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मंगला गाउँपाललका 

 स्थानीय राजपत्र  
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भाग–२  

िंगला गाउँपाबलका 

 

"मंगला गाउँपाललकामा लघ ुउद्यम विकास काययक्रम सञ्चालन गनय खर्य सम्बन्धी 
मापदण्ड, 207८" 

प्रस्तािना 

मंगला गाउँपाललकामा लघ ुउद्यम विकास सम्िन्धी काययक्रम सञ्चालन गनय काययविलध को दफा ले 
ददएको अलधकार प्रयोग गरी प्रर्ललत काननु बमोजजम खर्यको मापदण्ड तय गनय िाञ्छनीय 
भएकोले, मंगला गाउँपाललकाद्वारा यो मापदण्ड जारी गररएको छ । 

  पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक:-  

1. संजिप्त नाम र प्रारम्भ:- 

(क) यो मापदण्डको नाम "मंगला गाउँपाललकामा लघ ुउद्यम विकास काययक्रम सञ्चालन गनय खर्य 
सम्बन्धी मापदण्ड, 207८" रहनेछ । 
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(ख) यो मापदण्ड गाउँ काययपाललकाको बैठकले पाररत गरेको लमलत देजख तरुुन्त लाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषााः- 

 विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविलधमााः- 

(क) "गाउँपाललका" भन्नाले मंगला गाउँपाललका सम्झनपुछय ।  

(ख) "अध्यि" भन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको अध्यि सम्झन ुपछय ।  

(ग) "उपाध्यि" भन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको उपाध्यि सम्झन ुपछय । 

(घ) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत सम्झन ुपछय । 

(ङ) "कायायलय"भन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको कायायलय सम्झनपुनेछ । 

(र्) "शाखा" भन्नाले यस मंगला गाउँपाललकामा रहेका सम्बजन्धत विषयगत शाखा सम्झन ु
पछय । 

(छ) "िडा कायायलय" भन्नालेयस मंगला गाउँपाललका अन्तगयतका पाँर् िटै िडा कायायलयहरु 
सम्झन ुपछय । 

(ज) "काययपाललका सदस्य" भन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको सदस्यहरूलाई सम्झन ुपछय । 

(झ) "िडा सलमलत" भन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको िडाका सलमलतहरू सम्झन ुपछय । 

(ञ) "िडाध्यि" भन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको िडाध्यि सम्झन ुपछय । 

(ट) "लघ ुउद्यम" भन्नाले  

(ठ) "मापदण्ड" भन्नाले मंगला गाउँपाललकाले स्िीकृत गरेको "मंगला गाउँपाललकामा लघ ु
उद्यम विकास काययक्रम सञ्चालन गनय खर्य सम्बन्धी मापदण्ड, 2077" सम्झन ुपछय । 

3. खर्य सीमा तोक्ने (१) गाउँपाललकाले काययविलधको दफा बमोजजम अलधकतम खर्य सीमा तोकी 
काययक्रम प्रस्ताि गनुयपनेछ । 

4. प्रजशिकको लालग हनु ेखर्य सम्िन्धी व्यिस्थााः गाउँपाललकाले लघ ुउद्यम विकास काययक्रम 
सञ्चालन गदाय उद्यमीहरुका लालग व्यिसाय छनौट गरेपश्चात ताललम सञ्चालन गनयको लालग 
प्रजशिक व्यिस्था गरी प्रजशिकलाई लनम्नानसुारको पाररश्रलमक, यातायात खर्य, खाजा खर्य गनय 
उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 
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५. उद्यम विकास सहजकतायको लालग खर्य सम्िन्धी व्यिस्थााः गाउँपाललकाले लघ ुउद्यम विकास 
काययक्रम सञ्चालन गदाय उद्यम विकास सहजकतायको लालग भ्रमण भत्ता, यातायात खर्य, खाजाखाना 
लगायतको खर्य गनय सक्नेछ । 

क्र.स. खर्य जशषयक संख्या/ददन रकम रु अिलध 
१     
२     
3     
४     
5     
6     
७     
8     
९     
11     
1२     
1४     
 

६. अनगुमन खर्य सम्िन्धी व्यिस्थााः गाउँपाललकाको विलभन्न स्थानमा लघ ु उद्यम काययक्रम 
सञ्चालनको जनप्रलतनीलध तथा कमयर्ारीहरुले अनगुमन गरेिापत लनम्नानसुारको अनगुमन भत्ता 
उपलब्ध हनुेछाः 

क्र.स. खर्य जशषयक संख्या/ददन रकम रु अिलध 
१ मखु्य प्रजशिक पाररश्रलमक १ मवहना २८२०० १ मवहना िा 

सोभन्दा िवि 
२ सहायक प्रजशिक पाररश्रलमक १ मवहना २६६१०  
3 मखु्य प्रजशिक पाररश्रलमक १ मवहना २८२०० १५ ददने 
४ सहायक प्रजशिक पाररश्रलमक १ मवहना २६६१०  
5 प्रजशिक पाररश्रलमक   ७ ददने 
6     
७     
8     
९     
11     
1२     
1४     
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7. रकम थप गनय सक्नेाः गाउँपाललकाले लघ ुउद्यम विकास काययक्रम सञ्चालन गदाय काययक्रम 
सञ्चालन गने स्थान र प्रजशिकको उपलब्धताको आधारमा दफा ४ बमोजजम व्यिस्था गरेको 
खर्यमा १० प्रलतशत रकम थप गरी काययक्रम कायायन्ियनको लालग सहजीकरण गनय सक्नेछ । 

 

 

  आज्ञाले 

मनोहर िुङ्गाना 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


