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    रेसङु्गा नगरपालिका 

 

 

खण्ड :5  संख्या : 3 फागनु २७  गते, शकु्रबार , २०७८ 

भाग-२ 

रेसङु्गा नगरपालिकाको काययसञ् चािन लनदेशिकशका-207८ 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७५/11/25 

 

प्रस्तावना: 

रेसङु्गा नगरपालिकाको कायय सञ्चा िनिाई प्रभावकारी बनाउन, उपिव्ध स्रोत साधनको पररचािन एवं प्रयोगिा 
पारदेशकशयता, लितव्यययता र प्रभावकाररता ल्याई आलथयक सशुासन कायि गनय र आन्तररक लनयन्रण प्रणािीिाई चसु्त 
देशरुुस्त बनाइ यवकासात्िक तथा प्रशासलनक गलतयवलधिाइ उत्पादेशनिूिक तथा प्रलतफि यकु्त बनाउन स्थानीय 
सरकार सञ्चािन २०७४ को  देशफा ११९ बिोकिि काययपालिकािे यो लनदेशि कशका िारी गरेको छ ।  

पररच्छेदेश- १ 

संकिप्त नाि र प्रारम्भ 

 

१. सकषिप्त नाि र प्रारम्भः- 

      स्थानीय रािपर 
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(क) यो लनदेशि कशकाको नाि : "रेसङु्गा नगरपालिकाको काययसञ् चािन लनदेशिकशका, २०७७” रहेको छ ।  

(ख) यो लनदेशि कशका स्थानीय रािपरिा प्रकाकशत भएको लिलतदेेशकख िाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा र व्याख्याः- यवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस लनदेशि कशकािाः- 
(क) "कियचारी" भन्नािे गाउँ/नगर काययपालिकाको कायायियिा काययरत कियचारीिाई िनाउँछ ।  

(ख) "प्रशासलनक खचय" भन्नािे तिब, भत्ता, बैठक भत्ता, पोशाक, इन्धन, बीिा, कचयापान, 
काययशािा/तालिि/गोष्ठी/सेलिनार िस्ता काययक्रि तथा अलतलथ सत्कार खचय िगायत हनुे  
दैेशलनक खचय िनाउँछ ।  

(ग) "पदेशालधकारी" भन्नािे नगर काययपालिकाका पदेशालधकारीहरूिाई िनाउने छ ।सो शव्देशिे नगर 
सभाका सदेशस्यहरूिाई सिेत िनाउँछ। 

(घ) "प्रमखु"  भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकाका प्रिखुिाई िनाउने छ । 

(ङ) "उप प्रमखु"  भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकाका उप प्रिखुिाई िनाउन ेछ । 

(च) "प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत"  भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकाका प्रिखुिाई िनाउन ेछ । 

(छ) "बैठक" भन्नािे नगरसभा वा नगर काययपालिका वा यवषयगत सलिलतहरू वा वडा सलिलत वा कुनै 
काननुी वा नीलतगत ब्यवस्था बिोकिि गठठत सलिलत वा काययदेशिहरूको बैठक सम्झन ुपदेशयछ । 

(ि) "नगरपाधिका" भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकािाई िनाउने छ । 

(झ) "िन्रािय" भन्नािे सष घीय िालििा तथा सािान्य प्रशासन िन्रािय सम्झन ुपछय । 
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पररच्छेदेश-२ 

बैठक भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था 
 

३. वैठकः (1) नगरपालिकािा हनुे बैठकिा सहभागीहरूिे सङ्घ तथा प्रदेेशश काननुिा तोयकएको अवस्थािा 
सोही बिोकिि र सङ्घ तथा प्रदेेशश कानूनिा नतोयकएको अवस्थािा देेशहाय बिोकिि बैठक भत्ता तथा अन्य 
सयुवधा पाउनेछन ्। 

(क) प्रचलित कानून तथा वायषयक काययक्रि बिोकिि गठठत सलिलत वा काययदेशिको बैठकका िालग 
िार वैठक भत्ता उपिव्ध गराउन सयकनेछ । 

(ख) सलिलत वा काययदेशि गठन गदेशाय नै बैठक भत्ता तथा खािा सयुवधा उपिब्ध गराउन ेगरी लनणयय 
भएको अवस्थािा िार बैठक भत्ता तथा खािा सयुवधा उपिब्ध हनुेछ। कायायियिे काययसूची 
तोयकएको वा एिेण्डा यकटान भएको यवषयिा िार बैठक राख्न ुपनिछ । 

(ग) काययप्रकृलत अनसुार सकेसम्ि लितव्ययी हनुे गरी बैठक राख्न ुपनिछ । 

(घ) सलिलत वा काययदेशिका कूि सदेशस्य बाहेक सो] सषख्याको बढीिा पचीस प्रलतशतिे हनु आउन े
सषख्यािा यवज्ञ, आिकन्रत सदेशस्य वा कियचारीिाई िार यस लनदेशि कशका बिोकिि बैठक भत्ता 
उपिब्ध गराइनछे।  

(ङ) न्याययक सलिलतको लनयलित बैठकिाई यस लनदेशि कशकाको प्रयोिनका िालग बैठक िालनने छैन । 

(२) उपदेशफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेकखएको भएता पलन कायायिय सियिा बसेको बैठकको बैठक भत्ता 
उपिब्ध गराइने छैन।  

४. बैठक खचय सम्वन्धी व्यवस्थाः (१) सलिलत तथा काययदेशिका पदेशालधकारी तथा कियचारीहरूिे देेशहाय 
बिोकिि प्रलतव्यकक्त बैठक भत्ता पाउने छन ।  

(क) प्रिखु, उपप्रिखुको अध्यितािा हनुे बैठकिा प्रलत वैठक रु एकहिार  

(ख) अन्य पदेशालधकरी वा कियचारीको अध्यितािा हनुे बैठकिा प्रलत बैठक रु एकहिार  

(ग) यस लनयििा िनुसकैु कुरा िेकखएको भएतापलन एक व्यकक्तिे एक ठदेशनिा वढीिा देशईु वटा 
बैठकको िार बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनछे । 

(घ) बैठक भत्तािा लनयिानसुार कर कट्टी हनुेछ । 

(२) बैठकिा सहभागी व्यकक्तहरूको पानी तथा खािा खचय वापत बढीिा प्रलत व्यकक्त देशईु सय पचास 
रुपैयाँसम्ि खचय गनय सयकने छ । 
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पररच्छेदेश-३ 

खािा तथा अलतलथ सत्कार खचयसम्बन्धी व्यवस्था 
 

५. खािा खचयः देेशहायको अवस्थािा स्थानीय तहका कियचारीिाई खािा खचय उपिव्ध गराउन सयकनेछ । 

(क)  कायायिय सियिा सम्पादेशन हनु नसक्न ेभनी प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको लनठदेशयष्ट कािको 
िालग िार कायायिय सिय अकघ वा पलछ बैठक राख्न वा कायायियको अन्य काििा िगाउन सयकनेछ 
।प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतको स्वीकृलत यवना राकखएको बैठकको बैठक भत्ता, खािा खचय भकु्तानी हनु े
छैन।कायायिय सिय वाहेक ककम्तिा देशईुघण्टा अलतररक्त सिय कायय गरेको अवस्थािा िार खािा 
खचय गनय उपिब्ध गराइनेछ।  

(ख)  अलतररक्त सियिा काि गनुय पनि भएिा देेशहाय विोकिि खािा तथा खाना खचय उपिब्ध गराउन वा 
सो बराबरको खाना तथा खािा खचय गनय सयकनेछ । 

(१) सावयिलनक यवदेशाको ठदेशन भए प्रलतठदेशन प्रलतव्यकक्त बढीिा चार सय रुपैंया ।  

(२) कायायिय खलु्ने ठदेशन भए प्रलतठदेशन प्रलतव्यकक्त बढीिा तीन सय रुपैंया । 

(३) आठ घण्टा भन्देशा बढी अवलध लनरन्तर बैठक बसेको अवस्थािा खािा खचयिा थप पचास प्रलतशत 
सम्ि भकु्तानी गनय सयकनेछ।  

(ग) न्याययक सलिलतको बैठकबसेको ठदेशन न्याययक सलिलतका सदेशस्या तथा सहभागी कियचारीहरूिे देशफा ४ 
को उपदेशफा (२)बिोकिि खािा खचयको सयुवधा पाउने छन ्।  

(घ) यस देशफािा िनुसकैु कुरा िेकखएको भएतापलन रासन वापतको सयुवधा लिएकावा बैठक भत्ता प्राप्त 
गरेका कियचारीिे खािा खचय पाउने छैन । 

 ६.नगरपालिका पदेशालधकारी तथा पदेशालधकारीहरूिे पाउन ेसयुवधा 

(१) नगरपालिका पदेशालधकारी तथा पदेशालधकारीहरूिे देेशहाय बिोकििको सयुवधा पाउने छन ्। 

क्र.सं. सेवाको यकलसि इकाइ देशर प्रिखु उपप्रिखु वडाअध्यि काययपालिका 
सदेशस्य 

सभाका 
सदेशस्य 

१ सवारी इन्धन प्रलत ियहना 
लिटर 

१२० 
लिटर 

१२० 
लिटर 

   

२ िोयवि  रैिालसक 
लिटर 

५ लिटर ५ लिटर    

३ यातायात प्रलत ियहना 
रू. 

१२००० १२००० 12000 7000 3500 

४ परपलरका 
इन्टरनेट 

प्रलत ियहना 
रू. 

५००० ५००० 4000 3000 2000 
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५ टेलिफोन 
िोवाइि 

प्रलत ियहना 
रू. 

४००० ४००० 3000 3000 2500 

६ अलतलथ सत्कार प्रलत ियहना 
रू. 

7000 6000 6000   

७ िन सम्पकय  
यवषेश 
काययसयुवधा 

प्रलत ियहना 
रू. 

13000 8000 7000 5000 3000 

8 चाडपवय खचय वायषयक रू. 15000 15000 12000 10000 8000 

9 वैठक भत्ता प्रलत ठदेशन 
रू. 

1000 1000 1000 1000 1000 

10 दैेशलनक भ्रिण 
भत्ता 

प्रलत ियहना 
रू. 

2000 1800 1600 1600 1600 

11 यवदेेशश भ्रिणको 
भ्रिण भत्ता 

प्रलत ठदेशन 
रू. 
अिेररकी 
डिरिा 

100 100 100 100 100 

12 यारा यविा प्रलत भ्रिण 
रू. 
(िाखिा) 

10 10 10 10 10 

  

(२) उपदेशफा (१) बािोकििको रकििा नबढ्ने गरी कायायिय व्यवस्थापन गनि कियचारीिे किम्िा लिई 
सम्बकन्धत पदेशालधकारीको अनिुलतिे कायायिय प्रयोिनका िालग िार खचयको आदेेशश ठदेशन 
पाउनेछ।   

(३) उपदेशफा (१) र (२)िा उकल्िेकखत सीिा भन्देशा बढीको खचयको आदेेशश भएको अवस्थािा आधार र 
औकचत्य सयहत काययपालिका बैठकिा पेश गनुय पनिछ । काययपालिकाको स्वीकृलत नभई त्यस्तो 
रकि भकु्तानी हनुे छैन ।  
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पररच्छेदेश ४ 

दैेशलनक भत्ता तथा भ्रिण खचयसम्वन्धी व्यवस्था 
 

६. दैेशलनक भत्ता तथा भ्रिण खचयः कियचारीिे सङ्घीय कानून बिोकििको देशरिा दैेशलनक तथा भ्रिण भत्ता 
पाउनेछन ् । िनप्रलतलनलधको दैेशलनक तथा भ्रिण भत्तासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेेशश कानून बिोकिि हनुछे। 
दैेशलनक तथा भ्रिण भत्तासम्बन्धी अन्य व्यवस्था देेशहाय बिोकिि हनुेछः 

(१) साधारणतया नगर पदेशालधकारी/कियचारी सम्वकन्धत कािको िालग यफल्डिा खयटन,ु खटाउन ु
पदेशाय वा अनगुिन तथा सपुरीवेिण गनुय पदेशाय भ्रिण आदेेशश स्वीकृत गराएर िार िान ुपनिछ 
।स्वीकृत भ्रिण आदेेशश लबना भ्रिणखचय तथा दैेशलनक भत्ता भकु्तानी गररन ेछैन।  

(२) देेशहायका पदेशालधकारीिे भ्रिण वा कािको उद्दशे्य, अवलध र भ्रिण गनि साधन तोकी भ्रिण 
आदेेशश स्वीकृत गनय सक्नेछन।  

(क) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत – प्रिखु,  

(ख) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत बाहेकका अन्य कियचारीहरू –प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत । 

(३) उपदेशफा (१) िा िनुसकैु कुरा भएतापलन नगर िेरबायहर भ्रिण गनुय पदेशायको अवस्थािा 
प्रिखुको भ्रिण आदेेशश नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत गराउन ुपनिछ । 

(४) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतको सात ठदेशन भन्देशा बढी अवलधको नगर िेरबायहरको भ्रिण गनुय 
पनि अवस्थािा संघीय िालििा तथा सािान्य प्रशासन िन्रािय तथा प्रदेेशशको प्रिखु सकचविाई 
िानकारी पनिछ ।  

(५) पदेशालधकारी तथा कियचारीको यवदेेशश भ्रिण सम्वन्धी व्यवस्था सष घीय कानून बिोकिि हनुेछ 
।  

(६) कायायियको कािको लसिलसिािा बास बस्ने गरी कायायिय रहेको स्थानबाट कम्तीिा देशश 
यकिोलिटर बायहरको िेरिा भ्रिण वा काििा खयटएको कियचारीहरूिे नेपाि सरकारिे 
तोकेको देशर र प्रयक्रया बिोकििको दैेशलनक भत्ता तथा भ्रिण खचय पाउनेछन ्। 

तर, पदेशालधकारी तथा कियचारीिे भ्रिण गदेशाय सरकारी सवारी साधन प्रयोग भएको अवस्थािा 
यातायात खचय पाईने छैन । सावयिलनक सवारी साधनिा भ्रिण गनुय परेिा प्रचलित भाडादेशर 
बिोकििको रकि उपिव्ध गराईने छ । 

(७) भ्रिण खचय सम्बन्धी फरफारक गनय वा भकु्तानी िाग गदेशाय अलनवायय रुपिा भ्रिण प्रलतवेदेशन 
कायायियिा पेश गनुय पनिछ । 

(८) सात ठदेशनभन्देशा बढी अवलधको िालग पदेशालधकारी वा कियचारीिाई भ्रिण वा कािखटाउन ुपनि 
भएिा भ्रिण आदेेशश स्वीकृत गनि पदेशालधकारीिे त्यसको स्पष्ट कारण खोिी आफूभन्देशा एक 
तह िालथको अलधकारीको स्वीकृलत लिई भ्रिण आदेेशश स्वीकृत गनुय पनिछ। 
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तर, सात ठदेशनभन्देशा बढी अवलधको िालगकाि खटाउँदेशा एक तहिालथको पदेशालधकारीको 
स्वीकृलत लिन ुपनिछ । 

(९) सरकारी खचयिा भ्रिण गनि पदेशालधकारी वा कियचारीिेसम्भव भएसम्ि यकफायती र कि 
खकचयिोबाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रिण गनुयपनिछ । 

(१०) दैेशलनक भ्रिण भत्ता उपभोग गनि कियचारीिे दैेशलनक भत्ता उपभोग गरेको अवलधभर यफल्ड 
भत्तावा अन्य कुनै यकलसिको भत्ता पाउने छैन । 

(११) कुनै पदेशालधकारी वा कियचारीिे भ्रिण वा काििा रहेको अवलधिा लबदेशा बसेिा त्यसरी लबदेशािा 
बस्देशाको अवलधिा लनििे यस काननु बिोकिि पाउने दैेशलनकभत्ता, भ्रिण खचय पाउने छैन । 

(१२) भ्रिणिा खयटन े पदेशालधकारी तथा कियचारीको भ्रिण अलभिेख खाता कायायियिे  व्यवकस्थत 
रुपिा राख्न ुपनिछ ।  

(१३) यस देशफािा अन्यन्र िनुसकैु कुरा िेकखएको भएतापलन स्थानीय तहका पदेशालधकारी तथा 
कियचारीको भ्रिण सम्वन्धी अन्य व्यवस्था नेपाि सरकारको भ्रिण खचय लनयिाविी बिोकिि 
हनुेछ । 

(१४) उपदेशफा १३ िा कुरा िेकखएको भएतापलन कियचारीहरू नगरपालिकािलभर भ्रिण गदेशाय 
दैेशलनकभत्ता ठदेशईने छैन । सो स्वरूप देेशहाय बिोकिि दैेशलनकभत्ता प्रलत ियहना उपिब्ध गराउने 
छ ।पालिका बायहर भ्रिण िादेशाँ दैेशलनक भ्रिण भत्ता  

क्र.सं. तह/ पदेश रु 

१ प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत  9000 
२ अलधकृतस्तर (एघारौं र देशशौं)  ८००0 
३ अलधकृतस्तर (नवौं र आठौं,)  ७००0 
४ अलधकृतस्तर (सातौं र छौंटौं ) ६००0 
५ सहायक पाचौं स्तर   5000 
६ सहायक चौथो  4000 
७ शे्रणी यवयहन  3000 

  

(१५) नगरलभर किप भाडािा लिन ुपरेिा देेशहायबिोकिि हनुेछ । 

क. नगरलभर ठदेशनभरको िालग कर सयहत      रु. ७०००। 

ख. िाने र आउने प्रयोिनको िालग वाडय १, २, ८ र ९ कर सिेत  रु. १५००। 

  ग. िाने र आउने प्रयोिनको िालग वाडय ३, ४, ५, ७ र १० कर सिेत रु. २५००। 

घ. िाने र आउने प्रयोिनको िालग वाडय ११, १२, र १३ कर सिेत  रु. ३०००। 

ङ. िान ेर आउने प्रयोिनको िालग वाडय ६ र १४ कर सिेत  रु. ४०००। 
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पररच्छेदेश-५ 

पारवहन तथा ईन्धन सयुवधासम्बन्धी व्यवस्था 
 

७. पारवहन सयुवधाः- 

(१) कायायियिा उपिब्ध सवारी साधन कियचारीको किम्िेवारी र लनिहरूिे सम्पादेशन गनुयपनि कायय चापको 
आधारिा सिन्याययक रुपिा उपिब्ध गराउन ेकिम्िेवारी प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतको हनुेछ।प्रिखु 
प्रशासकीय अलधकृतिे कायायियको नाििा रहेको तथा भाडािा लिई वा अन्य कुनै तररकािे 
कायायियिे प्रयोगिा ल्याएको सवारी साधन सरकारी कािको िालग िार प्रयोगिा ल्याउने व्यवस्था 
लििाउन ुपनिछ । 

(२) कायायियिे प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतिाई कायायियको कािको प्रयोिनको िालग उपिब्ध भएसम्ि 
एक चारपाष र ेसवारी साधन उपिव्ध गराउने छ । 

(३) कायायियिा सवारी साधनको उपिव्धता नभएिा आलथयक वषयको प्रारम्भिै िापदेशण्ड तय गरी 
कायायियिे न्यूनति िूल्यिा किप/कार भाडािा लिन सक्नेछ। 

(४) कायायियका िहाशाखा/शाखा प्रिखुिाई कायायियबाट उपिब्ध भएसम्ि सवारी साधनको व्यवस्था 
गररनेछ । 

(५) कुनै पदेशालधकारी वा कियचारीिे सरकारी सवारी साधन कायायियको काि बाहेक अन्य प्रयोिनिा 
प्रयोग गनय पाइने छैन। सरकारी सवारी साधनको यहफाित गरी सरुकित राख्न ु सम्वकन्धत सवारी 
साधन बझुी लिने कियचारीको किम्िेवारी हनुेछ । सावयिलनक यवदेशाको ठदेशन कायायियबाट उपिब्ध 
गराइएको सवारी पास लबना कायायियको सवारी साधन सञ् चािन गनय पाइने छैन । 

(६) कायायियिे काननु बिोकिि सवारी साधनको रािस्व लतनि,  लबिा गनि, प्रदूेशषण िाँच गरी सवारी साधन 
चसु्त देशरुुस्त राख्न ेव्यवस्था लििाउनेछ। 

(७) सरकारी सवारी साधन प्रयोग गनि कियचारीिाई लनििे प्रयोग गरेको सवारी साधनको िालग िियत 
यवि बिोकिि बढीिा कार/किपको वायषयक पचास हिार र िोटरसाईकि वा स्कूटरको िालग वायषयक 
देशश हिार नबढ्ने गरी िियत खचय उपिव्ध गराईने छ । यस भन्देशा बढी रकिको सवारी साधनको 
िियत सम्भार बापतको रकि भकु्तानी गनुय पनि अवस्थािा काययपालिकाको लनणयय बिोकिि हनुेछ।  

(८) सरकारी सवारी साधनिा लनिी नम्वर प्िेट राख् न पाइन ेछैन । 

८. इन्धन सयुवधाः 
(१) सरकारी तथा लनिी सवारी साधन प्रयोग गरी लनयलित रूपिा कायायियिा आउने कियचारीिाई 

अनसूुची १ बिोकििको इन्धन सयुवधा उपिब्ध हनुछे । 

(२) लनिी सवारी साधन प्रयोग गनि ]{कियचारीहरूिे इन्धन सयुवधा लिन चाहेिा आफुिे प्रयोग गरेको सवारी 
साधनको ब्िूबकुको छायाँप्रलत र सवारी चािक अनिुलतपर प्रलतलियप अलनवायय रुपिा कायायियिा पेश 
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गनुय पनिछ ।ब्िूबकुको र सम्बकन्धत कियचारीको नाििा रहेको सवारी चािक अनिुलतपरको 
छायाँप्रलतपेश नगरे सम्ि इन्धन वापतको सयुवधा उपिब्ध गराइन ेछैन ।  

(३) कायायियिे इन्धन सयुवधा यवतरणको अलभिेख अद्यावलधक गरी राख्न ुपनिछ । 

९. सवारी साधन सम्वन्धी अन्य व्यवस्थाः   

(१) सवारी साधनको सयुवधा प्राप्त गनि वा उपिव्ध गराउन ु पनि पदेशालधकारी तथा कियचारीिाई 
कायायियिा उपिब्ध सवारी साधन प्रयोग गनि व्यवस्था लििाइनछे।कायायियिा सवारी साधन 
उपिब्ध नभएको अवस्थािा कायायियिा श्रोत उपिब्धताको अवस्था हेरी देेशहायविोकििको 
िापदेशण्डलभर रही सवारी साधन खररदेश गनय सयकनेछ । 

(क) यवकशष्ट शे्रणीको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतिाई सत्तरीिाख रुपैया ँ सम्िको सवारी 
साधन, 

(ख) रािपरायित प्रथि शे्रणीका अलधकृतिाई साठी िाख सम्िको सवारी साधन, 

(ग) िोटरसाईकि तथा स्कूटर २०० लस. लस. सम्ि । 

 

(२) कायायियका सवारी साधन लनयलित रुपिा िियत सम्भार गरी चाि ु हाितिा राख्नपुनिछ । 
कायायियबाट नयाँ सवारी साधन खररदेशिाई लनरुत्साहन गररनेछ। कायायियिे नयाँ सवारी 
साधनखररदेश गनुय पनि अवस्थािा ईिेकक्िकि तथा वातावरण िैरी सवारी साधन खररदेश तथा 
प्रयोगिा िोड ठदेशइनछे। 

 

 

 

पररच्छेदेश-६ 
सञ् चार, पोशाक र प्रोत्साहन भत्तासम्वन्धी व्यवस्था 

 

१०. स्थानीय तहका पदेशालधकारीको सञ् चार, पोशाक, तथा अन्य भत्ता: स्थानीय तहका पदेशालधकारीको सञ्चार, 
पोशाक, तथा अन्य भत्ता प्रदेेशश काननुिा भए विोकिि हनुेछ । 

११. परपलरका तथा सञ् चार सयुवधाः 
(१) कायायियिे पदेशालधकारी तथा कियचारीिाई स्रोतको उपिब्धता हेरी  परपलरका खररदेश गरी 

उपिव्ध गराउन सक्नछे । 

(२) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतिाई िालसक पन्र सय रुपैयाँिा नबढाई सञ् चार सयुवधा 
वापतको रकि वा िोबाइि ररचाियको सयुवधा उपिब्ध गराइनेछ । 



10 
 

(३) कायायियवाट उपिव्ध भएको सञ् चार खचय कायायियको प्रायोिनको िालग िार प्रयोग 
गनुयपनिछ । 

१२. पोशाक भत्ता: स्थानीय तहका कियचारीिाई प्रत्येक वषयको चैर ियहनािा पोशाक भत्ता वापत नेपाि 
सरकारका कियचारीिे पाए सरहको रकि उपिब्ध गराइनेछ ।  

 

पररच्छेदेश-७ 
तालिि/गोयष्ठ/सेलिनार/काययशािा संचािन 

 

१३. तालिि/गोयष्ठ/सेलिनारः  

(१) वायषयक काययक्रि तथा विेटिा सिावेश भएका तालिि/गोयष्ठ/सेलिनारिस्ता काययक्रिहरू 
उपिब्ध भएसम्ि सरकारी हििा नै सञ्चािन गररनेछ। 

(२) स्वीकृत वायषयक काययक्रि अन्तगयत सञ्चािन हनुे काययक्रििा प्रकशिक, स्रोत व्यकक्त, सहभागी तथा 
काययपर प्रस्ततु कतायको पाररश्रलिक भकु्तानी देेशहाय बिोकिि हनुेछ; 

(क)  प्रकशिक तथा काययपर प्रस्ततुकतायिे दैेशलनक देशईु सेसनको भकु्तानी लिन सक्नेछन ्तथा 
किा अवलध ककम्तिा डेड घण्टाको हनुपुदेशयछ ।प्रलत सेसन बढीिा रु देशईुहिार रुपैया र 
काययपर तयारी रु एक हिारसम्ि भकु्तानी गनय सयकनेछ। 

(ख) काययक्रि संचािन गनि स्थानीय तहभन्देशा वायहरबाट प्रकशिक तथा स्रोत व्यकक्त 
बोिाउनपुरेिा लनििाई लनयिानसुार आतेिाते यातायात खचय र दैेशलनक भत्ता तथा काययपर 
लनिायण र सेसन सञ्चािन भत्ता उपिव्ध गराईने छ । 

(ग) तालिि/गोयष्ठ/सेलिनार/काययशािा िस्ता काययक्रििा पानी तथा खािाको िालग 
प्रलतव्यकक्त प्रलतठदेशन बढीिा तीनसय पचास  रुपैयाँ र खाना खवुाउनपुनि अवस्था भए खाना 
बापत बढीिा पाचँ सय रुपैयासँम्ि खचय गनय सयकनेछ । 

(घ) काययक्रििा सहभगीहरूका िालग तालिि/गोष्ठीिसिन्देश बापत सात काययठदेशन सम्िको 
िालगप्रलत सहभागी बढीिा देशईु सयको तालिि/गोष्ठी िसिन्देश सािारी खररदेश गरी 
उपिब्ध गराउन सयकनछे । 

(ङ) संयोिक भत्ता प्रलतठदेशन एक हिार, सहयोगी भत्ता प्रलतव्यकक्त पाचँसय तथा यवयवध खचय 
(प्रिाण पर,  सरसफाई, व्यानर आठदेश ७ काययठदेशनको अनपुातिा) पाचँ हिार सम्ि खचय 
गनय सयकनेछ । 

(च) सकेसम्ि सरकारी छारा/छारवासिा वसोबासको व्यवस्था गनुय पछय । यसका िालग घर 
भाडािा लिन पाईन े छैन । दैेशलनक भत्ता पाउने वाहेक व्यकक्तगत पहििा वास वस्न ु
परेिा प्रलत सहभालग दैेशलनक एक हिारका देशरिे आवास भत्ता उपिव्ध गराउन सयकनेछ 
। 
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(छ) पाँच यकिोलिटर टाढाबाट आउन ु पनि सहभागीहरूिाई सावयिलनक यातायात बापतको 
खचय उपिव्ध हनुछे । आवासीय काययक्रििा एकपटकको िार आतेिाते सयुवधा 
उपिब्ध गराइने छ । 

(ि) प्रलतवेदेशकको पाररश्रलिक एक ठदेशनको एक हिारको देशरिे उपिव्ध गराउन सयकनेछ 
।प्रलतवेदेशन पेश गररसकेपलछ िार यस्तो रकि भकु्तानी हनुेछ । प्रलत काययक्रि तीन 
हिारिा नवढ्ने गरी प्रलतवेदेशन तयारी खचय भकु्तानी ठदेशन सयकनछे ।कसैिे पलन देशोहोरो 
सयुवधा लिन पाउनछैेन । 

(३) प्रायवलधक यवशषेज्ञ आवश्यक पनि वा सेसन सञ्चािन गनि आधाभन्देशा बढी यवषय यवज्ञ बायहरबाट 
लिन ुपनि अवस्थािा वा आवासीय रुपिा सञ्चािन गनुयपनि काययक्रि कायायियबाट सोझै  सञ्चािन 
गनय नसयकने भएिा प्रचलित सावयिलनक खररदेश सम्बन्धी कानून बिोकििको प्रकृयाबाट सेवा खररदेश 
गरी तािीि गोष्ठी िस्ता काययक्रि सञ्चािन गनय सयकनेछ। 

 

पररच्छेदेश-८ 

पानी, लबििुी, टेलिफोन तथा घरभाडासम्बन्धी व्यवस्था 
 

१४. पानी,  लबििुी, टेलिफोन तथा घरभाडा 
(१) कायायिाय तथा पदेशालधकारीिे पानी,  यवििुी, टेलिफोन िस्ता सयुवधाको प्रयोगिा लितव्यययता 

अपनाउन ुपनिछ । 

(२) कायायियिे पानी, लबििुी तथा टेलिफोनको यवि सियिै भकु्तानी गरी िररवाना नलतनि र छुट 
सयुवधा लिने व्यवस्था लििाउन ुपनिछ । 

(३) कायायियको कािका बाहेक अनावश्यक रुपिा लबििुी र टेलिफोन प्रयोग गनुय हदैुेशन । 

(४) कायायिय प्रयोिनका िालग बाहेक घरभाडािा लिइने छैन।कायायियिा उपिब्ध स्थानिे नपगु 
हनुे अवस्थािा कारण सयहत काययपालिकाको लनणययबाट कायायियको कािको िालग घरभाडािा 
लिन ुपनिछ। 

(५) कायायियको िालग घरभाडािा लिन ुपनि अवस्थािा प्रचलित सावयिलनक खररदेश ऐन तथा खररदेश 
लनयिाविी बिोकििको प्रयक्रयाबाट घरभाडािा लिइनछे। 
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पररच्छेदेश- ९ 

खररदेश तथा किन्सी व्यवस्थापन 

 

१५. खररदेश सम्वन्धी व्यवस्था : 
(१) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत वा लनििे तोकेको अलधकृत कियचारीको लिकखत आदेेशश लबना कसैिे कुनै 

िािसािान खररदेश गनय, गराउन हुँदैेशन । 

(२) िािसािान खररदेश सम्बन्धी कारबाही शरुु गनुय अकघखररदेश एकाइिेिहाशाखा, शाखाबाट आवश्यक पनि 
वस्तहुरूको िाग सििन गरी प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत वा लनििे तोकेको अलधकृत 
कियचारीबाटआवश्यक पनि वस्तहुरूको कूििागस्वीकृत गराउन ुपनिछ । 

(३) उपदेशफा (२) बिोकििको खररदेश िागिा देेशहायका कुरा उल्िेख भएको हनु ुपनिछ: 

(क) िािसािानको प्रकार, गणुस्तर, पररिाण सम्बन्धी यववरण, 

(ख) िािसािान आवश्यक पनि सिय, 

(ग) खररदेशको अनिुालनत िूल्य, र 

(घ) िूल्य व्यहोररने स्रोत । 

(४) खररदेशको िालग आवश्यक बिेट व्यवस्था नभई खररदेश कारबाही शरुु गनुय हुदैँेशन । 

(५) कायायियिे साधारणतया पेश्कीिाई लनरुत्सायहत गनुयपनिछ । पेश्की फर्छ्यौट नगरी देशोहोयायएर पेश्की 
रकि ठदेशइन ेछैन । पेश्की रकि सियिै फर्छ्यौट गनुय प्रत्येक कियचारीको कतयव्य हनुेछ। 

(६) खररदेश सम्बन्धी सम्पूणय व्यवस्था सावयिलनक खररदेश ऐन २०६३ तथा लनयिाविी बिोकिि हनुेछ । 

 

१६. किन्सी व्यवस्थापन : 
(१) कायायियिा प्राप्त प्रत्येक किन्सी सािरीको वगीकरण गरी सािानको यववरण र िूल्य खिुाई 

िहािेखा परीिकिे स्वीकृत गरेको ढाँचािा िगत तयार गरी अलभिेख राख्नपुनिछ l 

(२) िहाशाखा/शाखािा रहेको कुनै िािसािान िियत सम्भार गनुयपनि भए सोको लिकखत िानकारी 
उपयोगकतायिे प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतिाई ठदेशनपुनिछ । 

(3)स्थानीय तहको प्रत्येक शाखा/ िहाशाखा तथावडा कायायियका प्रत्येक कोठािा भएका किन्सी 
सािानको अलभिेख सोही कोठािा टाँस गनुयपनिछ । 

(४) खचय भएर निाने प्रत्येक किन्सी सािरीिा किन्सी सष केत नम्बर उल्िेख गनुयपनिछ । 

(५) आलथयकवषय सिाप्त भएको ३ ियहना लभर गतवषयको िौ्देशात, चािवुषयको खररदेश,हस्तान्तरण भई प्राप्त 
सािानको पररिाण र िूल्य एवम्सािानको अवस्था (सबतु,िियत गनुयपनि, लििाि गनुयपनि र लिन्हा 
गनुयपनि) खोिी किन्सी शाखािे किन्सी प्रलतवेदेशन तयार गनुयपनिछ । 
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(६) उपदेशफा (५) बिोकिि तयार भएको प्रलतवेदेशनको आधारिा प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत वा लनििे 
तोकेको अलधकृत कियचारीिे किन्सी लनरीिण गरी राय सझुाब सयहतको प्रलतवेदेशन प्रिखु प्रशासकीय 
अलधकृतिाई ठदेशनपुनिछ । 

(७) उपदेशफा(६) बिोकििको प्रलतवेदेशन प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतिे छिफिका िालग काययपालिकाको 
बैठकिा पेस गनुयपनिछ । 

(८) किन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित आलथयक कायययवलध ऐन तथा लनयिाविी बिोकिि 
हनुेछ l 

 

 

पररच्छेदेश १० 
यवयवध 

 

१७. लनिी सकचवािय सम्बन्धी व्यवस्था:-(१) प्रिखु/उपप्रिखुको लनिी सकचवाियिा सहयोगी व्यवस्थापन गनय 
वढीिा नगरपालिका प्रिखुको िालग बीस हिार िालसक खचय र उपप्रिखुको िालग पन्र हिार िालसक 
खचय गनय सयकन ेछ ।उक्त रकि एकिषु्ठ रकि उपिब्ध गराउन ेवा लनिी सकचवाियको िालग कियचारी 
राख्न ेिध्ये कुनै एक तररकाबाट िार खचय गनय सयकनेछ । 

१८. देशघुयटना यविा व्यवस्था:- देशिकि, एम्बिेुन्स र नगरबस सञ् चािनको काििा तोयकएका कियचारीको 
िालग कायायियिे दूेशघयटना बीिा गराउनेछ।  

१९. लनणयय गरी खचय गनुय पनि- कायायियिे स्वीकृत काययक्रि अन्तगयत कुनै काययक्रि, तािीि, गोष्ठी आठदेश 
सञ्चािन गदेशाय सावयिलनक खररदेश तथा आलथयक कायययवलध सम्बन्धी कानून बिोकिि अलधकारप्रपाप्त 
अलधकारीबाट लनणयय गरेर िार सञ्चािन गनुय पनिछ। अलधकारप्राप्त अलधकारीको स्वीकृलत बेगर गरेको 
खचय भकु्तानी गररने छैन।  
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अनसूुची १ 

लनयि ९ को उपलनयि (१)सगँ सम्बकन्धत 
   कियचारीको िालग िालसक इन्धन सयुवधा     

इन्धन (पेिोि/लडिेिलिटरिा) 

क्र.सं. तह/ पदेश प्रलत लिटर 

१ प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत (चारपाषर)े ६० 
२ अलधकृतस्तर (देशशौं र एघारौं) (िोटरसाइकि/स्कुटर) १० 
३ अलधकृतस्तर(आठौं र नवौं) (िोटरसाइकि/स्कुटर) 10 
४ अलधकृतस्तर (िोटरसाइकि/स्कुटर) १० 
५ सहायक स्तर (िोटरसाइकि/स्कुटर) १० 
६ सहयोगी स्तर (िोटरसाइकि/स्कुटर) ५ 

 

इन्धन सयुवधा पाउने आधारहरू, 

१. पदेशालधकारी र कियचारीको िालग कायायियिे उपिब्ध गराएको वा आफ्नै गाडी वा िोटरसाइकि 
हनुपुनिछ । 

२. ियहना भरी यवदेशािा रहेको अवस्थािा सो ियहनाको इन्धन उपिब्ध गराइने छैन । 

३. िालसक कोटा इन्धन सोही ियहना लभर निगेिा अको ियहना थप हनुे छैन । 

४. देशिकि,एम्बिेुन्स र सरसफाइका साधनिा आवश्यकता अनसुार इन्धन उपिब्ध गराइनेछ । 

५. कायायियको सवारी साधन भएिा सलभयलसङ्गका िालग प्रत्येक तीन ियहनािा कार/किपको िालग पाचँ 
लिटर िोयवि र प्रलत िोटरसाईकि एक लिटर िोयवि उपिव्ध हनुछे । 

६. चारपाष र ेवा सो भन्देशा ठूिा साधन सञ् चािनको िगबकु भरी तोयकएको अलधकारीिे प्रिाकणत गरेको 
हनुपुनिछ । 

 

आज्ञािे, 

भकक्तराि िरालसनी 
प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


