
सिस्ने गाउँपासिकाको कार्यिञ्चािन सनरे्दशिका, 
२०७९ 

 

सिस्ने गाउँपासिकाको कार्य िञ्चानिाई प्रभावकारी बनाउन, उपिव्ध स्रोत िाधनको 
पररचािन एवं प्रर्ोगमा पारर्दशियता, समतव्र्यर्ता र प्रभावकाररता ल्र्ाई आसथयक ििुािन 
कार्म गनय तथा उत्पार्दनमिुक तथा प्रसतफिर्कु्त क्षेत्रमा िगानी असभवयृि गनय सिस्ने 
गाउँपासिकाको प्रिािकीर् कार्ययवसध (सनर्समत गने) ऐन, २०७५ को र्दफा ४ बमोशिम 
कार्यपासिकािे र्ो सनरे्दशिका िारी गरेको छ ।  

 

पररच्छेर्द- १ 

िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१. िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 

(क) र्ो सनरे्दशिकाको नाम “सिस्न े गाउँपासिकाको कार्यिञ्चािन सनरे्दशिका, 
२०७९” रहेको छ ।  

(ख) र्ो सनरे्दशिका स्थानीर् रािपत्रमा प्रकाशित भएको समसतरे्दशख िाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा र व्र्ाखर्ाः- यवषर् वा प्रिंगिे अको अथय निागेमा र्ि सनरे्दशिकामाः- 

(क) "कमयचारी" भन्नािे सिस्न े गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्मा कार्यरत 
कमयचारीिाई िनाउँछ ।  

(ख) "प्रिािसनक खचय" भन्नािे तिब, भत्ता, बैठक भत्ता, पोिाक, इन्धन, बीमा, 
शचर्ापान, कार्यिािा/तासिम/गोष्ठी/िेसमनार िस्ता कार्यक्रम तथा असतसथ 
ित्कार खचय िगार्त हनुे  रै्दसनक खचय िनाउँछ ।  

(ग) "पर्दासधकारी" भन्नािे सिस्न े गाउँ कार्यपासिकाका पर्दासधकारीहरुिाई 
िनाउने छ । िो िव्र्दिे सिस्ने गाउँ िभाका िर्दस्र्हरुिाई िमेत 
िनाउँछ।  



(घ) "बैठक" भन्नािे गाउँ िभा वा गाउँ कार्यपासिका वा यवषर्गत िसमसतहरु वा 
वडा िसमसत वा कुनै काननुी वा नीसतगत ब्र्वस्था बमोशिम गठठत िसमसत 
वा कार्यर्दिहरुको बैठक िम्झन ुपर्दयछ । 

(ङ) "मन्त्रािर्" भन्नािे िङ् घीर् मासमिा तथा िामान्र् प्रिािन मन्त्रािर् 
िम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेर्द-२ 

बैठक भत्ता िम्वन्धी व्र्वस्था 
३. वैठकः(१) गाउँपासिकामा हनुे बैठकमा िहभागीहरुिे िङ्घ तथा प्ररे्दि काननुमा 

तोयकएको अवस्थामा िोही बमोशिम र िङ्घ तथा प्ररे्दि कानूनमा नतोयकएको 
अवस्थामा रे्दहार् बमोशिम बैठक भत्ता तथा अन्र् ियुवधा पाउनेछन ्। 

(क) प्रचसित कानून तथा वायषयक कार्यक्रम बमोशिम गठठत िसमसत वा कार्यर्दिको 
बैठकका िासग मात्र वैठक भत्ता उपिव्ध गराउन ियकनेछ । 

(ख) िसमसत वा कार्यर्दि गठन गर्दाय नै बैठक भत्ता तथा खािा ियुवधा उपिब्ध 
गराउने गरी सनर्यर् भएको अवस्थामा मात्र बैठक भत्ता तथा खािा ियुवधा 
उपिब्ध हनुछे। कार्ायिर्िे कार्यिूची तोयकएको वा एिेण्डा यकटान भएको 
यवषर्मा मात्र बैठक राख्न ुपनेछ । 

(ग) कार्य प्रकृसत अनिुार िकेिम्म समतव्र्र्ी हनुे गरी बैठक राख्न ुपनेछ । 

(घ) िसमसत वा कार्यर्दिका कूि िर्दस्र् बाहेक िो िङ्खर्ाको बढीमा पच्चीि 
प्रसतितिे हनु आउन ेिङ्खर्ामा यवज्ञ, आमशन्त्रत िर्दस्र् वा कमयचारीिाई 
मात्र र्ि सनरे्दशिका बमोशिम बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनेछ।  

(२)उपर्दफा (१) मा िनुिकैु कुरा िेशखएको भएता पसन कार्ायिर् िमर्मा 
बिेको बैठकको बैठक भत्ता उपिब्ध गराइन ेछैन।  

४. बैठक खचय िम्वन्धी ब्र्वस्थाः(१) िसमसत तथा कार्यर्दिका पर्दासधकारी तथा 
कमयचारीहरुिे रे्दहार् बमोशिम प्रसतव्र्शक्त बैठक भत्ता पाउन ेछन ्।  



(क) अध्र्क्ष, उपाध्र्क्षको अध्र्क्षतामा हनु ेबैठकमा प्रसत वैठक १ हिार २ िर् 
रुपैँर्ा   

(ख) अन्र् पर्दासधकारी वा कमयचारीको अध्र्क्षतामा हनु ेबैठकमा प्रसत बैठक एक 
हिार रुपैँर्ा 

(ग) िेखा िसमसत, सबपर्द व्र्वस्थापन िसमसत, यवधार्न िसमसत, यवषर्गत िसमसत 
स्रोत अनमुान तथा बिेट सिमा सनधायरर् िसमसत आन्तररक रािस्व परामिय 
िसमसत, बिेट तथा कार्यक्रम तिुयमा िसमसत, अनगुमन तथा िपुरीवेक्षर् 
िसमसत, अपाङ्ग पररचर्पत्र यवतरर् िमन्वर् िसमसत िगार्त अन्र् कानून 
बमोशिम गठठत िसमसतहरुको वैठकमा भत्ता उपिब्ध गराइनेछ। 

(घ) र्ि सनर्ममा िनुिकैु कुरा िेशखएको भएतापसन एक व्र्शक्तिे एक ठर्दनमा 
बढीमा र्दईु वटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनेछ । 

(ङ) बैठक भत्तामा सनर्मानिुार कर कट्टी हनुछे । 

(२) बैठकमा िहभागी व्र्शक्तहरुको पानी तथा खािा खचय वापत बढीमा प्रसत 
व्र्शक्त र्दईु िर् पचाि रुपैर्ाँिम्म खचय गनय ियकने छ । 

 

पररच्छेर्द-३ 

खािा तथा असतसथ ित्कार खचय िम्बन्धी व्र्वस्था 
५. खािा खचयः रे्दहार्को अवस्थामा स्थानीर् तहका कमयचारीिाई खािा खचय उपिव्ध 

गराउन ियकनेछ । 

(क) कार्ायिर् िमर्मा िम्पार्दन हनु निक्न े भनी प्रमखु प्रिािकीर् असधकृतिे 
तोकेको सनठर्दयष्ट कामको िासग मात्र कार्ायिर् िमर् अशघ वा पसछ बैठक राख्न 
वा कार्ायिर्को अन्र् काममा िगाउन ियकनेछ । प्रमखु प्रिािकीर् 
असधकृतको स्वीकृसत सबना राशखएको बैठकको बैठक भत्ता, खािा खचय भकु्तानी 
हनु े छैन। कार्ायिर् िमर् वाहेक कशम्तमा र्दईुघण्टा असतररक्त िमर् कार्य 
गरेको अवस्थामा मात्र खािा खचय उपिब्ध गराइनेछ।  



(ख) असतररक्त िमर्मा काम गनुय पने भएमा रे्दहार् वमोशिम खािा तथा खाना 
उपिब्ध गराउन वा िो बराबरको खाना तथा खािाका सनशम्त रकम उपिब्ध 
गराउन ियकनेछ । 

(१) िावयिसनक यवर्दाको ठर्दन भए प्रसतठर्दन प्रसतव्र्शक्त बढीमा छ िर् रुपैंर्ा ।  

(२) कार्ायिर् खलु्न ेठर्दन भए प्रसतठर्दन प्रसतव्र्शक्त बढीमा तीन िर् रुपैंर्ा । 

(३) आठ घण्टा भन्र्दा बढी अवसध सनरन्तर बैठक बिेको अवस्थामा र असतररक्त 
काम गरेमा खािा खचयमा थप पचाि प्रसतितिम्म भकु्तानी गनय ियकनेछ।  

(ग) र्ि र्दफामा िनुिकैु कुरा िेशखएको भएता पसन रािन वापतको ियुवधा सिएका 
कमयचारीिे खािा खचय पाउने छैन । 

६. शचर्ापान र असतसथ ित्कार खचयः 
(१) शचर्ापान तथा असतसथ ित्कार वापत रे्दहार् बमोशिमका पर्दासधकारीिे रे्दहार् 

बमोशिमको रकममा नबढ्ने गरी मासिक रुपमा यवयवध खचयको आरे्दि ठर्दन 
िक्नछेन ्।  

(क) गाँउपासिका अध्र्क्षिे पन्र हिार रुपैँर्ा 
(ख) गाउँपासिका उपाध्र्क्षिे र्दि हिार रुपैँर्ा, 
(ग) गाउँपासिकाको प्रिािसनक असधकृतिे र्दि हिार रुपैँर्ा, 
 

(२)  उपर्दफा (१) बामोशिमको रकममा नबढ्ने गरी कार्ायिर् व्र्वस्थापन गने 
कमयचारीिे शिम्मा सिई िम्बशन्धत पर्दासधकारीको अनमुसतिे कार्ायिर् 
प्रर्ोिनका िासग मात्र खचयको आरे्दि ठर्दन पाउनेछ।   

(३) उपर्दफा (१) र (२)मा उल्िेशखत िीमा भन्र्दा बढीको खचयको आरे्दि भएको 
अवस्थामा आधार र औशचत्र् ियहत कार्यपासिका बैठकमा पेि गनुय पनेछ । 
कार्यपासिकाको स्वीकृसत नभई त्र्स्तो रकम भकु्तानी हनुे छैन । 

 

 

 

 

 



पररच्छेर्द ४ 

रै्दसनक भत्ता तथा भ्रमर् खचय िम्वन्धी व्र्वस्था 
७. रै्दसनक भत्ता तथा भ्रमर् खचयः कमयचारीिे िङ्घीर् कानून बमोशिमको र्दरमा रै्दसनक 

तथा भ्रमर् भत्ता पाउनेछन ्। िन प्रसतसनसधको रै्दसनक तथा भ्रमर् भत्ता िम्बन्धी 
व्र्वस्था प्ररे्दि कानून बमोशिम हनुेछ। रै्दसनक तथा भ्रमर् भत्ता िम्बन्धी अन्र् 
व्र्वस्था रे्दहार् बमोशिम हनुेछः 

(१) िाधारर्तर्ा गाउँपासिकाका पर्दासधकारी/कमयचारी िम्वशन्धत कामको 
िासग यफल्डमा खयटन,ु खटाउन ु पर्दाय वा अनगुमन तथा िपुरीवेक्षर् गनुय 
पर्दाय भ्रमर् आरे्दि स्वीकृत गराएर मात्र िान ु पनेछ । स्वीकृत भ्रमर् 
आरे्दि सबना भ्रमर्खचय तथा रै्दसनक भत्ता भकु्तानी गररने छैन।  

(२) रे्दहार्का पर्दासधकारीिे भ्रमर् वा कािको उदे्दश्र्, अवसध र भ्रमर् गने 
िाधन तोकी भ्रमर् आरे्दि स्वीकृत गनय िक्नछेन।्  

(क) उपाध्र्क्ष र प्रमखु प्रिािकीर् असधकृत –अध्र्क्ष,  

(ख) प्रमखु प्रिािकीर् असधकृत बाहेकका अन्र् कमयचारीहरु–प्रमखु 
प्रिािकीर् असधकृत । 

(३) प्रमखु प्रिािकीर् असधकृतको िात ठर्दन भन्र्दा बढी अवसधको गाउँपासिका 
के्षत्रबायहरको भ्रमर् गनुय पने अवस्थामा िंघीर् मासमिा तथा िामान्र् 
प्रिािन मन्त्रािर् तथा प्ररे्दिको प्रमखु िशचविाई िानकारी गराउन ुपनेछ 
।  

(४) पर्दासधकारी तथा कमयचारीको यवरे्दि भ्रमर् िम्बन्धी व्र्वस्था िङ् घीर् 
कानून बमोशिम हनुेछ ।  

(५) कार्ायिर्को कामको शििशििामा बाि बस्ने गरी कार्ायिर् रहेको 
स्थानबाट कम्तीमा र्दि यकिो समटर बायहरको क्षते्रमा भ्रमर् वा कािमा 
खयटएको कमयचारीहरुिे नेपाि िरकारिे तोकेको र्दर र प्रयक्रर्ा 
बमोशिमको रै्दसनक भत्ता तथा भ्रमर् खचय पाउनेछन ्। 

तर, पर्दासधकारी तथा कमयचारीिे भ्रमर् गर्दाय िरकारी िवारी िाधन प्रर्ोग 
भएको अवस्थामा र्ातार्ात खचय पाईन ेछैन । िावयिसनक िवारी िाधनमा 



भ्रमर् गनुय परेमा प्रचसित भाडार्दर बमोशिमको रकम उपिव्ध गराईने छ 
। 

(६) भ्रमर् खचय िम्वन्धी फरफारक गनय वा भकु्तानी माग गर्दाय असनवार्य रुपमा 
भ्रमर् प्रसतवेर्दन कार्ायिर्मा पेि गनुय पनेछ । 

(७) िात ठर्दन भन्र्दा बढी अवसधको िासग पर्दासधकारी वा कमयचारीिाई भ्रमर् 
वा काि खटाउन ु पने भएमा भ्रमर् आरे्दि स्वीकृत गने पर्दासधकारीिे 
त्र्िको स्पष्ट कारर् खोिी आफूभन्र्दा एक तह मासथको असधकारीको 
स्वीकृसत सिई भ्रमर् आरे्दि स्वीकृत गनुय पनेछ। 

(८) िरकारी खचयमा भ्रमर् गने पर्दासधकारी वा कमयचारीिे िम्भव भएिम्म 
यकफार्ती र कम खशचयिो बाटो वा िवारी िाधन प्रर्ोग गरी भ्रमर् 
गनुयपनेछ । 

(९) रै्दसनक भ्रमर् भत्ता उपभोग गने कमयचारीिे रै्दसनक भत्ता उपभोग गरेको 
अवसध भर यफल्ड भत्ता वा अन्र् कुनै यकसिमको भत्ता पाउन ेछैन । 

(१०) कुनै पर्दासधकारी वा कमयचारीिे भ्रमर् वा कािमा रहेको अवसधमा सबर्दा 
बिेमा त्र्िरी सबर्दामा बस्र्दाको अवसधमा सनििे र्ि काननु बमोशिम 
पाउने रै्दसनक भत्ता,  भ्रमर् खचय पाउन ेछैन । 

(११) भ्रमर्मा खयटन े पर्दासधकारी तथा कमयचारीको भ्रमर् असभिेख खाता 
कार्ायिर्िे  व्र्वशस्थत रुपमा राख्न ुपनेछ ।  

(१२) र्ि र्दफामा अन्र्न्त्र िनुिकैु कुरा िेशखएको भएतापसन स्थानीर् तहका 
पर्दासधकारी तथा कमयचारीको भ्रमर् िम्वन्धी अन्र् व्र्वस्था नेपाि 
िरकारको भ्रमर् खचय सनर्माविी बमोशिम हनुेछ ।  

 

पररच्छेर्द-५ 

िवारी िाधन तथा ईन्धन ियुवधा िम्बन्धी व्र्वस्था 
८. िवारी िाधन ियुवधाः- 

(१) कार्ायिर्मा उपिब्ध िवारी िाधन कमयचारीको शिम्मेवारी र सनिहरुिे िम्पार्दन 
गनुयपने कार्य चापको आधारमा िमन्र्ायर्क रुपमा उपिब्ध गराउने शिम्मेवारी 



प्रमखु प्रिािकीर् असधकृतको हनुेछ। प्रमखु प्रिािकीर् असधकृतिे कार्ायिर्को 
नाममा रहेको तथा भाडामा सिई वा अन्र् कुनै तररकािे कार्ायिर्िे प्रर्ोगमा 
ल्र्ाएको िवारी िाधन िरकारी कामको िासग मात्र प्रर्ोगमा ल्र्ाउने व्र्वस्था 
समिाउन ुपनेछ । 

(२) कार्ायिर्िे प्रमखु प्रिािकीर् असधकृतिाई कार्ायिर्को कामको प्रर्ोिनको 
िासग उपिब्ध भए िम्म एक चारपाङ् र ेिवारी िाधन उपिव्ध गराउने छ । 

(३) कार्ायिर्का िाखा प्रमखुिाई कार्ायिर्बाट उपिब्ध भएिम्म र्दइु पाङ्र ेिवारी 
िाधनको व्र्वस्था गररनेछ । 

(४) कुनै पर्दासधकारी वा कमयचारीिे िरकारी िवारी िाधन कार्ायिर्को काम बाहेक 
अन्र् प्रर्ोिनमा प्रर्ोग गनय पाइने छैन। िरकारी िवारी िाधनको यहफाित 
गरी िरुशक्षत राख्न ुिम्वशन्धत िवारी िाधन बझुी सिन ेकमयचारीको शिम्मेवारी 
हनुेछ । िावयिसनक यवर्दाको ठर्दन कार्ायिर्बाट उपिब्ध गराइएको िवारी पाि 
सबना कार्ायिर्को िवारी िाधन िञ् चािन गनय पाइने छैन । 

(५) कार्ायिर्िे काननु बमोशिम िवारी िाधनको रािस्व सतने,  सबमा गने, प्रर्दषुर् 
िाँच गरी िवारी िाधन चसु्त र्दरुुस्त राख्न ेव्र्वस्था समिाउनेछ।   

(६) िरकारी िवारी िाधन प्रर्ोग गने कमयचारीिाई सनििे प्रर्ोग गरेको िवारी 
िाधनको िासग ममयत यवि बमोशिम बढीमा कार/शिपको वायषयक एक िाख 
पचाि हिार र मोटरिाईकि वा स्कूटरको िासग वायषयक तीि हिार नबढ्न े
गरी ममयत खचय उपिव्ध गराईने छ । र्ि भन्र्दा बढी रकमको िवारी 
िाधनको ममयत िम्भार बापतको रकम अशखतर्ार प्राप्त असधकारीिे प्रमार्ीत 
गरी आवश्र्कताको आधारमा खचय रकम उपिब्ध गराउन िक्नेछ । अन्र्था 
िम्बशन्धत व्र्शक्तिे नै ममयत खचय व्र्होनुय पनेछ ।  

(७) िरकारी िवारी िाधनमा सनिी नम्वर प्िेट राख न पाइने छैन । 

९. इन्धन ियुवधाः 
(१) िरकारी तथा सनिी िवारी िाधन प्रर्ोग गरी सनर्समत रुपमा कार्ायिर्मा आउन े

कमयचारीिाई अनिूुची÷१ बमोशिमको इन्धन ियुवधा उपिब्ध हनुेछ । 



(२) सनिी िवारी िाधन प्रर्ोग गने कमयचारीहरुिे इन्धन ियुवधा सिन चाहेमा 
आफुिे प्रर्ोग गरेको िवारी िाधनको ब्िबकुको छार्ाँप्रसत र िवारी चािक 
अनमुसतपत्र प्रसतसियप असनवार्य रुपमा कार्ायिर्मा पेि गनुय पनेछ ।ब्िू बकुको 
र िम्बशन्धत कमयचारीको नाममा रहेको िवारी चािक अनमुसतपत्रको छार्ाँप्रसत 

पेि नगरे िम्म इन्धन वापतको ियुवधा उपिब्ध गराइने छैन ।  

(३) कार्ायिर्िे इन्धन ियुवधा यवतरर्को असभिेख अद्यावसधक गरी राख्न ुपनेछ । 

१०. िवारी िाधन िम्वन्धी अन्र् व्र्वस्थाः   

(१) िवारी िाधनको ियुवधा प्राप्त गने वा उपिव्ध गराउन ुपने पर्दासधकारी तथा 
कमयचारीिाई कार्ायिर्मा उपिब्ध िवारी िाधन प्रर्ोग गने व्र्वस्था 
समिाइनेछ। कार्ायिर्मा िवारी िाधन उपिब्ध नभएको अवस्थामा 
कार्ायिर्मा श्रोत उपिब्धताको अवस्था हेरी रे्दहार्वमोशिमको मापर्दण्डसभत्र 
रही िवारी िाधन खररर्द गनय ियकनछे । 

(क) अध्र्क्षिाई ित्तरी िाख रुपैर्ाँ िम्मको िवारी िाधन, 

(ख) उपाध्र्क्ष र प्रमखु प्रिािकीर् असधकृतिाई िाठ्ठी िाख रुपैर्ा ँिम्मको 
िवारी िाधन, 

(ग) मोटरिाईकि तथा स्कुटर २५० सि. सि. िम्म । 

(२) कार्ायिर्का िवारी िाधन सनर्समत रुपमा ममयत िम्भार गरी चाि ुहाितमा 
राख्नपुनेछ । कार्ायिर्बाट नर्ाँ िवारी िाधन खररर्दिाई सनरुत्िाहन 
गररनेछ। कार्ायिर्िे नर्ाँ िवारी िाधन खररर्द गनुय पने अवस्थामा 
ईिेशक्िकि तथा वातावरर् मैत्री िवारी िाधन खररर्द तथा प्रर्ोगमा िोड 
ठर्दइनेछ। 

 

पररच्छेर्द-६ 
िञ्चार, पोिाक, प्रोत्िाहन भत्ता िम्वन्धी व्र्वस्था 

११. स्थानीर् तहका पर्दासधकारीको िञ् चार, पोिाक, तथा अन्र् भत्ता: स्थानीर् तहका 
पर्दासधकारीको िेवा ियुवधा, पोिाक, तथा अन्र् भत्ता प्ररे्दि काननुमा भए वमोशिम 
हनुेछ । 



१२. पत्रपसत्रका तथा िञ् चार ियुवधाः 
(१) कार्ायिर्िे पर्दासधकारी तथा कमयचारीिाई स्रोतको उपिब्धता हेरी  

पत्रपसत्रका खररर्द गरी उपिव्ध गराउन िक्नेछ । 

(२) प्रमखु प्रिािकीर् असधकृतिाई मासिक एक हिार पाँच िर् रुपैर्ाँमा 
नबढाई िञ् चार ियुवधा वापतको रकम वा मोबाइि ररचाियको ियुवधा 
उपिब्ध गराइनेछ । 

(३) िाखा प्रमखुहरुिाइ िञ् चार ियुवधा मासिक िात िर् रुपैँर्ा उपिब्ध 
गराइनेछ । 

(४) कार्ायिर्वाट उपिव्ध भएको िञ् चार खचय कार्ायिर्को प्रार्ोिनको 
िासग मात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

१३. पोिाक भत्ता: स्थानीर् तहका कमयचारीिाई प्रत्रे्क वषयको चैत्र मयहनामा पोिाक 
भत्ता वापत नेपाि िरकारका कमयचारीिे पाए िरहको रकम उपिब्ध गराइनेछ 
।  

 

पररच्छेर्द-७ 
तासिम/गोयष्ठ/िेसमनार/कार्यिािा िंचािन 

१४. तासिम/गोयष्ठ/िेसमनारः  

(१) वायषयक कार्यक्रम तथा विेटमा िमावेि भएका तासिम/गोयष्ठ/िेसमनार िस्ता 
कार्यक्रमहरु उपिब्ध भएिम्म िरकारी हिमा नै िञ्चािन गररनछे। 

(२) स्वीकृत वायषयक कार्यक्रम अन्तगयत िञ्चािन हनु ेकार्यक्रममा प्रशिक्षक, स्रोत 
व्र्शक्त, िहभागी तथा कार्यपत्र प्रस्ततु कतायको पाररश्रसमक भकु्तानी रे्दहार् 
बमोशिम हनुेछ; 

(क) प्रशिक्षक तथा कार्यपत्र प्रस्ततुकतायिे रै्दसनक र्दईु िेिनको 
भकु्तानी सिन िक्नछेन ्तथा कक्षा अवसध कशम्तमा एक घण्टा तीि 
समनटेको हनुपुर्दयछ । प्रसत िेिन र्दईु हिार रुपैर्ा र कार्यपत्र तर्ारी 
रु एक हिारिम्म भकु्तानी गनय ियकनेछ। 



(ख) कार्यक्रम िंचािन गने स्थानीर् तहभन्र्दा वायहरबाट प्रशिक्षक 
तथा स्रोत व्र्शक्त बोिाउनपुरेमा सनििाई सनर्मानिुार आतेिाते 
र्ातार्ात खचय र रै्दसनक भत्ता तथा कार्यपत्र सनमायर् र िेिन िञ्चािन 
भत्ता उपिव्ध गराईने छ । 

(ग) तासिम/गोयष्ठ/िेसमनार/कार्यिािा िस्ता कार्यक्रममा पानी तथा 
खािाको िासग प्रसतव्र्शक्त प्रसतठर्दन बढीमा तीन िर् पचाि रुपैर्ाँ र 
खाना खवुाउनपुने अवस्था भए प्रसतठर्दन एक हिार पाँच िर् रुपैर्ाँ 
िम्म खचय गनय ियकनेछ । कार्यक्रम िञ्चािन गनुय पूवय कार्ायिर् 
प्रमखुिंग प्रस्ताव शस्वकृत गराउन ुपने छ। 

(घ) कार्यक्रममा िहभगीहरुका िासग तासिम/गोष्ठीमििन्र्द बापत िात 
कार्य ठर्दन िम्मको िासगप्रसत िहभागी बढीमा र्दईु िर् पचाि को 
तासिम/गोष्ठी मििन्र्द िामारी खररर्द गरी उपिब्ध गराउन ियकनेछ 
। 

(ङ) िंर्ोिक भत्ता प्रसतठर्दन १ हिार, िहर्ोगी भत्ता प्रसतव्र्शक्त पाचँ िर् 
तथा यवयवध खचय (प्रमार् पत्र,  िरिफाई, व्र्ानर आठर्द िात 
कार्यठर्दनको अनपुातमा ) पाचँ हिार िम्म खचय गनय ियकनेछ । 

(च) पासिका स्तरीर् तासिम गोयष्ठ िेसमनारमा िहभासगिाइ िहभासग भत्ता 
एक हिार रुपैँर्ा र आतेिाते खचय उपिब्ध गराइने छ िाथै 
वडास्तरमा िञ्चािन हुँर्दा िहभासग भत्ता पाँच िर् रुपैँर्ा उपिब्ध 
गराइने छ । 

(छ) िकेिम्म िरकारी छात्रा/छात्रवािमा विोबािको  व्र्वस्था गनुय 
पछय । र्िका िासग घर भाडामा सिन पाईने छैन । रै्दसनक भत्ता 
पाउने वाहेक व्र्शक्तगत पहिमा वाि वस्न ु परेमा प्रसत िहभासग 
रै्दसनक एक हिारका र्दरिे आवाि भत्ता उपिव्ध गराउन ियकनेछ । 

(ि) पाँच यकिोसमटर टाढाबाट आउन ु पने िहभागीहरुिाई िावयिसनक 
र्ातार्ात बापतको खचय उपिव्ध हनुछे । आवािीर् कार्यक्रममा एक 
पटकको मात्र आतेिाते ियुवधा उपिब्ध गराइने छ । 



(झ) प्रसतवेर्दकको पाररश्रसमक एक ठर्दनको एक हिारको र्दरिे 
उपिव्ध गराउन ियकनेछ ।प्रसतवेर्दन पेि गररिकेपसछ मात्र र्स्तो 
रकम भकु्तानी हनुेछ । प्रसत कार्यक्रम तीन हिारमा नबढ्न े गरी 
प्रसतवेर्दन तर्ारी खचय भकु्तानी ठर्दन ियकनछे ।किैिे पसन र्दोहोरो 
ियुवधा सिन पाउनछैेन । 

(३) प्रायवसधक यविेषज्ञ आवश्र्क पने वा िेिन िञ्चािन गने आधाभन्र्दा बढी 
यवषर् यवज्ञ बायहरबाट सिन ु पने अवस्थामा वा आवािीर् रुपमा िञ्चािन 
गनुयपने कार्यक्रम कार्ायिर्बाट िोझै  िञ्चािन गनय नियकन ेभएमा प्रचसित 
िावयिसनक खररर्द िम्बन्धी कानून बमोशिमको प्रकृर्ाबाट िेवा खररर्द गरी 
तािीम गोष्ठी िस्ता कार्यक्रम िञ्चािन गनय ियकनेछ। 

 

पररच्छेर्द-८ 

पानी, सबििुी, टेसिफोन तथा घर भाडा िम्न्धी व्र्वस्था 
१५. पानी, सबििुी, टेसिफोन तथा घरभाडा 

(१) कार्ायिार् तथा पर्दासधकारीिे पानी,  यवििुी, टेसिफोन िस्ता ियुवधाको 
प्रर्ोगमा समतव्र्यर्ता अपनाउन ुपनेछ । 

(२) कार्ायिर्िे पानी, सबििुी तथा टेसिफोनको यवि िमर्मै भकु्तानी गरी 
िररवाना नसतने र छुट ियुवधा सिन ेव्र्वस्था समिाउन ुपनेछ । 

(३) कार्ायिर्को कामका बाहेक अनावश्र्क रुपमा सबििुी र टेसिफोन प्रर्ोग 
गनुय हरैु्दन । 

(४) कार्ायिर् प्रर्ोिनका िासग बाहेक घर भाडामा सिइने छैन। कार्ायिर्मा 
उपिब्ध स्थानिे नपगु हनुे अवस्थामा कारर् ियहत कार्यपासिकाको 
सनर्यर्बाट कार्ायिर्को कामको िासग घर भाडामा सिन ुपनेछ। 

(५) कार्ायिर्को िासग घरभाडामा सिन ु पने अवस्थामा प्रचसित िावयिसनक 
खररर्द ऐन तथा खररर्द सनर्माविी बमोशिमको प्रयक्रर्ाबाट घर भाडामा 
सिइनेछ। 

 



 

पररच्छेर्द- ९ 

खररर्द तथा शिन्िी व्र्वस्थापन 

१६. खररर्द िम्वन्धी व्र्वस्था : 
(१) प्रमखु प्रिािकीर् असधकृत वा सनििे तोकेको असधकृत कमयचारीको सिशखत 

आरे्दि सबना किैिे कुनै माििामान खररर्द गनय, गराउन हुँरै्दन । 

(२) माििामान खररर्द िम्बन्धी कारबाही िरुु गनुय अशघ खररर्द एकाइिे महािाखा, 
िाखाबाट आवश्र्क पने वस्तहुरुको माग िङ्किन गरी प्रमखु प्रिािकीर् 
असधकृत वा सनििे तोकेको असधकृत कमयचारीबाट आवश्र्क पने वस्तहुरुको 
कूि माग स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशिमको खररर्द मागमा रे्दहार्का कुरा उल्िेख भएको हनु ु
पनेछ: 

(क) माििामानको प्रकार, गरु्स्तर, पररमार् िम्बन्धी यववरर्, 

(ख) माििामान आवश्र्क पने िमर्, 

(ग) खररर्दको अनमुासनत मूल्र् र 

(घ) मूल्र् व्र्होररने स्रोत । 

(४) खररर्दको िासग आवश्र्क बिेट व्र्वस्था नभई खररर्द कारबाही िरुु गनुय 
हुँरै्दन । 

(५) कार्ायिर्िे िाधारर् तर्ा पेश्कीिाई सनरुत्िायहत गनुयपनेछ । पेश्की फर्छ्यौट 
नगरी र्दोहोर्ायएर पेश्की रकम ठर्दइन ेछैन । पेश्की रकम िमर्मै फर्छ्यौट गनुय 
प्रत्रे्क कमयचारीको कतयव्र् हनुेछ। 

(६) खररर्द िम्बन्धी िम्पूर्य व्र्वस्था िावयिसनक खररर्द ऐन, २०६३ तथा सनर्माविी 
बमोशिम हनुेछ । 

 

 



१७. शिन्िी व्र्वस्थापन :  

(१)कार्ायिर्मा प्राप्त प्रत्रे्क शिन्िी िामरीको वगीकरर् गरी िामानको यववरर् र 
मूल्र् खिुाई महािेखा परीक्षकिे स्वीकृत गरेको ढाँचामा िगत तर्ार गरी 
असभिेख राख्नपुनेछ । 

(२) महािाखा/िाखामा रहेको कुनै माििामान ममयत िम्भार गनुयपने भए िोको 
सिशखत िानकारी उपर्ोगकतायिे प्रमखु प्रिािकीर् असधकृतिाई ठर्दनपुनेछ । 

(3)स्थानीर् तहको प्रत्रे्क िाखा/ महािाखा तथा वडा कार्ायिर्का प्रत्रे्क 
कोठामा भएका शिन्िी िामानको असभिेख िोही कोठामा टाँि गनुयपनेछ । 

(४) खचय भएर निाने प्रत्रे्क शिन्िी िामरीमा शिन्िी िङ् केत नम्बर उल्िेख 
गनुयपनेछ । 

(५) आसथयक वषय िमाप्त भएको तीन मयहना सभत्र गत वषयको मौज्र्दात, चाि ुवषयको 
खररर्द,हस्तान्तरर् भई प्राप्त िामानको पररमार् र मूल्र् एवम ् िामानको 
अवस्था (िबतु,ममयत गनुयपने, सििाम गनुयपने र समन्हा गनुयपने) खोिी शिन्िी 
िाखािे शिन्िी प्रसतवेर्दन तर्ार गनुयपनेछ । 

(६) उपर्दफा(५) बमोशिम तर्ार भएको प्रसतवेर्दनको आधारमा प्रमखु प्रिािकीर् 
असधकृत वा सनििे तोकेको असधकृत कमयचारीिे शिन्िी सनरीक्षर् गरी रार् 
िझुाब ियहतको प्रसतवेर्दन प्रमखु प्रिािकीर् असधकृतिाई ठर्दनपुनेछ । 

(७)उपर्दफा(६) बमोशिमको प्रसतवेर्दन प्रमखु प्रिािकीर् असधकृतिे छिफिका 
िासग कार्यपासिकाको बैठकमा पेि गनुयपनेछ । 

(८)शिन्िी व्र्वस्थापन िम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था प्रचसित आसथयक कार्ययवसध ऐन 
तथा सनर्माविी बमोशिम हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द १० 
यवयवध 

१८.  सनिी िशचवािर् िम्बन्धी व्र्वस्था:-(१) अध्र्क्ष/उपाध्र्क्षको सनिी िशचवािर्मा 
िहर्ोगी व्र्वस्थापन गनय चौथो तहको कमयचारी िरहको िेवा ियुवधा उपिब्ध 
गराइनेछ । 



१९. र्दघुयटना यवमा व्र्वस्था:- र्दमकि, एम्बिेुन्ि, यटप्पर, िर्ाक्टर, स्कायपयर्ो िञ्चािनको 
काममा तोयकएका कमयचारीको िासग कार्ायिर्िे रू्दघयटना बीमा गराउनेछ। िाथै 
कार्ायिर् बायहर खयटन ेतीन िना कमयचारीहरुको र्दघुयटना सबमा गराइनेछ ।  

२०. सनर्यर् गरी खचय गनुय पने- कार्ायिर्िे स्वीकृत कार्यक्रम अन्तगयत कुनै कार्यक्रम, 
तािीम, गोष्ठी आठर्द िञ्चािन गर्दाय िावयिसनक खररर्द तथा आसथयक कार्ययवसध 
िम्बन्धी कानून बमोशिम असधकारप्राप्त असधकारीबाट सनर्यर् गरेर मात्र िञ्चािन 
गनुय पनेछ। असधकारप्राप्त असधकारीको स्वीकृसत बेगर गरेको खचय भकु्तानी गररन े
छैन।  

२१. िमान िेवा ियुवधा हनुपुने: गाँउपासिकाको कार्ायिर्मा रहेका कमयचारीिे प्राप्त गने 
िेवा ियुवधा िबै वडा कार्ायिर् र स्वास््र् िंस्थामा रहन े कमयचारीको सनवाि, 
िञ्चार र इन्धनको िमान हक हनुछे । 

 

अनिूुची÷१ 

सनर्म ९ को उपसनर्म (१)िँग िम्बशन्धत 
   कमयचारीको िासग मासिक इन्धन ियुवधा     

क्र.िं. तह/ पर्द 
इन्धन(पेिोि/सडिेि सिटरमा) 

 

१ प्रमखु प्रिािकीर् असधकृत(चारपाङ्र)े ६० 

२ असधकृतस्तर ६औ ँ७औ ँ र 

८औ(ँमोटरिाइकि/स्कुटर) २० 

३ िहार्कस्तर नाि(ुमोटरिाइकि/स्कुटर) १२ 

४ िहार्कस्तर खररर्दार(मोटरिाइकि/स्कुटर) १२ 

५ 
गाउँपासिकाको कार्ायिर्द्वारा खयटएका  
पूवायधार िाखाका प्रायवसधक कमयचारीहरु थप ५ 

 



इन्धन ियुवधा पाउन ेआधारहरुः 

१. पर्दासधकारी र कमयचारीको िासग कार्ायिर्िे उपिब्ध गराएको वा आफ्नै गाडी 
वा मोटरिाइकि हनुपुनेछ । 

२. मयहना भरी यवर्दामा रहेको अवस्थामा िो मयहनाको इन्धन उपिब्ध गराइने छैन 
। 

३. मासिक कोटा इन्धन िोही मयहना सभत्र निगेमा अको मयहना थप हनु ेछैन । 

४. र्दमकि, एम्बिेुन्ि, यटप्पर, िर्ाक्टर, स्कायपयर्ो, िव वाहन िेसिसब र िरिफाइका 
िाधनमा आवश्र्कता अनिुार इन्धन उपिब्ध गराइनेछ । 

५. कार्ायिर्को िवारी िाधन भएमा िसभयसिङ्गका िासग प्रत्रे्क तीन मयहनामा 
कार/शिपको िासग आठ सिटर मोयवि र प्रसत मोटरिाईकि र्दईु सिटर मोयवि 
उपिव्ध हनुेछ । 

६. चारपाङ् र े वा िो भन्र्दा ठूिा िाधन िञ् चािनको िगबकु भरी तोयकएको 

असधकारीिे प्रमाशर्त गरेको हनुपुनेछ । 


