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भाग-२ 
पौवादङुिा गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 
च्याङे्र ,भोजपरु 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

 

प्रस्तावनाः 
पौवादङुिा गाउँपामिकाको कायय सञ्चािनिाई प्रभावकारी बनाउन, उपिब्ि स्रोत सािनको पररचािन एवं प्रयोगिा 
पादयन्शयता,  मितव्यययता र प्रभावकाररता ल्याई आमथयक सशुासन कायि गनय तथा उत्पादनिूिक तथा प्रमतफियकु्त 
के्षत्रिा िगानी अमभवृयि गनय पौवादङुिा गाउँपामिकाको आमथयक कायययवमि मनयमित तथा व्यवन्स्थत गनय बनकेो 
कानून, 2074 को दफा ३१ र पौवादङुिा गाउँपामिकाको प्रशासकीय कायययवमि (मनयमित गने) ऐन, २०७५ 
को दफा ४ (१) बिोन्जि काययपामिकािे यो मनदेन्शका जारी गरेको छ । 
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पररच्छेद-१ 

संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भः- 
(क) यो मनदेन्शकाको नाि “पौवादङुिा गाउँपामिकाको काययसञ्चािन मनदेन्शका, 207८” रहेको छ । 

(ख) यो मनदेन्शका पौवादङुिा राजपत्रिा प्रकान्शत भएको मिमतदेन्ख िागू हनुेछ । 

२.  पररभाषा र व्याखयाः-  यवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस मनदेन्शकािाः- 
(क) “कियचारी” भन्नािे गाउँ काययपामिकाको काययिय र िातहतिा काययरत कियचारीिाई जनाउँछ । 

(ख) “ प्रशासमनक खचय” भन्नािे तिब, भत्ता, बैठक भत्ता, पोषाक, इधिन, मबिा, न्चयापान, 

काययशािा/तामिि/गोष्ठी/सेमिनार, सवारीसािन वा िेन्शनरी औजार िियत आदद जस्ता काययक्रि तथा 
अमतमथ सत्कार खचय िगायत हनुे दैमनक खचय जनाउँछ  । 

(ग) “पदामिकारी” भन्नािे गाउँ काययपामिकाका पदामिकारीहरुिाई जनाउने छ सो शब्दिे गाउँ सभाका 
सदस्यहरुिाई सिेत जनाउँछ । 

(घ) “बैठक” भन्नािे गाउँसभा वा गाउँ काययपामिका वा यवषयगत समिमतहरु वा वडा समिमत वा कुनै काननु 
वा नीमतगत व्यवस्था  बिोन्जि गदठत समिमत वा काययदिहरूको बैठक सम्झन ुपदयछ । 

(ङ)  “िधत्रािय” भन्नािे संघीय िामििा तथा सािाधय प्रशासन िधत्रािय सम्झन ुपछय । 
 

 

पररच्छेद-२ 

बैठक भत्ता सम्बधिी व्यवस्थाः- 
 

३. बैठकः- (१)  गाउँपामिकािा हनुे बैठकिा सहभागीहरुिे सङ्घ तथा प्रदेश कानूनिा तोयकएको अवस्थािा सोही 
बिोन्जि र सङ्घ तथा प्रदेश काननुिा नतोयकएको अवस्थािा देहाय बिोन्जि बैठक भत्ता तथा अधय सयुविा 
पाउँनेछन ्। 

(क) प्रचमित काननु तथा वायषयक काययक्रि बिोन्जि गदठत समिमत वा काययदिको बैठकका िामग िात्र 
बैठक भत्ता उपिब्ि गराउन सयकनछे । 

(ख) समिमत वा काययदि गठन गदाय नै बैठक भत्ता तथा खाजा सयुविा उपिब्ि गराउने गरी मनर्यय 
भएको अवस्थािा िात्र बैठक भत्ता तथा खाजा सयुविा उपिब्ि हनुेछ । कायायियिे काययसूची 
तोयकएको वा एजेण्डा यकटान भएको यवषयिा िात्र बैठक राख्न ुपनेछ । 

(ग) कायय प्रकृमत अनसुार सकेसम्ि मितव्ययी हनुे गरी बैठक राख्न ुपनेछ । 

(घ) समिमत वा काययदिका कुि सदस्य बाहेक सो संखयाको बढीिा पन्चस प्रमतशतिे हनु आउने संखयािा 
यवज्ञ, आिन्धत्रत सदस्य वा कियचारीिाई िात्र यस मनदेन्शका बिोन्जि बैठक भत्ता उपिब्ि गराइनेछ 
। 

(ङ) धयाययक समिमतको मनयमित बैठकिाई यस मनदेन्शकाको प्रयोजनका िामग बैठक िामनने छैन । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएता पमन कायायिय सियिा बसेको बैठकको बैठक भत्ता 
उपिब्ि गराइने छैन । 
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४. बैठक खचय सम्बधिी व्यवस्थाः- (१)  समिमत तथा काययदिका पदामिकारी तथा कियचारीहरुिे देहाय बिोन्जि 
प्रमतव्यन्क्त बैठक भत्ता पाउन ेछन ्। 

(क) अध्यक्ष/उपाध्यक्षको अध्यक्षतािा हनुे बैठकिा प्रमत बैठक रु. एक हजार  
(ख) अधय पदामिकारी वा कियचारीको अध्यक्षतािा हनु ेबैठकिा प्रमत बैठक रु. एक हजार  
(ग) यस मनयििा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापमन एक व्यन्क्तिे एक ददनिा बढीिा दईु वटा बैठकको 

िात्र बैठक भत्ता उपिब्ि गराइनेछ । 

(घ) बैठक भत्तािा मनयिानसुार करकट्टी हनुेछ । 

(२) बैठकिा सहभागी व्यन्क्तहरूको पानी तथा  खाजा खचय वापत बढीिा प्रमतव्यन्क्त दईु सय पचास रुपैयाँ  सम्ि 
खचय गनय सयकनछे । 

 
 

पररच्छेद-३ 

खाजा तथा अमतमथ सत्कार खचय सम्बधिी व्यवस्था 
 

५. खाजा खचयः  देहायको अवस्थािा स्थानीय तहका कियचारीिाई खाजा खचय उपिब्ि गराउन सयकनेछ । 

(क) कायायिय सियिा सम्पादन हनु नसक्न ेभनी प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे तोकेको मनददयष्ट कािको िामग 
िात्र कायायिय सिय अन्घ वा पमछ बैठक राख्न वा कायायियको अधय काििा िगाउन सयकनछे । प्रिखु 
प्रशासकीय अमिकृतको स्वीकृमत मबना रान्खएको बैठकको बैठक भत्ता खाजा खचय भकु्तानी हनुे छैन । 
कायायिय सिय बाहेक कम्तीिा दईु घण्टा अमतररक्त सिय कायय गरेको अवस्थािा िात्र खाजा खचय 
उपिब्ि गराइनछे । 

(ख)  अमतररक्त सियिा काि गनुय पने भएिा देहाय बिोन्जि खाजा तथा खाना खचय उपिब्ि गराउन वा सो 
बराबरको खाना तथा खाजा खचय गनय सयकनछे । 

(१) सावयजमनक मबदाको ददन भए प्रमतददन प्रमतव्यन्क्त बढीिा छ सय रुपैयाँ 
(२) कायायिय खलु्न ेददन भए प्रमतददन प्रमत व्यन्क्त बढीिा तीन सय रुपैयाँ 
(३) आठ घण्टा भधदा बढी अवमि मनरधतर बैठक बसेको अवस्थािा खाजा खचयिा थप पचास प्रमतशत 

सम्ि भकु्तानी गनय सयकनेछ । 

(ग)  धयाययक समिमतको बैठक बसेको ददन धयाययक समिमतका सदस्य तथा सहभागी कियचारीहरुिे दफा ४ 
को उपदफा (२) बिोन्जि खाजा खचयको सयुविा पाउने छन ्। 

(घ) यस दफािा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापमन रासन वापतको सयुविा मिएका वा बैठक भत्ता प्राप्त 
गरेका कियचारीिे खाजा खचय पाउने छैन । 

६. न्चयापान र अमतमथ सत्कार खचयः 
(१)  न्चयापान तथा अमतथी सत्कार वापत देहाय बिोन्जिका पदामिकारीिे देहाय बिोन्जिको रकििा नबढ्न े

गरी िामसक रुपिा यवयवि खचयको आदेश ददन सक्नेछन ्। 

(क)   गाउँपामिकाको कायायियिे रु. पचास हजार, 

(ख)  वडा कायायियिे रु. दश हजार । 
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(२) उपदफा (१) बिोन्जिको रकििा नबढ्ने गरी कायायिय व्यवस्थापन गने कियचारीिे न्जम्िा मिई सम्बन्धित 
पदामिकारीको अनिुमतिे कायायिय प्रयोजनका िामग िात्र खचयको आदेश ददन पाउनछे । 

(३)  उपदफा (१) र (२) िा उल्िेन्खत सीिा भधदा बढीको खचयको आदेश भएको अवस्थािा आिार र 
औन्चत्य सयहत काययपामिका बैठकिा पेश गनुय पनेछ । 

 

 पररच्छेद -४ 

दैमनक भत्ता तथा भ्रिर् खचय सम्बधिी व्यवस्था 
 

७. दैमनक भत्ता तथा  भ्रिर् खचयः कियचारीिे संघीय कानून बिोन्जिको दरिा दैमनक तथा भ्रिर् भत्ता पाउनेछन ्
। जनप्रमतमनिीको दैमनक तथा भ्रिर् भत्ता सम्बधिी व्यवस्था प्रदेश काननु बिोन्जि हनुेछ । दैमनक तथा 
भ्रिर् भत्ता सम्बधिी अधय व्यवस्था देहाय बिोन्जि हनुछे । 

(१)  सािारर्तया गाउँपामिका पदामिकारी/कियचारी सम्बन्धित कािको िामग यफल्डिा खयटन,ु खटाउन ुपदाय 
वा अनगुिन तथा सपुरीवेक्षर् गनुय पदाय भ्रिर् आदेश स्वीकृत गराएर िात्र जान ुपनेछ । स्वीकृत भ्रिर् 
आदेश यवना भ्रिर् खचय तथा दैमनक भत्ता भकु्तानी गररन ेछैन । 

(२)  देहायका पदामिकारीिे भ्रिर् वा काजको उद्दशे्य, अवमि र भ्रिर् गने सािन तोयक भ्रिर्   

    आदेश स्वीकृत गनय सक्नेछन ्। 

      (क) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत –                         गाउँपामिका अध्यक्ष, 

      (ख) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत बाहेकका अधय कियचारीहरु –   प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत  
(३)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा भएतापमन गाउँ के्षत्र बायहर भ्रिर् गनुय पदायको अवस्थािा   

    अध्यक्षको भ्रिर् आदेश गाउँ काययपामिकाबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(४) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतको सातददन भधदा बढी अवमिको गाउँ के्षत्र बायहरको भ्रिर् गनुय पने अवस्थािा 
संघीय िामििा तथा सािाधय प्रशासन िधत्रािय तथा प्रदेशको प्रिखु सन्चविाई जानकारी ददन ुपनेछ । 

(५) पदामिकारी तथा कियचारीको यवदेश भ्रिर् सम्बधिी व्यवस्था संघीय कानून बिोन्जि हनुेछ । 

(६)  कायायियको कािको मसिमसिािा बास बस्ने गरी कायायिय रहेको स्थानबाट कम्तीिा दश यकिोमिटर  
बायहरको क्षेत्रिा भ्रिर् वा काजिा खयटएको कियचारीहरुिे नेपाि सरकारिे तोकेको दर र प्रयक्रया 
बिोन्जिको दैमनक भत्ता तथा भ्रिर् खचय पाउनेछन ्। 

तर, पदामिकारी तथा कियचारीिे भ्रिर् गदाय सरकारी सवारी सािन प्रयोग भएको अवस्थािा यातायात खचय 
पाइने छैन । सावयजमनक सवारी सािनिा भ्रिर् गनुय परेिा प्रचमित भाडादर बिोन्जि रकि उपिब्ि 
गराईनेछ । 

(७) भ्रिर् खचय सम्बधिी फरफारक गनय वा भकु्तानी िाग गदाय अमनवायय रुपिा भ्रिर् प्रमतवेदन  

   कायायियिा पेश गनुय पनेछ । 

(८) सात ददनभधदा बढी अवमिको िामग पदामिकारी वा कियचारीिाई भ्रिर् वा काज खटाउन ु पने   
भएिा   भ्रिर् आदेश स्वीकृत गने पदामिकारीिे त्यसको स्पष्ट कारर् खोिी आफूभधदा एक तह िामथको 
अमिकारीको स्वीकृमत मिई भ्रिर् आदेश स्वीकृत गनुयपने छ । 
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तर, सात ददनभधदा बढी अवमिको िामग काज खटाउँदा एक तह िामथको पदामिकारीको स्वीकृमत मिन ु
पनेछ । 

(९)  सरकारी खचयिा भ्रिर् गने पदामिकारी वा कियचारीिे सम्भव भएसम्ि यकफायती र कि खन्चयिो बाटो वा 
सवारी सािन प्रयोग गरी भ्रिर् गनुय पनेछ । 

(१०)  दैमनक  भ्रिर्  भत्ता उपभोग गने कियचारीिे दैमनक भत्ता उपभोग गरेको अवमिभर यफल्ड भत्ता वा अधय 
कुनै यकमसिको भत्ता पाउन ेछैन । 

(११)  कुनै पदामिकारी वा कियचारीिे भ्रिर् वा काजिा रहेको अवमििा यवदा बसेिा त्यसरी यवदािा बस्दाको 
अवमििा मनजिे यस कानून बिोन्जि पाउन ेदैमनक भत्ता, भ्रिर् खचय पाउने छैन । 

(१२)  भ्रिर्िा खयटन ेपदामिकारी तथा कियचारीको भ्रिर् अमभिेख खाता कायायियिे व्यवन्स्थत रुपिा राख्न ु
पनेछ । 

(१३)  यस दफािा अधयत्र जनुसकैु कुरा  िेन्खएको भएतापमन स्थानीय तहका पदामिकारी तथा कियचारीको 
भ्रिर् सम्बधिी अधय व्यवस्था नेपाि सरकारको भ्रिर्  खचय मनयिाविी बिोन्जि हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद-५ 

पारवहन तथा ईधिन सयुविा सम्बधिी व्यवस्था 
८. पारवहन सयुविाः- 

(1) कायायियिा उपिब्ि सवारी सािन कियचारीको न्जम्िेवारी र मनजहरुिे सम्पादन गनुयपने कायय चापको 
आिारिा सिधयाययक रुपिा उपिब्ि गराउन े न्जम्िेवारी प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतको हनुेछ ।प्रिखु 
प्रशासकीय अमिकृतिे कायायियको नाििा रहेको तथा भाडािा मिई वा अधय कुनै तररकािे कायायियिे 
प्रयोगिा ल्याएको सवारी सािन सरकारी कािको िामग िात्र प्रयोगिा ल्याउने व्यवस्था मििाउन ुपनेछ 
। 

(2) कायायियिे प्रिखु  प्रशासकीय अमिकृतिाई कायायियको कािको प्रयोजनको िामग उपिब्ि भए सम्ि 
एक चारपाङ्र ेसवारी सािन उपिब्ि गराउने छ । 

(3) कायायियिा सवारर सािनको उपिब्िता नभएिा आमथयक वषयको प्रारम्भिै िापदण्ड तय गरी कायायियिे 
धयूनति िूल्यिा न्जप/कार भाडािा मिन सक्नछे । 

(4) कायायियका शाखा प्रिखु, वडा सन्चव र स्वास््य संस्था ईधचाजय र ईन्धजमनयरीङ सेवािा मनयकु्त भई 
प्रायवमिक कायय गरररहेका कियचारीहरूिाई कायायियबाट उपिब्ि भएसम्ि सवारी सािनको व्यवस्था 
गररनेछ । 

(५) कुनै पदामिकारी वा कियचारीिे सरकारी सवारी सािन कायायियको काि बाहेक अधय प्रयोजनिा प्रयोग 
गनय पाइने छैन । सरकारी सवारी सािनको यहफाजत गरी सरुन्क्षत राख्न ुसम्बन्धित सवारर सािन बझुी 
मिन ेकियचारीको न्जम्िेवारी हनेछ । सावयजमनक यवदाको ददन कायायियबाट उपिब्ि गराइएको सवारी 
पास मबना कायायियको सवारी सािन सञ्चािन गनय पाईन ेछैन । 

(६) कायायियिे काननु बिोन्जि सवारी सािनको राजस्व मतनय, मबिा गने, प्रदषुर् जाँच गरी सवारी सािन चसु्त 
दरुुस्त राख्न ेव्यवस्था मििाउनेछ । 
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(७) सरकारी सवारी सािन प्रयोग गने कियचारीिाई मनजिे प्रयोग गरेको सवारी सािनको िामग िियत आदेश 
र िियत मबि बिोन्जि कार/न्जपको बढीिा बायषयक दईुिाख पचास हजार र िोटरसाईकि वा स्कुटरको 
िामग बढीिा वायषयक तीस हजारिा नबढ्न ेगरी िियत खचय उपिब्ि गराइनेछ ।यस भधदा बढी रकिको 
सवारी सािनको िियत सम्भार वापतको रकि भकु्तानी गनुय पने अवस्थािा गाउँ काययपामिकाको मनर्यय 
बिोन्जि हनुेछ । 

(८) सरकारी सवारी सािनिा मनजी नम्बर प्िेट राख्न पाईने छैन । 

 

९. इधिन सयुविाः 
(1) सरकारी तथा मनजी सवारी सािन प्रयोग गरी मनयमित रुपिा कायायियिा आउने कियचारीिाई अनसूुची 

१ बिोन्जिको इधिन सयुविा उपिब्ि हनुेछ । 

(2) मनजी सवारी सािन प्रयोग गने कियचाररहरुिे इधिन सयुविा मिन चाहेिा आफुिे प्रयोग गरेको सवारी 
सािनको ब्ि ुबकुको छायाँप्रमत र सवारी चािक अनिुमतपत्र प्रमतमियप अमनवायय रुपिा कायायियिा पेश 
गनुय पनेछ ।ब्िूबकुको र सम्बन्धित कियचारीको नाििा रहेको सवारी चािक अनिुमतपत्रको छायाँप्रमत 
पेश नगरे सम्ि इधिन बापतको सयुविा उपिब्ि गराइन ेछैन । 

(३) कायायियिे इधिन सयुविा यवतरर्को अमभिेख अद्यावमिक गरी राख्न ुपनेछ । 

 

10. सवारी सािन सम्बधिी अधय व्यवस्थाः 
(1) सवारी सािनको सयुविा प्राप्त गने वा उपिब्ि गराउन ुपने पदामिकारी तथा कियचारीिाई कायायियिा 

उपिब्ि सवारी सािन प्रयोग गने व्यवस्था मििाइने छ । कायायियिा सवारी सािन उपिब्ि नभएको 
अवस्थािा कायायियिा श्रोत उपिब्िताको अवस्था हेरी देहाय बिोन्जिको िापदण्डमभत्र रही सवारी सािन 
खररद गनय सयकनेछ । 

(क) राजपत्रांयकत ततृीय शे्रर्ीको प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिाई सत्तरी िाख रुपैयाँ सम्िको सवारी 
सािन । 

(ख) (१) (क) बिोन्जिको चारपाङ्र ेसावारी सािन तत्काि खरीद वा उपिब्ि हनु नसकेिा रा.प.ततृीय 
शे्रर्ीको प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिाई िोटरसाईकि २०० मस.मस. सम्ि । 

(२) कायायियका सवारी सािन मनयमित रुपिा िियत सम्भार गरी चाि ुहाितिा राख्नपुनेछ । कायायियबाट 
नयाँ सवारी सािन खररदिाई मनरुत्साहन गररनेछ । कायायियिे नयाँ सवारी सािन खररद गनुय पने 
अवस्थािा ईिेन्क्िकि तथा वातावरर् िैत्री सवारी सािन खररद तथा प्रयोगिा जोड ददइनेछ । 

 

 

पररच्छेद-६ 

सञ्चार, पोशाक, प्रोत्साहन भत्ता सम्बधिी व्यवस्था 
११. स्थानीय तहका पदामिकारीको सञ्चार,पोशाक तथा अधय भत्ताः स्थानीय तहका पदामिकारीको सञ्चार, पोशाक 

तथा अधय भत्ता प्रदेश कानूनिा भए बिोन्जि हनुेछ । 

१२. पत्रपमत्रका तथा सञ्चार सयुविाः 
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(१) कायायियिे पदामिकारी तथा कियचारीिाई श्रोतको उपिब्िता हेरी पत्रपमत्रका खररद गरी उपिब्ि 
गराउन सक्नछे । 

(२) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिाई िामसक दईुहजार पाँच सय रुपैयाँिा नबढाई सञ्चार सयुविा बापतको 
रकि वा िोबाइि ररचाजयको सयुविा उपिब्ि गराइनेछ । 

(३) शाखा प्रिखुहरूिाई िामसक पाँच सय रुपैया र वडा सन्चवहरूिाई िामसक एकहजार रुपैयािा नबढाई 
सञ्चार सयुविा बापतको रकि वा िोवायि ररचाजयको सयुविा उपिब्ि गराईने छ । 

(३) कायायियबाट उपिब्ि भएको सञ्चार खचय कायायियको प्रयोजनको िामग िात्र प्रयोग गनुयपने छ । 

१३. पोशाक भत्ताः स्थानीय तहका कियचारीिाई प्रत्येक वषयको चैत्र ियहनािा पोशाक भत्ता वापत नेपाि 
सरकारका कियचारीिे पाए सरहको रकि उपिब्ि गराइनेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

तामिि/गोष्ठी/सेमिनार/काययशाखा संचािन 

१४. तामिि/गोयष्ठ/सेमिनारः 
(1) बायषयक काययक्रि तथा बजेटिा सिावेश भएका तामिि/गोयष्ठ/सेमिनार जस्ता काययक्रिहरु उपिब्ि 

भएसम्ि सरकारी हििा नै सञ्चािन गररनेछ । 

(२) स्वीकृत वायषयक काययक्रि अधतगयत सञ्चािन हनुे काययक्रििा प्रन्शक्षक, स्रोत व्यन्क्त, सहभागी तथा काययपत्र 
प्रस्ततु कतायको पाररश्रमिक भकु्तानी देहाय बिोन्जि हनुछेः 
(क) प्रन्शक्षक तथा काययपत्र प्रस्ततुकतायिे दैमनक दईु सेसनको भकु्तानी मिन सक्नछेन ्तथा कक्षा अवमि 

कन्म्तिा डेड घण्टाको हनुपुदयछ । प्रमत सेसन एक हजार रुपैया र काययपत्र तयारी वापतको पमन 
एक हजार रुपैयासम्ि भकु्तानी गनय सयकनेछ । 

(ख) काययक्रि संचािन गने स्थानीय तहभधदा बायहरबाट प्रन्शक्षक तथा स्रोत व्यन्क्त बोिाउन ुपरेिा 
मनजिाई मनयिानसुार आतेजाते यातायात खचय र दैमनक भत्ता तथा काययपत्र मनिायर् र सेसन सञ्चान 
भत्ता उपिब्ि गराइन ेछ । 

(ग) तामिि/गोष्ठी/सेमिनार/काययशािा जस्ता काययक्रििा पानी तथा खानाको िामग प्रमतव्यन्क्त प्रमतददन 
बढीिा दईुसय रुपैयाँ र खाना खवुाउनपुने अवस्था भएिा खाना वापत बढीिा तीन सय पचास 
रुपैयाँ सम्ि खचय गनय सयकनछे । 

(घ) काययक्रििा सहभागीहरुका िामग तामिि/गोयष्ठ िसिधद वापत सात कायय ददन सम्िको िामग प्रमत 
सहभागी बढीिा दईु सय पचासको तामिि/गोयष्ठ िसिधद सािारी खररद गरी उपिब्ि गराउन 
सयकनछे । 

(ङ) संयोजक भत्ता प्रमतददन एक हजार, सहयोगी भत्ता प्रमतव्यन्क्त पाँचसय तथा यवयवि खचय (प्रिार् पत्र, 

सरसफाई, ब्यानर आदद ७ काययददनको अनपुातिा) पाँच हजार सम्ि खचय गनय सयकनेछ । 

(च) सकेसम्ि सरकारी गेष्टहाउसिा बसोबासको व्यवस्था गनुय पछय । यसका िामग घर भाडािा मिन 
पाईने छैन । दैमनक भत्ता पाउने बाहेक व्यन्क्तगत पहििा बास बस्न ुपरेिा प्रमत सहभामग दैमनक 
चार सयका दरिे आवास भत्ता उपिब्ि गराउन सयकनछे । 
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(छ) पाँच यकिोमिटर टाढाबाट आउन ुपने सहभागीहरुिाई सावयजमनक यातायात बापतको खचय उपिब्ि 
हनुेछ । आवासीय काययक्रििा एकपटकको िात्र आतेजाते सयुविा उपिब्ि गराइनछे । 

(ज) प्रमतवेदकको पाररश्रमिक एक ददनको एक हजारको दरिे उपिब्ि गराउन सयकनछे । प्रमतवेदन 
पेश गररसकेपमछ िात्र यस्तो रकि भकु्तानी हनुेछ । प्रमत काययक्रि तीन हजारिा नबढ्ने गरी 
प्रमतवेदन तयारी खचय भकु्तानी ददन सयकनेछ । कसैिे पमन दोहोरो सयुविा मिन पाउनछैेन । 

(३) प्रायवमिक यवशेषज्ञ आवश्यक पने वा सेसन सञ्चािन गने आिारभधदा बयढ यवषय यवज्ञ बायहरबाट मिन ु
पने अवस्थािा वा आवासीय रुपिा सञ्चािन गनुयपने काययक्रि कायायियबाट सोझै सञ्चािन गनय 
नसयकन ेभएिा प्रचमित साजयमनक खररद सम्बधिी कानून बिोन्जिको प्रयक्रयाबाट सेवा खररद गरी 
तामिि गोष्ठी जस्ता काययक्रि सञ्चािन गनय सयकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-८ 

पानी, मबजिुी, टेमिफोन तथा घरभाडा सम्बधिी व्यवस्था 
१५. पानी, मबजिुी, टेमिफोन तथा घरभाडाः 

(१) कायायिय तथा पदामिकारीिे पानी,  मबजिुी,  टेमिफोन जस्ता सयुविाको प्रयोगिा मितव्यययता अपनाउन ु
पनेछ । 

(२) कायायियिे पानी, मबजिुी तथा टेमिफोनको मबि सियिै भकु्तानी गरी जररवाना नमतने र छुट सयुविा मिन े
व्यवस्था मििाउन ुपनेछ । 

(३) कायायियको कािका बाहेक अनावश्यक रुपिा मबजिुी र टेमिफोन प्रयोग गनुय हुदैँन । 

(४) कायायिय प्रयोजन र कियचारी आवास प्रयोजनका िामग बाहेक घरभाडािा मिइने छैन । कायायियिा 
उपिब्ि स्थानिे नपगु हनु ेअवस्थािा कारर् सयहत काययपामिकाको मनर्ययबाट कायायियको कािको िामग 
घरभाडािा मिन ुपनेछ । 

(५) कायायियको िामग घरभाडािा मिन ुपने अवस्थािा प्रचमित सावयजमनक खररद ऐन तथा खररद मनयिाविी 
बिोन्जिको प्रयक्रयाबाट घरभाडिा मिइनेछ । 

 

पररच्छेद -9 

खररद तथा न्जधसी व्यवस्थापन 

१६. खररद सम्बधिी व्यवस्थाः 
(१) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत वा मनजिे तोकेको अमिकृत कियचारीको मिन्खत आदेश मबना कसैिे कुनै 

िािसािान खररद गनय, गराउन हुँदैन । 
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(२) िािसािान खररद सम्बधिी कारबाही शरुु गनुय अन्घ खररद एकाइिे िातहत कायायिय, वडा कायायिय, 
शाखा उपशाखा तथा एकाईहरूबाट आवश्यक पने वस्तहुरुको िाग सङ्किन गरी प्रिखु प्रशासकीय 
अमिकृत वा मनजिे तोकेको अमिकृत कियचारीबाट आवश्यक पने वस्तहुरुको कुि िाग स्वीकृत 
गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको खररद िागिा देहायका कुरा उल्िेख भएको हनु ुपनेछः 
(क)  िािसािानको प्रकार, गरु्स्तर, पररिार् सम्बधिी यववरर्, 

(ख) िािसािान आवश्यक पने सिय, 

(ग) खररदको अनिुामनत िूल्य, र 

(घ) िूल्य व्यहोररने स्रोत । 

(४) खररदको िामग आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खररद कारबाही शरुु गनुय हुदैँन । 

(५) कायायियिे सािारर्तया पेश्कीिाई मनरुत्सायहत गनुयपनेछ । पेश्की फछययौट नगरी दोहोयायएर पेश्की 
रकि ददइन ेछैन । पेश्की रकि सियिै फछययौट गनुय प्रत्येक कियचारीको कतयव्य हनुेछ । 

(६) खररद सम्बधिी सम्पूर्य व्यवस्था सावयजमनक खररद ऐन, 2063 तथा मनयिाविी बिोन्जि हनुेछ । 

(१७) न्जधसी व्यवस्थापनः 
(१) कायायियिा प्राप्त प्रत्येक न्जधसी सािारीको वगीकरर् गरी सािानको यववरर् र िूल्य खिुाई  िहािेखा 

परीक्षकको कायायियिे स्वीकृत गरेको ढाँचािा िगत तयार गरी अमभिेख राख्नपुनेछ । 

(२) शाखा वा िातहत कायायियिा रहेको कुनै िािसािान िियत सम्भार गनुयपने भए सोको मिन्खत जानकारी 
उपयोगकतायिे प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिाई ददनपुनेछ । 

(३) स्थानीय तहको प्रत्येक शाखा तथा वडा कायायियका प्रत्येक कोठािा भएका न्जधसी सािानको अमभिेख 
सोही कोठािा टाँस गनुयपने छ । 

(४) खचय भएर नजाने प्रत्येक न्जधसी सािारीिा न्जधसी सङे्कत नम्बर उल्िेख गनुयपनेछ । 

(५) आमथयक वषय सािाप्त भएको ३ ियहना मभत्र गतबषयको िौज्दात, चाि ुबषयको खररद, हस्ताधतरर् भई प्राप्त 
सािानको पररिार् र िूल्य एवि ्सािानको अवस्था (सबतु, िियत गनुयपने, मििाि गनुयपने र मिधहा 
गनुयपने) खोिी न्जधसी शाखािे न्जधसी प्रमतवेदन तयार गनुयपनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोन्जि तयार भएको प्रमतवेदनको आिारिा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत वा मनजिे 
तोकेको अमिकृत कियचारीिे न्जधसी मनररक्षर् गरी राय सझुाव सयहतको प्रमतवेदन प्रिखु प्रशासकीय 
अमिकृतिाई ददनपुनेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोन्जिको प्रमतवेदन प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे छिफिका िामग काययपामिकाको 
बैठकिा पेश गनुयपनेछ । 

(८) न्जधसी व्यवस्थापन सम्बधिी अधय व्यवस्था प्रचमित आमथयक कायययविी ऐन तथा मनयिाविी बिोन्जि 
हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद-10 

यवयवि 
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१८. दघुयटना मबिा व्यवस्थाः- दिकि, एम्बिेुधस र गाउँबस सञ्चािनको काििा तोयकएका कियचारीको िामग 
कायायियिे दघुयटना बीिा गराउनेछ । 

१९. मनर्यय गरी खचय गनुय पनेः- कायायियिे स्वीकृत काययक्रि अधतगयत कुनै काययक्रि, तामिि, गोष्ठी आदद सञ्चािन 
गदाय सावयजमनक खररद तथा आमथयक कायययवमि सम्बधिी काननु बिोन्जि अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट मनर्यय 
गरेर िात्र सञ्चािन गनुय पनेछ । अमिकार प्राप्त अिकारीको न्स्वकृमत बेगर गरेको खचय भकु्तानी गररने छैन 
। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 अनसूुची १ 

मनयि ९ को उपमनयि (१) सँग सम्बन्धित 

कियचारीको िामग िामसक इधिन सयुविा 
इधिन  

क्र.स. तह/पद (पेिोि/मडजेि मि.) 
1 प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत (चारपाङ्र)े १०0 

२ प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत (दईुपाङ्र ेिोटरसाईकि) ३० 
३ अमिकृतस्तर (६ औ ंर ७ औ)ं (िोटरसाइकि/स्कुटर) १५ 
४ सहायकस्तर (िोटरसाइकि/स्कुटर) 1२ 
५ सहयोगीस्तर (िोटरसाइकि/स्कुटर) ७ 
६ प्रायवमिक\पूवायिार र योजना अनगुिन तथा िूल्याङ्कन शाखािा काययरत 

कियचारीहरूका िामग िामथ उल्िेन्खत परीिार्का अमतररक्त आवश्यक परे  
बढीिा थप  

१० 

 
इधिन सयुविा पाउन ेआिारहरुः- 

१. पदामिकारी र कियचारीको िामग कायायियिे उपिब्ि गराएको वा आफ्नै गाडी वा िोटरसाइकि 
हनुपुनेछ । 
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२. ियहना भरी यवदािा रहेको अवस्थािा सो ियहनाको इधिन उपिब्ि गराइने छैन । 

3. िामसक कोटा इधिन सोही ियहना मभत्र निगेिा अको ियहना थप हनुे छैन । 

४. दिकि, एम्बिेुधस र सरसफाईका सािनिा आवश्यकता अनसुार इधिन उपिब्ि गराइनेछ । 

५. कायायियको सवारी सािन भएिा समभयमसङ्गका िामग प्रत्येक तीन ियहनािा कार/न्जपको िामग पाँच मिटर 
िोमबि र प्रमत िोटरसाईकि एक मिटर िोमबि उपिब्ि हनुेछ । 

6. चारपाङ्र ेवा सो भधदा ठुिा सािन सञ्चािनको िगबकु भरी तोयकएको अमिकारीिे प्रिान्र्त गरको 
हनुपुनेछ । 

 

 

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतः- संवत ्२०७८ साि पौष १२ रोज ५ 

 

आज्ञािे 

रिेश राई 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 

 


