकनेछ ।कसैिे पलन दोहोरो सजलवधा लिन पाईनेछैन । 

(ञ) कायाुिय सहयोलगको हकमा प्रलत कायुक्रम खाजा खच ुवाफत रु. पाँच सय कर कट्टी नहुने गरर ईपिब्ध 

गराआन ेछ । 

(३) प्रालवलधक लवशेषज्ञ अवश्यक पने वा सेसन सञ्चािन गने अधा भन्दा बढी लवषय लवज्ञ बालहरबाट लिनज पने ऄवस्थामा 

वा अवासीय रुपमा सञ्चािन गनजुपने कायुक्रम कायाुियबाट सोझै  सञ्चािन गनु नसलकने भएमा प्रचलित सावुजलनक 

खररद सम्बन्धी कानून बमोलजमको प्रकृयाबाट सेवा खररद गरी तािीम गोष्ठी जस्ता कायुक्रम सञ्चािन गनु सलकनेछ। 

 



 

 

पररच्छेद-८ 

पानी, लबजजिी, टेलिफोन तथा घरभाडा सम्बन्त्धी व्यवस्था 

 

१४. पानी,  लबजजिी, टेलिफोन तथा घरभाडा 

(१) कायाुिय तथा पदालधकारीिे पानी,  लवजजिी, टेलिफोन जस्ता सजलवधाको प्रयोगमा लमतव्यलयता ऄपनाईनज पनेछ । 

(२) कायाुियिे पानी, लबजजिी तथा टेलिफोनको लवि समयम ैभजक्तानी गरी जररवाना नलतने र छज ट सजलवधा लिन ेव्यवस्था 

लमिाईनज पनेछ । 

(३) कायाुियको कामका बाहेक ऄनावश्यक रुपमा लबजजिी र टेलिफोन प्रयोग गनजु हुदनै । 

(४) कायाुिय प्रयोजनका िालग बाहेक ऄन्य ऄवस्थामा अवश्यकता ऄनजसार घरभाडामा लिआन ेछ ।कायाुियमा 

ईपिब्ध स्थानिे नपजग हुन ेऄवस्थामा कारण सलहत कायुपालिकाको लनणुयबाट कायाुियको कामको िालग 

घरभाडामा लिनज पनेछ। 

(५) कायाुियको िालग घरभाडामा लिनज पन े ऄवस्थामा प्रचलित सावुजलनक खररद ऐन तथा खररद लनयमाविी 

बमोलजमको प्रलक्रयाबाट घरभाडामा लिआनेछ । 

पररच्छेद- ९ 

खररद तथा लजन्त्सी व्यवस्थापन 

१५. खररद सम्वन्त्धी व्यवस्था : 

(१) प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको ऄलधकृत कमचुारीको लिलखत अदशे लबना कसैिे कज नै मािसामान खररद 

गनु, गराईन हुँदनै । 

(२) मािसामान खररद सम्बन्धी कारबाही शजरु गनज ुऄलघ खररद एकाआिे शाखा/आकाइहरुबाट अवश्यक पन े वस्तजहरुको माग 

सङ्किन गरी प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको ऄलधकृत कमुचारीबाट अवश्यक पने वस्तजहरुको कूि माग 

स्वीकृत गराईनज पनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजमको खररद मागमा दहेायका कज रा ईल्िेख भएको हुनज पनेछ: 

(क) मािसामानको प्रकार, गजणस्तर, पररमाण सम्बन्धी लववरण, 

(ख) मािसामान अवश्यक पने समय, 

(ग) खररदको ऄनजमालनत मूल्य, र 

(घ) मूल्य व्यहोररन ेस्रोत । 

(४) खररदको िालग अवश्यक बजेट व्यवस्था नभइ खररद कारबाही शजरु गनजु हुँदनै । 

(५) कायाुियिे साधारणतया पेश्कीिाइ लनरुत्सालहत गनजुपनेछ । पेश्की फर्छ्यौट नगरी दोहोयाुएर पेश्की रकम लदआने छैन । पेश्की 

रकम समयम ैफर्छ्यौट गनज ुप्रत्येक कमचुारीको कतुव्य हुनेछ । 

(६) खररद सम्बन्धी सम्पूणु व्यवस्था सावुजलनक खररद ऐन २०६३ तथा लनयमाविी बमोलजम हुनेछ । 



१६. लजन्त्सी व्यवस्थापन : 

(१) कायाुियमा प्राप्त प्रत्येक लजन्सी सामरीको वगीकरण गरी सामानको लववरण र मूल्य खजिाइ महािेखा परीक्षकिे स्वीकृत 

गरेको ढाँचामा िगत तयार गरी ऄलभिेख राख्नजपनेछ l 

(२) शाखा/आकाइमा रहेको कज नै मािसामान ममतु सम्भार गनजुपन ेभए सोको लिलखत जानकारी ईपयोगकताुिे प्रमजख प्रशासकीय 

ऄलधकृतिाइ लदनजपनेछ । 

(3) स्थानीय तहको प्रत्येक शाखा/आकाइ तथा वडा कायाुियका प्रत्येक कोठामा भएका लजन्सी सामानको ऄलभिेख सोही 

कोठामा टाँस गनजपुनेछ । 

(४) खचु भएर नजान ेप्रत्येक लजन्सी सामरीमा लजन्सी सङ् केत नम्बर ईल्िेख गनजपुनेछ । 

(५) अलथुक वषु समाप्त भएको ३ मलहना लभत्र गत वषुको मौज्दात, चािज वषुको खररद, हस्तान्तरण भइ प्राप्त सामानको पररमाण र 

मूल्य एवं सामानको ऄवस्था (सबजत, ममुत गनजुपन,े लििाम गनजुपने र लमन्हा गनजुपने) खोिी लजन्सी शाखािे लजन्सी 

प्रलतवेदन तयार गनजपुनेछ । 

(६) ईपदफा (५) बमोलजम तयार भएको प्रलतवेदनको अधारमा प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको ऄलधकृत 

कमुचारीिे लजन्सी लनरीक्षण गरी राय सजझाब सलहतको प्रलतवेदन प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ लदनजपनेछ । 

(७) ईपदफा (६) बमोलजमको प्रलतवेदन प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिे छिफिका िालग कायुपालिकाको बैठकमा पेश गनजुपनेछ । 

(८) लजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था प्रचलित अलथुक कायुलवलध तथा लवत्तीय ईत्तरदालयत्व ऐन तथा लनयमाविी 

बमोलजम हुनेछ l 

पररच्छेद १० 

लवलवध 

१७. दजघुटना बीमा सम्बन्त्धी व्यवस्था:- दमकि, एम्बजिेन्स र गाईँ बस सञ् चािनको काममा तोलकएका कमुचारीको िालग 

कायाुियिे दघूटुना बीमा गराईनेछ ।  

१८. लनणुय गरी खचु गनजु पने- कायाुियिे स्वीकृत कायुक्रम ऄन्तगतु कज न ै कायुक्रम, तािीम, गोष्ठी अलद सञ्चािन गदाु 

सावुजलनक खररद तथा अलथुक कायुलवलध तथा लवत्तीय ईत्तरदालयत्व सम्बन्धी कानून बमोलजम ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीबाट 

लनणुय गरेर मात्र सञ्चािन गनज ुपनेछ । ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीको स्वीकृलत बेगर गरेको खच ुभजक्तानी गररने छैन।  

 

  



ऄनजसूची१ 

लनयम ९ को ईपलनयम (१)सँग सम्बलन्त्धत 

   कमुचारीको िालग मालसक आन्धन सजलवधा     

आन्धन (पेिोि/लडजेि लिटरमा) 

क्र.सं. तह/ पद सवारी साधन पररमाण (लि.) कैलफयत 

१ प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत चारपाङ्रे/मोटरसाआकि ६०/२० प्रालवलधक तथा लफल्डमा खलटन े

कमुचारीको हकमा ५ लि. सम्म 

आन्धन प्रमजख प्रशासकीय 

ऄलधकृतिे थप लदन सक्नेछ ।  

२ ऄलधकृत स्तर (छैठौं/सातौं) मोटरसाआकि/स्कज टर २० 

३ सहायक स्तर मोटरसाआकि/स्कज टर १५ 

४ सहयोगी स्तर मोटरसाआकि/स्कज टर १० 

 

आन्त्धन सजलवधा पाईने अधारहरु, 

१. पदालधकारी र कमचुारीको िालग कायाुियिे ईपिब्ध गराएको वा अफ्नै गाडी वा मोटरसाआकि हुनजपनेछ । 

२. मलहना भरी लबदामा रहेको ऄवस्थामा सो मलहनाको आन्धन ईपिब्ध गराआन ेछैन । 

३. मालसक कोटा आन्धन सोही मलहना लभत्र निगमेा ऄको मलहना थप हुने छैन । 

४. दमकि, एम्बजिेन्स र सरसफाआका साधनमा अवश्यकता ऄनजसार आन्धन ईपिब्ध गराआनेछ । 

५. कायाुियको सवारी साधन भएमा सलभुलसङ्गका िालग प्रत्येक तीन मलहनामा कार/लजपको िालग पाँच लिटर मोलवि र प्रलत 

मोटरसाइकि एक लिटर मोलवि ईपिव्ध हुनेछ । 

६. चारपाङ् रे वा सो भन्दा ठूिा साधन सञ् चािनको िगबजक भरी तोलकएको ऄलधकारीिे प्रमालणत गरेको हुनजपनेछ । 

मोटरसाआकि िगायत ऄन्य सबै सवारी साधनको समेत िगबजक तयार गरी व्यवलस्थत गररनेछ ।  

 

                                                 अज्ञािे  

                    सजरज प्रसाद जोशी 

                                                        प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत 

 


