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प्रताऩऩयु गाउॉऩालरका 
  



प्रताऩऩयु गाउॉऩालरकाको आलथिक कामिसॊचारन लनदेशिका, 2077 

प्रस्तावना  ्प्रताऩऩयु गाउॉऩालरकाको कामिसॊचारनराई प्रबावकायी फनाउन , उऩरव्ध स्रोत साधनको ऩरयचारन एवॊ 
प्रमोगभा ऩायदशििता, लभतव्मयमता य प्रबावकारयता ल्माई आलथिक सिुासन कामभ गनि  तथा उत्ऩादनभरुक तथा 
प्रलतपरमकु्त ऺेत्रभा रगानी को अलबवयृि सलुनशित  गनि प्रताऩऩयु गाउॉऩालरकाको प्रिासकीम कामियवलध (लनमलभत 
गने) ऐन, २०७७ को दपा ४ फभोशजभ कामिऩालरकारे मो लनदेशिका जायी गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद- १ 

सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब 
१. सॊशऺॊप्त नाभ य प्रायम्ब-् 

(क) मो लनदेशिकाको नाभ “प्रताऩऩयु गाउॉऩालरकाको कामिसॊचारन लनदेशिका,२०७७” यहेको छ ।  

(ख) मो लनदेशिका कामिऩालरकाको फैठकफाट ऩारयत बएको लभलतदेशख राग ुहनुेछ ।  

 

२. ऩरयबाषा य ब्माखमा -् यवषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस लनदेशिकाभा्- 

(क) कभिचायी बन्नारे गाउॉ कामिऩालरकाको कामािरमभा कामियत कभिचायीहरुराई जनाउॉछ ।  

(ख) प्रिासलनक खचि बन्नारे  तरफ,  बत्ता, फैठक बत्ता , ऩोिाक, इन्धन, फीभा, शचमाऩान, 
कामििारा/तालरभ/गोष्ठी/सेलभनायजस्ता कामिक्रभ तथा अलतलथ सत्काय खचि रगामत कामािरमभा 
हनुदैेलनक खचि जनाउॉछ ।  

(ग) ऩदालधकायी बन्नारे गाउॉ कामिऩालरकाका ऩदालधकायीहरुराई जनाउने छ ।सो िव्दरे गाउॉ 
सबाका सदस्महरुराई सभेत जनाउॉछ। 

(घ) फैठक बन्नारे गाउॉसबा वा गाउॉ कामिऩालरका वा यवषमगत सलभलतहरु वा वडा सलभलत वा कुनै 
काननुी वा नीलतगत ब्मवस्था फभोशजभ गठठत सलभलत वा कामिदरहरुको फैठक सम्झन ुऩदिछ । 

(ङ) भन्त्रारम बन्नारे सॊघीम भालभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्त्रारम सम्झन ुऩछि । 

 

ऩरयच्छेद-२ 

फैठक सम्वन्धी व्मवस्था 
 

३. वैठक्(1)प्रचलरत काननुभा खचिको लनशित भाऩदण्ड नतोयकएको अवस्थाभा स्थानीम तहको फैठक बत्ताको 
व्मवस्था देहामवभोशजभको आधायभा हनुेछ । 

(क) प्रचलरत काननु वा कामिऩालरकाको फैठक वा अध्मऺको लनणिमफाट गठठत सलभलत वा कामिदरको 
फैठकका रालग भात्र फैठक बत्ता उऩरव्ध गयाउन सयकनेछ । 



(ख) सलभलत वा कामिदर गठन गदाि नै फैठक बत्ता तथा खाजा सयुवधा उऩरब्ध गयाउने गयी लनणिम 
बएको अवस्थाभा भात्र फैठक बत्ता तथा खाजा सयुवधा उऩरब्ध गयाइनेछ। फैठकको कामिसचुी 
तोयकएको वा एजेण्डा यकटान बएको यवषमभा भात्र फैठक याख्न ुऩनेछ । 

(ग) कामिप्रकृलत अनसुाय न्मूनतभ सदस्म बएको य लभतव्ममी हनुे गयी फैठक याख्न ुऩनेछ । 

(घ) सलभलत वा कामिदरका कूर सदस्म सङ्खखमाको फढीभा ऩचास प्रलतितरे हनु आउने सङ्खखमाभा 
यवऻ, आभशन्त्रत सदस्म वा कभिचायीराई भात्र मस लनदेशिका फभोशजभ फैठक बत्ता उऩरब्ध 
गयाइनेछ।  

(ङ) न्मायमक सलभलतको लनमलभत इजरास य लनमलभत फैठकराई मस लनदेशिकाको प्रमोजनका रालग 
फैठक भालनने छैन । 

(२)उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन कामािरम सभमभा फसेको फैठकको फैठक बत्ता 
उऩरब्ध गयाइने छैन।  

 

४. फैठक बत्ता तथा खाजा खचि सम्वन्धी ब्मवस्था -्(१)सलभलत तथा कामिदरका ऩदालधकायी तथा कभिचायीहरुरे 
देहाम फभोशजभ प्रलतब्मशक्त फैठक बत्ता ऩाउने छन ।  

(क) अध्मऺ वा उऩाध्मऺको अध्मऺताभा हनुे फैठकभा प्रलत फैठक रु ऩन्र सम, 
(ख) अन्म ऩदालधकयी वा कभिचायीको अध्मऺताभा हनुे फैठकभा रु वाह्र सम , 
(ग) फैठकभा सहमोगी कभिचायीराई फैठक व्मवस्थाऩनको काभभा रगाए वाऩत प्रलत फैठक एक 

जनाराई सात सम रुऩैंमाका दयरे बत्ता उऩरव्ध गयाउन सयकने छ । 

(घ) मस लनमभभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन एक व्मशक्तरे एक ठदनभा फढीभा दईु वटा 
फैठकभा भात्र सहबागी बई बत्ता लरन सक्नेछ । 

(ङ) फैठक बत्ताभा लनमभानसुाय कय कट्टी हनुेछ । 

(२) फैठकभा सहबागी व्मशक्तहरुको ऩानी तथा खाजा खचिवाऩत फढीभा प्रलत व्मशक्त दईु सम ऩचास 
रुऩैमाॉसम्भ खचि गनि सयकने छ । 

ऩरयच्छेद-३ 

खाना खाजा तथा अलतलथ सत्काय 
 

५. खाना तथा खाजा खचि् 
१. देहामको अवस्थाभा स्थानीम तहका कभिचायीराई खाना तथा खाजा खचि उऩरव्ध गयाउन सयकनेछ । 



(क)  कामािरम सभमभा सम्ऩादन हनु नसक्ने बनी प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे तोकेको लनठदिष्ट काभको 
रालग भात्र फैठक याख्न ुऩनेछ। प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको स्वीकृलत लफना याशखएको फैठकको खाना 
तथा खाजा खचि बकु्तानी  हनुे छैन। कामािरम सभम वाहेक कशम्तभा दईुघण्टा अलतरयक्तसभम कामि 
गयेको अवस्थाभा भात्र खाना तथा खाजा खचि गनि सयकनेछ। ।  

(ख) अलतरयक्त सभमभा काभ गनुि ऩने बएभा देहाम वभोशजभ खाजा तथा खाना खचि वाऩत उऩरव्ध गयाईने 
छ । 

(१) साविजलनक यवदाको ठदन बए प्रलतठदन प्रलतव्मशक्त ऩाॉच सम रुऩैंमा ।  

(२) कामािरम खलु्ने ठदन बए प्रलतठदन प्रलतव्मशक्त दईु सम रुऩैंमा । 

(३) रगाताय ८ घण्टा बन्दा फढी अवलध लनयन्तय फैठक फसेको अवस्थाभा खाना तथा खाजा खचिभा 
थऩ ऩचास प्रलतितसम्भ बकु्तानी गनि सयकनेछ।  

(ग) न्मायमक सलभलतको इजरास फसेको ठदन कभिचायीहरुरे उऩलनमभ ( ४) फभोशजभ खाजा खचि ऩाउने 
छन ्।  

(घ) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन यासन वाऩतको सयुवधा लरएका कभिचायीरे खाना तथा 
खाजा खचिको सयुवधा उऩरव्ध हनुे छैन । 

 

६. शचमाऩान य अलतलथ सत्काय खचि्- 

(१) शचमाऩान तथा अलतलथ सत्काय फाऩत  देहाम फभोशजभका ऩदालधकायीरे भालसक अॊकभा नफढ्ने गयी 
यवयवध खचिको आदेि ठदन सक्नेछन ्।  

(क) गाउॉऩालरका अध्मऺरे ऩन्र हजाय, 
(ख) उऩाध्मऺरे दि हजाय 
(ग) गाउॉऩालरकाको कामािरमरे दिहजाय 

(घ) वडाअध्मऺ/वडा कामािरमरे ऩाॉच हजाय 
(२)  उपदपा (१) फाभोशजभको खचि ऩदालधकायीको कामािरम ब्मवस्थाऩन गने कभिचायीरे शजम्भा 

लरई कामािरम प्रमोजनकारालग भात्र खचि रेख्न ऩाउनेछ। 

(३) दपा (१) भा उल्रेशखत सीभा बन्दा फढीको खचिको आदेि बएको अवस्थाभा आधाय य औशचत्म 
सयहत कामिऩालरका फैठकभा ऩेि गनुि ऩनेछ । कामिऩालरकाको स्वीकृलत नब ई त्मस्तो यकभ 
बकु्तानी हनुे छैन । 

(४) गाउॉ कामिऩालरका कामािरमका ऩदालधकायी तथा कभिचायीहरुको रालग शचमा तथा ऩानीको व्मवस्था 
कामािरमरे लभराउन सक्नेछ ।  

ऩरयच्छेद ४ 



भ्रभण तथा बत्ता सम्वन्धी व्मवस्था 
७. दैलनक बत्ता तथा भ्रभण खचि्- 

(१) जनप्रलतलनलध फाहेकका कभिचायीको भ्रभण खचि तथा दैलनक बत्ता मसै लनदेशिका फभोशजभ 
हनुेछ। जनप्रलतलनलधको दैलनक तथा भ्रभण बत्ता सम्फन्धी व्मवस्था प्रदेि कानून फभोशजभ 
हनुेछ।  

(२) साधायणतमा गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायी/कभिचायी सम्वशन्धत काभको रालग यपल्डभा खयटन,ु 
खटाउन ुऩदाि वा अनगुभन तथा सऩुयीवेऺण गनुि ऩदाि भ्रभण आदेि स्वीकृत गयाएय भात्र जान ु
ऩनेछ ।स्वीकृत भ्रभण आदेिलफना भ्रभणखचि तथा दैलनक बत्ता बकु्तानी गरयने छैन।  

(३) देहामका ऩदालधकायीरे भ्रभण वा काजको उदे्दश्म , अवलध य भ्रभण गने साधन तोकी भ्रभण 
आदेि स्वीकृत गनि सक्नेछन।  

(क) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत     –अध्मऺ 

(ख) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत फाहेकका अन्म कभिचायीहरु  –प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत  

(४) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया बएताऩलन गाउॉऩालरका ऺेत्रफायहय भ्रभण गनुि ऩदािको अवस्थाभा 
अध्मऺको भ्रभण आदेि गाउॉ कामिऩालरकाफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ । 

(५) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन गाउॉऩालरका ऺेत्रफायहय भ्रभण गनुि ऩदाि 
प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत रे सॊघीम भालभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्त्रारमको सशचव वा 
भन्त्रारमको कभिचायी प्रिासन भहािाखा प्रभखु वा प्रदेिको प्रभखु सशचववाट भ्रभण आदेि 
स्वीकृत गयाउन सक्नेछ ।  

(६) ऩदालधकायी तथा कभिचायीको यवदेि भ्रभण सम्वन्धी व्मवस्था सॊघीम कानून फभोशजभ हनुेछ ।  

(७) कामािरमको काभको शिरशिराभा वास फस्ने गयी  कामािरम यहेको स्थानफाटकम्तीभा ऩन्र 
यकरोलभटय फायहयको ऺेत्रभा भ्रभण गने कभिचायीहरुरे नेऩार सयकायरे तोकेको दय य प्रयक्रमा 
फभोशजभ भ्रभण गदाि राग्ने खचि य दैलनक बत्ता ऩाउनेछन ्। 

तय,ऩदालधकायी तथा कभिचायीरे भ्रभण गदाि सयकायी सवायी साधन प्रमोग बएको अवस्थाभा 
अन्म मातामात खचि ऩाईने छैन । साविजलनक सवायी साधनभा भ्रभण गनुि ऩयेभा प्रचलरत बाडा 
उऩरव्ध गयाईने छ । 

(८) भ्रभण खचि सम्वन्धी पयपायक गनि वा बकु्तानी भाग गदाि अलनवामि रुऩभा भ्रभण प्रलतवेदन 
कामािरमभा ऩेि गनुि ऩनेछ । 

(९) ऩदालधकायी वा कभिचायीराई सात ठदनबन्दा फढी अवलधको रालग काजखटाउन ुऩने बएभा 
भ्रभण आदेि स्वीकृत गने ऩदालधकायीरे कायण खोरी काजभा खटाउन सक्नेछ । 



तय सात ठदनबन्दा फढी अवलधको रालगकाज खटाउॉदा एक तहभालथको ऩदालधकायीको स्वीकृलत 
लरन ुऩनेछ । 

(१०) सयकायी खचिभा भ्रभण गने ऩदालधकायी वा कभिचायीरेसम्बव बएसम्भ यकपामती य कभ 
खशचिरोफाटो वा सवायी साधन प्रमोग गयी भ्रभण गनुिऩनेछ । 

(११) दैलनक भ्रभण बत्ता उऩबोग गने कभिचायीरे दैलनक बत्ता उऩबोग गयेको अवलधबय यपल्ड 
बत्तावा अन्म कुनै यकलसभको बत्ता ऩाउने छैन । 

(१२) कुनै ऩदालधकायी वा कभिचायीरे भ्रभण वा काजभा यहेको अवलधभा लफदाफसेभा त्मसयी लफदाभा 
फस्दाको अवलधभा लनजरे मस काननु फभोशजभ ऩाउने दैलनकबत्ता, भ्रभण खचि ऩाउने छैन । 

(१३) भ्रभणभा खयटने ऩदालधकायी तथा कभिचायीको भ्रभण अलबरेख खाता कामािरमरेव्मवशस्थत 
रुऩभा याख्न ुऩनेछ ।  

(१४) मस दपाभा अन्मन्त्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन स्थानीम तहका ऩदालधकायी तथा 
कभिचायीको भ्रभण सम्वन्धी अन्म व्मवस्था नेऩार सयकायको भ्रभण खचि लनमभावरी फभोशजभ 
हनुेछ ।  

 

ऩरयच्छेद-५ 

ऩायवहन तथा ईन्धन सयुवधा 
 

८. ऩायवहन सयुवधा -् 

(१) कामािरमभा उऩरब्ध सवायी साधन कभिचायीको शजम्भेवायी य लनजहरुरे सम्ऩादन गनुिऩने कामि 
चाऩको आधायभा सभन्मायमक रुऩभा उऩरब्ध गयाउने शजम्भेवायी प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको 
हनुेछ। 

(२) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतराई कामािरमरे सवायी साधन उऩरव्ध गयाउने छ । 

(३) सवायी साधनको उऩरव्धता नबएभा आलथिक वषिको प्रयम्बभै भाऩदण्ड तम गयी कामािरमरे न्मूनतभ 
भूल्मभा शजऩ/काय बाडाभा लरन सक्नेछ । लनजरे मस्तो सवायी साधनको प्रमोग कामािरमको 
काभका रालग भात्र गनुि ऩनेछ ।  

(४) कामािरमका िाखा प्रभखुराई कामािरमवाट उऩरव्ध बएसम्भ सवायी साधनको व्मवस्था गरयनेछ । 

(५) कामािरमको काभको लसरलसराभा कतै जानऩुदाि कामािरमरे सवायी साधन उऩरव्ध गयाउन नसकेको 
अवस्थाभा साविजलनक मातामातभा आउॉदाजाॉदा राग्ने सवायी बाडा वाऩतको यकभ कामािरमरेउऩरब्ध 
गयाउनेछ।  



(६) सयकायी सवायी साधनको यहपाजत गयी सयुशऺत याख्न ुसम्वशन्धत सवायी साधन फझुी लरने 
कभिचायीको शजम्भेवायी हनुेछ । साविजलनक यवदाको ठदनकामािरमफाट उऩरब्ध गयाइएको सवायी 
ऩास लफना कामािरमको सवायी साधन सॊचारन गनि ऩाइनेछैन । 

(७) कामािरमरे काननु वभोशजभ सवायी साधनको याजस्व लतने ,यवभा गने , प्रदषुण जाॉच गयी सवायी साधन 
चसु्त दरुुस्त याख्न ेव्मवस्था लभराउनेछ। 

(८) कामािरमको स्वालभत्वभा यहेको सयकायी सवायी साधन कामािरम प्रमोजन वाहेक अन्म कामिभा य 
ऩदालधकायी य कभिचायी फाहेक अन्म व्मशक्तराई प्रमोग गनि ठदईने छैन । 

(९) सयकायी सवायी साधन प्रमोग गने कभिचायीराई लनजरे प्रमोग गयेको सवायी साधनको रालग भभित 
यवर वभोशजभ काय/शजऩको वायषिक ऩचास हजाय य भोटयसाईकरको दि हजाय नवढ्ने गयी भभित 
खचि उऩरव्ध गयाईने छ । मस बन्दा फढी यकभको सवायी साधनको भभित सम्बाय फाऩतको यकभ 
बकु्तानी गनुि ऩने अवस्थाभा कामिऩालरकाको लनणिम फभोशजभ हनुेछ। 

(१०) सयकायी सवायी साधनभा लनजी नम्वय प्रेट ऩाइने छैन । 

 

९. ईन्धन सयुवधा  ्

(१) सयकायी तथा लनजी सवायी साधन प्रमोग गयी लनमलभत रुऩभा कामािरमभा आउने कभिचायीराई 
अनसुचुी १ फभोशजभको इन्धन सयुवधा उऩरब्ध हनुेछ । 

(२) लनजी सवायी साधन प्रमोग कभिचायीहरुरे इन्धन सयुवधा लरन चाहेभा आपुरे प्रमोग गयेको सवायी  
साधनको ब्र ुफकुको छामाॉप्रलत य राईसेन्सको प्रलतलरयऩ अलनवामि रुऩभा कामािरमभा ऩेि गनुि ऩनेछ 
। सो ऩेि नगये सम्भ इन्धन वाऩतको सयुवधा उऩरब्ध हनुे छैन ।  

(३) कामािरम सम्वि काभको शिरलसराभा कुनै सॊघ/सस्था वा कामािरम वा  ऩदालधकायीहरुरे इन्धनको 
भाग गयेभा औशचत्म हेयी कामािरमरे एक ऩटकभा अलधकतभ ५० लरटय सम्भ इन्धन उऩरब्ध 
गयाउन स क्नेछ ।त्मसयी उऩरब्ध गयाएको इन्धन सम्वन्धी नाभनाभेसी यववयण कामिऩालरकाको 
फैठकभा ऩेि गनुिऩनेछ ।  

मस दपाभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन याजनैलतक दर सम्फि सॊघसॊस्थाराई इन्धन वा 
इन्धन वाऩतको कुनै यकभ उऩरब्ध गयाइने छैन। 

(४) कामािरमरे ईन्धन सयुवधा यवतयणको अलबरेख  अध्मावलधक गयी याख्न ुऩनेछ । 

१०. सवायी साधन सम्वन्धी अन्म व्मवस्था्   
(१) सवायी साधनको सयुवधा प्राप्त गने वा उऩरव्ध गयाउन ुऩने ऩदालधकायी तथा कभिचायीराई देहाम 

वभोशजभको भाऩदण्ड राग ुहनुेछ । 



(क) याजऩत्राॊयकत ठितीम शे्रणी वा सो बन्दा भलुनका प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत तथा कामािरम 
प्रमोजनको रालग ऩैंतालरस राख सम्भको सवायी साधन 

(ख) भोटयसाईकर तथा स्कुटय २०० लस. लस. सम्भ 

 

(२) ऩयुानो सवायी साधन बएभा कामािरमरे भभित सॊबाय गययी चार ुहारतभा याख्नऩुनेछ । नमाॉ 
खरयदराई दरुुत्साहन गयी ईरेशक्िकर य वातावयण भैत्री सवायी साधन प्रमोग गनि जोड ठदन ु
ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद-६ 
सॊचाय, ऩोिाक, प्रोत्साहन बत्ता सम्वन्धी व्मवस्था 

११. प्रताऩऩयु गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायीको सॊचाय, ऩोिाक, तथा अन्म बत्ता प्रदेि कानून वभोशजभ हनुेछ 
। 

१२. ऩत्रऩलत्रका तथा सॊचाय सयुवधा -् 
(१) कामािरमरे ऩदालधकायी तथा कभिचायीराई स्रोतको उऩरब्धता हेयी ऩत्रऩलत्रका खरयद गयी 

उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ । 

(२) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतराई भालसक दईुहजाय सॊचाय सयुवधा वाऩत यकभ उऩरब्ध 
गयाइनेछ । 

(३) आवश्मकता य औशचत्मको आधायभा त्मस्तो सॊचाय सयुवधा अलधकृत कभिचायी तथा अन्म 
कभिचायीराई सभेत उऩरब्ध गयाउन सयकनेछ । 

(४) कामािरमवाट उऩरव्ध बएको सॊचाय खचि कामािरमको प्रामोजनाथि भात्र प्रमोग गनुिऩनेछ । 

१३. ऩोिाक बत्ता :-स्थानीम तहका कभिचायी राई प्रत्मेक  वषिको चैत्र भयहनाभा  ऩोिाक बत्ता वाऩत दि 
हजायका दयरे उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

१४. प्रोत्साहन बत्ता:- 

(१) गाउॉ कामिऩालरकाको कामािरमभा कामियत कभिचायीहरुराई भालसक िरुु तरफ स्केरको 
फढीभा चालरस प्रलतितरे हनु आउने यकभ प्रत्मेक चौभालसक अवलधको अशन्तभ भयहनाभा  
प्रोत्साहन बत्ताको रुऩभा उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

(२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन सम्फशन्धत िाखा वा एकाइको 
स्वीकृत वायषिक कामिक्रभ भध्मे तोयकएको चौभालसक अवलधको सत्तयी प्रलतित बन्दा कभ 
बौलतक तथा यवत्तीम प्रगलत नगने िाखा वा एकाइका कभिचायीराई प्रोत्साहन बत्ता 
उऩरब्ध गयाइने छैन। 



(३) दैलनक ज्मारादायीभा यहेका कभिचायीहरुराई  मस दपा फभोशजभ  प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध 
हनुे छैन ।  

(४) देहामको अवस्थाभा कभिचायीहरुराई प्रोत्साहन बत्ता बकु्तानी हनुे छैन । 

(क) लनरम्वन बएको बए लनरम्वन अवलधबय,  

(ख) भयहनाभा रगाताय ऩन्र ठदन बन्दा फढी यवदावसेभा वा अनऩुशस्थत यहेभा,  
(ग) गमर कट्टी बएभा, 
(घ) यवबागीम कायवाहीभा यहेको बए कायवाही पुकुवा नबएसम्भ, 

(ङ) अध्ममन यवदा य असाधायण यवदा वसेको अवलधबय 

(५) चौयवसै घण्टा  काभभा  खयटने वारुणमन्त्र/ एम्वरेुन्सका सवायी चारक  तथा पामय 
म्मानहरुराई भालसक थऩ दि हजाय  प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध गयाइनेछ। मस्तो बत्ता 
ऩाउने कभिचायीहरुरे मस लनमभ फभोशजभका अन्म प्रोत्साहन बत्ता ऩाउने छैनन ्। 

ऩरयच्छेद-८ 

तालरभ/गोयष्ठ/सेलभनाय/कामििारा सॊचारन 
१५. तालरभ/गोयष्ठ/सेलभनाय्  

(१) फायषिक कामिक्रभ तथा वजेटभा सभावेि बएका तालरभ/गोयष्ठ/सेलभनाय जस्ता कामिक्रभहय 
उऩरब्ध बएसम्भ सयकायी हरभा नै सञ्चारन गनुि ऩनेछ। 

(२) मस लनदेशिका फभोशजभ सञ्चारन हनुे कामिक्रभभा प्रशिऺक, स्रोत व्मशक्त, सहबागी तथा कामिऩत्र 
प्रस्ततु कतािको ऩारयश्रलभक बकु्तानीदेहाम फभोशजभ हनुेछ- 

(क) प्रशिऺक तथा कामिऩत्र प्रस्ततुकतािरे दैलनक दईु सेसनको बकु्तानी लरन सक्नेछन ्तथा 
कऺा अवलध कशम्तभा डेड घण्टाको हनुऩुदिछ ।प्रलत सेसन रु दईुहजाय रुऩैमा य कामिऩत्र 
तमायी रु एक हजायसम्भ बकु्तानी गनि सयकनेछ। 

(ख) कामिक्रभ सॊचारन गने स्थानीम लनकाम बन्दा वायहयवाट प्रशिऺक तथा स्रोत व्मशक्त 
फोराउनऩुयेभा लनजराई लनमभानसुाय आतेजाते मातामात खचि य दैलनक बत्ता कामिऩत्र 
लनभािण य सेसन सञ्चारन बत्ता उऩरव्ध गयाईने छ । 

(ग) तालरभ/गोयष्ठ/सेलभनाय/कामििारा जस्ता कामिक्रभको उदघाटन सभाऩन सभायोहभा ऩानी 
तथा खाजाको रालग प्रलतव्मशक्त प्रलतठदन फढीभा तीनसम ऩचास रुऩैमाॉ य खानाको ऩाॉच सम 
रुऩैमाॉ सम्भ बकु्तानी गनि सयकनेछ । 

(घ) कामिक्रभभा सहबगीहरुका रालग भसरन्द वाऩत सात कामि ठदनको प्रलत सहबागी फढीभा 
दईु सम ऩचासको भसरन्द साभाग्री खरयद गनि सयकनेछ । 



(ङ) सॊमोजक बत्ता प्रलतठदन एक हजाय, सहमोगी बत्ता प्रलतव्मशक्त ऩाॉचसम तथा यवयवध खचि 
(प्रभाण ऩत्र,सयसपाई, व्मानय आठद ७ कामिठदनको अनऩुातभा) ऩाॉच हजाय उऩरव्ध हनुेछ 
। 

(च) प्रशिऺाथी तथा सहबागीहरुको आवास खचि वाऩत प्रचलरत फजाय अनसुायको बाडा दय 
उऩरव्ध गयाईनेछ । सकेसम्भ सयकायी छात्रा /छात्रवासको व्मवस्था गनुि ऩछि । मसका 
रालग घय बाडाभा लरन ऩाईने छैन । दैलनक बत्ता ऩाउने वाहेक व्मशक्तगत ऩहरभा वास 
वस्न ुऩयेभा प्रलत सहबालग दैलनक एक हजायका दयरे आवास बत्ता उऩरव्ध गयाउन 
सयकनेछ । 

(छ) ऩाॉच यकरोलभटय टाढावाट सहबालग हनुे सहबागीहरुराई साविजलनक मातामात वाऩतको 
खचि उऩरव्ध हनुेछ । आवासीम कामिक्रभभा मस्तो बत्ता उऩरव्ध हनुे छैन । 

(ज) प्रलतवेदकको ऩारयश्रलभक एक ठदनको एक हजायको  दयरे उऩरव्ध गयाउन सयकनेछ 
।प्रलतवेदन ऩेि गरयसकेऩलछ भात्र यकभ बकु्तानी हनुेछ । प्रलत कामिक्रभ तीन हजायभा 
नवढ्ने गयी प्रलतवेदन वाऩत खचि रेख्न ुऩनेछ ।कसैरे ऩलन दोहोयो सयुवधा लरन ऩाउनेछैन 
। 

(३) प्रायवलधक यविेषऻ आवश्मक ऩने वा सेसन सञ्चारन गने आधाबन्दा फढी यवऻ फायहयफाट लरन ुऩने 
अवस्थाभा वा आवासीम रुऩभा सञ्चारन गनुिऩने कामिक्रभ कामािरमफाट सोझैसञ्चारन गनि नसयकने 
अवस्थाभा प्रचलरत साविजलनक खरयद सम्फन्धी कानून फभोशजभको प्रकृमाफाट सेवा खरयद गयी तारीभ 
गोष्ठी जस्ता सञ्चारन गनि सयकनेछ। 

ऩरयच्छेद-८ 

ऩानी, यवजरुी, टेलरपोन तथा घयबाडा सम्वन्धी व्मवस्था 
 

१६. ऩानी, यवजरुी, टेलरपोन तथा घयबाडा:- 
(१) ऩानी, यवजरुी, टेलरपोनको प्रमोगभा लभतव्ममीता अऩनाउन ुऩनेछ । 

(२) ऩानी लफजरुी तथा टेलरपोनको यवर सभमभै बकु्तानी गयी जरयवाना नलतने य छुट सयुवधा लरने 
व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 

(३) कामािरमको काभका वाहेक अनावश्मक रुऩभा टेलरपोन प्रमोग गनुि हदैुन । 

 

ऩरयच्छेद- ९ 

शजन्सी व्मवस्थाऩन 



 

१७. खरयद सम्वन्धी व्मवस्था :- 
(१) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृत कभिचायीको लरशखत आदेि लफना कसैरे कुनै 

भारसाभान खरयद गनि, गयाउन हुॉदैन । 

(२) भारसाभान खरयद सम्फन्धी कायफाही िरुु गनुि अशघ  प्रताऩऩयु गाउॉऩालरकाको खरयद एकाईरे सम्फशन्धत 
िाखाफाट खरयद भाग प्राप्त गयीसो भाग प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृत 
कभिचायीफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको खरयद भागभा देहामका कुया उल्रेख बएको हनु ुऩनेछ :– 

(क) भारसाभानको प्रकाय, गणुस्तय, ऩरयभाण सम्फन्धी यववयण, 

(ख) भारसाभान आवश्मक ऩने सभम, 

(ग) खरयदको अनभुालनत भूल्म, य 

(घ) भूल्म व्महोरयने स्रोत । 

(४) खरयदको रालग आवश्मक फजेट व्मवस्था नबई खरयद कायफाही िरुु गनुि हुॉदैन । प्रत्मेक शजन्सी 
भारसाभानको तोयकएको ढाॉचाभा अलबरेख याख्नऩुनेछ । 

(५) स्थानीम तहरे वायषिक दि राख रुऩैंमाॉबन्दा व फढी यकभको खरयद गनुि ऩने बएभा आगाभी आलथिक 
वषिको अनभुालनत वायषिक कामिक्रभ तथा  फजेट तमाय गदाि आगाभी आलथिक वषिभा गने वायषिक खरयद 
मोजना तमाय गनुि ऩनेछ । 

(६) िाखाभा यहेको कुनै भारसाभान भभित सम्बाय गनुि ऩने बए सोको लरशखत जानकायी त्मस्तो 
भारसाभानको उऩमोगकतािरे प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतराई ठदन ुऩनेछ । 

(७) शजन्सी िाखासॉग सभन्वम गयेय भात्र अन्म िाखारे भारसाभानको खरयद प्रकृमा अगालड फढाउन ु
ऩनेछ । 

(८) स्थानीम तहको िाखा तथा वडा कामािरमका प्रत्मेक कोठाभा बएका शजन्सी साभानको अलबरेख टाॉस 
गनुि ऩनेछ । 

(९) कामािरमभा प्रमोग हनुे खचि बएय नजाने प्रत्मेक साभानहरुभा शजन्सी सॊकेत नम्वय उल्रेख गनुि ऩनेछ 
। 

(१०)  स्थानीम तहरे साधायणतमा ऩेश्कीराई लनरुत्सायहत गनुिऩनेछ । ऩेश्की पछौट नगयी दोहोमािएय 
ऩेश्की यकभ ठदन ुहदैुन । ऩेश्की यकभ सभमभै पछौट गनुि प्रत्मेक ऩदालधकायी तथा कभिचायीको 
कतिव्म हनुेछ।  



 

ऩरयच्छेद १० 
यवयवध 

 

१८.  लनजी सशचवारम सम्फशन्ध व्मवस्था: -(१)लनशज सशचवारमभा सहमोगी व्मवस्थाऩन गनि फढीभा  
गाउॉऩालरकाको अध्मऺको रालग अठाय हजाय भालसक खचि य उऩाध्मऺको रालग य ऩन्र हजाय भालसक 
खचि गनि सयकने छl 

१९. दघुिटना यवभा व्मवस्था:- दभकर ,एम्फरेुन्स, नगयफसभा कामियत कभिचायीको रालग कामािरमरे दूघिटना 
फीभा गयाउनेछ।  

२०. लनणिम गयी खचि गनुि ऩने- स्थानीम तहरे स्वीकृतकामिक्रभ अन्तगित कुनै कामिक्रभ तारीभ गोष्ठी आठद 
सञ्चारन गदाि साविजलनक खरयद तथा आलथिक कामियवलध सम्फन्धी कानून फभोशजभ अलधकायप्राप्त 
अलधकायीफाट लनणिम गयेय भात्र सञ्चारन गनुि ऩनेछ। अलधकायप्राप्त अलधकायीको स्वीकृलत फेगय गयेको 
खचि बकु्तानी गरयने छैन। 

 



अनसूुची(१) 

भालसक सवायी इन्धन लनमभ १० को १ सॉग सम्वन्धीत(कभिचायीको)  

क्र.सॊ. तह/ ऩद लडजेर/ऩेिोर (लरटयभा) 
१ प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत(चायऩाङ्खग्र)े ६० 
४ अलधकृतस्तय ६ औॊ (भोटयसाइकर) १५ 
५ सहामकस्तय १० 
६ सहमोगी स्तय ५ 

 

इन्धन सयुवधा ऩाउने आधायहरु, 

१. कभिचायीको रालग कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको वा आफ्नै गाडी वा भोटयसाइकर हनुऩुनेछ l 
२. भयहना बयी यवदाभा यहेको अवस्थाभा सो भयहनाको इन्धन उऩरब्ध गयाइने छैन l 
३. भालसक कोटा इन्धन सोयह भयहना लबत्र नरगेभा अको भयहना थऩ हनुे छैन l 
४. दभकर, एम्फरेुन्स य सयसपाइका साधनभा आवश्मकता अनसुाय इन्धन उऩरब्ध गयाइनेछ l 
५. कामािरमको सवायी साधन बएभा सलबिलसङ्गका रालग प्रत्मेक तीन भयहनाभा काय/शजऩ वाऩत ऩाॉच लरटय 

भोयवर य प्रलत भोटयसाईकर एक लरटय भोयवर उऩरव्ध हनुेछ । 

 


