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दलु्लू नगरपाललकाको कार्यसञ् चालन लनदेशिका, 207८ 

                                       पररच्छेद- १ 

संशिप्त नाम र प्रारम्भ 

 प्रस्तावनााः दलु्लू नगरपाललकाको कार्य सञ्चालनलार्य प्रभावकारी बनाउन, उपलब्ध स्रोत 
साधनको पररचालन एवम ्प्रर्ोगमा पादयशिता, लमतव्र्र्ीता र प्रभाकाररता ल्र्ार्य आलथयक सिुासन 
कार्म गनय तथा उत्पादनमलुक तथा प्रलतफलर्कु्त िेत्रमा लगानी अलभवृद्धि गनय प्रिासलनक 
लनर्लमत गने सम्बन्धी नन २०७४ को दफा४(१) बमोशिम दलु्लू नगरकार्यपाललकाले र्ो 
लनदेशिका िारी गरेको छ । 

 

१. सशषिप्त नाम र प्रारम्भाः- 
(क) र्ो लनदेशिकाको नाम “दलु्लू नगरपाललकाको कार्यसञ् चालन लनदेशिका, २०७८” 

रहेको छ ।  

(ख) र्ो लनदेशिका स्थानीर् रािपत्रमा प्रकाशित भएको लमलतदेशख लाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा र व्र्ाखर्ााः- द्धवषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स लनदेशिकामााः- 

(क) "कमयचारी" भन्नाले नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीलाई िनाउँछ 
।  

(ख) "प्रिासलनक खचय" भन्नाले तलब, भत्ता, बैठक भत्ता, पोिाक, र्न्धन, बीमा, शचर्ापान, 
कार्यिाला/ताललम/गोष्ठी/सेलमनार िस्ता कार्यक्रम तथा अलतलथ सत्कार खचय लगार्त 
हनुे  दैलनक खचय िनाउँछ ।  

(ग) "पदालधकारी" भन्नाले नगर कार्यपाललकाका पदालधकारीहरुलाई िनाउने छ । सो 
िव्दले नगर सभाका सदस्र्हरुलाई समते िनाउँछ।   

(घ) "बैठक" भन्नाले नगरसभा वा नगर कार्यपाललका वा द्धवषर्गत सलमलतहरु वा वडा 
सलमलत वा कुनै काननुी वा नीलतगत ब्र्वस्था बमोशिम गठठत सलमलत वा 
कार्यदलहरुको बैठक सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "मन्त्रालर्" भन्नाले सङ  घीर् मालमला तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रालर् सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद-२ 

बैठक भत्ता सम्वन्धी व्र्वस्था 
 

३. वठैकाः (1) नगरपाललकामा हनेु बैठकमा सहभागीहरुले सङ्घ तथा प्रदेि काननुमा तोद्धकएको 
अवस्थामा सोही बमोशिम र सङ्घ तथा प्रदेि कानूनमा नतोद्धकएको अवस्थामा देहार् बमोशिम 
बैठक भत्ता तथा अन्र् सदु्धवधा पाउनेछन ्। 

(क) प्रचललत कानून तथा वाद्धषयक कार्यक्रम बमोशिम गठठत सलमलत वा कार्यदलको 
बैठकका लालग मात्र वैठक भत्ता उपलव्ध गराउन सद्धकनेछ । 
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(ख) सलमलत वा कार्यदल गठन गदाय नै बैठक भत्ता तथा खािा सदु्धवधा उपलब्ध गराउने 
गरी लनर्यर् भएको अवस्थामा मात्र बैठक भत्ता तथा खािा सदु्धवधा उपलब्ध हनेुछ। 
कार्ायलर्ले कार्यसूुुची तोद्धकएको वा एिेण्डा द्धकटान भएको द्धवषर्मा मात्र बैठक 
राख्न ुपनेछ । 

(ग) कार्यप्रकृलत अनसुार सकेसम्म लमतव्र्र्ी हनुे गरी बैठक राख्न ुपनेछ । 

(घ) सलमलत वा कार्यदलका कूल सदस्र् बाहेक सो] सषखर्ाको बढीमा पचीस प्रलतितले हनु 
आउने सषखर्ामा द्धवज्ञ, आमशन्त्रत सदस्र् वा कमयचारीलाई मात्र र्स लनदेशिका 
बमोशिम बैठक भत्ता उपलब्ध गरार्नेछ।  

(ङ) न्र्ाद्धर्क सलमलतको लनर्लमत बैठकलाई र्स लनदेशिकाको प्रर्ोिनका लालग बैठक 
मालनने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पलन कार्ायलर् समर्मा बसकेो बैठकको 
बैठक भत्ता उपलब्ध गरार्ने छैन।  

४. बैठक खचय सम्वन्धी ब्र्वस्थााः (१) सलमलत तथा कार्यदलका पदालधकारी तथा कमयचारीहरुले 
देहार् बमोशिम प्रलतव्र्शक्त बैठक भत्ता पाउने छन ।  

(क) प्रमखु, उपप्रमखुको अध्र्ितामा हनुे बैठकमा प्रलत वठैक रु एकहिार पाँच सर् 

(ख) अन्र् पदालधकरी वा कमयचारीको अध्र्ितामा हनुे बैठकमा प्रलत बैठक रु एकहिार 
दईु सर् ,  

(ग) र्स लनर्ममा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापलन एक व्र्शक्तले एक ठदनमा वढीमा दईु 
वटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गरार्नेछ । 

(घ) बैठक भत्तामा लनर्मानसुार कर कट्टी हनेुछ ।  

(२) बैठकमा सहभागी व्र्शक्तहरुको पानी तथा खािा खचय वापत बढीमा प्रलत व्र्शक्त दईु 
सर् पचास रुपैर्ा ँसम्म खचय गनय सद्धकन ेछ  ।  

                            पररच्छेद-३ 

खािा तथा अलतलथ सत्कार खचय सम्बन्धी व्र्वस्था 
५. खािा खचयाः देहार्को अवस्थामा स्थानीर् तहका कमयचारीलाई खािा खचय उपलव्ध गराउन 

सद्धकनेछ । 

(क)  कार्ायलर् समर्मा सम्पादन हनु नसक्न ेभनी प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतले तोकेको लनठदयष्ट 
कामको लालग मात्र कार्ायलर् समर् अशघ वा पलछ बैठक राख्न वा कार्ायलर्को अन्र् 
काममा लगाउन सद्धकनेछ । प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको स्वीकृलत लबना राशखएको 
बैठकको बैठक भत्ता, खािा खचय भकु्तानी हनुे छैन।कार्ायलर् समर् वाहेक कशम्तमा 
दईुघण्टा अलतररक्त समर् कार्य गरेको अवस्थामा मात्र खािा खचय गनय उपलब्ध गरार्नछे।  

(ख) अलतररक्त समर्मा काम गनुय पने भएमा देहार् वमोशिम खािा तथा खाना खचय उपलब्ध 
गराउन वा सो बराबरको खाना तथा खािा खचय गनय सद्धकनेछ । 

(१) सावयिलनक द्धवदाको ठदन भए प्रलतठदन प्रलतव्र्शक्त बढीमा छ सर् रुपैंर्ा ।  

(२) कार्ायलर् खुल्न ेठदन भए प्रलतठदन प्रलतव्र्शक्त बढीमा तीन सर् रुपैंर्ा । 
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(३) आठ घण्टा भन्दा बढी अवलध लनरन्तर बैठक बसेको अवस्थामा खािा खचयमा थप 
पचास प्रलतित सम्म भकु्तानी गनय सद्धकनेछ।  

(ग) न्र्ाद्धर्क सलमलतको बैठक बसेको ठदन न्र्ाद्धर्क सलमलतका सदस्र्ा तथा सहभागी 
कमयचारीहरुले दफा ४ को उपदफा (२)बमोशिम खािा खचयको सदु्धवधा पाउने छन ्।  

(घ) र्स दफामा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापलन रासन वापतको सदु्धवधा ललएका वा बैठक 
भत्ता प्राप्त गरेका कमयचारीले खािा खचयपाउने छैन । 

६. शचर्ापान र अलतलथ सत्कार खचयाः 
(१)  शचर्ापान तथा अलतलथ सत्कार बापत  देहार् बमोशिमका पदालधकारीले देहार् 

बमोशिमको रकममा नबढ्ने गरी मालसक रुपमा द्धवद्धवध खचयको आदेि ठदन सक्नेछन ्
।  

(क) नगर प्रमखुले रु. बीस हिार,  

(ख) उपप्रमखुले रु. पन्र हिार, 

(ग) नगरपाललकाको कार्ायलर्ले रु. दि हिार, 
(घ) वडाअध्र्ि/वडा कार्ायलर्ले रु. पाचँ हिार । 

(२)  उपदफा (१) बामोशिमको रकममा नबढ्ने गरी कार्ायलर् व्र्वस्थापन गने कमयचारीले 
शिम्मा ललई सम्बशन्धत पदालधकारीको अनमुलतले कार्ायलर् प्रर्ोिनका लालग मात्र 
खचयको आदेि ठदन पाउनेछ।   

(३) उपदफा (१) र  (२) मा उशल्लेशखत सीमा भन्दा बढीको खचयको आदेि भएको 
अवस्थामा आधार र औशचत्र् सद्धहत कार्यपाललका बैठकमा पेि गनुय पनेछ । 
कार्यपाललकाको स्वीकृलत नभई त्र्स्तो रकम भकु्तानी हनेु छैन । 
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पररच्छेद ४ 

दैलनक भत्ता तथा भ्रमर् खचय सम्वन्धी व्र्वस्था 
 

७. दैलनक भत्ता तथा भ्रमर् खचयाः कमयचारीले सङ्घीर् कानून बमोशिमको दरमा दैलनक तथा भ्रमर् 
भत्ता पाउनेछन ् । िनप्रलतलनलधको दैलनक तथा भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी व्र्वस्था प्रदेि कानून 
बमोशिम हनुेछ। दैलनक तथा भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था देहार् बमोशिम हनेुछाः 

(१) साधारर्तर्ा नगरपाललकाका पदालधकारी/कमयचारी सम्वशन्धत कामको लालग 
द्धफल्डमा खद्धटन,ु खटाउन ु पदाय वा अनगुमन तथा सपुरीविेर् गनुय पदाय भ्रमर् 
आदेि स्वीकृत गराएर मात्र िान ुपनेछ ।स्वीकृत भ्रमर् आदेि लबना भ्रमर् खचय 
तथा दैलनक भत्ता भकु्तानी गररन ेछैन।  

(२) देहार्का पदालधकारीले भ्रमर् वा कािको उदे्दश्र्, अवलध र भ्रमर् गने साधन तोकी 
भ्रमर् आदेि स्वीकृत गनय सक्नछेन।  

(क) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत – प्रमखु,  

(ख) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत बाहेकका अन्र् कमयचारीहरु– प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृत 

(३) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा भएतापलन नगर िेत्रबाद्धहर भ्रमर् गनुय पदायको 
अवस्थामा प्रमखुको भ्रमर् आदेि नगर कार्यपाललकाबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(४) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको सात ठदन भन्दा बढी अवलधको नगर िते्रबाद्धहरको 
भ्रमर् गनुय पने अवस्थामा संघीर् मालमला तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रालर् तथा 
प्रदेिको प्रमखु सशचवलाई िानकारी पनेछ ।  

(५) पदालधकारी तथा कमयचारीको द्धवदेि भ्रमर् सम्वन्धी व्र्वस्था सष घीर् कानून 
बमोशिम हनुेछ ।  

(६) कार्ायलर्को कामको शिलशिलामा बास बस्ने गरी कार्ायलर् रहेको स्थानबाट 
कम्तीमा दि द्धकलोलमटर बाद्धहरको िेत्रमा भ्रमर् वा कािमा खद्धटएको 
कमयचारीहरुले नपेाल सरकारले तोकेको दर र प्रद्धक्रर्ा बमोशिमको दैलनक भत्ता 
तथा भ्रमर् खचय पाउनेछन ्। 

तर, पदालधकारी तथा कमयचारीले भ्रमर् गदाय सरकारी सवारी साधन प्रर्ोग भएको 
अवस्थामा र्ातार्ात खचय पाईने छैन । सावयिलनक सवारी साधनमा भ्रमर् गनुय 
परेमा प्रचललत भाडादर बमोशिमको रकम उपलव्ध गराईने छ । 

(७) भ्रमर् खचय सम्वन्धी फरफारक गनय वा भकु्तानी माग गदाय अलनवार्य रुपमा भ्रमर् 
प्रलतवदेन कार्ायलर्मा पेि गनुय पनेछ । 

(८) सात ठदन भन्दा बढी अवलधको लालग पदालधकारी वा कमयचारीलाई भ्रमर् वा काि 
खटाउन ुपने भएमा भ्रमर् आदेि स्वीकृत गने पदालधकारीले त्र्सको स्पष्ट कारर् 
खोली आफूभन्दा एक तह मालथको अलधकारीको स्वीकृलत ललई भ्रमर् आदेि 
स्वीकृत गनुय पनेछ। 



5 
 

तर, सात ठदनभन्दा बढी अवलधको लालग काि खटाउँदा एक तहमालथको 
पदालधकारीको स्वीकृलत ललन ुपनेछ । 

(९) सरकारी खचयमा भ्रमर् गने पदालधकारी वा कमयचारीले सम्भव भएसम्म द्धकफार्ती र 
कम खशचयलो बाटो वा सवारी साधन प्रर्ोग गरी भ्रमर् गनुयपनेछ । 

(१०) दैलनक भ्रमर् भत्ता उपभोग गने कमयचारीले दैलनक भत्ता उपभोग गरेको अवलधभर 
द्धफल्ड भत्ता वा अन्र् कुनै द्धकलसमको भत्ता पाउने छैन । 

(११) कुनै पदालधकारी वा कमयचारीले भ्रमर् वा कािमा रहेको अवलधमा लबदा बसेमा 
त्र्सरी लबदामा बस्दाको अवलधमा लनिले र्स काननु बमोशिम पाउन ेदैलनक भत्ता, 
भ्रमर् खचय पाउने छैन । 

(१२) भ्रमर्मा खद्धटन े पदालधकारी तथा कमयचारीको भ्रमर् अलभलेख खाता कार्ायलर्ले  
व्र्वशस्थत रुपमा राख्न ुपनेछ ।  

(१३) र्स दफामा अन्र्न्त्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापलन स्थानीर् तहका पदालधकारी 
तथा कमयचारीको भ्रमर् सम्वन्धी अन्र् व्र्वस्था नेपाल सरकारको भ्रमर् खचय 
लनर्मावली बमोशिम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

पारवहन तथा ईन्धन सदु्धवधा सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

८. पारवहन सदु्धवधााः- 

(१) कार्ायलर्मा उपलब्ध सवारी साधन कमयचारीको शिम्मेवारी र लनिहरुले सम्पादन गनुयपने 
कार्य चापको आधारमा समन्र्ाद्धर्क रुपमा उपलब्ध गराउने शिम्मेवारी प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृतको हनुेछ।प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतल ेकार्ायलर्को नाममा रहेको तथा भाडामा 
ललई वा अन्र् कुनै तररकाले कार्ायलर्ले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सवारी साधन सरकारी कामको 
लालग मात्र प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ेव्र्वस्था लमलाउन ुपनेछ । 

(२) कार्ायलर्ले प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतलाई कार्ायलर्को कामको प्रर्ोिनको लालग उपलब्ध 
भए सम्म एक चारपाष र ेसवारी साधन उपलव्ध गराउने छ । 

(३) कार्ायलर्मा सवारी साधनको उपलव्धता नभएमा आलथयक वषयको प्रारम्भमै मापदण्ड तर् 
गरी कार्ायलर्ले न्रू्नतम मूल्र्मा शिप/कार भाडामा ललन सक्नेछ।  

(४) कार्ायलर्का महािाखा/िाखा प्रमखुलाई कार्ायलर्बाट उपलब्ध भएसम्म सवारी साधनको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

(५) कुन ै पदालधकारी वा कमयचारीले सरकारी सवारी साधन कार्ायलर्को काम बाहेक अन्र् 
प्रर्ोिनमा प्रर्ोग गनय पार्न ेछैन। सरकारी सवारी साधनको द्धहफाित गरी सरुशित राख्न ु
सम्वशन्धत सवारी साधन बझुी ललने कमयचारीको शिम्मेवारी हनेुछ । सावयिलनक द्धवदाको 
ठदन कार्ायलर्बाट उपलब्ध गरार्एको सवारी पास लबना कार्ायलर्को सवारी साधन 
सञ् चालन गनय पार्ने छैन ।  

(६) कार्ायलर्ले काननु बमोशिम सवारी साधनको रािस्व लतने,  लबमा गने, प्रदूुषुर् िाँच गरी 
सवारी साधन चसु्त दरुुस्त राख्न ेव्र्वस्था लमलाउनछे। 
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(७) सरकारी सवारी साधन प्रर्ोग गने कमयचारीलाई लनिले प्रर्ोग गरेको सवारी साधनको 
लालग ममयत द्धवल बमोशिम बढीमा कार/शिपको वाद्धषयक पचास हिार र मोटरसाईकल वा 
स्कूटरको लालग वाद्धषयक दि हिार नबढ्ने गरी ममयत खचय उपलव्ध गराईने छ । र्स 
भन्दा बढी रकमको सवारी साधनको ममयत सम्भार बापतको रकम भकु्तानी गनुय पने 
अवस्थामा कार्यपाललकाको लनर्यर् बमोशिम हनुेछ।  

(८) सरकारी सवारी साधनमा लनिी नम्वर प्लेट राख न पार्ने छैन । 

९. र्न्धन सदु्धवधााः 
(१) सरकारी तथा लनिी सवारी साधन प्रर्ोग गरी लनर्लमत रुपमा कार्ायलर्मा आउन े

कमयचारीलाई अनसूुची १ बमोशिमको र्न्धन सदु्धवधा उपलब्ध हनेुछ । 

(२) लनिी सवारी साधन प्रर्ोग गने ]{  कमयचारीहरुले र्न्धन सदु्धवधा ललन चाहेमा आफुले प्रर्ोग 
गरेको सवारी साधनको ब्लू बकुको छार्ाँप्रलत र सवारी चालक अनमुलतपत्र प्रलतललद्धप 
अलनवार्य रुपमा कार्ायलर्मा पेि गनुय पनेछ ।ब्लूबकुको र सम्बशन्धत कमयचारीको नाममा 
रहेको सवारी चालक अनमुलतपत्रको  छार्ाँप्रलत पेि नगरे सम्म र्न्धन वापतको सदु्धवधा 
उपलब्ध गरार्न ेछैन ।  

(३) कार्ायलर्ले र्न्धन सदु्धवधा द्धवतरर्को अलभलेख अद्यावलधक गरी राख्न ुपनेछ । 

१०. सवारी साधन सम्वन्धी अन्र् व्र्वस्थााः   

(१) सवारी साधनको सदु्धवधा प्राप्त गने वा उपलव्ध गराउन ु पने पदालधकारी तथा 
कमयचारीलाई कार्ायलर्मा उपलब्ध सवारी साधन प्रर्ोग गने व्र्वस्था 
लमलार्नेछ।कार्ायलर्मा सवारी साधन उपलब्ध नभएको अवस्थामा कार्ायलर्मा श्रोत 
उपलब्धताको अवस्था हेरी देहार् वमोशिमको मापदण्डलभत्र रही सवारी साधन खररद 
गनय सद्धकनछे । 

(क) द्धवशिष्ट शे्रर्ीको प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतलाई सत्तरी  लाख रुपैर्ा ँसम्मको 
सवारी साधन, 

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

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

 

(२) कार्ायलर्का सवारी साधन लनर्लमत रुपमा ममयत सम्भार गरी चाल ुहालतमा राख्नपुनेछ 
। कार्ायलर्बाट नर्ा ँसवारी साधन खररदलाई लनरुत्साहन गररनेछ। कार्ायलर्ले नर्ा ँ
सवारी साधन खररद गनुय पने अवस्थामा ईलेशक्िकल तथा वातावरर् मैत्री सवारी साधन 
खररद तथा प्रर्ोगमा िोड ठदर्नेछ। 

 

पररच्छेद-६ 
सञ् चार, पोिाक, प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी व्र्वस्था 

११. स्थानीर् तहका पदालधकारीको सञ् चार, पोिाक, तथा अन्र् भत्ता: स्थानीर् तहका 
पदालधकारीको सर, पोिाक, तथा अन्र् भत्ता प्रदेि काननुमा भए वमोशिम हनुछे । 

१२. पत्रपलत्रका तथा सञ् चार सदु्धवधााः 
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(१) कार्ायलर्ले पदालधकारी तथा कमयचारीलाई स्रोतको उपलब्धता हेरी  पत्रपलत्रका 
खररद गरी उपलव्ध गराउन सक्नेछ । 

(२) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतलाई मालसक पन्र सर् रुपैर्ाँमा नबढाई सञ् चार 
सदु्धवधा वापतको रकम वा मोबार्ल ररचाियको सदु्धवधा उपलब्ध गरार्नेछ । 

(३) कार्ायलर्वाट उपलव्ध भएको सञ् चार खचय कार्ायलर्को प्रार्ोिनको लालग मात्र 
प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

१३. पोिाक भत्ता: स्थानीर् तहका कमयचारीलाई प्रत्र्के वषयको चैत्र मद्धहनामा पोिाक भत्ता वापत 
नेपाल सरकारका कमयचारीले पाए सरहको रकम उपलब्ध गरार्नेछ । 

१४. खािा/खाना खचय र प्रोत्साहन भत्तााः र्स नगरपाललकामा कार्यरत स्थानीर् तहका कमयचारीलार्य 
कार्ायलर्को कामको चाप बढी हनेु िाखा/महािाखाको कामको चापलार्य मध्रे्निर गदै अलतररक्त 
कार्य गरेको समर्का रेकडयको आधारमा आवश्र्कता र औशचत्र्  हेरी लेखा उत्तरदार्ी अलधकृतले 
स्वीकृत ठदन सक्नछे । देहार् बमोशिमको कार्य प्रद्धक्रर्ा पूरा हनुे अवस्थामा मात्र खािा/खाना 
उपलब्ध गरार्नेछाः 

१. अलतररक्त समर्मा गररने काम र सोबाट प्राप्त हनुे नलतिा लेखा उत्तरदार्ी अलधकृतबाट प्रमाशर्त 
गरार्एको हनु ुपनेछ । 

२. लनर्लमत काम बाहेक द्धविेष कामको लालग दैलनक २ घण्टा भन्दा बद्धढ अलतररक्त समर् काम 
गने कमयचारीलार् खािा/खाना खचय बापत रू.३००।÷ ठदने सद्धकनेछ । 

३. सावयिलनक द्धवदाको ठदन काम गरेबापत खािा/खाना खचयको लालग रू.६००।÷ उपलब्ध 
गरार्नछे । 

४. र्स प्रर्ोिनका लालग द्धवद्यतुीर् हाशिरी प्रर्ाली अलनवार्य रूपमा लागू भएको हनु ुपनेछ । 

५. पररवहन खचय बापत कुनै रकम उपलब्ध गरार्न ेछैन । व्र्वस्थापन प्रर्ालीमा रेकडय राशखनेछ 
। सफ्टवेर्रको हाशिरी रेकडय राख्न े शिम्मा आलथयक प्रिासन िाखा र सामान्र् प्रिासन िाखाको 
हनुेछ । 

 

पररच्छेद-७ 
ताललम/गोद्धष्ठ/सेलमनार/कार्यिाला संचालन 

 

१५. ताललम/गोद्धष्ठ/सेलमनाराः  

(१) वाद्धषयक कार्यक्रम तथा विटेमा समावेि भएका  ताललम/गोद्धष्ठ/सेलमनार िस्ता 
कार्यक्रमहरु उपलब्ध भएसम्म सरकारी हलमा नै सञ्चालन गररनेछ। 

(२) स्वीकृत वाद्धषयक कार्यक्रम अन्तगयत सञ्चालन हनु े कार्यक्रममा प्रशििक, स्रोत व्र्शक्त, 
सहभागी तथा कार्यपत्र प्रस्ततु कतायको पाररश्रलमक भकु्तानी देहार् बमोशिम हनुछे; 

(क)  प्रशििक तथा कार्यपत्र प्रस्ततुकतायले दैलनक दईु सेसनको भकु्तानी ललन 
सक्नछेन ्तथा किा अवलध कशम्तमा डेड घण्टाको हनुपुदयछ ।प्रलत सेसन रु 
दईुहिार रुपैर्ा र कार्यपत्र तर्ारी रु एक हिारसम्म भकु्तानी गनय सद्धकनछे। 
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(ख) कार्यक्रम संचालन गने स्थानीर् तहभन्दा वाद्धहरबाट प्रशििक तथा स्रोत 
व्र्शक्त बोलाउनपुरेमा लनिलाई लनर्मानसुार आतेिाते र्ातार्ात खचय र दैलनक 
भत्ता तथा कार्यपत्र लनमायर् र सेसन सञ्चालन भत्ता उपलव्ध गराईने छ । 

(ग) ताललम/गोद्धष्ठ/सेलमनार/कार्यिाला िस्ता कार्यक्रममा  पानी तथा खािाको 
लालग प्रलतव्र्शक्त प्रलतठदन बढीमा तीनसर् पचास  रुपैर्ाँ र खाना खवुाउनपुने 
अवस्था भए खाना बापत बढीमा पाचँ सर् रुपैर्ा ँसम्म खचय गनय सद्धकनछे । 

(घ)  कार्यक्रममा सहभगीहरुका लालग ताललम/गोष्ठी मसलन्द बापत सात कार्य 
ठदन सम्मको लालग  प्रलत सहभागी बढीमा दईु सर् पचासको ताललम/गोष्ठी 
मसलन्द सामारी खररद गरी उपलब्ध गराउन सद्धकनेछ । 

(ङ) संर्ोिक भत्ता प्रलतठदन एक हिार, सहर्ोगी भत्ता प्रलतव्र्शक्त पाचँसर् तथा 
द्धवद्धवध खचय (प्रमार् पत्र,  सरसफाई, व्र्ानर आठद ७ कार्यठदनको अनपुातमा ) 
पाचँ हिार सम्म खचय गनय सद्धकनछे । 

(च)  सकेसम्म सरकारी छात्रा/छात्रवासमा वसोबासको  व्र्वस्था गनुय पछय । 
र्सका लालग घर भाडामा ललन पाईने छैन । दैलनक भत्ता पाउने वाहेक 
व्र्शक्तगत पहलमा वास वस्न ुपरेमा प्रलत सहभालग दैलनक एक हिारका दरले 
आवास भत्ता उपलव्ध गराउन सद्धकनेछ । 

(छ) पाँच द्धकलोलमटर टाढाबाट आउन ु पने सहभागीहरुलाई सावयिलनक र्ातार्ात 
बापतको खचय उपलव्ध हनेुछ । आवासीर् कार्यक्रममा एकपटकको मात्र 
आतेिाते सदु्धवधा उपलब्ध गरार्ने छ । 

(ि) प्रलतवदेकको पाररश्रलमक एक ठदनको एक हिारको दरले उपलव्ध गराउन 
सद्धकनेछ ।प्रलतवेदन पेि गररसकेपलछ मात्र र्स्तो रकम भकु्तानी हनुछे । 
प्रलत कार्यक्रम तीन हिारमा नवढ्ने गरी प्रलतवदेन तर्ारी खचय भकु्तानी ठदन 
सद्धकनेछ ।कसैले पलन दोहोरो सदु्धवधा ललन पाउनछैेन । 

(३) प्राद्धवलधक द्धविेषज्ञ आवश्र्क पने वा सेसन सञ्चालन गने आधाभन्दा बढी द्धवषर् द्धवज्ञ 
बाद्धहरबाट ललन ु पने अवस्थामा वा आवासीर् रुपमा सञ्चालन गनुयपने कार्यक्रम 
कार्ायलर्बाट सोझै  सञ्चालन गनय नसद्धकन ेभएमा प्रचललत सावयिलनक खररद सम्बन्धी 
कानून बमोशिमको प्रकृर्ाबाट सेवा खररद गरी तालीम गोष्ठी िस्ता कार्यक्रम सञ्चालन 
गनय सद्धकनछे। 

 

पररच्छेद-८ 

पानी, लबिलुी, टेललफोन तथा घरभाडा सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

१६. पानी,  लबिलुी, टेललफोन तथा घरभाडा 
(१) कार्ायलार् तथा पदालधकारीले पानी,  द्धविलुी, टेललफोन िस्ता सदु्धवधाको प्रर्ोगमा 

लमतव्र्द्धर्ता अपनाउन ुपनेछ । 

(२) कार्ायलर्ले पानी, लबिलुी तथा टेललफोनको द्धवल समर्मै भकु्तानी गरी िररवाना 
नलतने र छुट सदु्धवधा ललने व्र्वस्था लमलाउन ुपनेछ । 
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(३) कार्ायलर्को कामका बाहेक अनावश्र्क रुपमा लबिलुी र टेललफोन प्रर्ोग गनुय 
हदैुन । 

(४) कार्ायलर् प्रर्ोिनका लालग बाहेक घरभाडामा ललर्ने छैन।कार्ायलर्मा उपलब्ध 
स्थानले नपगु हनुे अवस्थामा कारर् सद्धहत कार्यपाललकाको लनर्यर्बाट कार्ायलर्को 
कामको लालग घरभाडामा ललन ुपनेछ। 

(५) कार्ायलर्को लालग घरभाडामा ललन ुपने अवस्थामा प्रचललत सावयिलनक खररद नन 
तथा खररद लनर्मावली बमोशिमको प्रद्धक्रर्ाबाट घरभाडामा ललर्नछे। 

पररच्छेद- ९ 

खररद तथा शिन्सी व्र्वस्थापन 

 

१७. खररद सम्वन्धी व्र्वस्था : 
(१) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत वा लनिले तोकेको अलधकृत कमयचारीको ललशखत आदेि लबना 

कसैले कुनै मालसामान खररद गनय, गराउन हुदैँन । 

(२) मालसामान खररद सम्बन्धी कारबाही िरुु गनुय अशघ खररद एकार्ले महािाखा, िाखाबाट 
आवश्र्क पने वस्तहुरुको माग सिलन गरी प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत वा लनिले 
तोकेको अलधकृत कमयचारीबाट आवश्र्क पने वस्तहुरुको कूल माग स्वीकृत गराउन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिमको खररद मागमा देहार्का कुरा उल्लेख भएको हनु ुपनेछ: 

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

(ख) मालसामान आवश्र्क पने समर्, 

(ग) खररदको अनमुालनत मूल्र्, र 

(घ) मूल्र् व्र्होररने स्रोत । 

(४) खररदको लालग आवश्र्क बिेट व्र्वस्था नभई खररद कारबाही िरुु गनुय ह ुदैँन । 

(५) कार्ायलर्ले साधारर्तर्ा पेश्कीलाई लनरुत्साद्धहत गनुयपनेछ । पेश्की फर्छ्यौट नगरी 
दोहोर्ायएर पेश्की रकम ठदर्ने छैन । पेश्की रकम समर्मै फर्छ्यौट गनुय प्रत्र्ेक 
कमयचारीको कतयव्र् हनुेछ। 

(६) खररद सम्बन्धी सम्पूर्य व्र्वस्था सावयिलनक खररद नन २०६३ तथा लनर्मावली बमोशिम 
हनुेछ । 

 

१८. शिन्सी व्र्वस्थापन : 
(१) कार्ायलर्मा प्राप्त प्रत्र्ेक शिन्सी सामरीको वगीकरर् गरी सामानको द्धववरर् र मूल्र् 

खलुाई महालेखा परीिकले स्वीकृत गरेको ढाँचामा लगत तर्ार गरी अलभलेख 
राख्नपुनेछ l 
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(२) महािाखा/िाखामा रहेको कुन ै मालसामान ममयत सम्भार गनुयपने भए सोको ललशखत 
िानकारी उपर्ोगकतायले प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतलाई ठदनपुनेछ । 

(3) स्थानीर् तहको प्रत्र्के िाखा/ महािाखा तथा वडा कार्ायलर्का प्रत्र्ेक कोठामा भएका 
शिन्सी सामानको अलभलेख सोही कोठामा टाँस गनुयपनेछ । 

(४) खचय भएर निाने प्रत्र्ेक शिन्सी सामरीमा शिन्सी सष केत नम्बर उल्लेख गनुयपनेछ । 

(५) आलथयक वषय समाप्त भएको ३ मद्धहना लभत्र गतवषयको मौज्दात, चाल ु वषयको खररद, 
हस्तान्तरर् भई प्राप्त सामानको पररमार् र मूल्र् एवम ्सामानको अवस्था (सबतु, ममयत 
गनुयपने, लललाम गनुयपने र लमन्हा गनुयपने) खोली शिन्सी िाखाले शिन्सी प्रलतवेदन तर्ार 
गनुयपनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशिम तर्ार भएको प्रलतवदेनको आधारमा प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत वा 
लनिले तोकेको अलधकृत कमयचारीले शिन्सी लनरीिर् गरी रार् सझुाब सद्धहतको 
प्रलतवदेन प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतलाई ठदनपुनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोशिमको प्रलतवदेन प्रमखु  प्रिासकीर् अलधकृतले छलफलका लालग 
कार्यपाललकाको बैठकमा पेस गनुयपनेछ । 

(८) शिन्सी व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था प्रचललत आलथयक कार्यद्धवलध नन तथा 
लनर्मावली बमोशिम हनुेछ l 

 

 

पररच्छेद १० 
द्धवद्धवध 

 

१९.  लनिी सशचवालर् सम्बन्धी व्र्वस्था:-(१) प्रमखु, उपप्रमखुको लनिी सशचवालर्मा सहर्ोगी 
व्र्वस्थापन गनय वढीमा महानगरपाललकाको प्रमखुको लालग तीस हिार, उपमहानगरपाललका 
प्रमखुको लालग पच्चीस हिार नगरपाललका प्रमखुको लालग बीस हिार र गाउँपाललकाको लालग 
अठार हिार मालसक खचय र उप प्रमखु तथा उपाध्र्िको लालग क्रमिाः पच्चीस हिार, बीस 
हिार, अठार हिार र पन्र हिार मालसक खचय गनय सद्धकन ेछ । उक्त रकम एकमषु्ठ रकम 
उपलब्ध गराउने वा लनिी सशचवालर्को लालग कमयचारी राख्न ेमध्र्े कुन ैएक तररकाबाट मात्र 
खचय गनय सद्धकनेछ । 

२०. दघुयटना द्धवमा व्र्वस्था:- दमकल, एम्बलेुन्स र नगरबस सञ् चालनको काममा तोद्धकएका 
कमयचारीको लालग कार्ायलर्ले दूघयटना बीमा गराउनेछ।  

२१. लनर्यर् गरी खचय गनुय पने- कार्ायलर्ले स्वीकृत कार्यक्रम अन्तगयत कुनै कार्यक्रम, तालीम, 
गोष्ठी आठद सञ्चालन गदाय सावयिलनक खररद तथा आलथयक कार्यद्धवलध सम्बन्धी कानून बमोशिम 
अलधकारप्रपाप्त अलधकारीबाट लनर्यर् गरेर मात्र सञ्चालन गनुय पनेछ। अलधकारप्राप्त 
अलधकारीको स्वीकृलत बेगर गरेको खचय भकु्तानी गररने छैन। 

                              अनसुूची १ 

लनर्म ९ को उपलनर्म (१)सगँ सम्बशन्धत 
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   कमयचारीको लालग मालसक र्न्धन सदु्धवधा     

र्न्धन (पेिोल/लडिेल ललटरमा) 
क्र.सं. तह/ पद (पेिोल/लडिेल ललटरमा) 
१ प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत(चारपाषर)े ६० 
२ अलधकृतस्तर(दिौं र एघारौं) (चारपाषर)े ६० 
३ अलधकृतस्तर(आठौं र नवौं)(चारपाषर)े ४० 
४ अलधकृतस्तर (आठौं, नवौं, दिौं र एघारौं) (मोटरसार्कल/स्कुटर)  १० 
४ अलधकृतस्तर ६ औ र ७ औ (मोटरसार्कल/स्कुटर) १० 
५ सहार्कस्तर (मोटरसार्कल/स्कुटर) १० 
६ सहर्ोगी स्तर(मोटरसार्कल/स्कुटर) ५ 
 

र्न्धन सदु्धवधा पाउने आधारहरु, 

१. पदालधकारी र कमयचारीको लालग कार्ायलर्ले उपलब्ध गराएको वा आफ्नै गाडी वा 
मोटरसार्कल हनुपुनेछ । 

२. मद्धहना भरी द्धवदामा रहेको अवस्थामा सो मद्धहनाको र्न्धन उपलब्ध गरार्न ेछैन । 

३. मालसक कोटा र्न्धन सोही मद्धहना लभत्र नलगेमा अको मद्धहना थप हनु ेछैन । 

४. दमकल,एम्बलेुन्स र सरसफार्का साधनमा आवश्र्कता अनसुार र्न्धन उपलब्ध गरार्नछे 
। 

५. कार्ायलर्को सवारी साधन भएमा सलभयलसङ्गका लालग प्रत्र्के तीन मद्धहनामा कार/शिपको 
लालग पाचँ ललटर मोद्धवल र प्रलत मोटरसाईकल एक ललटर मोद्धवल उपलव्ध हनेुछ । 

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