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लङु्ग्री गाउँपाललकाको कार्यसञ् चालन लनरे्दशिका, 207९ 

गाउँ कार्यपाललकाबाट पारित लिलतिः २०७९।०८।११ 

लङु्ग्री गाउँपाललकाको कार्य सञ् चालनलाई प्रभावकािी बनाउन, उपलव्ध स्रोत साधनको परिचालन एवं प्रर्ोगिा 
पािर्दशियता, लितव्र्यर्ता ि प्रभावकारिता ल्र्ाई आलथयक सिुासन कार्ि गनय तथा उत्पार्दनिलुक तथा प्रलतफलर्कु्त 
क्षेत्रिा लगानी अलभवृयि गनय लङु्ग्री गाउँपाललकाको प्रिासकीर् कार्ययवलध (लनर्लित गने) ऐन, २०७४ को र्दफा ४ 
बिोशिि लङु्ग्री गाउँ कार्यपाललकाले र्ो लनरे्दशिका िािी गिेको छ।  

परिच्छेर्द- १ 

संशक्षप्त नाि ि प्रािम्भ 

 

1. सशङ्ग्क्षप्त नाि ि प्रािम्भिः- 
(क) र्ो लनरे्दशिकाको नाि “लङु्ग्री गाउँपाललकाको कार्यसञ् चालन लनरे्दशिका, २०७९” िहेको छ।  

(ख) र्ो लनरे्दशिका स्थानीर् िािपत्रिा प्रकाशित भएको लिलतरे्दशख लाग ुहनुेछ।  

2. परिभाषा ि व्र्ाखर्ािः- यवषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा र्स लनरे्दशिकािािः- 
(क) "कियचािी" भन्नाले गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्िा कार्यित कियचािीलाई िनाउँछ।  

(ख) "प्रिासलनक खचय" भन्नाले तलब, भत्ता, बैठक भत्ता, पोिाक, इन्धन, बीिा, शचर्ापान, पिीक्षा 
संचालन, कार्यिाला/ताललि/गोष्ठी/सेलिनाि िस्ता कार्यक्रि तथा अलतलथ सत्काि खचय लगार्त 
हनुे रै्दलनक खचय िनाउँछ।  

(ग) "पर्दालधकािी" भन्नाले गाउँ कार्यपाललकाका पर्दालधकािीहरुलाई िनाउन े छ। सो िव्र्दले गाउँ 
सभाका सर्दस्र्हरुलाई सिेत िनाउँछ।   

(घ) "बैठक" भन्नाले गाउँसभा वा गाउँ कार्यपाललका वा यवषर्गत सलिलतहरु वा वडा सलिलत वा कुनै 
काननुी वा नीलतगत ब्र्वस्था बिोशिि गठठत सलिलत वा कार्यर्दलहरुको बैठक सम्झन ुपर्दयछ। 

(ङ) "िन्त्रालर्" भन्नाले सङ्ग् घीर् िालिला तथा सािान्र् प्रिासन िन्त्रालर् सम्झन ुपछय। 

(च) "तोयकएको वा तोयकएबिोशिि" भन्नाले र्स लनरे्दशिकािा तोयकएको व्र्वस्था सम्झनपुछय। र्स 
ऐनिा नभएिा प्रचललत कानूनिा तोयकएको व्र्वस्था सम्झन ुपछय। 
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परिच्छेर्द-२ 

बैठक भत्ता सम्वन्धी व्र्वस्था 
 

3. वैठकिः (1) गाउँपाललकािा हनुे बैठकिा सहभागीहरुले सङ्घ तथा प्ररे्दि काननुिा तोयकएको अवस्थािा सोही 
बिोशिि ि सङ्घ तथा प्ररे्दि कानूनिा नतोयकएको अवस्थािा रे्दहार् बिोशिि बैठक भत्ता तथा अन्र् सयुवधा 
पाउनछेन।् 

(क) प्रचललत कानून तथा वायषयक कार्यक्रि बिोशिि गठठत सलिलत वा कार्यर्दलको बैठकका लालग 
िात्र वैठक भत्ता उपलव्ध गिाउन सयकनेछ। 

(ख) सलिलत वा कार्यर्दलको बैठक बस्र्दा तोयकएबिोशििको बैठक भत्ता तथा खािा सयुवधा उपलब्ध 
उपलब्ध हनुेछ। कार्ायलर्ले कार्यसूची तोयकएको वा एिेण्डा यकटान भएको यवषर्िा िात्र बैठक 
िाख्न ुपनेछ। 

(ग) कार्यप्रकृलत अनसुाि सकेसम्ि लितव्र्र्ी हनुे गिी बैठक िाख्न ुपनेछ। 

(घ) सलिलत वा कार्यर्दलका कूल सर्दस्र् बाहेक सो] सङ्ग्खर्ाको बढीिा पचीस प्रलतितले हनु आउन े
सङ्ग्खर्ािा यवज्ञ, आिशन्त्रत सर्दस्र् वा कियचािीलाई िात्र र्स लनरे्दशिका बिोशिि बैठक भत्ता 
उपलब्ध गिाइनछे।  

(ङ) न्र्ायर्क सलिलतको लनर्लित बैठकलाई र्स लनरे्दशिकाको प्रर्ोिनका लालग बैठक िालनने छैन। 

(२) उपर्दफा (१) िा िनुसकैु कुिा लेशखएको भएता पलन कार्ायलर् सिर्िा बसेको बैठकको बैठक भत्ता 
उपलब्ध गिाइने छैन।  

4. बैठक खचय सम्वन्धी ब्र्वस्थािः (१) सलिलत तथा कार्यर्दलका पर्दालधकािी तथा कियचािीहरुले रे्दहार् बिोशिि 
प्रलतव्र्शक्त बैठक भत्ता पाउन ेछन।  

(क) अध्र्क्ष वा उपाध्र्क्षको अध्र्क्षतािा हनुे बैठकिा प्रलत वैठक रु एकहिाि पाँच सर्, 

(ख) अन्र् पर्दालधकािी वा कियचािीको अध्र्क्षतािा हनुे बैठकिा प्रलत बैठक रु एकहिाि र्दईु सर् ,  

(ग) र्स लनर्ििा िनुसकैु कुिा लेशखएको भएतापलन एक व्र्शक्तले एक ठर्दनिा वढीिा तीन वटा 
बैठकको िात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गिाइनछे। 

(घ) बैठक भत्तािा लनर्िानसुाि कि कट्टी हनुेछ।  

(२) बैठकिा सहभागी व्र्शक्तहरुको पानी तथा खािा खचय वापत बढीिा प्रलत व्र्शक्त तीन सर् रुपैर्ाँ 
सम्ि खचय गनय सयकने छ। 
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परिच्छेर्द-३ 

खािा तथा अलतलथ सत्काि खचय सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

5. खािा खचयिः रे्दहार्को अवस्थािा स्थानीर् तहका कियचािीलाई खािा खचय उपलव्ध गिाउन सयकनेछ। 

(क)  कार्ायलर् सिर्िा सम्पार्दन हनु नसक्न ेभनी प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतले तोकेको लनठर्दयष्ट कािको 
लालग िात्र कार्ायलर् सिर् अशघ वा पलछ बैठक िाख्न वा कार्ायलर्को अन्र् काििा लगाउन 
सयकनछे। प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतको स्वीकृलत लबना िाशखएको बैठकको बैठक भत्ता, खािा खचय 
भकु्तानी हनुे छैन। कार्ायलर् सिर् वाहेक कशम्तिा र्दईुघण्टा अलतरिक्त सिर् कार्य गिेको अवस्थािा 
िात्र खािा खचय गनय उपलब्ध गिाइनेछ।  

(ख) अलतरिक्त सिर्िा काि गनुय पने भएिा रे्दहार् विोशिि खािा तथा खाना खचय उपलब्ध गिाउन वा सो 
बिाबिको खाना तथा खािा खचय गनय सयकनछे। 

(१) सावयिलनक यवर्दाको ठर्दन भए प्रलतठर्दन प्रलतव्र्शक्त बढीिा छ सर् रुपैंर्ा।  

(२) कार्ायलर् खलु्ने ठर्दन भए प्रलतठर्दन प्रलतव्र्शक्त बढीिा तीन सर् रुपैंर्ा। 

(३) आठ घण्टा भन्र्दा बढी अवलध लनिन्ति बैठक बसेको अवस्थािा खािा खचयिा थप पचास प्रलतित 
सम्ि भकु्तानी गनय सयकनेछ।  

(ग) न्र्ायर्क सलिलतको बैठक बसेको ठर्दन न्र्ायर्क सलिलतका सर्दस्र् तथा सहभागी कियचािीहरुले र्दफा ४ 
को उपर्दफा (२)बिोशिि खािा खचयको सयुवधा पाउने छन।्  

(घ) र्स र्दफािा िनुसकैु कुिा लेशखएको भएतापलन िासन वापतको सयुवधा ललएका वा बैठक भत्ता प्राप्त 
गिेका कियचािीले खािा खचय पाउने छैन। 

6. शचर्ापान ि अलतलथ सत्काि खचयिः 
(१)  शचर्ापान तथा अलतलथ सत्काि बापत रे्दहार् बिोशििका पर्दालधकािीले रे्दहार् बिोशििको िकििा 

नबढ्ने गिी िालसक रुपिा यवयवध खचयको आरे्दि ठर्दन सक्नेछन।्  

(क) अध्र्क्षले रु. पन्र हिाि,  

(ख) उपाध्र्क्षले रु. र्दि हिाि, 

(ग) गाउँपाललकाको कार्ायलर्ले रु. पन्र हिाि, 
(घ) वडाअध्र्क्ष/वडा कार्ायलर्ले रु. पाचँ हिाि। 

(२)  उपर्दफा (१) बिोशििको िकििा नबढ्ने गिी कार्ायलर् व्र्वस्थापन गने कियचािीले शिम्िा ललई 
सम्बशन्धत पर्दालधकािीको अनिुलतले कार्ायलर् प्रर्ोिनका लालग िात्र खचयको आरे्दि ठर्दन 
पाउनेछ।   

(३) उपर्दफा (१) ि  (२) िा उशल्लशखत सीिा भन्र्दा बढीको खचयको आरे्दि भएको अवस्थािा आधाि 
ि औशचत्र् सयहत कार्यपाललका बैठकिा पेि गनुय पनेछ। कार्यपाललकाको स्वीकृलत नभई त्र्स्तो 
िकि भकु्तानी हनुे छैन। 
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परिच्छेर्द ४ 

रै्दलनक भत्ता तथा भ्रिण खचय सम्वन्धी व्र्वस्था 
 

7. रै्दलनक भत्ता तथा भ्रिण खचयिः कियचािीले सङ्घीर् कानून बिोशििको र्दििा रै्दलनक तथा भ्रिण भत्ता 
पाउनेछन।् िनप्रलतलनलधको रै्दलनक तथा भ्रिण भत्ता सम्बन्धी व्र्वस्था प्ररे्दि कानून बिोशिि हनुछे। 
रै्दलनक तथा भ्रिण भत्ता सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था रे्दहार् बिोशिि हनुेछिः 

(१) साधािणतर्ा गाउँपाललकाका पर्दालधकािी/कियचािी सम्वशन्धत कािको लालग यफल्डिा खयटन,ु 
खटाउन ुपर्दाय वा अनगुिन तथा सपुिीवेक्षण गनुय पर्दाय भ्रिण आरे्दि स्वीकृत गिाएि िात्र िान ु
पनेछ। स्वीकृत भ्रिण आरे्दि लबना भ्रिण खचय तथा रै्दलनक भत्ता भकु्तानी गरिने छैन।  

(२) रे्दहार्का पर्दालधकािीले भ्रिण वा कािको उद्दशे्र्, अवलध ि भ्रिण गने साधन तोकी भ्रिण 
आरे्दि स्वीकृत गनय सक्नेछन।  

(क) अध्र्क्ष         –अध्र्क्ष 

(ख) उपाध्र्क्ष तथा अन्र् पर्दालधकािी      –अध्र्क्ष 

(ग) प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत(७ ठर्दन बढी)  –अध्र्क्ष 

(घ) प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत(७ ठर्दन सम्ि)  –प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत 

(ङ) प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत बाहेकका अन्र् कियचािीहरु –प्रिखु प्रिासकीर् 
अलधकृत। 

(३) प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतको सात ठर्दन भन्र्दा बढी अवलधको गाउँ क्षेत्रबायहिको भ्रिण गनुय 
पने अवस्थािा संघीर् िालिला तथा सािान्र् प्रिासन िन्त्रालर् तथा प्ररे्दिको प्रिखु सशचवलाई 
िानकािी पनेछ।  

(४) पर्दालधकािी तथा कियचािीको यवरे्दि भ्रिण सम्वन्धी अन्र् व्र्वस्था सङ्ग् घीर् कानून बिोशिि 
हनुेछ।  

(५) कार्ायलर्को कािको शिलशिलािा बास बस्ने गिी कार्ायलर् िहेको स्थानबाट अन्र् वडा 
क्षेत्रिा भ्रिण वा काििा खयटएको पर्दालधकािी तथा कियचािीहरुले नेपाल सिकािले तोकेको 
र्दि ि प्रयक्रर्ा बिोशििको रै्दलनक भत्ता तथा भ्रिण खचय पाउनेछन।् 

ति, पर्दालधकािी तथा कियचािीले भ्रिण गर्दाय सिकािी सवािी साधन प्रर्ोग भएको अवस्थािा 
र्ातार्ात खचय पाईन े छैन। सावयिलनक सवािी साधनिा भ्रिण गनुय पिेिा प्रचललत भाडार्दि 
बिोशििको िकि उपलव्ध गिाईने छ। 

(६) भ्रिण खचय सम्वन्धी फिफािक गनय वा भकु्तानी िाग गर्दाय अलनवार्य रुपिा भ्रिण प्रलतवेर्दन 
कार्ायलर्िा पेि गनुय पनेछ। 
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(७) सात ठर्दन भन्र्दा बढी अवलधको लालग पर्दालधकािी वा कियचािीलाई भ्रिण वा काि खटाउन ु
पने भएिा भ्रिण आरे्दि स्वीकृत गने पर्दालधकािीले त्र्सको स्पष्ट कािण खोली आफूभन्र्दा 
एक तह िालथको अलधकािीको स्वीकृलत ललई भ्रिण आरे्दि स्वीकृत गनुय पनेछ। 

ति, सात ठर्दनभन्र्दा बढी अवलधको लालग काि खटाउँर्दा एक तह िालथको पर्दालधकािीको 
स्वीकृलत ललन ुपनेछ। 

(८) सिकािी खचयिा भ्रिण गने पर्दालधकािी वा कियचािीले सम्भव भएसम्ि यकफार्ती ि कि 
खशचयलो बाटो वा सवािी साधन प्रर्ोग गिी भ्रिण गनुयपनेछ। 

(९) कुनै पर्दालधकािी वा कियचािीले भ्रिण वा काििा िहेको अवलधिा लबर्दा बसेिा त्र्सिी लबर्दािा 
बस्र्दाको अवलधिा लनिले र्स काननु बिोशिि पाउने रै्दलनक भत्ता, भ्रिण खचय पाउने छैन। 

(१०) भ्रिणिा खयटने पर्दालधकािी तथा कियचािीको भ्रिण अलभलेख खाता कार्ायलर्ले व्र्वशस्थत 
रुपिा िाख्न ुपनेछ।  

(११) र्स र्दफािा अन्र्न्त्र िनुसकैु कुिा लेशखएको भएतापलन स्थानीर् तहका पर्दालधकािी तथा 
कियचािीको भ्रिण सम्वन्धी अन्र् व्र्वस्था नेपाल सिकािको भ्रिण खचय लनर्िावली बिोशिि 
हनुेछ।  

परिच्छेर्द-५ 

पािवहन तथा ईन्धन सयुवधा सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

8. पािवहन सयुवधािः- 

(१) कार्ायलर्िा उपलब्ध सवािी साधन कियचािीको शिम्िेवािी ि लनिहरुले सम्पार्दन गनुयपने कार्य चापको 
आधाििा सिन्र्ायर्क रुपिा उपलब्ध गिाउने शिम्िेवािी प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतको हनुेछ। प्रिखु 
प्रिासकीर् अलधकृतले कार्ायलर्को नाििा िहेको तथा भाडािा ललई वा अन्र् कुनै तरिकाले 
कार्ायलर्ले प्रर्ोगिा ल्र्ाएको सवािी साधन सिकािी कािको लालग िात्र प्रर्ोगिा ल्र्ाउने व्र्वस्था 
लिलाउन ुपनेछ। 

(२) कार्ायलर्ले प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतलाई कार्ायलर्को कािको प्रर्ोिनको लालग उपलब्ध भए सम्ि 
एक चािपाङ्ग् र ेसवािी साधन उपलव्ध गिाउने छ। 

(३) कार्ायलर्िा सवािी साधनको उपलव्धता नभएिा आलथयक वषयको प्रािम्भिै िापर्दण्ड तर् गिी 
कार्ायलर्ले न्रू्नति िूल्र्िा शिप/काि भाडािा ललन सक्नेछ।  

(४) कार्ायलर्का िहािाखा/िाखा प्रिखुलाई कार्ायलर्बाट उपलब्ध भएसम्ि सवािी साधनको व्र्वस्था 
गरिनछे। 

(५) कुनै पर्दालधकािी वा कियचािीले सिकािी सवािी साधन कार्ायलर्को काि बाहेक अन्र् प्रर्ोिनिा 
प्रर्ोग गनय पाइने छैन। सिकािी सवािी साधनको यहफाित गिी सिुशक्षत िाख्न ु सम्वशन्धत सवािी 
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साधन बझुी ललने कियचािीको शिम्िेवािी हनुेछ। सावयिलनक यवर्दाको ठर्दन कार्ायलर्बाट उपलब्ध 
गिाइएको सवािी पास लबना कार्ायलर्को सवािी साधन सञ् चालन गनय पाइने छैन।  

(६) कार्ायलर्ले काननु बिोशिि सवािी साधनको िािस्व लतने,  लबिा गने, प्ररू्दषण िाचँ गिी सवािी साधन 
चसु्त र्दरुुस्त िाख्न ेव्र्वस्था लिलाउनेछ। 

(७) सिकािी सवािी साधन प्रर्ोग गने कियचािीलाई लनिले प्रर्ोग गिेको सवािी साधनको लालग िियत 
यवल बिोशिि बढीिा काि/शिपको वायषयक एक लाख ि िोटिसाईकल वा स्कूटिको लालग वायषयक 
पन्र हिाि नबढ्ने गिी िियत खचय उपलव्ध गिाईने छ। र्स भन्र्दा बढी िकिको सवािी साधनको 
िियत सम्भाि बापतको िकि भकु्तानी गनुय पने अवस्थािा कार्यपाललकाको लनणयर् बिोशिि हनुेछ।  

9. इन्धन सयुवधािः 
(१) सिकािी तथा लनिी सवािी साधन प्रर्ोग गिी लनर्लित रुपिा कार्ायलर्िा आउने कियचािीलाई 

अनसूुची १ बिोशििको इन्धन सयुवधा उपलब्ध हनुछे। 

(२) लनिी सवािी साधन प्रर्ोग गने ]{  कियचािीहरुले इन्धन सयुवधा ललन चाहेिा आफुले प्रर्ोग गिेको सवािी 
साधनको ब्लू बकुको छार्ाँप्रलत ि सवािी चालक अनिुलतपत्र प्रलतललयप अलनवार्य रुपिा कार्ायलर्िा 
पेि गनुय पनेछ। ब्लूबकुको ि सम्बशन्धत कियचािीको नाििा िहेको सवािी चालक अनिुलतपत्रको  
छार्ाँप्रलत पेि नगिे सम्ि इन्धन वापतको सयुवधा उपलब्ध गिाइने छैन।  

(३) कार्ायलर्ले इन्धन सयुवधा यवतिणको अलभलेख अद्यावलधक गिी िाख्न ुपनेछ। 

10. सवािी साधन सम्वन्धी अन्र् व्र्वस्थािः   

(१) सवािी साधनको सयुवधा प्राप्त गने वा उपलव्ध गिाउन ु पने पर्दालधकािी तथा कियचािीलाई 
कार्ायलर्िा उपलब्ध सवािी साधन प्रर्ोग गने व्र्वस्था लिलाइनेछ। कार्ायलर्िा सवािी साधन 
उपलब्ध नभएको अवस्थािा कार्ायलर्िा श्रोत उपलब्धताको अवस्था हेिी रे्दहार् विोशििको 
िापर्दण्डलभत्र िही सवािी साधन खरिर्द गनय सयकनेछ। 

(क) प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतलाई सत्तिी लाख रुपैर्ा ँसम्िको सवािी साधन, 

(ख) िोटिसाईकल तथा स्कूटि २०० लस. लस. सम्ि। 

 

(२) कार्ायलर्का सवािी साधन लनर्लित रुपिा िियत सम्भाि गिी चाल ु हालतिा िाख्नपुनेछ। 
कार्ायलर्बाट नर्ाँ सवािी साधन खरिर्दलाई लनरुत्साहन गरिनेछ। कार्ायलर्ले नर्ाँ सवािी साधन 
खरिर्द गनुय पने अवस्थािा ईलेशक्िकल तथा वाताविण िैत्री सवािी साधन खरिर्द तथा प्रर्ोगिा 
िोड ठर्दइनेछ। 

 

परिच्छेर्द-६ 
सञ् चाि, पोिाक तथा प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी व्र्वस्था 
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11. स्थानीर् तहका पर्दालधकािीको सञ् चाि तथा अन्र् भत्ता: स्थानीर् तहका पर्दालधकािीको सञ्चाि तथा अन्र् 
भत्ता प्ररे्दि काननुिा भए विोशिि हनुेछ। 

12. पत्रपलत्रका तथा सञ् चाि सयुवधािः 
(१) कार्ायलर्ले पर्दालधकािी तथा कियचािीलाई स्रोतको उपलब्धता हेिी पत्रपलत्रका खरिर्द गिी 

उपलव्ध गिाउन सक्नछे। 

(२) प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतलाई िालसक २,५००(र्दईु हिाि पाचँ सर्) रुपैर्ाँिा नबढाई 
सञ् चाि सयुवधा वापतको िकि उपलब्ध गिाइनेछ। 

(३) यवषर्गत िाखा प्रिखु तथा वडा सशचवलाई िालसक १,०००(एक हिाि) रुपैर्ासँम्ि 
संचाि खचय वापत िकि उपलब्ध गिाइनेछ। 

(४) कार्ायलर्बाट उपलव्ध भएको सञ् चाि खचय कार्ायलर्को प्रर्ोिनको लालग िात्र प्रर्ोग 
गनुयपनेछ। कार्ायलर्को तपयबाट छुटै्ट टेललफोन िडान भएको अवस्थािा उपिोक्त 
बिोशििको संचाि खचय उपलब्ध गिाइने छैन। 

13. पोिाक भत्ता: स्थानीर् तहका कियचािीलाई प्रत्रे्क वषयको चैत्र ियहनािा पोिाक भत्ता वापत नेपाल 
सिकािका कियचािीले पाए सिहको िकि उपलब्ध गिाइनेछ।  

14. प्रोत्साहन भत्ता: (१) कार्यसम्पार्दनिा आधारित िापर्दण्डको आधाििा गाउँ कार्यपाललकाले लनशित िकि 
कियचािीलाई प्रोत्साहन भत्ताको रुपिा उपलब्ध गिाउन सक्नेछ।  

(२)  रै्दलनक कार्ायलर्िा सिर्िा सम्पन् न हनु नसकेका कार्यहू  सम्पन् न गिाउन प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतले 
अलतरिक्त सिर्िा सिेत कािकाि गनेगिी शिम्िेवािी तोक्न सक्नेछ। 

(३)  िालसक २० घण्टा वा सो भन्र्दा बढी सिर् अलतरिक्त सिर् काि गने कियचािीलाई सरुु तलबिानको 
४० प्रलतित सम्िको िकि प्रोत्साहन भत्ताको रुपिा उपलब्ध गिाइनेछ। 

(४) अलतरिक्त सिर्िा काि गनुय अशघ कािको स्पष्ट यवविण प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतबाट स्वीकृत गनुयपनेछ। 

(५) प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गिाउन छुटै्ट कार्ययवलध भएिा सोही बिोशिि हनुेछ। 

 

 

परिच्छेर्द-७ 
ताललि/गोयष्ठ/सेलिनाि/कार्यिाला संचालन 

 

15. ताललि/गोयष्ठ/सेलिनाि ि पिीक्षा संचालनिः  

(१) वायषयक कार्यक्रि तथा विेटिा सिावेि भएका ताललि/गोयष्ठ/सेलिनाि िस्ता कार्यक्रिहरु 
उपलब्ध भएसम्ि सिकािी हलिा नै सञ्चालन गरिनेछ। 

(२) स्वीकृत वायषयक कार्यक्रि अन्तगयत सञ्चालन हनुे कार्यक्रििा प्रशिक्षक, स्रोत व्र्शक्त, सहभागी तथा 
कार्यपत्र प्रस्ततु कतायको पारिश्रलिक भकु्तानी रे्दहार् बिोशिि हनुेछ; 
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(क)  प्रशिक्षक तथा कार्यपत्र प्रस्ततुकतायले रै्दलनक र्दईु सेसनको भकु्तानी ललन सक्नेछन ्तथा 
कक्षा अवलध कशम्तिा डेड घण्टाको हनुपुर्दयछ। प्रलत सेसन रु र्दईुहिाि रुपैर्ा ि कार्यपत्र 
तर्ािी रु एक हिािसम्ि भकु्तानी गनय सयकनछे। 

(ख) कार्यक्रि संचालन गने स्थानीर् तहभन्र्दा वायहिबाट प्रशिक्षक तथा स्रोत व्र्शक्त बोलाउन ु
पिेिा लनिलाई लनर्िानसुाि आतेिाते र्ातार्ात खचय ि रै्दलनक भत्ता तथा कार्यपत्र लनिायण 
ि सेसन सञ्चालन भत्ता उपलव्ध गिाईने छ। 

(ग) ताललि/गोयष्ठ/सेलिनाि/कार्यिाला िस्ता कार्यक्रििा  पानी तथा खािाको लालग 
प्रलतव्र्शक्त प्रलतठर्दन बढीिा तीनसर् पचास  रुपैर्ाँ ि खाना खवुाउनपुने अवस्था भए खाना 
बापत बढीिा पाचँ सर् रुपैर्ा ँसम्ि खचय गनय सयकनेछ। 

(घ)  कार्यक्रििा सहभगीहरुका लालग ताललि/गोष्ठी िसलन्र्द बापत सात कार्य ठर्दन सम्िको 
लालग  प्रलत सहभागी बढीिा र्दईु सर् पचासको ताललि/गोष्ठी िसलन्र्द सािरी खरिर्द गिी 
उपलब्ध गिाउन सयकनछे। 

(ङ) संर्ोिक भत्ता प्रलतठर्दन एक हिाि, सहर्ोगी भत्ता प्रलतव्र्शक्त पाचँसर् तथा यवयवध खचय 
(प्रिाण पत्र,  सिसफाई, व्र्ानि आठर्द ७ कार्यठर्दनको अनपुातिा ) पाचँ हिाि सम्ि खचय 
गनय सयकनेछ। 

(च)  सकेसम्ि सिकािी छात्रा/छात्रवासिा वसोबासको  व्र्वस्था गनुय पछय। र्सका लालग 
घि भाडािा ललन पाईन ेछैन। रै्दलनक भत्ता पाउने वाहेक व्र्शक्तगत पहलिा वास वस्न ु
पिेिा प्रलत सहभालग रै्दलनक एक हिािका र्दिले आवास भत्ता उपलव्ध गिाउन सयकनछे। 

(छ) पाँच यकलोलिटि टाढाबाट आउन ुपने सहभागीहरुलाई सावयिलनक र्ातार्ात बापतको खचय 
उपलव्ध हनुेछ। आवासीर् कार्यक्रििा एकपटकको िात्र आतेिाते सयुवधा उपलब्ध 
गिाइने छ। 

(ि) प्रलतवेर्दकको पारिश्रलिक एक ठर्दनको एक हिािको र्दिले उपलव्ध गिाउन सयकनेछ। 
प्रलतवेर्दन पेि गरिसकेपलछ िात्र र्स्तो िकि भकु्तानी हनुेछ। प्रलत कार्यक्रि तीन 
हिाििा नवढ्ने गिी प्रलतवेर्दन तर्ािी खचय भकु्तानी ठर्दन सयकनछे। कसैले पलन र्दोहोिो 
सयुवधा ललन पाउनछैेन। 

(३) प्रायवलधक यविषेज्ञ आवश्र्क पने वा सेसन सञ्चालन गने आधाभन्र्दा बढी यवषर् यवज्ञ बायहिबाट 
ललन ुपने अवस्थािा वा आवासीर् रुपिा सञ्चालन गनुयपने कार्यक्रि कार्ायलर्बाट सोझै  सञ्चालन 
गनय नसयकने भएिा प्रचललत सावयिलनक खरिर्द सम्बन्धी कानून बिोशििको प्रकृर्ाबाट सेवा खरिर्द 
गिी तालीि गोष्ठी िस्ता कार्यक्रि सञ्चालन गनय सयकनेछ। 

(४) गाउँपाललकाले किाििा कियचािी लनर्कु्त गनय कुनै पिीक्षा संचालन गिेको अवस्थािा पिीक्षािा 
सहभागी भएका कियचािीले रे्दहार्बिोशििको िकि भकु्तानी पाउनेछनि्ः 

क. केन्राध्र्क्ष         रु १५०० 
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ख. सहार्क केन्राध्र्क्ष  रु १२०० 

ग. लनिीक्षक      रु १००० 

घ. सिुक्षाकिी     रु ८०० 

ङ. सहर्ोगी      रु ६०० 

(५) उपर्दफा (४) को प्रर्ोिनको लालग एक घण्टा सम्िको पिीक्षा भएिा उपिोक्त बिोशििको भत्ता 
िकि उपलब्ध गिाइनछे। एक घण्टा बढीको पिीक्षा भएिा प्रलतघण्टा उपिोक्त िकििा पचासँ 
प्रलतित थप भत्ता उपलब्ध हनुेछ। 

(६) ललशखत पिीक्षाको तर्ािीको लालग प्रश्नपत्र लनिायण गर्दाय रे्दहार्बिोशििको िकि उपलब्ध हनुेछ। 

प्रश्नपत्र लनिायण 

क) बस्तगुत प्रश्न प्रलतप्रश्न  -रु २० 

ख) यवषर्गत प्रश्न प्रलतप्रश्न -रु ३० 

उत्तिपशुस्तका पिीक्षण 

क) बस्तगुत प्रश्न प्रलतउत्तिपशुस्तका(५० सम्ि प्रश्न भएिा) -रु १०० 

ख) बस्तगुत प्रश्न प्रलतउत्तिपशुस्तका(५० भन्र्दा बढी प्रश्न भएिा)- रु २०० 

ग) यवषर्गत प्रश्न १० पूणायङ्क बिाबि  -रु ५० 

  

 

परिच्छेर्द-८ 

पानी, लबिलुी, टेललफोन तथा घिभाडा सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

16. पानी,  लबिलुी, टेललफोन तथा घिभाडा 
(१) कार्ायलार् तथा पर्दालधकािीले पानी,  यविलुी, टेललफोन िस्ता सयुवधाको प्रर्ोगिा लितव्र्यर्ता 

अपनाउन ुपनेछ। 

(२) कार्ायलर्ले पानी, लबिलुी तथा टेललफोनको यवल सिर्िै भकु्तानी गिी िरिवाना नलतने ि छुट 
सयुवधा ललने व्र्वस्था लिलाउन ुपनेछ। 

(३) कार्ायलर्को कािका बाहेक अनावश्र्क रुपिा लबिलुी ि टेललफोन प्रर्ोग गनुय हरैु्दन। 

(४) कार्ायलर् प्रर्ोिनका लालग बाहेक घिभाडािा ललइने छैन। कार्ायलर्िा उपलब्ध स्थानले नपगु 
हनुे अवस्थािा कािण सयहत कार्यपाललकाको लनणयर्बाट कार्ायलर्को कािको लालग घिभाडािा 
ललन ुपनेछ। 
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(५) कार्ायलर्को लालग घिभाडािा ललन ुपने अवस्थािा प्रचललत सावयिलनक खरिर्द ऐन तथा खरिर्द 
लनर्िावली बिोशििको प्रयक्रर्ाबाट घिभाडािा ललइनछे। 
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परिच्छेर्द- ९ 

खरिर्द तथा शिन्सी व्र्वस्थापन 

 

17. खरिर्द सम्वन्धी व्र्वस्था : 
(१) प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत वा लनिले तोकेको अलधकृत कियचािीको ललशखत आरे्दि लबना कसैले कुनै 

िालसािान खरिर्द गनय, गिाउन हुँरै्दन। 

(२) िालसािान खरिर्द सम्बन्धी कािबाही िरुु गनुय अशघ खरिर्द एकाइले िहािाखा, िाखाबाट आवश्र्क 
पने वस्तहुरुको िाग सङ्कलन गिी प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत वा लनिले तोकेको अलधकृत 
कियचािीबाट आवश्र्क पने वस्तहुरुको कूल िाग स्वीकृत गिाउन ुपनेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बिोशििको खरिर्द िागिा रे्दहार्का कुिा उल्लेख भएको हनु ुपनेछ: 

(क) िालसािानको प्रकाि, गणुस्ति, परििाण सम्बन्धी यवविण, 

(ख) िालसािान आवश्र्क पने सिर्, 

(ग) खरिर्दको अनिुालनत िूल्र्, ि 

(घ) िूल्र् व्र्होरिने स्रोत। 

(४) खरिर्दको लालग आवश्र्क बिेट व्र्वस्था नभई खरिर्द कािबाही िरुु गनुय हुरैँ्दन। 

(५) कार्ायलर्ले साधािणतर्ा पेश्कीलाई लनरुत्सायहत गनुयपनेछ। पेश्की फर्छ्यौट नगिी र्दोहोर् र्ाएि पेश्की 
िकि ठर्दइन ेछैन। पेश्की िकि सिर्िै फर्छ्यौट गनुय प्रत्रे्क कियचािीको कतयव्र् हनुेछ। 

(६) खरिर्द सम्बन्धी सम्पूणय व्र्वस्था तत्काल प्रचललत सावयिलनक खरिर्द ऐन तथा लनर्िावली बिोशिि 
हनुेछ। 

 

18. शिन्सी व्र्वस्थापन : 
(१) कार्ायलर्िा प्राप्त प्रत्रे्क शिन्सी सािरीको वगीकिण गिी सािानको यवविण ि िूल्र् खलुाई 

िहालेखा पिीक्षकले स्वीकृत गिेको ढाँचािा लगत तर्ाि गिी अलभलेख िाख्नपुनेछ l 

(२) िहािाखा/िाखािा िहेको कुनै िालसािान िियत सम्भाि गनुयपने भए सोको ललशखत िानकािी 
उपर्ोगकतायले प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतलाई ठर्दनपुनेछ। 

(3) स्थानीर् तहको प्रत्रे्क िाखा/ िहािाखा तथा वडा कार्ायलर्का प्रत्रे्क कोठािा भएका शिन्सी 
सािानको अलभलेख सोही कोठािा टाँस गनुयपनेछ। 

(४) खचय भएि निाने प्रत्रे्क शिन्सी सािरीिा शिन्सी सङ्ग् केत नम्बि उल्लेख गनुयपनेछ। 
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(५) आलथयक वषय सिाप्त भएको ३ ियहना लभत्र गत वषयको िौज्र्दात, चाल ुवषयको खरिर्द, हस्तान्तिण भई 
प्राप्त सािानको परििाण ि िूल्र् एवि ्सािानको अवस्था (सबतु, िियत गनुयपने, लललाि गनुयपने ि 
लिन्हा गनुयपने) खोली शिन्सी िाखाले शिन्सी प्रलतवेर्दन तर्ाि गनुयपनेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बिोशिि तर्ाि भएको प्रलतवेर्दनको आधाििा प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत वा लनिले 
तोकेको अलधकृत कियचािीले शिन्सी लनिीक्षण गिी िार् सझुाब सयहतको प्रलतवेर्दन प्रिखु प्रिासकीर् 
अलधकृतलाई ठर्दनपुनेछ। 

(७) उपर्दफा (६) बिोशििको प्रलतवेर्दन प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतले छलफलका लालग कार्यपाललकाको 
बैठकिा पेस गनुयपनेछ। 

(८) शिन्सी व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था प्रचललत आलथयक कार्ययवलध ऐन तथा लनर्िावली बिोशिि 
हनुेछ l 

 

 

परिच्छेर्द १० 
यवयवध 

 

19.  लनिी सशचवालर् सम्बन्धी व्र्वस्था:-(१) अध्र्क्ष ि उपाध्र्क्षको लनिी सशचवालर्िा सहर्ोगी व्र्वस्थापन 
गनय अध्र्क्षको लालग बढीिा अठाि हिाि ि उपाध्र्क्षको लालग क्रिििः पन्र हिाि िालसक खचय गनय 
सयकने छ।  

ति प्ररे्दि कानूनिा छुटै्ट व्र्वस्था भएकोिा सोही बिोशिि हनुेछ। 
20. र्दघुयटना यविा व्र्वस्था:- र्दिकल ि एम्बलेुन्स सवािी चालक तथा िोशखिर्कु्त काििा खयटने गिी 

तोयकएका कियचािीको लालग कार्ायलर्ले रू्दघयटना बीिा गिाउनेछ।  

21. लनणयर् गिी खचय गनुय पने- कार्ायलर्ले स्वीकृत कार्यक्रि अन्तगयत कुनै कार्यक्रि, तालीि, गोष्ठी आठर्द 
सञ्चालन गर्दाय सावयिलनक खरिर्द तथा आलथयक कार्ययवलध सम्बन्धी कानून बिोशिि अलधकािप्रपाप्त 
अलधकािीबाट लनणयर् गिेि िात्र सञ्चालन गनुय पनेछ। अलधकािप्राप्त अलधकािीको स्वीकृलत बेगि गिेको 
खचय भकु्तानी गरिने छैन।  

22. लनरे्दशिका लागू हनु े तथा लनणयर् गनय सक्निेः र्स लनरे्दशिकािा लेखेको कुनै कुिा अथय िन्त्रालर्ले िािी 
गिेको लनरे्दशिकाभन्र्दा फिक भएिा सोही लनरे्दशिकािा लेशखएको कुिा लागू हनुछे। उक्त लनरे्दशिकािा 
नलेशखएको कुिाको हकिा प्रस्ततु लनरे्दशिकािा लेशखएको कुिा लागू हनुेछ। कुनै पलन लनरे्दशिकािा 
नलेशखएको प्रिासलनक खचयको हकिा प्रचललत कानूनको यवपिीत नहनु ेगिी प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृतले 
लनणयर् गिी खचयको आरे्दि ठर्दन सक्नेछ। 
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अनसूुची १ 

लनर्ि ९ को उपलनर्ि (१)सगँ सम्बशन्धत 
   कियचािीको लालग िालसक इन्धन सयुवधा     

क्र.सं. तह/ पर्द इन्धन (पेिोल/लडिेल ललटििा) 
 

१ प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत(चािपाङ्ग्र)े आवश्र्कता अनसुाि(लगबकुको आधाििा) 
४ अलधकृतस्ति ६ औ ँि ७ औ ँ(िोटिसाइकल/स्कुटि) १५ 
५ सहार्कस्ति (िोटिसाइकल/स्कुटि) १० 
६ सहर्ोगी स्ति(िोटिसाइकल/स्कुटि) ५ 

 

इन्धन सयुवधा पाउन ेआधािहरु, 

१. पर्दालधकािी ि कियचािीको लालग कार्ायलर्ले उपलब्ध गिाएको वा आफ्नै गाडी वा िोटिसाइकल 
हनुपुनेछ। 

२. ियहना भिी यवर्दािा िहेको अवस्थािा सो ियहनाको इन्धन उपलब्ध गिाइने छैन। 

३. उपिोक्त बिोशििको सीिा भन्र्दा बढी इन्धन यफल्डिा खयटन ुपने भइ आवश्र्क पने भएिा प्रिखु 
प्रिासकीर् अलधकृतको स्वीकृलत ललई थप आवश्र्क इन्धन उपलब्ध हनुेछ। 

४. िालसक कोटा इन्धन सोही ियहना लभत्र नलगेिा अको ियहना थप हनुे छैन। 

५. र्दिकल, एम्बलेुन्स ि सिसफाइका साधनिा आवश्र्कता अनसुाि इन्धन उपलब्ध गिाइनेछ। 

६. कार्ायलर्को सवािी साधन भएिा सलभयलसगकाका लालग प्रत्रे्क तीन ियहनािा काि/शिपको लालग पाचँ 
ललटि िोयवल ि प्रलत िोटिसाईकल एक ललटि िोयवल उपलव्ध हनुछे। 

७. चािपाङ्ग् र ेवा सो भन्र्दा ठूला साधन सञ् चालनको लगबकु भिी तोयकएको अलधकािीले प्रिाशणत गिेको 
हनुपुनेछ। 


