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मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–२  

िंगला गाउँपाबलका 

 

मंगला गाउँपाललकाको काययसञ् चालन लनरे्दशिका, 207८ 

 

मंगला गाउँपाललकाको कायय सञ् चालनलाई प्रभावकारी बनाउन, उपलव्ध स्रोत साधनको पररचालन एवं प्रयोगमा 
पारर्दशियता, लमतव्यययता र प्रभावकाररता ल्याई आलथयक सिुासन कायम गनय तथा उत्पार्दनमलुक तथा प्रलतफलयकु्त 
क्षेत्रमा लगानी अलभवृयि गनय मंंगला गाउँपाललकाको प्रिासकीय कायययवलध लनयलमत गने ऐन, २०७५ को र्दफा .... 
बमोशजम काययपाललकाले यो लनरे्दशिका जारी गरेको छ ।  

पररच्छेर्द- १ 

संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

 

१. सशषक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 
(क) यो लनरे्दशिकाको नाम “मंगला गाउँपाललकाको काययसञ् चालन लनरे्दशिका, २०७८”रहेको छ ।  
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(ख) यो लनरे्दशिका स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको लमलतरे्दशख लाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा र व्याखयाः- यवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस लनरे्दशिकामाः- 
(क) "पर्दालधकारी" भन्नाले गाउँ काययपाललकाका पर्दालधकारीहरुलाई जनाउने छ ।सो िव्र्दले गाउँ 

सभाका सर्दस्यहरुलाई समेत जनाउँछ।  

(ख) "कमयचारी" भन्नाले गाउँ काययपाललकाको कायायलयमा काययरत कमयचारीलाई जनाउँछ ।  

(ग) "प्रिासलनक खचय" भन्नाले तलब, भत्ता,बैठक भत्ता, 
पोिाक,इन्धन,बीमा,शचयापान,काययिाला/ताललम/गोष्ठी/सेलमनार जस्ता काययक्रम तथा अलतलथ 
सत्कार खचय लगायतहनुे  रै्दलनक खचय जनाउँछ ।  

(घ) "बैठक" भन्नाले गाउँसभा वा गाउँ काययपाललका वा यवषयगत सलमलतहरु वा वडा सलमलत वा कुनै 
काननुी वा नीलतगत ब्यवस्था बमोशजम गठठत सलमलत वा काययर्दलहरुको बैठक सम्झन ुपर्दयछ । 

(ङ) "मन्त्रालय" भन्नाले सष घीय मालमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेर्द-२ 

बैठक भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था 
 

३. वैठकः(1)गाउँपाललकामा हनु ेबैठकमा सहभागीहरुले सङ्घ तथा प्ररे्दि काननुमा तोयकएको अवस्थामा सोही 
बमोशजम र सङ्घ तथा प्ररे्दि कानूनमा नतोयकएको अवस्थामा रे्दहाय बमोशजम बैठक भत्ता तथा अन्य सयुवधा 
पाउनछेन ्। 

(क) प्रचललत कानून तथा वायषयक काययक्रम बमोशजम गठठतसलमलत वा काययर्दलको बैठकका लालग मात्र 
वैठक भत्ता उपलव्ध गराउन सयकनछे । 

(ख) सलमलत वा काययर्दल गठन गर्दाय नै बैठक भत्ता तथा खाजा सयुवधा उपलब्ध गराउन ेगरी लनर्यय 
भएको अवस्थामा मात्र बैठक भत्ता तथा खाजा सयुवधा उपलब्ध हनुेछ। कायायलयले काययसूची 
तोयकएको वा एजेण्डा यकटान भएको यवषयमा मात्र बैठक राख्न ुपनेछ । 

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

(घ) सलमलत वा काययर्दलका कूल सर्दस्य बाहेक सो]सषखयाको बढीमा पचीस प्रलतितले हनु आउन े
सषखयामा यवज्ञ, आमशन्त्रत सर्दस्य वा कमयचारीलाई मात्र यस लनरे्दशिका बमोशजम बैठक भत्ता 
उपलब्ध गराइनछे।  

(ङ) न्याययक सलमलतको लनयलमत बैठकलाई यस लनरे्दशिकाको प्रयोजनका लालग बैठक मालनने छैन । 

(२)उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पलन कायायलय समयमा बसेको बैठकको बैठक भत्ता 
उपलब्ध गराइने छैन।  
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४. बैठक खचय सम्वन्धी ब्यवस्थाः(१)सलमलत तथा काययर्दलका पर्दालधकारी तथा कमयचारीहरुले रे्दहाय बमोशजम 
प्रलतव्यशक्त बैठक भत्ता पाउन ेछन ।  

(क) अध्यक्षको अध्यक्षतामा हनुे बैठकमा प्रलत वैठक रु एकहजार पाँच सय 

(ख) अन्य पर्दालधकरी वा कमयचारीको अध्यक्षतामा हनुे बैठकमा प्रलत बैठक रु एकहजार र्दईु सय,  

(ग) यस लनयममा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापलन एक व्यशक्तले एक ठर्दनमा वढीमा र्दईु वटा 
बैठकको मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनछे । 

(घ) बैठक भत्तामा लनयमानसुार कर कट्टी हनुेछ । 

(२)बैठकमासहभागी व्यशक्तहरुको पानी तथा खाजाखचयवापत बढीमा प्रलत व्यशक्त र्दईु सय पचास 
रुपैयाँसम्म खचय गनय सयकने छ । 

पररच्छेर्द-३ 

खाजा तथा अलतलथ सत्कार खचय सम्बन्धी व्यवस्था 
 

५. खाजा खचयःरे्दहायकोअवस्थामा स्थानीय तहका कमयचारीलाई खाजा खचय उपलव्ध गराउन सयकनेछ । 

(क)  कायायलय समयमा सम्पार्दन हनु नसक्न ेभनी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतले तोकेको लनठर्दयष्ट कामको 
लालग मात्र कायायलय समय अशघ वा पलछबैठक राख्नवा कायायलयको अन्य काममा लगाउन सयकनेछ 
।प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको स्वीकृलत लबना राशखएको बैठकको बैठक भत्ता,खाजा खचय भकु्तानी हनु े
छैन।कायायलय समय वाहेक कशम्तमा र्दईुघण्टा अलतररक्त समय कायय गरेको अवस्थामा मात्र खाजा 
खचय गनय उपलब्ध गराइनेछ।  

(ख) अलतररक्त समयमा काम गनुय पने भएमा रे्दहाय वमोशजम खाजा तथा खाना खचय उपलब्ध गराउन वा सो 
बराबरको खाना तथा खाजा खचय गनय सयकनछे । 

(१) सावयजलनक यवर्दाको ठर्दन भए प्रलतठर्दन प्रलतव्यशक्त बढीमा छ सय रुपैंया ।  

(२) कायायलय खलु्ने ठर्दन भए प्रलतठर्दन प्रलतव्यशक्त बढीमा तीन सय रुपैंया । 

(३) आठ घण्टा भन्र्दा बढी अवलध लनरन्तर बैठक बसेको अवस्थामा खाजा खचयमा थप पचास 
प्रलतितसम्म भकु्तानी गनय सयकनेछ।  

(ग) न्याययक सलमलतको बैठकबसेको ठर्दन न्याययक सलमलतका सर्दस्या तथा सहभागी कमयचारीहरुले र्दफा 
४को उपर्दफा (२)बमोशजम खाजा खचयको सयुवधा पाउने छन ्।  

(घ) यस र्दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापलन रासन वापतको सयुवधा ललएकावा बैठक भत्ता प्राप्त 
गरेका कमयचारीले खाजा खचयपाउने छैन । 

६. शचयापान र अलतलथ सत्कार खचयः 
(१) शचयापान तथा अलतलथ सत्कार बापतरे्दहाय बमोशजमका पर्दालधकारीले रे्दहाय बमोशजमको रकममा 

नबढ्ने गरी मालसक रुपमा यवयवध खचयको आरे्दि ठर्दन सक्नेछन ्।  
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(क) गाँउपाललका अध्यक्षले रु.पन्र हजार, 

(ख) गाउँपाललका उपाध्यक्षले रु.र्दि हजार, 
(ग) गाउँपाललकाकाको कायायलयले रु.र्दि हजार, 
(घ) वडाअध्यक्ष/वडा कायायलयले रु.पाचँ हजार । 

(२)  उपर्दफा (१) बामोशजमको रकममा नबढ्न े गरी कायायलय व्यवस्थापन गने कमयचारीले शजम्मा 
ललई सम्बशन्धत पर्दालधकारीको अनमुलतले कायायलय प्रयोजनका लालग मात्र खचयको आरे्दि ठर्दन 
पाउनेछ।   

(३) उपर्दफा (१) र (२)मा उशल्लेशखत सीमा भन्र्दा बढीको खचयको आरे्दि भएको अवस्थामा आधार र 
औशचत्य सयहत काययपाललका बैठकमा पेि गनुय पनेछ । काययपाललकाको स्वीकृलत नभई त्यस्तो 
रकम भकु्तानी हनुे छैन । 
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पररच्छेर्द ४ 

रै्दलनक भत्ता तथाभ्रमर् खचय सम्वन्धी व्यवस्था 
 

७. रै्दलनक भत्ता तथा भ्रमर् खचयःकमयचारीले सङ्घीय कानून बमोशजमको र्दरमा रै्दलनक तथा भ्रमर् भत्ता पाउनछेन ्
। जनप्रलतलनलधको रै्दलनक तथा भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था प्ररे्दि कानून बमोशजम हनुेछ। रै्दलनक तथा 
भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था रे्दहाय बमोशजम हनुछेः 

(१) साधारर्तया गाउँपाललकाका पर्दालधकारी/कमयचारी सम्वशन्धत कामको लालग यफल्डमा खयटन,ु 
खटाउन ुपर्दाय वा अनगुमन तथा सपुरीवेक्षर् गनुय पर्दाय भ्रमर् आरे्दि स्वीकृत गराएर मात्र जान ु
पनेछ ।स्वीकृत भ्रमर् आरे्दि लबना भ्रमर्खचय तथा रै्दलनक भत्ता भकु्तानी गररने छैन।  

(२) रे्दहायका पर्दालधकारीले भ्रमर् वा काजको उद्दशे्य, अवलध र भ्रमर् गने साधन तोकी भ्रमर् 
आरे्दि स्वीकृत गनय सक्नेछन।  

(क) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत –अध्यक्ष,  

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

(३) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा भएतापलन गाउँ के्षत्रबायहर भ्रमर् गनुय पर्दायको अवस्थामा 
अध्यक्षको भ्रमर् आरे्दि गाउँ काययपाललकाबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(४) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको सात ठर्दन भन्र्दा बढी अवलधको गाउँ क्षेत्रबायहरको भ्रमर् गनुय 
पने अवस्थामा संघीय मालमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय तथा प्ररे्दिको प्रमखु सशचवलाई 
जानकारी ठर्दनपुनेछ ।  

(५) पर्दालधकारी तथा कमयचारीको यवरे्दि भ्रमर् सम्वन्धी व्यवस्था सष घीय कानून बमोशजम हनुेछ 
।  

(६) कायायलयको कामको शिलशिलामा बास बस्ने गरी कायायलय रहेको स्थानबाटकम्तीमा र्दि 
यकलोलमटर बायहरको क्षेत्रमा भ्रमर् वा काजमा खयटएको कमयचारीहरुले नेपाल सरकारले 
तोकेको र्दर र प्रयक्रया बमोशजमकोरै्दलनक भत्ता तथा भ्रमर् खचय पाउनेछन ्। 

तर, पर्दालधकारी तथा कमयचारीले भ्रमर् गर्दाय सरकारी सवारी साधन प्रयोग भएको अवस्थामा 
यातायात खचय पाईने छैन । सावयजलनक सवारी साधनमा भ्रमर् गनुय परेमा प्रचललत भाडार्दर 
बमोशजमको रकम उपलव्ध गराईने छ । 

(७) भ्रमर् खचय सम्वन्धी फरफारक गनय वा भकु्तानी माग गर्दाय अलनवायय रुपमा भ्रमर् प्रलतवरे्दन 
कायायलयमा पेि गनुय पनेछ । 

(८) सात ठर्दन भन्र्दा बढी अवलधको लालग पर्दालधकारी वा कमयचारीलाई भ्रमर् वा काजखटाउन ुपने 
भएमा भ्रमर् आरे्दि स्वीकृत गने पर्दालधकारीले त्यसको स्पष्ट कारर् खोली आफूभन्र्दा एक 
तह मालथको अलधकारीको स्वीकृलत ललई भ्रमर् आरे्दि स्वीकृत गनुय पनेछ। 
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(९) सरकारी खचयमा भ्रमर् गने पर्दालधकारी वा कमयचारीलेसम्भव भएसम्म यकफायती र कम 
खशचयलोबाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रमर् गनुयपनेछ । 

(१०) रै्दलनक भ्रमर् भत्ता उपभोग गने कमयचारीले रै्दलनक भत्ता उपभोग गरेको अवलधभर यफल्ड 
भत्तावा अन्य कुनै यकलसमको भत्ता पाउने छैन । 

(११) कुनै पर्दालधकारी वा कमयचारीले भ्रमर् वा काजमा रहेको अवलधमा लबर्दाबसेमा त्यसरी लबर्दामा 
बस्र्दाको अवलधमा लनजले यस काननु बमोशजम पाउने रै्दलनकभत्ता, भ्रमर् खचय पाउने छैन । 

(१२) भ्रमर्मा खयटन े पर्दालधकारी तथा कमयचारीको भ्रमर् अलभलेख खाता कायायलयले  व्यवशस्थत 
रुपमा राख्न ुपनेछ ।  

(१३) यस र्दफामा अन्यन्त्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापलन स्थानीय तहका पर्दालधकारी तथा 
कमयचारीको भ्रमर् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारको भ्रमर् खचय लनयमावली बमोशजम 
हनुेछ ।  

पररच्छेर्द-५ 

पारवहन तथा ईन्धन सयुवधा सम्बन्धी व्यवस्था 
 

८. पारवहन सयुवधाः- 
(१) कायायलयमा उपलब्ध सवारी साधन कमयचारीको शजम्मवेारी र लनजहरुले सम्पार्दन गनुयपने कायय चापको 

आधारमा समन्याययक रुपमा उपलब्ध गराउन ेशजम्मवेारी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको हनुेछ।प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृतलेकायायलयको नाममा रहेको तथा भाडामा ललई वा अन्य कुनै तररकाले 
कायायलयले प्रयोगमा ल्याएको सवारी साधन सरकारी कामको लालग मात्र प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था 
लमलाउन ुपनेछ । 

(२) कायायलयले प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतलाई कायायलयको कामको प्रयोजनको लालग उपलब्ध भए सम्म 
एक चारपाष र ेसवारी साधन उपलव्ध गराउने छ । 

(३) कायायलयमा सवारी साधनको उपलव्धता नभएमा आलथयक वषयको प्रारम्भमै मापर्दण्ड तय गरी 
कायायलयले न्यूनतम मूल्यमा शजप/कार भाडामा ललन सक्नेछ। 

(४) कायायलयका महािाखा/िाखा प्रमखुलाई कायायलयबाट उपलब्ध भएसम्म सवारी साधनको व्यवस्था 
गररनेछ । 

(५) कुनै पर्दालधकारी वा कमयचारीले सरकारी सवारी साधन कायायलयको काम बाहेक अन्य प्रयोजनमा 
प्रयोग गनय पाइने छैन। सरकारी सवारी साधनको यहफाजत गरी सरुशक्षत राख्न ु सम्वशन्धत सवारी 
साधन बझुी ललने कमयचारीको शजम्मेवारी हनुेछ । सावयजलनक यवर्दाको ठर्दन कायायलयबाट उपलब्ध 
गराइएको सवारी पास लबना कायायलयको सवारी साधन सञ् चालन गनय पाइने छैन । 

(६) कायायलयले काननु बमोशजम सवारी साधनको राजस्व लतने,  लबमा गने, प्ररू्दंषुर् जाचँ गरी सवारी साधन 
चसु्त र्दरुुस्त राख्न ेव्यवस्था लमलाउनेछ। 
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(७) सरकारी सवारी साधन प्रयोग गने कमयचारीलाई लनजले प्रयोग गरेको सवारी साधनको लालग ममयत 
यवल बमोशजम बढीमा कार/शजपको वायषयक पचास हजार र मोटरसाईकल वा स्कूटरको लालग 
वायषयकर्दि हजार नबढ्न ेगरी ममयत खचय उपलव्ध गराईने छ । यस भन्र्दा बढी रकमको सवारी 
साधनको ममयत सम्भार बापतको रकम भकु्तानी गनुय पने अवस्थामा काययपाललकाको लनर्यय बमोशजम 
हनुेछ।  

(८) सरकारी सवारी साधनमा लनजी नम्वर प्लेट राख न पाइन ेछैन । 

 

९. इन्धन सयुवधाः 
(१) सरकारी तथा लनजी सवारी साधन प्रयोग गरी लनयलमत रुपमा कायायलयमा आउने कमयचारीलाई 

अनसूुची १ बमोशजमको इन्धन सयुवधा उपलब्ध हनुछे । 

(२) लनजी सवारी साधन प्रयोग गने ]{कमयचारीहरुले इन्धन सयुवधा ललन चाहेमा आफुले प्रयोग गरेको सवारी 
साधनको ब्लूबकुको छायाँप्रलत र सवारी चालक अनमुलतपत्र प्रलतललयप अलनवायय रुपमा कायायलयमा पेि 
गनुय पनेछ ।ब्लूबकुको र सम्बशन्धत कमयचारीको नाममा रहेको सवारी चालक अनमुलतपत्रको 
छायाँप्रलतपेि नगरे सम्म इन्धन वापतको सयुवधा उपलब्ध गराइन ेछैन ।  

(३) कायायलयले इन्धन सयुवधा यवतरर्को अलभलेख अद्यावलधक गरी राख्न ुपनेछ । 

१०. सवारी साधन सम्वन्धी अन्य व्यवस्थाः   

(१) सवारी साधनको सयुवधा प्राप्त गने वा उपलव्ध गराउन ु पने पर्दालधकारी तथा कमयचारीलाई 
कायायलयमा उपलब्ध सवारी साधन प्रयोग गने व्यवस्था लमलाइनछे।कायायलयमा सवारी साधन 
उपलब्ध नभएको अवस्थामा कायायलयमा श्रोत उपलब्धताको अवस्था हेरी रे्दहायवमोशजमको 
मापर्दण्डलभत्र रही सवारी साधन खररर्द गनय सयकनेछ । 

(क) यवशिष्ट शे्रर्ीको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतलाई सत्तरीलाख रुपैयाँ सम्मको सवारी 
साधन, 

(ख) राजपत्रायित प्रथम शे्रर्ीका अलधकृतलाई साठी  लाख सम्मको सवारी साधन, 

(ग) मोटरसाईकल तथा स्कूंटुर २०० लस. लस. सम्म । 

 

(२) कायायलयका सवारी साधन लनयलमत रुपमा ममयत सम्भार गरी चाल ु हालतमा राख्नपुनेछ । 
कायायलयबाट नयाँ सवारी साधन खररर्दलाई लनरुत्साहन गररनेछ। कायायलयले नयाँ सवारी 
साधनखररर्द गनुय पने अवस्थामा ईलेशक्िकल तथा वातावरर् मैत्री सवारी साधन खररर्द तथा 
प्रयोगमा जोड ठर्दइनछे। 

 

 

पररच्छेर्द-६ 
सञ् चार, पोिाक, प्रोत्साहनभत्तासम्वन्धीव्यवस्था 
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११. स्थानीय तहका पर्दालधकारीको सञ् चार, पोिाक, तथा अन्य भत्ता: स्थानीय तहका पर्दालधकारीको सर, 
पोिाक, तथा अन्य भत्ता प्ररे्दि काननुमा भए वमोशजम हनुेछ । 

१२. पत्रपलत्रका तथा सञ् चार सयुवधाः 
(१) कायायलयले पर्दालधकारी तथा कमयचारीलाई स्रोतको उपलब्धता हेरी  पत्रपलत्रका खररर्द गरी 

उपलव्ध गराउन सक्नछे । 

(२) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतलाई मालसक पन्र सय रुपैयाँमा नबढाई सञ् चार सयुवधा 
वापतको रकम वा मोबाइल ररचाजयको सयुवधा उपलब्ध गराइनेछ । 

(३) कायायलयवाट उपलव्ध भएको सञ् चार खचय कायायलयको प्रयोजनको लालग मात्र प्रयोग 
गनुयपनेछ । 

१३. पोिाक भत्ता: स्थानीय तहका कमयचारीलाई प्रत्येक वषयको चैत्र मयहनामा पोिाक भत्ता वापत नेपाल 
सरकारका कमयचारीले पाए सरहको रकम उपलब्ध गराइनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेर्द-७ 
ताललम/गोयष्ठ/सेलमनार/काययिाला संचालन 

 

१४. ताललम/गोयष्ठ/सेलमनारः  

(१) वायषयक काययक्रम तथा वजटेमा समाविे भएका  ताललम/गोयष्ठ/सेलमनार जस्ता काययक्रमहरु 
उपलब्ध भएसम्म सरकारी हलमा न ैसञ्चालन गररनेछ। 

(२) स्वीकृत वायषयक काययक्रम अन्तगयत सञ्चालन हनुे काययक्रममा प्रशिक्षक, स्रोत व्यशक्त, सहभागी तथा 
काययपत्र प्रस्ततु कतायको पाररश्रलमक भकु्तानी रे्दहाय बमोशजम हनुेछ; 

(क)  प्रशिक्षक तथा काययपत्र प्रस्ततुकतायले रै्दलनक र्दईु सेसनको भकु्तानी ललन सक्नछेन ्तथा 
कक्षा अवलध कशम्तमा डेड घण्टाको हनुपुर्दयछ ।प्रलत सेसन रु र्दईुहजार रुपैया र काययपत्र 
तयारी रु एक हजारसम्म भकु्तानी गनय सयकनछे। 

(ख) काययक्रम संचालन गने स्थानीय तहभन्र्दा वायहरबाट प्रशिक्षक तथा स्रोत व्यशक्त 
बोलाउनपुरेमा लनजलाई लनयमानसुार आतेजाते यातायात खचय र रै्दलनक भत्ता तथा काययपत्र 
लनमायर् र सेसन सञ्चालन भत्ता उपलव्ध गराईने छ । 
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(ग) ताललम/गोयष्ठ/सेलमनार/काययिाला जस्ता काययक्रममापानी तथा खाजाको लालग प्रलतव्यशक्त 
प्रलतठर्दन बढीमा तीनसय पचास  रुपैयाँ र खाना खवुाउनपुने अवस्था भए खानाबापत 
बढीमापाचँ सय रुपैया ँसम्म खचय गनय सयकनेछ । 

(घ) काययक्रममा सहभगीहरुका लालग ताललम/गोष्ठीमसलन्र्द बापत सात कायय ठर्दन सम्मको 
लालगप्रलत सहभागी बढीमा र्दईु सय पचासको ताललम/गोष्ठी मसलन्र्द सामारी खररर्द गरी 
उपलब्ध गराउन सयकनछे । 

(ङ) संयोजक भत्ता प्रलतठर्दन एक हजार, सहयोगी भत्ता प्रलतव्यशक्त पाचँसय तथा यवयवध खचय 
(प्रमार् पत्र,  सरसफाई, व्यानर आठर्द ७ काययठर्दनको अनपुातमा ) पाचँ हजारसम्म खचय 
गनय सयकनेछ । 

(च) सकेसम्म सरकारी छात्रा/छात्रवासमा वसोबासको  व्यवस्था गनुय पछय । यसका लालग 
घर भाडामा ललन पाईने छैन । रै्दलनक भत्ता पाउने वाहेक व्यशक्तगत पहलमा वास वस्न ु
परेमा प्रलत सहभालग रै्दलनक एक हजारका र्दरले आवास भत्ता उपलव्ध गराउन सयकनेछ 
। 

(छ) पाँच यकलोलमटर टाढाबाट आउन ुपने सहभागीहरुलाई सावयजलनक यातायात बापतको खचय 
उपलव्ध हनुेछ । आवासीय काययक्रममा एकपटकको मात्र आतेजाते सयुवधा उपलब्ध 
गराइने छ । 

(ज) प्रलतवरे्दकको पाररश्रलमक एक ठर्दनको एक हजारको र्दरले उपलव्ध गराउन सयकनछे 
।प्रलतवरे्दन पेि गररसकेपलछ मात्र यस्तो रकम भकु्तानी हनुेछ । प्रलत काययक्रम तीन 
हजारमा नवढ्ने गरी प्रलतवेर्दन तयारी खचय भकु्तानी ठर्दन सयकनेछ ।कसैले पलन र्दोहोरो 
सयुवधा ललन पाउनछैेन । 

(३) प्रायवलधक यविषेज्ञ आवश्यक पने वा सेसन सञ्चालन गने आधाभन्र्दा बढी यवषय यवज्ञ बायहरबाट 
ललन ुपने अवस्थामा वा आवासीय रुपमा सञ्चालन गनुयपने काययक्रम कायायलयबाट सोझै  सञ्चालन 
गनय नसयकने भएमा प्रचललत सावयजलनक खररर्द सम्बन्धी कानून बमोशजमको प्रकृयाबाट सेवा खररर्द 
गरी तालीम गोष्ठी जस्ता काययक्रम सञ्चालन गनय सयकनेछ। 

 

पररच्छेर्द-८ 

पानी, लबजलुी, टेललफोन तथा घरभाडा सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१५. पानी,  लबजलुी, टेललफोन तथा घरभाडा 
(१) कायायलाय तथा पर्दालधकारीले पानी,  यवजलुी, टेललफोन जस्ता सयुवधाको प्रयोगमा लमतव्यययता 

अपनाउन ुपनेछ । 
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(२) कायायलयले पानी, लबजलुी तथा टेललफोनको यवल समयमै भकु्तानी गरी जररवाना नलतने र छुट 
सयुवधा ललने व्यवस्था लमलाउन ुपनेछ । 

(३) कायायलयको कामका बाहेक अनावश्यक रुपमा लबजलुी र टेललफोन प्रयोग गनुय हरैु्दन । 

(४) कायायलय प्रयोजनका लालग बाहेक घरभाडामा ललइने छैन।कायायलयमा उपलब्ध स्थानले नपगु 
हनुे अवस्थामा कारर् सयहत काययपाललकाको लनर्ययबाट कायायलयको कामको लालग घरभाडामा 
ललन ुपनेछ। 

(५) कायायलयको लालग घरभाडामा ललन ुपने अवस्थामा प्रचललत सावयजलनक खररर्द ऐन तथा खररर्द 
लनयमावली बमोशजमको प्रयक्रयाबाट घरभाडामा ललइनछे। 
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पररच्छेर्द- ९ 

खररर्द तथा शजन्सी व्यवस्थापन 

 

१६. खररर्द सम्वन्धी व्यवस्था : 
(१) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजले तोकेको अलधकृत कमयचारीको ललशखत आरे्दि लबना कसैले कुनै 

मालसामान खररर्द गनय, गराउन हुँरै्दन । 

(२) मालसामान खररर्द सम्बन्धी कारबाही िरुु गनुय अशघखररर्द एकाइलेमहािाखा, िाखाबाट आवश्यक पने 
वस्तहुरुको माग सिलन गरी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजले तोकेको अलधकृत कमयचारीबाट 
आवश्यक पने वस्तहुरुको कूल मागस्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजमको खररर्द मागमा रे्दहायका कुरा उल्लेख भएको हनु ुपनेछ: 

(क) मालसामानको प्रकार, गरु्स्तर, पररमार् सम्बन्धी यववरर्, 

(ख) मालसामान आवश्यक पने समय, 

(ग) खररर्दको अनमुालनत मूल्य, र 

(घ) मूल्य व्यहोररने स्रोत । 

(४) खररर्दको लालग आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खररर्द कारबाही िरुु गनुय हुँरै्दन । 

(५) कायायलयले साधारर्तया पेश्कीलाई लनरुत्सायहत गनुयपनेछ । पेश्की फर्छ्यौट नगरी र्दोहोयायएर पेश्की 
रकम ठर्दइन ेछैन । पेश्की रकम समयमै फर्छ्यौट गनुय प्रत्येक कमयचारीको कतयव्य हनुेछ। 

(६) खररर्दसम्बन्धीसम्पूर्यव्यवस्थासावयजलनकखररर्दऐन२०६३तथा लनयमावली बमोशजम हनुेछ । 

 

१७. शजन्सी व्यवस्थापन : 
(१)कायायलयमा प्राप्त प्रत्येक शजन्सी सामरीको वगीकरर् गरी सामानको यववरर् र मूल्य खलुाई महालेखा 

परीक्षकले स्वीकृत गरेको ढाँचामा लगत तयार गरी अलभलेख राख्नपुनेछ l 

(२) महािाखा/िाखामा रहेको कुनै मालसामान ममयत सम्भार गनुयपने भए सोको ललशखत जानकारी 
उपयोगकतायले प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतलाई ठर्दनपुनेछ । 

(3)स्थानीय तहको प्रत्यके िाखा/ महािाखा तथावडा कायायलयका प्रत्येक कोठामा भएका शजन्सी 
सामानको अलभलेख सोही कोठामा टाँस गनुयपनेछ । 

(४) खचय भएर नजाने प्रत्यके शजन्सी सामरीमा शजन्सी सष केत नम्बर उल्लेख गनुयपनेछ । 

(५) आलथयकवषय समाप्त भएको ३ मयहना लभत्र गतवषयको मौज्र्दात, चालवुषयको खररर्द,हस्तान्तरर् भई प्राप्त 
सामानको पररमार् र मूल्य एवम्सामानको अवस्था (सबतु,ममयत गनुयपने, लललाम गनुयपने र लमन्हा 
गनुयपने) खोली शजन्सी िाखाले शजन्सी प्रलतवेर्दन तयार गनुयपनेछ । 
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(६) उपर्दफा(५) बमोशजम तयार भएको प्रलतवेर्दनको आधारमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजले 
तोकेको अलधकृत कमयचारीले शजन्सी लनरीक्षर् गरी राय सझुाब सयहतको प्रलतवेर्दन प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृतलाई ठर्दनपुनेछ । 

(७)उपर्दफा(६) बमोशजमको प्रलतवरे्दन प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतले छलफलका लालग काययपाललकाको 
बैठकमा पेस गनुयपनेछ । 

(८)शजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचललत आलथयक कायययवलध ऐन तथा लनयमावली बमोशजम 
हनुेछ l 

 

 

पररच्छेर्द १० 
यवयवध 

 

१८.  लनजी सशचवालय सम्बन्धी व्यवस्था:-(१) अध्यक्ष/उपाध्यक्षको लनजी सशचवालयमा सहयोगी व्यवस्थापन 
गनय वढीमा महानगरपाललकाको प्रमखुको लालग तीस हजार, उपमहानगरपाललका प्रमखुको लालगपच्चीस 
हजार नगरपाललका प्रमखुको लालग बीस हजार र गाउँपाललकाको लालग अठार हजार मालसक खचय र 
उपाध्यक्षको लालग क्रमिःपच्चीस हजार, बीस हजार, अठार हजार र पन्र हजार मालसक खचय गनय 
सयकने छ ।उक्त रकम एकमषु्ठ रकम उपलब्ध गराउने वा लनजी सशचवालयको लालग कमयचारी राख्न े
मध्ये कुनै एक तररकाबाट मात्र खचय गनय सयकनेछ । 

१९. र्दघुयटना यवमा व्यवस्था:- र्दमकल, एम्बलेुन्स र नगरबस सञ् चालनको काममा तोयकएका कमयचारीको 
लालग कायायलयले रू्दघयटना बीमा गराउनेछ।  

२०. लनर्यय गरी खचय गनुय पने- कायायलयले स्वीकृत काययक्रम अन्तगयत कुन ैकाययक्रम, तालीम, गोष्ठी आठर्द 
सञ्चालन गर्दाय सावयजलनक खररर्द तथा आलथयक कायययवलध सम्बन्धी कानून बमोशजम अलधकारप्रपाप्त 
अलधकारीबाट लनर्यय गरेर मात्र सञ्चालन गनुय पनेछ। अलधकारप्राप्त अलधकारीको स्वीकृलत बेगर गरेको 
खचय भकु्तानी गररने छैन।  
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अनसूुची१ 

लनयम ९ को उपलनयम (१)सँग सम्बशन्धत 
   कमयचारीको लालग मालसक इन्धन सयुवधा     

इन्धन(पेिोल/लडजलेललटरमा) 

क्र.सं. तह/ पर्द महानगरपाललका उपमहानगर 
पाललका  

नगरपाललका गाउँपाललका 

१ प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृत(चारपाषर)े 

८० ८० ६० ६० 

२ अलधकृतस्तर(र्दिौं र एघारौं) 
(चारपाषर)े 

६० ६० ६०  

३ अलधकृतस्तर(आठौं र 
नवौं)(चारपाषर)े 

४० ४० ४० ४० 

४ अलधकृतस्तर (आठौं, नवौं, र्दिौं र 
एघारौं) (मोटरसाइकल/स्कुटर) 

१० १० १० १० 

४ अलधकृतस्तर ६ औ र ७ 
औ(मोटरसाइकल/स्कुटर) 

१० १० १० १० 

५ सहायकस्तर(मोटरसाइकल/स्कुटर) १० १० १० १० 
६ सहयोगी 

स्तर(मोटरसाइकल/स्कुटर) 
५ ५ ५ ५ 

 

इन्धन सयुवधा पाउने आधारहरु, 

१. पर्दालधकारी र कमयचारीको लालग कायायलयले उपलब्ध गराएको वा आफ्नै गाडी वा मोटरसाइकल 
हनुपुनेछ । 

२. मयहना भरी यवर्दामा रहेको अवस्थामा सो मयहनाको इन्धन उपलब्ध गराइने छैन । 

३. मालसक कोटा इन्धन सोही मयहना लभत्र नलगेमा अको मयहना थप हनुे छैन । 

४. र्दमकल,एम्बलेुन्स र सरसफाइका साधनमा आवश्यकता अनसुार इन्धन उपलब्ध गराइनेछ । 

५. कायायलयको सवारी साधन भएमा सलभयलसङ्गका लालग प्रत्येक तीन मयहनामा कार/शजपको लालग पाचँ 
ललटर मोयवल र प्रलत मोटरसाईकल एक ललटर मोयवल उपलव्ध हनुछे । 

६. चारपाष र ेवा सो भन्र्दा ठूला साधन सञ् चालनको लगबकु भरी तोयकएको अलधकारीले प्रमाशर्त गरेको 
हनुपुनेछ ।         

 
 

आज्ञाले 

                                                  मनोहर ढुङ्गाना 



खण्ड : ४ बाबबयाचौर म्याग्दी सखं्या:९ बिबि : २०७८ जठे २६ 

 

14 
 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


