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  पुनर्वास नगरपवलिकवको कवर्ासञ् चविन लनरे्दलिकव, २०७७ 

कवर्ापवलिकवबवट पवररतः-२०७७/१२/२५ 
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प्रस्तवर्नवः 

  पनुवायस नगिपालिकाको कार्य सञ् चािनिाई प्रभावकािी बनाउन, उपिव्ध स्रोत साधनको परिचािन 

एवं प्रर्ोगमा पािदलशयता, लमतव्र्लर्ता ि प्रभावकारिता ल्र्ाई आलथयक सशुासन कार्म गनय तथा 

उत्पादनमिुक तथा प्रलतफिर्कु्त के्षत्रमा िगानी अलभवलृि गनय  स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन, २०७४ 

को दफा १०२ बमोलिम कार्यपालिकािे र्ो लनदेलशका िािी गिेको छ ।  

पररच्छेर्द- १ 

संलिप्त नवम र प्रवरम्भ 

 

१. सङ््कलिप्त नवम र प्रवरम्भः- 

(क) र्ो लनदलेशकाको नाम “पुनर्वास नगरपवलिकवको कवर्ासञ् चविन लनरे्दलिकव, 

२०७७” िहकेो छ। 

(ख) र्ो लनदेलशका िािी भएको लमलत दलेख प्रािम्भ भएको मालननेछ । 

२. पररभवषव र व्र्वखर्वः- लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स लनदेलशकामाः- 

(क) "कमाचवरी" भन्नािे नगि कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा कार्यित कमयचािीिाई िनाउँछ।  

(ख) "प्रिवसलनकखचा"भन्नाितेिब,भत्ता,बैठकभत्ता,पोशाक,इन्धन,बीमा,लचर्ापान,कार्य

शािा/तालिम/गोष्ठी/सेलमनाि िस्ता कार्यक्रम तथा अलतलथ सत्काि खचय िगार्तहुने  

दलैनक खचय िनाउँछ। 

(ग) "पर्दवलिकवरी" भन्नािे नगि कार्यपालिकाका पदालधकािीहरुिाई िनाउने छ ।सो 

शव्दिे नगि सभाका सदस्र्हरुिाई समेत िनाउँदछ ।  

(घ) "बैठक" भन्नािे नगिसभा वा नगि कार्यपालिका वा लवषर्गत सलमलतहरु वा वडा 

सलमलत वा कुनै काननुी वा नीलतगत ब्र्वस्था बमोलिम गलठत सलमलत वा कार्यदिहरुको 

बैठक सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "मन्त्रविर्" भन्नािे सङ् घीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर् सम्झन ुपदयछ  
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पररच्छेर्द-२ 

बैठक भत्तव सम्र्न्त्िी व्र्र्स्थव 

 

३. रै्ठकः (१) नगिपालिकामा हुने बैठकमा सहभागीहरुिे सङ्घ तथा प्रदशे काननुमा तोलकएको अवस्थामा 

सोही बमोलिम ि सङ्घ तथा प्रदशे काननूमा नतोलकएको अवस्थामा दहेार् बमोलिम बैठक भत्ता तथा अन्र् 

सलुवधा पाउनेछन ्। 

(क) काननू बमोलिम गलठत सलमलत वा कार्यदिको बैठकका िालग मात्र वठैक भत्ता उपिव्ध गिाउन 

सलकनेछ । 

(ख) सलमलत वा कार्यदि गठन गदाय नै बैठक भत्ता तथा खािा सुलवधा उपिब्ध गिाउने गिी लनर्यर् भएको 

अवस्थामा मात्र बैठक भत्ता तथा खािा सलुवधा उपिब्ध हुनेछ । कार्ायिर्िे कार्यसचूी तोलकएको 

वा एिणे्डा लकटान भएको लवषर्मा मात्र बैठक िाख्न ुपनेछ । 

(ग) कार्यप्रकृलत अनसुाि सकेसम्म लमतव्र्र्ी हुने गिी बैठक िाख्न ुपनेछ । 

(घ) सलमलत वा कार्यदिका कूि सदस्र् बाहके सो सङ्ख्र्ाको बढीमा पच्चीस प्रलतशतिे हुन आउने 

सङ्ख्र्ामा लवज्ञ, आमलन्त्रत सदस्र् वा कमयचािीिाई मात्र र्स लनदलेशका बमोलिम बैठक भत्ता 

उपिब्ध गिाइनेछ।  

४. (२)उपदफा (१) मा िनुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलन कार्ायिर् समर्मा बसेको बैठकको बैठक भत्ता 

उपिब्ध गिाइने छैन।  

५. बैठक खचा सम्र्न्त्िी ब्र्र्स्थवः 

(१) सलमलत तथा कार्यदिका पदालधकािी तथा कमयचािीहरुिे दहेार् बमोलिम प्रलतव्र्लक्त बैठक भत्ता पाउने छन ।  

(क) प्रमखु, उपप्रमखु ि प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको अध्र्क्षतामा हुने बैठकमा प्रलत वठैक रु एकहिाि 

पाँच सर्, 

(ख) अन्र् पदालधकिी वा कमयचािीको (हक मा सम्भव भएसम्म अलधकृत स्तिको ) कमयचािीको  

अध्र्क्षतामा हुने बैठकमा प्रलत बैठक रु एक हिाि ।  

(ग) र्स लनर्ममा िनुसकैु कुिा िेलखएको भएतापलन एक व्र्लक्तिे एक लदनमा वढीमा दईु वटा बैठकको 

मात्र बैठक भत्ता उपिब्ध गिाइनेछ । 

(घ) बैठक भत्तामा लनर्मानसुाि कि कट्टी हुनेछ । 

(ङ) न्र्ालर्क सलमलतको मालसक रुपमा भएका  लमिापत्र हरुको बढीमा दईु सलमक्षा बैठक  बाफत रु पन्र 

सर्का दििे उपिव्ध गरिनेछ | 

(२) बैठकमा सहभागी व्र्लक्तहरुको पानी तथा खािा खचय वापत बढीमा प्रलत व्र्लक्त दईु सर् रुपैर्ाँसम्म 

खचय गनय सलकने छ । 
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पररच्छेर्द-३ 

खवजव तथव अलतलथ सत्कवर खचा सम्बन्त्िी व्र्र्स्थव 

 

६. खवजव खचाः दहेार्को अवस्थामा स्थानीर् तहका कमयचािीिाई खािा खचय उपिव्ध गिाउन सलकनेछ । 

(क)  कार्ायिर् समर्मा सम्पादन हुन नसक्ने भनी प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिे तोकेको लनलदयष्ट कामको 

िालग मात्र कार्ायिर् समर् अलघ वा पलछ बैठक िाख्न वा कार्ायिर्को अन्र् काममा िगाउन सलकनेछ। 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको स्वीकृलत लबना िालखएको बैठकको बैठक भत्ता,खािा खचय भकु्तानी हुने 

छैन। कार्ायिर् समर् वाहके कलम्तमा दईुघण्टा अलतरिक्त समर् कार्य गिेको अवस्थामा मात्र खािा खचय 

गनय उपिब्ध गिाइनेछ।  

(ख)  अलतरिक्त समर्मा काम गनुय पने भएमा दहेार् वमोलिम खािा तथा खाना खचय उपिब्ध गिाउन वा सो 

बिाबिको खाना तथा खािा खचय गनय सलकनेछ । 

(१) सावयिलनक लवदाको लदन भए प्रलतलदन प्रलतव्र्लक्त बढीमा छ सर् रुपैंर्व ।  

(२) कार्ायिर् खलु्ने लदन भए प्रलतलदन प्रलतव्र्लक्त बढीमा चवर सर् रुपैंर्व । 

(३) आठ घण्टा भन्दा बढी अवलध लनिन्ति बैठक बसेको अवस्थामा खािा खचयमा थप पचवस 

प्रलतितसम्म भकु्तानी गनय सलकनेछ।  

(ग) न्र्ालर्क सलमलतको बैठक बसेको लदन न्र्ालर्क सलमलतका सदस्र् तथा सहभागी कमयचािीहरुिे दफा ४ 

को उपदफा (२) बमोलिम खािा खचयको सलुवधा पाउने छन ्।  

(घ) र्स दफामा िनुसकैु कुिा िेलखएको भएतापलन िासन वापतको सलुवधा लिएका वा बैठक भत्ता प्राप्त 

गिेका कमयचािीिे खािा खचय पाउने छैन । 
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पररच्छेर्द ४ 

रै्दलनक भत्तव तथव भ्रमण खचा सम्र्न्त्िी व्र्र्स्थव 

 

६.रै्दलनक भत्तव तथव भ्रमण खचाः कमयचािीिे सङ्घीर् काननू बमोलिमको दिमा दलैनक तथा भ्रमर् 

भत्ता पाउनेछन ्। िनप्रलतलनलधको दलैनक तथा भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी व्र्वस्था प्रदशे काननू बमोलिम 

हुनेछ। दैलनक तथा भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था दहेार् बमोलिम हुनेछः 

(१) साधािर्तर्ा नगि पदालधकािी/कमयचािी सम्वलन्धत कामको िालग लफल्डमा खलटन,ु 

खटाउन ुपदाय भ्रमर् आदशे स्वीकृत गिाएि मात्र िान ुपनेछ । स्वीकृत भ्रमर् आदशे लबना 

भ्रमर्खचय तथा दलैनक भत्ता भकु्तानी गरिने छैन। 

(२) उपदफा(१) मा  िनुसकैु कुिा भएता पलन नगिपालिका अनगुमन तथा मलू्र्ांकन सलमलत  

बाट गरिने र्ोिना अनगुमन /सपुरिवेक्षर् वाफत अनगुमन प्रलतवेदनको आधािमा प्रलत लदन 

प्रलत व्र्लक्त रु एक हिाि रुपर्ाँका दििे उपिव्ध गरिने छ।  

(३) दहेार्का पदालधकािीिे भ्रमर् वा कािको उद्दशे्र्, अवलध ि भ्रमर् गने साधन तोकी भ्रमर् 

आदशे स्वीकृत गनय सक्नेछन।  

(क) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत – प्रमखु,  

(ख) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत बाहकेका अन्र् कमयचािीहरु –प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत । 

(४) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुिा भएतापलन नगि के्षत्रबालहि भ्रमर् गनुय पदायको अवस्थामा 

प्रमखुको भ्रमर् आदशे  सात लदन सम्म नगिप्रमखु आफै ि सो भन्दा बढी भएमा नगि 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गिाउन ुपनेछ । 

(५) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको सात लदन भन्दा बढी अवलधको नगि क्षेत्रबालहिको भ्रमर् 

गनुय पने अवस्थामा संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर् तथा प्रदशेको प्रमखु 

सलचविाई िानकािी पनेछ ।  

(६) पदालधकािी तथा कमयचािीको लवदशे भ्रमर् सम्वन्धी व्र्वस्था सङ् घीर् काननू बमोलिम 

हुनेछ ।  

(७)     कार्ायिर्को कामको लशिलशिामा बास बस्ने गिी कार्ायिर् िहकेो स्थान बाट कम्तीमा 

र्दि लकिोलमटि बालहिको क्षेत्रमा भ्रमर् वा कािमा खलटएको कमयचािीहरुिे नेपाि 

सिकाििे तोकेको दि ि प्रलक्रर्ा बमोलिमकोदैलनक भत्ता तथा भ्रमर् खचय पाउनेछन ्। 
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ति, पदालधकािी तथा कमयचािीिे भ्रमर् गदाय सिकािी सवािी साधन प्रर्ोग भएको 

अवस्थामा र्ातार्ात खचय पाईने छैन । सावयिलनक सवािी साधनमा भ्रमर् गनुय पिेमा 

प्रचलित भाडा दि बमोलिमको िकम उपिव्ध गिाईने छ । 

(८) भ्रमर् खचय सम्वन्धी फिफािक गनय वा भकु्तानी माग गदाय अलनवार्य रुपमा भ्रमर् प्रलतवेदन 

कार्ायिर्मा पेश गनुय पनेछ । 

(९) सात लदन भन्दा बढी अवलधको िालग पदालधकािी वा कमयचािीिाई भ्रमर् वा काि 

खटाउन ुपने भएमा भ्रमर् आदशे स्वीकृत गने पदालधकािीिे त्र्सको स्पष्ट कािर् खोिी 

आफूभन्दा एक तह मालथको अलधकािीको स्वीकृलत लिई भ्रमर् आदशे स्वीकृत गनुय पनेछ। 

ति, सात लदनभन्दा बढी अवलधको िालग काि खटाउँदा एक तहमालथको पदालधकािीको 

स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

(१०) सिकािी खचयमा भ्रमर् गने पदालधकािी वा कमयचािीिे सम्भव भएसम्म लकफार्ती ि कम 

खलचयिो बाटो वा सवािी साधन प्रर्ोग गिी भ्रमर् गनुयपनेछ । 

(११) कुनै पदालधकािी वा कमयचािीिे भ्रमर् वा कािमा िहकेो अवलधमा लबदा बसेमा त्र्सिी 

लबदामा बस्दाको अवलधमा लनििे र्स काननु बमोलिम पाउने दलैनकभत्ता, भ्रमर् खचय 

पाउने छैन । 

(१२) भ्रमर्मा खलटने पदालधकािी तथा कमयचािीको भ्रमर् अलभिेख खाता कार्ायिर्िे  

व्र्वलस्थत रुपमा िाख्न ुपनेछ ।  

(१३) र्स दफामा अन्र्न्त्र िनुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलन स्थानीर् तहका पदालधकािी तथा 

कमयचािीको भ्रमर् सम्वन्धी अन्र् व्र्वस्था नेपाि सिकािको भ्रमर् खचय लनर्माविी 

बमोलिम हुनेछ ।  
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पररच्छेर्द-५ 

पवरर्हन तथव ईन्त्िन सुलर्िव सम्बन्त्िी व्र्र्स्थव 

 

७. पवरर्हन सुलर्िवः- 

(१) कार्ायिर्मा उपिब्ध सवािी साधन कमयचािीको लिम्मेवािी ि लनिहरुिे सम्पादन गनुयपने 

कार्य चापको आधािमा समन्र्ालर्क रुपमा उपिब्ध गिाउने लिम्मेवािी प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृतको हुनेछ। प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिे कार्ायिर्को नाममा िहकेो तथा भाडामा 

लिई वा अन्र् कुनै तरिकािे कार्ायिर्िे प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सवािी साधन सिकािी कामको 

िालग मात्र प्रर्ोगमा ल्र्ाउने व्र्वस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(२) कार्ायिर्िे प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई कार्ायिर्को कामको प्रर्ोिनको िालग 

उपिब्ध भए सम्म एक चािपाङ् रे सवािी साधन उपिव्ध गिाउने छ । 

(३) कार्ायिर्मा सवािी साधनको उपिव्धता नभएमा आलथयक वषयको प्रािम्भमै मापदण्ड तर् 

गिी कार्ायिर्िे न्र्नूतम मलू्र्मा लिप/काि भाडामा लिन सक्नेछ। 

(४) कार्ायिर्का शाखा प्रमखुिाई कार्ायिर्बाट उपिब्ध भएसम्म सवािी साधनको व्र्वस्था 

गरिनेछ । 

(५) कुनै पदालधकािी वा कमयचािीिे सिकािी सवािी साधन कार्ायिर्को काम बाहके अन्र् 

प्रर्ोिनमा प्रर्ोग गनय पाइने छैन। सिकािी सवािी साधनको लहफाित गिी सिुलक्षत िाख्न ु

सम्वलन्धत सवािी साधन बझुी लिने कमयचािीको लिम्मेवािी हुनेछ । सावयिलनक लवदाको लदन 

कार्ायिर्बाट उपिब्ध गिाइएको सवािी पास लबना कार्ायिर्को सवािी साधन सञ् चािन 

गनय पाइने छैन । 

(६) कार्ायिर्िे काननु बमोलिम सवािी साधनको िािस्व लतने,  लबमा गने, प्रदषूर् िाँच गिी 

सवािी साधन चसु्त दरुुस्त िाख्ने व्र्वस्था लमिाउनेछ। 

(७) सिकािी सवािी साधन प्रर्ोग गने कमयचािीिाई लनििे प्रर्ोग गिेको सवािी साधनको िालग 

ममयत लवि बमोलिम बढीमा काि/लिपको वालषयक एक िवख ि मोटिसाईकि वा स्कूटिको 

िालग वालषयक पलच्चस  हजवर नबढ्ने गिी ममयत खचय उपिव्ध गिाईने छ । र्स भन्दा बढी 

िकमको सवािी साधनको ममयत सम्भाि बापतको िकम भकु्तानी गनुय पने अवस्थामा 

कार्यपालिकाको लनर्यर् बमोलिम हुनेछ।  

(८) सिकािी सवािी साधनमा लनिी नम्वि प्िेट िाख् न पाइने छैन । 
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८. इन्त्िन सुलर्िवः 

(१) सिकािी तथा लनिी सवािी साधन प्रर्ोग गिी लनर्लमत रुपमा कार्ायिर्मा आउने 

कमयचािीिाई अनसुचूी १ बमोलिमको इन्धन सलुवधा उपिब्ध हुनेछ । 

(२) लनिी सवािी साधन प्रर्ोग गने कमयचािीहरुिे इन्धन सलुवधा लिन चाहमेा आफुिे प्रर्ोग 

गिेको सवािी साधनको ब्िबूकुको छार्ाँप्रलत ि सवािी चािक अनमुलतपत्र प्रलतलिलप 

अलनवार्य रुपमा कार्ायिर्मा पेश गनुय पनेछ । ब्िबूकुको ि सम्बलन्धत कमयचािीको नाममा 

िहकेो सवािी चािक अनमुलतपत्रको छार्ा ँ प्रलत पेश नगिे सम्म इन्धन वापतको सलुवधा 

उपिब्ध गिाइने छैन ।  

(३) कार्ायिर्िे इन्धन सलुवधा लवतिर्को अलभिेख अद्यावलधक गिी िाख्न ुपनेछ । 

९. सर्वरी सविन सम्र्न्त्िी अन्त्र् व्र्र्स्थवः   

(१) सवािी साधनको सलुवधा प्राप्त गने वा उपिव्ध गिाउन ुपने पदालधकािी तथा कमयचािीिाई 

कार्ायिर्मा उपिब्ध सवािी साधन प्रर्ोग गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। कार्ायिर्मा सवािी 

साधन उपिब्ध नभएको अवस्थामा कार्ायिर्मा श्रोत उपिब्धताको अवस्था हिेी 

दहेार्वमोलिमको मापदण्डलभत्र िही सवािी साधन खरिद गनय सलकनेछ । 

(क) िा.प.लद्दतीर् शे्रर्ीको प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिाई साठी िाख  रुपरै्ा ँ

सम्मको सवािी साधन, 

(ख) मोटिसाईकि तथा स्कूटि २०० लस. लस. सम्म । 

 

(२) कार्ायिर्का सवािी साधन लनर्लमत रुपमा ममयत सम्भाि गिी चाि ुहाितमा िाख्नपुनेछ । 

कार्ायिर्बाट नर्ाँ सवािी साधन खरिदिाई लनरुत्साहन गरिनेछ। कार्ायिर्िे नर्ाँ सवािी 

साधन खरिद गनुय पने अवस्थामा ईिेलक्िकि तथा वाताविर् मैत्री सवािी साधन खरिद 

तथा प्रर्ोगमा िोड लदइनेछ। 
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पररच्छेर्द-६ 

सञ् चवर, पोिवक, प्रोत्सवहन भत्तव सम्र्न्त्िी व्र्र्स्थव 

 

१०. स्थवनीर् तहकव पर्दवलिकवरीको सञ् चवर, पोिवक, तथव अन्त्र् भत्तव: स्थानीर् तहका 

पदालधकािीको संचाि, पोशाक, तथा अन्र् भत्ता प्रदशे काननुमा भए वमोलिम हुनेछ । 

११. परपलरकव तथव सञ् चवर सुलर्िवः 

(१) कार्ायिर्िे पदालधकािी तथा कमयचािीिाई स्रोतको उपिब्धता हिेी  पत्रपलत्रका 

खरिद गिी उपिव्ध गिाउन सक्नेछ । 

(२) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई मालसक पन्त्र सर् रुपैर्ाँ ि शाखा प्रमखुिाई 

मालसक बाह्र सर्मा नबढाई सञ् चाि सलुवधा वापतको िकम वा मोबाइि 

रिचाियको सलुवधा उपिब्ध गिाइनेछ । 

(३) कार्ायिर्वाट उपिव्ध भएको सञ् चाि खचय कार्ायिर्को प्रार्ोिनको िालग मात्र 

प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

१२. पोिवक भत्तव: स्थानीर् तहका कमयचािीिाई प्रत्र्ेक वषयको चैत्र मलहनामा पोशाक भत्ता वापत 

नेपाि सिकािका कमयचािीिे पाए सिहको िकम उपिब्ध गिाइनेछ ।  

 

पररच्छेर्द-७ 

तवलिम/गोलि/सेलमनवर/कवर्ािविव सचंविन 

 

१३. तवलिम/गोलि/सेलमनवरः  

(१) वालषयक कार्यक्रम तथा विेटमा समावेश भएका  तालिम/गोलष्ठ/सेलमनाि िस्ता 

कार्यक्रमहरु उपिब्ध भएसम्म सिकािी हिमा नै सञ्चािन गरिनेछ। 

(२) स्वीकृत वालषयक कार्यक्रम अन्तगयत सञ्चािन हुने कार्यक्रममा प्रलशक्षक, स्रोत व्र्लक्त, 

सहभागी तथा कार्यपत्र प्रस्ततु कतायको पारिश्रलमक भकु्तानी देहार् बमोलिम हुनेछ; 

(क)  प्रलशक्षक तथा कार्यपत्र प्रस्ततुकतायिे दलैनक रु्दई सेसनको भकु्तानी लिन 

सक्नेछन ् तथा कक्षा अवलध कलम्तमा डेड घण्टवको हुनपुदयछ । प्रलत सेसन रु 

दईुहिाि रुपैर्ा ि कार्यपत्र तर्ािी बाफत रु एक हिािसम्म भकु्तानी गनय सलकनेछ। 
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(ख) कार्यक्रम संचािन गने स्थानीर् तहभन्दा वालहिबाट प्रलशक्षक तथा स्रोत व्र्लक्त 

बोिाउन ुपिेमा लनििाई लनर्मानसुाि आतेिाते र्ातार्ात खचय ि दलैनक भत्ता तथा 

कार्यपत्र लनमायर् ि सेसन सञ्चािन भत्ता उपिव्ध गिाईने छ । 

(ग)  सबै लकलसमका तालिम/गोलष्ठ/सेलमनाि/कार्यशािा िस्ता कार्यक्रममा पानी तथा 

खािाको िालग प्रलतव्र्लक्त प्रलतलदन बढीमा रु्दईसर् रुपैर्ाँ ि खाना खवुाउनपुने 

अवस्था भए खाना बापत बढीमा लतन सर् पचवस रुपैर्वाँ सम्म खचा गनय 

सलकनेछ । 

(घ)  कार्यक्रममा सहभगीहरुका िालग तालिम/गोष्ठीमसिन्द बापत सात कार्य लदन 

सम्मको िालग प्रलत सहभागी बढीमा रु्दई सर् पचवसको दििे तालिम/गोष्ठी 

मसिन्द सामरी खरिद गिी उपिब्ध गिाउन सलकनेछ । 

(ङ) संर्ोिक भत्ता प्रलतलदन एक हिाि, सहर्ोगी भत्ता प्रलतव्र्लक्त पवाँचसर् तथा 

लवलवध खचय (प्रमार् पत्र,  सिसफाई, व्र्ानि आलद ७ कार्यलदनको अनपुातमा ) 

पवाँच हजवरसम्म खचय गनय सलकनेछ । 

(च) सकेसम्म सिकािी छात्रा/छात्रवासमा वसोबासको  व्र्वस्था गनुय पछय । र्सका 

िालग घि भाडामा लिन पाईने छैन । दैलनक भत्ता पाउने वाहके व्र्लक्तगत पहिमा 

वास वस्न ुपिेमा प्रलत सहभालग दलैनक एक हजवरकव दििे आवास भत्ता उपिव्ध 

गिाउन सलकनेछ । 

(छ) पाँच लकिोलमटि टाढाबाट आउन ु पने सहभागीहरु िाई सावयिलनक र्ातार्ात 

बापतको खचय उपिव्ध हुनेछ । आवासीर् कार्यक्रममा एकपटकको मात्र आतेिाते 

सलुवधा उपिब्ध गिाइने छ । 

(ि) प्रलतवेदकको पारिश्रलमक एक लदनको एक हजवरको दििे उपिव्ध गिाउन 

सलकनेछ । प्रलतवेदन पेश गरिसकेपलछ मात्र र्स्तो िकम भकु्तानी हुनेछ । प्रलत 

कार्यक्रम तीन हजवरमव नवढ्ने गिी प्रलतवेदन तर्ािी खचय भकु्तानी लदन सलकनेछ । 

कसैिे पलन दोहोिो सलुवधा लिन पाउनेछैन । 

(३) प्रालवलधक लवशेषज्ञ आवश्र्क पने वा सेसन सञ्चािन गने आधाभन्दा बढी लवषर् लवज्ञ 

बालहिबाट लिन ु पने अवस्थामा वा आवासीर् रुपमा सञ्चािन गनुयपने कार्यक्रम 

कार्ायिर्बाट सोझै  सञ्चािन गनय नसलकने भएमा प्रचलित सावयिलनक खरिद सम्बन्धी 

काननू बमोलिमको प्रकृर्ाबाट सेवा खरिद गिी तािीम गोष्ठी िस्ता कार्यक्रम सञ्चािन 

गनय सलकनेछ। 
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पररच्छेर्द-८ 

पवनी, लबजुिी, टेलिफोन तथव घरभवडव सम्बन्त्िी व्र्र्स्थव            

१४. पवनी,  लबजुिी, टेलिफोन तथव घरभवडव 

(१) कार्ायिार् तथा पदालधकािीिे पानी,  लवििुी, टेलिफोन िस्ता सलुवधाको प्रर्ोगमा 

लमतव्र्लर्ता अपनाउन ुपनेछ । 

(२) कार्ायिर्िे पानी, लबिुिी तथा टेलिफोनको लवि समर्मै भकु्तानी गिी िरिवाना 

नलतने ि छुट सलुवधा लिने व्र्वस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(३) कार्ायिर्को काममा  बाहके अनावश्र्क रुपमा लबिुिी ि टेलिफोन प्रर्ोग गनुय हुदनै । 

(४) कार्ायिर् प्रर्ोिनका िालग बाहके घिभाडामा लिइने छैन। कार्ायिर्मा उपिब्ध 

स्थानिे नपगु हुने अवस्थामा कािर् सलहत कार्यपालिकाको लनर्यर्बाट कार्ायिर्को 

कामको िालग घिभाडामा लिन ुपनेछ। 

(५) कार्ायिर्को िालग घिभाडामा लिन ुपने अवस्थामा प्रचलित सावयिलनक खरिद ऐन 

तथा खरिद लनर्माविी बमोलिमको प्रलक्रर्ाबाट घिभाडामा लिइनेछ। 

 

पररच्छेर्द- ९ 

खररर्द तथव लजन्त्सी व्र्र्स्थवपन 

 

१५. खररर्द सम्र्न्त्िी व्र्र्स्थव : 

(१) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत वा लनििे तोकेको अलधकृत कमयचािीको लिलखत आदशे 

लबना कसैिे कुनै मािसामान खरिद गनय, गिाउन हुदँनै । 

(२) मािसामान खरिद सम्बन्धी कािबाही शरुु गनुय अलघ खरिद एकाइिे महाशाखा, शाखाबाट 

आवश्र्क पने वस्तुहरुको माग सङ्किन गिी प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत वा लनििे 

तोकेको अलधकृत कमयचािीबाट आवश्र्क पने वस्तहुरुको कूि माग स्वीकृत गिाउन ुपनेछ 

। 

(३) उपदफा (२) बमोलिमको खरिद मागमा दहेार्का कुिा उल्िेख भएको हुन ुपनेछ: 

(क) मािसामानको प्रकाि, गरु्स्ति, परिमार् सम्बन्धी लवविर्, 

(ख) मािसामान आवश्र्क पने समर्, 
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(ग) खरिदको अनमुालनत मलू्र्, ि 

(घ) मलू्र् व्र्होरिने स्रोत । 

(४) खरिदको िालग आवश्र्क बिेट व्र्वस्था नभई खरिद कािबाही शरुु गनुय हुदँनै । 

(५) कार्ायिर्िे साधािर्तर्ा पेश्कीिाई लनरुत्सालहत गनुयपनेछ । पेश्की फर्छ्र्ौट नगिी दोहोर्ायएि 

पेश्की िकम लदइने छैन । पेश्की िकम समर्मै फर्छ्र्ौट गनुय प्रत्रे्क कमयचािीको कतयव्र् हुनेछ। 

(६) खरिद सम्बन्धी सम्परू्य व्र्वस्था सावयिलनक खरिद ऐन २०६३ तथा लनर्माविी बमोलिम 

हुनेछ । 

१६. लजन्त्सी व्र्र्स्थवपन : 

(१) कार्ायिर्मा प्राप्त प्रत्र्ेक लिन्सी सामरीको वगीकिर् गिी सामानको लवविर् ि मलू्र् खिुाई 

महािेखा पिीक्षकिे स्वीकृत गिेको ढाँचामा िगत तर्ाि गिी अलभिेख िाख्नपुनेछ l 

(२) शाखामा िहकेो कुनै मािसामान ममयत सम्भाि गनुयपने भए सोको लिलखत िानकािी 

उपर्ोगकतायिे प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई लदनपुनेछ । 

(3)  स्थानीर् तहको प्रत्र्ेक शाखा तथा वडा कार्ायिर्का प्रत्र्ेक कोठामा भएका लिन्सी 

सामानको अलभिेख सोही कोठामा टासँ गनुयपनेछ । 

(४) खचय भएि निाने प्रत्रे्क लिन्सी सामरीमा लिन्सी सङ् केत नम्बि उल्िेख गनुयपनेछ । 

(५) आलथयकवषय समाप्त भएको ३ मलहना लभत्र गतवषयको मौज्दात, चाि ु वषयको 

खरिद,हस्तान्तिर् भई प्राप्त सामानको परिमार् ि मलू्र् एव समानको अवस्था 

(सबतु,ममयत गनुयपने, लििाम गनुयपने ि लमन्हा गनुयपने) खोिी लिन्सी शाखािे लिन्सी 

प्रलतवेदन तर्ाि गनुयपनेछ । 

(६) उपदफा(५) बमोलिम तर्ाि भएको प्रलतवेदनको आधािमा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत वा 

लनििे तोकेको अलधकृत कमयचािीिे लिन्सी लनिीक्षर् गिी िार् सझुाब सलहतको प्रलतवेदन 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई लदनपुनेछ । 

(७) उपदफा(६) बमोलिमको प्रलतवेदन प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिे छिफिका िालग 

कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गनुयपनेछ । 

(८) लिन्सी व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था प्रचलित आलथयक कार्यलवलध ऐन तथा 

लनर्माविी बमोलिम हुनेछ l 
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पररच्छेर्द १० 

                                                        लर्लर्ि 

 

१७.  लनजी सलचर्विर् सम्बन्त्िी व्र्र्स्थव:-(१) प्रमखु/उपप्रमखुको लनिी सलचवािर्मा 

सहर्ोगी व्र्वस्थापन गनय नगि प्रमखुको िालग बीस हजवर ि उपप्रमखुको िालग अठवर हजवर  

ि प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको  लनिी सलचवािर्मा कमयचािीिाई  सहर्ोगी व्र्वस्थापन 

वाफत  खािा  खचय उपिव्ध गनय सलकने छ । उक्त िकम एकमषु्ठ िकम उपिब्ध गिाउने वा लनिी 

सलचवािर्को िालग कमयचािी िाख्न ेमध्र्े कुनै एक तरिकाबाट मात्र खचय गनय सलकनेछ । 

१८. रु्दघाटनव लर्मव व्र्र्स्थव:- दमकि, एम्बिेुन्स ि नगिबस सञ् चािनको काममा तोलकएका 

कमयचािीको िालग कार्ायिर्िे दघूयटना बीमा गिाउनेछ।  

१९. लनणार् गरी खचा गनुा पने- कार्ायिर्िे स्वीकृत कार्यक्रम अन्तगयत कुनै कार्यक्रम, तािीम, 

गोष्ठी आलद सञ्चािन गदाय सावयिलनक खरिद तथा आलथयक कार्यलवलध सम्बन्धी काननू 

बमोलिम अलधकाि प्राप्त अलधकािीबाट लनर्यर् गिेि मात्र सञ्चािन गनुय पनेछ। अलधकाि प्राप्त 

अलधकािीको स्वीकृलत बेगि गिेको खचय भकु्तानी गरिने छैन।  
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अनुसूची१ 

लनर्म ९ को उपलनर्म (१)साँग सम्बलन्त्ित 

   कमयचािीको िालग मालसक इन्धन सलुवधा     

इन्धन(पेिोि/लडिेि लिटिमा) 

क्र.सं. तह/ पद नगिपालिका 

१ प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत(चाि पाङ्रे) ८० 

२ अलधकृतस्ति(आठौं ि नवौं) (चािपाङ्रे) ६० 

३ अलधकृतस्ति (छैठौं,सातौ,ँआठौं ि नवौं,) (मोटिसाइकि/स्कुटि) २० 

५ सहार्कस्ति(मोटिसाइकि/स्कुटि) १५ 

६ सहर्ोगी स्ति(मोटिसाइकि/स्कुटि) १० 

इन्धन सलुवधा पाउने आधािहरु, 

१. पदालधकािी ि कमयचािीको िालग कार्ायिर्िे उपिब्ध गिाएको वा आफ्नै गाडी वा 

मोटिसाइकि हुनपुनेछ । 

२. मलहना भिी लवदामा िहकेो अवस्थामा सो मलहनाको इन्धन उपिब्ध गिाइने छैन । 

३. लफल्डमा खलटने कमयचािी वा कुनै कमयचािीिाई खटाईएको अवस्थामा आवश्र्क्ताको 

आधािमा १० लि. थप गनय सलकनेछ ।  

४. मालसक कोटा इन्धन सोही मलहना लभत्र निगेमा अको मलहना थप हुने छैन । 

५. दमकि,एम्बिेुन्स ि सिसफाइका साधनमा आवश्र्कता अनसुाि इन्धन उपिब्ध गिाइनेछ । 

६. कार्ायिर्को सवािी साधन भएमा सलभयलसङ्गका िालग प्रत्रे्क दईु मलहनामा काि/लिपको 

िालग पवाँच लिटर मोलवि ि प्रलत मोटिसाईकि एक लिटि मोलवि उपिव्ध हुनेछ । 

७. चािपाङ् रे वा सो भन्दा ठूिा साधन सञ् चािनको िगबकु भिी तोलकएको अलधकािीिे 

प्रमालर्त गिेको हुनपुनेछ । 

८. आवश्र्क ठहिेका कमयचािीका िालग मात्र ईन्धन सलुबधा उपिव्ध गिाइनेछ । 

 

िीवन िाि थापा 

नगि प्रमखु 

प्रमवलणकरण लमलतः-२०७७/१२/२५ 


