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उर्दयपुरगढी गाउँपानलका काययसञ्चालि निर्दे शिका, 207९
उर्दयपुरगढी गाउँपानलका कायय सञ्चालिलाई प्रभावकारी बिाउि, उपलव्ि स्रोत साििको पररचालि एवं प्रयोगिा
पारर्दशियता, नितव्यययता र प्रभावकाररता ल्याई आनथयक सुिासि कायि गिय तथा उत्पार्दििुलक तथा प्रनतफलयुक्त
क्षेत्रिा लगािी अनभवृयि गिय स्थािीय तहको प्रिासकीय कायययवनि नियनित गिे ऐि, २०७४ ऐिको र्दफा ४ बिोशिि
काययपानलकाले यो निर्दे शिका िारी गरे को छ ।
पररच्छे र्द- १
सं शक्षप्त िाि र प्रारम्भ
१. सशषक्षप्त िाि र प्रारम्भः(क) यो निर्दे शिकाको िाि “ उर्दयपुरगढी गाउँपानलका काययसञ्चालि निर्दे शिका, २०७९” रहेको छ ।
(ख) यो निर्दे शिका स्थािीय रािपत्रिा प्रकाशित भएको निनतर्दे शख लागु हुिेछ ।
२. पररभाषा र व्याख्याः- यवषय वा प्रसं गले अको अथय िलागेिा यस निर्दे शिकािाः(क) "कियचारी" भन्नाले गाउँ काययपानलकाको कायायलयिा काययरत कियचारीलाई ििाउँछ ।
(ख) "प्रिासनिक खचय"

भन्नाले

तलब,

भत्ता,

बैठक

भत्ता, पोिाक,

इन्िि,

बीिा,

शचयापाि,

काययिाला/तानलि/गोष्ठी/सेनििार िस्ता काययक्रि तथा अनतनथ सत्कार खचय लगायत हुिे र्दै निक
खचय ििाउँछ ।
(ग)

"पर्दानिकारी" भन्नाले गाउँ काययपानलकाका पर्दानिकारीहरुलाई ििाउिे छ । सो िव्र्दले गाउँ
सभाका सर्दस्यहरुलाई सिेत ििाउँछ।

(घ)

"बैठक" भन्नाले गाउँ सभा वा गाउँ काययपानलका वा यवषयगत सनिनतहरु वा वडा सनिनत वा कुिै
कािुिी वा िीनतगत ब्यवस्था बिोशिि गठठत सनिनत वा काययर्दलहरुको बैठक सम्झिु पर्दयछ ।

(ङ)

"िन्त्रालय" भन्नाले सषघीय िानिला तथा सािान्य प्रिासि िन्त्रालय सम्झिु पछय ।
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पररच्छे र्द-२
बैठक भत्ता सम्वन्िी व्यवस्था
३. वैठकः (1) गाउँपानलकािा हुिे बैठकिा सहभागीहरुले सङ्घ तथा प्रर्दे ि कािुििा तोयकएको अवस्थािा सोही
बिोशिि र सङ्घ तथा प्रर्दे ि कािूििा ितोयकएको अवस्थािा र्दे हाय बिोशिि बैठक भत्ता तथा अन्य सुयविा
पाउिेछि् ।
(क) प्रचनलत कािूि तथा वायषयक काययक्रि बिोशिि गठठत सनिनत वा काययर्दलको बैठकका लानग िात्र
वैठक भत्ता उपलव्ि गराउि सयकिेछ ।
(ख) सनिनत वा काययर्दल गठि गर्दाय िै बैठक भत्ता तथा खािा सुयविा उपलब्ि गराउिे गरी निियय
भएको अवस्थािा िात्र बैठक भत्ता तथा खािा सुयविा उपलब्ि हुिेछ। कायायलयले काययसूची
तोयकएको वा एिेण्डा यकटाि भएको यवषयिा िात्र बैठक राख्नु पिेछ ।
(ग)

काययप्रकृनत अिुसार सकेसम्ि नितव्ययी हुिे गरी बैठक राख्नु पिेछ ।

(घ)

सनिनत वा काययर्दलका कूल सर्दस्य बाहेक सो] सषख्याको बढीिा पचीस प्रनतितले हुि आउिे
सषख्यािा यवज्ञ, आिशन्त्रत सर्दस्य वा कियचारीलाई िात्र यस निर्दे शिका बिोशिि बैठक भत्ता
उपलब्ि गराइिेछ।

(ङ)

न्याययक सनिनतको नियनित बैठकलाई यस निर्दे शिकाको प्रयोििका लानग बैठक िानििे छै ि ।

(२) उपर्दफा (१) िा िुिसुकै कुरा लेशखएको भएता पनि कायायलय सियिा बसेको बैठकको बैठक भत्ता
उपलब्ि गराइिे छै ि।
४. बैठक खचय सम्वन्िी ब्यवस्थाः (१) सनिनत तथा काययर्दलका पर्दानिकारी तथा कियचारीहरुले र्दे हाय बिोशिि
प्रनतव्यशक्त बैठक भत्ता पाउिे छि ।
(क) अध्यक्ष/ उपाध्यक्षको अध्यक्षतािा हुिे बैठकिा प्रनत वैठक रु एकहिार
(ख) अन्य पर्दानिकरी वा कियचारीको अध्यक्षतािा हुिे बैठकिा प्रनत बैठक रु एकहिार,
(ग)

यस नियििा िुिसुकै कुरा ले शखएको भएतापनि एक व्यशक्तले एक ठर्दििा वढीिा र्दुई वटा
बैठकको िात्र बैठक भत्ता उपलब्ि गराइिेछ ।

(घ)

बैठक भत्तािा नियिािुसार कर कट्टी हुिेछ ।

(२) बैठकिा सहभागी व्यशक्तहरुको पािी तथा खािा खचय वापत बढीिा प्रनत व्यशक्त र्दुई सय पचास
रुपैयाँ सम्ि खचय गिय सयकिे छ ।
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पररच्छे र्द-३
खािा तथा अनतनथ सत्कार खचय सम्बन्िी व्यवस्था
५.

खािा खचयः र्दे हायको अवस्थािा स्थािीय तहका कियचारीलाई खािा खचय उपलव्ि गराउि सयकिेछ ।
(क) कायायलय सियिा सम्पार्दि हुि िसक्िे भिी प्रिुख प्रिासकीय अनिकृतले तोकेको निठर्दयष्ट कािको
लानग िात्र कायायलय सिय अशघ वा पनछ बैठक राख्न वा कायायलयको अन्य काििा लगाउि सयकिेछ
। प्रिुख प्रिासकीय अनिकृतको स्वीकृनत नबिा राशखएको बैठकको बैठक भत्ता, खािा खचय भुक्तािी हुिे
छै ि।कायायलय सिय वाहेक कशम्तिा र्दुईघण्टा अनतररक्त सिय कायय गरे को अवस्थािा िात्र खािा खचय
गिय उपलब्ि गराइिेछ।
(ख) अनतररक्त सियिा काि गिुय पिे भएिा र्दे हाय विोशिि खािा तथा खािा खचय उपलब्ि गराउि वा सो
बराबरको खािा तथा खािा खचय गिय सयकिेछ ।
(१) सावयिनिक यवर्दाको ठर्दि भए प्रनतठर्दि प्रनतव्यशक्त बढीिा छ सय रुपैंया ।
(२) काययलय खुल्िे ठर्दि भए प्रनतठर्दि प्रनतव्यशक्त बढीिा तीि सय रुपैंया ।
(३) आठ घण्टा भन्र्दा बढी अवनि निरन्तर बैठक बसेको अवस्थािा खािा खचयिा थप पचास प्रनतित
सम्ि भुक्तािी गिय सयकिेछ।
(ग) न्याययक सनिनतको बैठक बसेको ठर्दि न्याययक सनिनतका सर्दस्या तथा सहभागी कियचारीहरुले र्दफा
४को उपर्दफा (२)बिोशिि खािा खचयको सुयविा पाउिे छि् ।
(घ) यस र्दफािा िुिसुकै कुरा लेशखएको भएतापनि रासि वापतको सुयविा नलएका वा बैठक भत्ता प्राप्त गरे का
कियचारीले खािा खचयपाउिे छै ि ।

६. शचयापाि र अनतनथ सत्कार खचयः
(१) शचयापाि तथा अनतनथ सत्कार बापत र्दे हाय बिोशििका पर्दानिकारीले र्दे हाय बिोशििको रकििा
िबढ्िे गरी िानसक रुपिा यवयवि खचयको आर्दे ि ठर्दि सक्िेछि् ।
(क)

गाउँपानलकाको कायायलयले रु. र्दि हिार,

(ख)

वडा कायायलयले रु. पाँच हिार ।

(२) उपर्दफा (१) बािोशििको रकििा िबढ्िे गरी कायायलय व्यवस्थापि गिे कियचारीले शिम्िा नलई
सम्बशन्ित पर्दानिकारीको अिुिनतले कायायलय प्रयोििका लानग िात्र खचयको आर्दे ि ठर्दि पाउिेछ।
(३) उपर्दफा (१) र

(२) िा उल्लेशखत सीिा भन्र्दा बढीको खचयको आर्दे ि भएको अवस्थािा आिार

र औशचत्य सयहत काययपानलका बैठकिा पेि गिुय पिेछ । काययपानलकाको स्वीकृनत िभई त्यस्तो
रकि भुक्तािी हुिे छै ि ।
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पररच्छे र्द ४
र्दै निक भत्ता तथा भ्रिि खचय सम्वन्िी व्यवस्था
७. र्दै निक भत्ता तथा भ्रिि खचयः कियचारीले सङ्घीय कािूि बिोशििको र्दरिा र्दै निक तथा भ्रिि भत्ता पाउिेछि्
। ििप्रनतनिनिको र्दै निक तथा भ्रिि भत्ता सम्बन्िी व्यवस्था प्रर्दे ि कािूि बिोशिि हुिेछ। र्दै निक तथा
भ्रिि भत्ता सम्बन्िी अन्य व्यवस्था र्दे हाय बिोशिि हुिछ
े ः
(१)

सािारितया गाउँपानलकाका पर्दानिकारी/कियचारी सम्वशन्ित कािको लानग यफल्डिा खयटिु,
खटाउिु पर्दाय वा अिुगिि तथा सुपरीवेक्षि गिुय पर्दाय भ्रिि आर्दे ि स्वीकृत गराएर िात्र िािु
पिेछ ।स्वीकृत भ्रिि आर्दे ि नबिा भ्रिि खचय तथा र्दै निक भत्ता भुक्तािी गररिे छै ि।

(२)

र्दे हायका पर्दानिकारीले भ्रिि वा कािको उद्देश्य, अवनि र भ्रिि गिे सािि तोकी भ्रिि आर्दे ि
स्वीकृत गिय सक्िेछि।
(क)

अध्यक्षको ३ ठर्दि सम्िको - अध्यक्ष,

(ख)

अध्यक्षको ३ ठर्दि भन्र्दा बढी – काययपानलका

(ग)

उपाध्यक्ष लगायत अन्य सर्दस्यहरु- अध्यक्ष

(घ)

प्रिुख प्रिासकीय अनिकृत - अध्यक्ष

(ङ)

प्रिुख प्रिासकीय अनिकृत बाहेकका अन्य कियचारीहरु – प्रिुख प्रिासकीय अनिकृत
।

(३)

उपर्दफा (१) िा िुिसुकै कुरा भएतापनि गाउँ क्षेत्रबायहर भ्रिि गिुय पर्दायको अवस्थािा अध्यक्षको
भ्रिि आर्दे ि गाउँ काययपानलकाबाट स्वीकृत गराउिु पिेछ ।

(४)

प्रिुख प्रिासकीय अनिकृतको सात ठर्दि भन्र्दा बढी अवनिको गाउँ क्षेत्रबायहरको भ्रिि गिुय पिे
अवस्थािा सं घीय िानिला तथा सािान्य प्रिासि िन्त्रालय तथा प्रर्दे िको प्रिुख सशचवलाई
िािकारी पिेछ ।

(५)

पर्दानिकारी तथा कियचारीको यवर्दे ि भ्रिि सम्वन्िी व्यवस्था सषघीय कािूि बिोशिि हुिेछ ।

(६)

कायायलयको कािको शिलशिलािा बास बस्िे गरी कायायलय रहेको स्थािबाट कम्तीिा र्दि
यकलोनिटर बायहरको क्षेत्रिा भ्रिि वा काििा खयटएको कियचारीहरुले िेपाल सरकारले तोकेको
र्दर र प्रयक्रया बिोशििको र्दै निक भत्ता तथा भ्रिि खचय पाउिेछि् ।
तर, पर्दानिकारी तथा कियचारीले भ्रिि गर्दाय सरकारी सवारी सािि प्रयोग भएको अवस्थािा
यातायात खचय पाईिे छै ि । सावयिनिक सवारी सािििा भ्रिि गिुय परे िा प्रचनलत भाडार्दर
बिोशििको रकि उपलव्ि गराईिे छ ।

(७)

भ्रिि खचय सम्वन्िी फरफारक गिय वा भुक्तािी िाग गर्दाय अनिवायय रुपिा भ्रिि प्रनतवेर्दि
कायायलयिा पेि गिुय पिेछ ।
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(८)

सात ठर्दि भन्र्दा बढी अवनिको लानग पर्दानिकारी वा कियचारीलाई भ्रिि वा काि खटाउिु पिे
भएिा भ्रिि आर्दे ि स्वीकृत गिे पर्दानिकारीले त्यसको स्पष्ट कारि खोली आफूभन्र्दा एक तह
िानथको अनिकारीको स्वीकृनत नलई भ्रिि आर्दे ि स्वीकृत गिुय पिेछ।
तर, सात ठर्दिभन्र्दा बढी अवनिको लानग काि खटाउँर्दा एक तहिानथको पर्दानिकारीको स्वीकृनत
नलिु पिेछ ।

(९)

सरकारी खचयिा भ्रिि गिे पर्दानिकारी वा कियचारीले सम्भव भएसम्ि यकफायती र कि खशचयलो
बाटो वा सवारी सािि प्रयोग गरी भ्रिि गिुप
य िेछ ।

(१०) र्दै निक भ्रिि भत्ता उपभोग गिे कियचारीले र्दै निक भत्ता उपभोग गरे को अवनिभर यफल्ड भत्ता
वा अन्य कुिै यकनसिको भत्ता पाउिे छै ि ।
(११) कुिै पर्दानिकारी वा कियचारीले भ्रिि वा काििा रहेको अवनििा नबर्दा बसेिा त्यसरी नबर्दािा
बस्र्दाको अवनििा नििले यस कािुि बिोशिि पाउिे र्दै निक भत्ता, भ्रिि खचय पाउिे छै ि ।
(१२) भ्रिििा खयटिे पर्दानिकारी तथा कियचारीको भ्रिि अनभलेख खाता कायायलयले

व्यवशस्थत

रुपिा राख्नु पिेछ ।
(१३) यस र्दफािा अन्यन्त्र िुिसुकै कुरा लेशखएको भएतापनि स्थािीय तहका पर्दानिकारी तथा
कियचारीको भ्रिि सम्वन्िी अन्य व्यवस्था िेपाल सरकारको भ्रिि खचय नियिावली बिोशिि
हुिेछ ।
पररच्छे र्द-५
पारवहि तथा ईन्िि सुयविा सम्बन्िी व्यवस्था
८. पारवहि सुयविाः(१)

कायायलयिा उपलब्ि सवारी सािि कियचारीको शिम्िेवारी र नििहरुले सम्पार्दि गिुप
य िे कायय चापको
आिारिा सिन्याययक रुपिा उपलब्ि गराउिे शिम्िेवारी प्रिुख प्रिासकीय अनिकृतको हुिेछ।प्रिुख
प्रिासकीय अनिकृतले कायायलयको िाििा रहेको तथा भाडािा नलई वा अन्य कुिै तररकाले कायायलयले
प्रयोगिा ल्याएको सवारी सािि सरकारी कािको लानग िात्र प्रयोगिा ल्याउिे व्यवस्था निलाउिु पिेछ
।

(२)

कायायलयले प्रिुख प्रिासकीय अनिकृतलाई कायायलयको कािको प्रयोििको लानग उपलब्ि भए सम्ि
एक चारपाषरे सवारी सािि उपलव्ि गराउिे छ ।

(३)

कायायलयिा सवारी साििको उपलव्िता िभएिा आनथयक वषयको प्ररम्भिै िापर्दण्ड तय गरी कायायलयले
न्यूिति िूल्यिा शिप/कार भाडािा नलि सक्िेछ।

(४)

कायायलयका िहािाखा/िाखा प्रिुखलाई कायायलयबाट उपलब्ि भएसम्ि सवारी साििको व्यवस्था
गररिेछ ।
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(५)

कुिै पर्दानिकारी वा कियचारीले सरकारी सवारी सािि कायायलयको काि बाहेक अन्य प्रयोिििा प्रयोग
गिय पाइिे छै ि। सरकारी सवारी साििको यहफाित गरी सुरशक्षत राख्नु सम्वशन्ित सवारी सािि बुझी
नलिे कियचारीको शिम्िेवारी हुिेछ । सावयिनिक यवर्दाको ठर्दि कायायलयबाट उपलब्ि गराइएको सवारी
पास नबिा कायायलयको सवारी सािि सञ्चालि गिय पाइिे छै ि ।

(६)

कायायलयले कािुि बिोशिि सवारी साििको रािस्व नतिे , नबिा गिे, प्रर्दुषि िाँच गरी सवारी सािि
च ुस्त र्दुरुस्त राख्ने व्यवस्था निलाउिेछ।

(७)

सरकारी सवारी सािि प्रयोग गिे कियचारीलाई नििले प्रयोग गरे को सवारी साििको लानग िियत यवल
बिोशिि बढीिा कार/शिपको वायषयक पचास हिार र िोटरसाईकल वा स्कूटरको लानग वायषयक र्दि
हिार िबढ्िे गरी िियत खचय उपलव्ि गराईिे छ । यस भन्र्दा बढी रकिको सवारी साििको िियत
सम्भार बापतको रकि भुक्तािी गिुय पिे अवस्थािा काययपानलकाको निियय बिोशिि हुिेछ।

(८)
९.

सरकारी सवारी सािििा नििी िम्वर प्ले ट राख्ि पाइिे छै ि ।

इन्िि सुयविाः
(१)

सरकारी तथा नििी सवारी सािि प्रयोग गरी नियनित रुपिा कायायलयिा आउिे कियचारीलाई अिुसूची
१ बिोशििको इन्िि सुयविा उपलब्ि हुिेछ ।

(२)

नििी सवारी सािि प्रयोग गिे]{ कियचारीहरुले इन्िि सुयविा नलि चाहेिा आफुले प्रयोग गरे को सवारी
साििको ब्ल बुकको छायाँप्रनत र सवारी चालक अिुिनतपत्र प्रनतनलयप अनिवायय रुपिा कायायलयिा पेि
ु को र सम्बशन्ित कियचारीको िाििा रहेको सवारी चालक अिुिनतपत्रको छायाँप्रनत
गिुय पिेछ ।ब्लूबक
पेि िगरे सम्ि इन्िि वापतको सुयविा उपलब्ि गराइिे छै ि ।

(३)
१०.

कायायलयले इन्िि सुयविा यवतरिको अनभले ख अद्यावनिक गरी राख्नु पिेछ ।

सवारी सािि सम्वन्िी अन्य व्यवस्थाः
(१)

सवारी साििको सुयविा प्राप्त गिे वा उपलव्ि गराउिु पिे पर्दानिकारी तथा कियचारीलाई कायायलयिा
उपलब्ि सवारी सािि प्रयोग गिे व्यवस्था निलाइिेछ।कायायलयिा सवारी सािि उपलब्ि िभएको
अवस्थािा कायायलयिा श्रोत उपलब्िताको अवस्था हेरी र्दे हाय विोशििको िापर्दण्डनभत्र रही सवारी
सािि खररर्द गिय सयकिेछ ।
(क) यवशिष्ट श्रे िीको प्रिुख प्रिासकीय अनिकृतलाई सत्तरी

लाख रुपैयाँ सम्िको सवारी

सािि,
(ख) रािपत्रायित प्रथि श्रे िीका अनिकृतलाई साठी लाख सम्िको सवारी सािि,
(ग) िोटरसाईकल तथा स्कुटर २०० नस. नस. सम्ि ।
(२)

कायायलयका सवारी सािि नियनित रुपिा िियत सम्भार गरी चालु हालतिा राख्नुपिेछ ।
कायायलयबाट ियाँ सवारी सािि खररर्दलाई निरुत्साहि गररिेछ। कायायलयले ियाँ सवारी सािि
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खररर्द गिुय पिे अवस्थािा ईले शक्िकल तथा वातावरि िैत्री सवारी सािि खररर्द तथा प्रयोगिा िोड
ठर्दइिेछ।

पररच्छे र्द-६
सञ्चार, पोिाक, प्रोत्साहि भत्ता सम्वन्िी व्यवस्था
११.

स्थािीय तहका पर्दानिकारीको सञ्चार, पोिाक, तथा अन्य भत्ता: स्थािीय तहका पर्दानिकारीको सञ्चार,

पोिाक, तथा अन्य भत्ता प्रर्दे ि कािुििा भए विोशिि हुिेछ ।
१२. पत्रपनत्रका तथा सञ्चार सुयविाः
(१)

कायायलयले पर्दानिकारी तथा कियचारीलाई स्रोतको उपलब्िता हेरी पत्रपनत्रका खररर्द गरी
उपलव्ि गराउि सक्िेछ ।

(२)

प्रिुख प्रिासकीय अनिकृतलाई िानसक पन्र सय रुपैयाँिा िबढाई सञ्चार सुयविा वापतको
रकि वा िोबाइल ररचाियको सुयविा उपलब्ि गराइिेछ भिे िाखा प्रिुख रु ३०० र
स्वास््य सं स्था प्रिुख र वडा सशचवहरुलाई रु ५०० सम्ि सञ्चार रकि वा ररचािय प्रर्दाि
गररिेछ ।

(३)

कायायलयवाट उपलव्ि भएको सञ्चार खचय कायायलयको प्रायोििको लानग िात्र प्रयोग
गिुप
य िेछ ।

१३.

पोिाक भत्ता: स्थािीय तहका कियचारीलाई प्रत्येक वषयको चैत्र ियहिािा पोिाक भत्ता वापत िेपाल
सरकारका कियचारीले पाए सरहको रकि उपलब्ि गराइिेछ ।
पररच्छे र्द-७
तानलि/गोयष्ठ/सेनििार/काययिाला संचालि

१४.

तानलि/गोयष्ठ/सेनििारः
(१)

वायषयक काययक्रि तथा विेटिा सिावेि भएका तानलि/गोयष्ठ/सेनििार िस्ता काययक्रिहरु उपलब्ि
भएसम्ि सरकारी हलिा िै सञ्चालि गररिेछ।

(२)

स्वीकृत वायषयक काययक्रि अन्तगयत सञ्चालि हुिे काययक्रििा प्रशिक्षक, स्रोत व्यशक्त, सहभागी तथा
काययपत्र प्रस्तुत कतायको पाररश्रनिक भुक्तािी र्दे हाय बिोशिि हुिेछ;
(क) प्रशिक्षक तथा काययपत्र प्रस्तुतकतायले र्दै निक र्दुई सेसिको भुक्तािी नलि सक्िेछि् तथा
कक्षा अवनि कशम्तिा डेड घण्टाको हुिपु र्दयछ ।प्रनत सेसि रु एकहिार रुपैया र काययपत्र
तयारी रु पाँचसय सम्ि भुक्तािी गिय सयकिेछ।
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(ख) काययक्रि सं चालि गिे स्थािीय तहभन्र्दा वायहरबाट प्रशिक्षक तथा स्रोत व्यशक्त
बोलाउिुपरे िा नििलाई नियिािुसार आतेिाते यातायात खचय र र्दै निक भत्ता तथा काययपत्र
नििायि र सेसि सञ्चालि भत्ता उपलव्ि गराईिे छ ।
(ग) तानलि/गोयष्ठ/सेनििार/काययिाला िस्ता काययक्रििा पािी तथा खािाको लानग प्रनतव्यशक्त
प्रनतठर्दि बढीिा र्दुई सय पचास

रुपैयाँ र खािा खुवाउिुपिे अवस्था भए खािा बापत

बढीिा तीि सय रुपैयाँ सम्ि खचय गिय सयकिेछ ।
(घ) काययक्रििा सहभगीहरुका लानग तानलि/गोष्ठी िसलन्र्द बापत सात कायय ठर्दि सम्िको
लानग प्रनत सहभागी बढीिा एक सय पचासको तानलि/गोष्ठी िसलन्र्द सािारी खररर्द गरी
उपलब्ि गराउि सयकिेछ ।
(ङ) सं योिक भत्ता प्रनतठर्दि सात सय पचास, सहयोगी भत्ता प्रनतव्यशक्त पाँचसय तथा यवयवि
खचय (प्रिाि पत्र, सरसफाई, व्यािर आठर्द ७ काययठर्दिको अिुपातिा ) पाँच हिार सम्ि
खचय गिय सयकिेछ ।
(च) सकेसम्ि सरकारी छात्रा/छात्रवासिा वसोबासको

व्यवस्था गिुय पछय । यसका लानग

घर भाडािा नलि पाईिे छै ि । र्दै निक भत्ता पाउिे वाहेक व्यशक्तगत पहलिा वास वस्िु
परे िा प्रनत सहभानग र्दै निक पाँच सयका र्दरले आवास भत्ता उपलव्ि गराउि सयकिेछ ।
(छ) पाँच यकलोनिटर टाढाबाट आउिु पिे सहभागीहरुलाई सावयिनिक यातायात बापतको खचय
उपलव्ि हुिेछ । आवासीय काययक्रििा एकपटकको िात्र आतेिाते सुयविा उपलब्ि
गराइिे छ ।
(ि) प्रनतवेर्दकको पाररश्रनिक एक ठर्दिको एक हिारको र्दरले उपलव्ि गराउि सयकिेछ
।प्रनतवेर्दि पेि गररसकेपनछ िात्र यस्तो रकि भुक्तािी हुिेछ । प्रनत काययक्रि तीि
हिारिा िवढ्िे गरी प्रनतवेर्दि तयारी खचय भुक्तािी ठर्दि सयकिेछ ।कसैले पनि र्दोहोरो
सुयविा नलि पाउिेछैि ।
(३)

प्रायवनिक यविेषज्ञ आवश्यक पिे वा सेसि सञ्चालि गिे आिाभन्र्दा बढी यवषय यवज्ञ बायहरबाट
नलिु पिे अवस्थािा वा आवासीय रुपिा सञ्चालि गिुप
य िे काययक्रि कायायलयबाट सोझै

सञ्चालि

गिय िसयकिे भएिा प्रचनलत सावयिनिक खररर्द सम्बन्िी कािूि बिोशििको प्रकृयाबाट सेवा खररर्द
गरी तालीि गोष्ठी िस्ता काययक्रि सञ्चालि गिय सयकिेछ।
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पररच्छे र्द-८
पािी, नबिुली, टे नलफोि तथा घरभाडा सम्न्िी व्यवस्था
१५.

पािी, नबिुली, टे नलफोि तथा घरभाडा
(१)

कायायलाय तथा पर्दानिकारीले पािी, यविुली, टे नलफोि िस्ता सुयविाको प्रयोगिा नितव्यययता
अपिाउिु पिेछ ।

(२)

कायायलयले पािी, नबिुली तथा टे नलफोिको यवल सियिै भुक्तािी गरी िररवािा िनतिे र छु ट
सुयविा नलिे व्यवस्था निलाउिु पिेछ ।

(३)

कायायलयको कािका बाहेक अिावश्यक रुपिा नबिुली र टे नलफोि प्रयोग गिुय हुर्दैि ।

(४)

कायायलय प्रयोििका लानग बाहेक घरभाडािा नलइिे छै ि।कायायलयिा उपलब्ि स्थािले िपुग
हुिे अवस्थािा कारि सयहत काययपानलकाको नििययबाट कायायलयको कािको लानग घरभाडािा
नलिु पिेछ।

(५)

कायायलयको लानग घरभाडािा नलिु पिे अवस्थािा प्रचनलत सावयिनिक खररर्द ऐि तथा खररर्द
नियिावली बिोशििको प्रयक्रयाबाट घरभाडािा नलइिेछ।
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पररच्छे र्द- ९
खररर्द तथा शिन्सी व्यवस्थापि
१६.

खररर्द सम्वन्िी व्यवस्था :
(१) प्रिुख प्रिासकीय अनिकृत वा नििले तोकेको अनिकृत कियचारीको नलशखत आर्दे ि नबिा कसै ले कुिै
िालसािाि खररर्द गिय, गराउि हुँर्दैि ।
(२) िालसािाि खररर्द सम्बन्िी कारबाही िुरु गिुय अशघ खररर्द एकाइले िहािाखा, िाखाबाट आवश्यक
पिे वस्तुहरुको िाग सिलि गरी प्रिुख प्रिासकीय अनिकृत वा नििले तोकेको अनिकृत कियचारीबाट
आवश्यक पिे वस्तुहरुको कूल िाग स्वीकृत गराउिु पिेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बिोशििको खररर्द िागिा र्दे हायका कुरा उल्ले ख भएको हुि ु पिेछ:
(क) िालसािािको प्रकार, गुिस्तर, पररिाि सम्बन्िी यववरि,
(ख) िालसािाि आवश्यक पिे सिय,
(ग) खररर्दको अिुिानित िूल्य, र
(घ) िूल्य व्यहोररिे स्रोत ।
ँ ैि ।
(४) खररर्दको लानग आवश्यक बिेट व्यवस्था िभई खररर्द कारबाही िुरु गिुय हुर्द
(५) कायायलयले सािारितया पेश्कीलाई निरुत्सायहत गिुप
य िेछ । पेश्की फर्छ्यौट िगरी र्दोहोयायएर पेश्की
रकि ठर्दइिे छै ि । पेश्की रकि सियिै फर्छ्यौट गिुय प्रत्येक कियचारीको कतयव्य हुिेछ।
(६) खररर्द सम्बन्िी सम्पूिय व्यवस्था सावयिनिक खररर्द ऐि, २०६३ तथा नियिावली बिोशिि हुिेछ ।

१७.

शिन्सी व्यवस्थापि :
(१) कायायलयिा प्राप्त प्रत्येक शिन्सी सािरीको वगीकरि गरी सािािको यववरि र िूल्य खुलाई िहालेखा
परीक्षकले स्वीकृत गरे को ढाँचािा लगत तयार गरी अनभले ख राख्नुपिेछ l
(२) िहािाखा/िाखािा रहेको कुिै िालसािाि िियत सम्भार गिुप
य िे भए सोको नलशखत िािकारी
उपयोगकतायले प्रिुख प्रिासकीय अनिकृतलाई ठर्दिुपिेछ ।
(3) स्थािीय तहको प्रत्येक िाखा/िहािाखा तथा वडा कायायलयका प्रत्येक कोठािा भएका शिन्सी सािािको
अनभलेख सोही कोठािा टाँस गिुप
य िेछ ।
(४) खचय भएर ििािे प्रत्येक शिन्सी सािरीिा शिन्सी सषकेत िम्बर उल्लेख गिुप
य िेछ ।
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(५) आनथयक वषय सिाप्त भएको ३ ियहिा नभत्र गतवषयको िौज्र्दात, चालु वषयको खररर्द, हस्तान्तरि भई
प्राप्त सािािको पररिाि र िूल्य एवि् सािािको अवस्था (सबुत, िियत गिुप
य िे, नललाि गिुप
य िे र
निन्हा गिुप
य िे) खोली शिन्सी िाखाले शिन्सी प्रनतवेर्दि तयार गिुप
य िेछ ।
(६) उपर्दफा (५) बिोशिि तयार भएको प्रनतवेर्दिको आिारिा प्रिुख प्रिासकीय अनिकृत वा नििले
तोकेको अनिकृत कियचारीले शिन्सी निरीक्षि गरी राय सुझाब सयहतको प्रनतवेर्दि प्रिुख प्रिासकीय
अनिकृतलाई ठर्दिुपिेछ ।
प्रिासकीय अनिकृतले छलफलका लानग काययपानलकाको

(७) उपर्दफा (६) बिोशििको प्रनतवेर्दि प्रिुख
बैठकिा पेस गिुप
य िेछ ।

(८) शिन्सी व्यवस्थापि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रचनलत आनथयक कायययवनि ऐि तथा नियिावली बिोशिि
हुिेछ l

पररच्छे र्द १०
यवयवि
१८. र्दुघट
य िा यविा व्यवस्था:- र्दिकल, एम्बुलेन्स र िगरबस सञ्चालिको काििा तोयकएका कियचारीको लानग
कायायलयले र्दुघट
य िा बीिा गराउिेछ।
१९. निियय गरी खचय गिुय पिे- कायायलयले स्वीकृत काययक्रि अन्तगयत कुिै काययक्रि, तालीि, गोष्ठी आठर्द
सञ्चालि गर्दाय सावयिनिक खररर्द तथा आनथयक कायययवनि सम्बन्िी कािूि बिोशिि अनिकारप्रपाप्त
अनिकारीबाट निियय गरे र िात्र सञ्चालि गिुय पिेछ। अनिकारप्राप्त अनिकारीको स्वीकृनत बेगर गरे को खचय
भुक्तािी गररिे छै ि।

13

अिुसूची १
ँ सम्बशन्ित
नियि ९ को उपनियि (१)सग
कियचारीको लानग िानसक इन्िि सुयविा
इन्िि (पेिोल/नडिेल नलटरिा)
क्र.सं . तह/ पर्द

िहािगरपानलका उपिहािगर
पानलका

िगरपानलका

गाउँपानलका
६०

अनिकृत ८०

८०

६०

एघारौं) ६०

६०

६०

र ४०

४०

४०

४०

४

अनिकृतस्तर ६ औ र ७ औ १०

१०

१०

१०

५

सहायकस्तर(िोटरसाइकल/स्कुटर) १०

१०

१०

१०

६

सहयोगी

५

५

५

१

प्रिुख

प्रिासकीय

२

अनिकृतस्तर(र्दिौं

३

अनिकृतस्तर(आठौं

(चारपाषरे)
(चारपाषरे)

र

िवौं)(चारपाषरे)

(िोटरसाइकल/स्कुटर)

स्तर(िोटरसाइकल/स्कुटर)

५

इन्िि सुयविा पाउिे आिारहरु,
१. पर्दानिकारी र कियचारीको लानग कायायलयले उपलब्ि गराएको वा आफ्िै गाडी वा िोटरसाइकल हुिपु िेछ
।
२. ियहिा भरी यवर्दािा रहेको अवस्थािा सो ियहिाको इन्िि उपलब्ि गराइिे छै ि ।
३. िानसक कोटा इन्िि सोही ियहिा नभत्र िलगेिा अको ियहिा थप हुिे छै ि ।
४. र्दिकल, एम्बुलेन्स र सरसफाइका सािििा आवश्यकता अिुसार इन्िि उपलब्ि गराइिेछ ।
५. कायायलयको सवारी सािि भएिा सनभयनसङ्गका लानग प्रत्येक तीि ियहिािा कार/शिपको लानग पाँच नलटर
िोयवल र प्रनत िोटरसाईकल एक नलटर िोयवल उपलव्ि हुिेछ ।
चारपाषरे वा सो भन्र्दा ठू ला सािि सञ्चालिको लगबुक भरी तोयकएको अनिकारीले प्रिाशित गरे को हुिपु िेछ ।

14

