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 भाग २ 
राक्सिराङ्ग गाउँपालिका 

 

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको कायय िञ् चािनिाई प्रभावकारी बनाउन, 

उपिव्ध स्रोत िाधनको पररचािन एवं प्रयोगमा पारदक्शयता, लमतव्यययता 
र प्रभावकाररता ल्याई आलथयक िशुािन कायम गनय तथा उत्पादनमिुक 
तथा प्रलतफियकु्त क्षेत्रमा िगानी अलभवृयि गनय राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको 
प्रशािकीय कायययवलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोक्जम 

काययपालिकािे यो लनदेक्शका जारी गरेको छ । 

 

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको काययिञ्चािन लनदेक्शका, 207८ 

िम्बत ्२०७८ िािको लनदेक्शका नं.७२ 
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पररच्छेद- १ 

िंक्क्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१. िक्सक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 
(क) यो लनदेक्शकाको नाम “राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको कायय 

िञ्चािन लनदेक्शका, २०७८” रहेको छ ।  

(ख) यो लनदेक्शका राजपत्रमा प्रकाक्शत भएको लमलत देखी 
िाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा र व्याख्याः- यवषय वा प्रिंगिे अको अथय निागेमा यि 
लनदेक्शकामाः- 

(क) "कमयचारी" भन्नािे गाउँ काययपालिकाको कायायियमा 
काययरत कमयचारीिाई जनाउँछ ।  

(ख) "प्रशािलनक खचय" भन्नािे तिब, भत्ता, बैठक भत्ता, 
पोशाक, इन्धन, बीमा, क्चयापान, 
काययशािा/तालिम/गोष्ठी/िेलमनार जस्ता काययक्रम तथा 
अलतलथ ित्कार खचय िगायत हनुे  दैलनक खचय जनाउँछ 
।  

(ग) "पदालधकारी" भन्नािे गाउँ काययपालिकाका 
पदालधकारीहरुिाई जनाउन े छ । िो शव्दिे गाउँ 
िभाका िदस्यहरुिाई िमेत जनाउँछ।   

(घ) "बैठक" भन्नािे गाउँिभा वा गाउँ काययपालिका वा 
यवषयगत िलमलतहरु वा वडा िलमलत वा कुनै काननुी वा 
नीलतगत ब्यवस्था बमोक्जम गठठत िलमलत वा 
काययदिहरुको बैठक िम्झन ुपदयछ । 
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(ङ) "मन्त्रािय" भन्नािे िस घीय मालमिा तथा िामान्य 
प्रशािन मन्त्रािय िम्झन ुपछय । 

पररच्छेद-२ 

बैठक भत्ता िम्वन्धी व्यवस्था 
१. वैठकः (1) गाउँपालिकामा हनुे बैठकमा िहभागीहरुिे िङ्घ तथा 

प्रदेश काननुमा तोयकएको अवस्थामा िोही बमोक्जम र िङ्घ तथा 
प्रदेश कानूनमा नतोयकएको अवस्थामा देहाय बमोक्जम बैठक भत्ता 
तथा अन्य ियुवधा पाउनेछन ्। 

(क) प्रचलित कानून तथा वायषयक काययक्रम बमोक्जम गठठत  

िलमलत वा काययदिको बैठकका िालग मात्र वैठक भत्ता 
उपिव्ध गराउन ियकनेछ । 

(ख) िलमलत वा काययदि गठन गदाय नै बैठक भत्ता तथा 
खाजा ियुवधा उपिब्ध गराउने गरी लनर्यय भएको 
अवस्थामा मात्र बैठक भत्ता तथा खाजा ियुवधा उपिब्ध 
हनुेछ। कायायियिे काययिूची तोयकएको वा एजेण्डा 
यकटान भएको यवषयमा मात्र बैठक राख्न ुपनेछ । 

(ग) काययप्रकृलत अनिुार िकेिम्म लमतव्ययी हनु ेगरी बैठक 
राख्न ुपनेछ । 

(घ) िलमलत वा काययदिका कूि िदस्य बाहेक िो ] िसख्याको 
बढीमा पचीि प्रलतशतिे हनु आउने िसख्यामा यवज्ञ, 
आमक्न्त्रत िदस्य वा कमयचारीिाई मात्र यि लनदेक्शका 
बमोक्जम बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनेछ।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भएता पलन यिमा 
नपरेका कुराहरू काययपालिकाको बैठकको लनर्यय बमेक्जम हनुेछ 
।  

२. बैठक खचय िम्वन्धी ब्यवस्थाः (१) िलमलत तथा काययदिका 
पदालधकारी तथा कमयचारीहरुिे देहाय बमोक्जम प्रलतव्यक्क्त बैठक 
भत्ता पाउने छन ।  

(क) अध्यक्ष/उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा हनुे बैठकमा प्रलत 
वैठक रु एकहजार पाँच िय 

(ख) अन्य पदालधकfरी वा कमयचारीको अध्यक्षतामा हनु े
बैठकमा प्रलत बैठक रु एकहजार   

(ग) यि कायययवलधमा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भएतापलन एक 
व्यक्क्तिे एक ठदनमा वढीमा दईु वटा बैठकको मात्र 
बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनछे । 

(घ) बैठक भत्तामा लनयमानिुार कर कट्टी हनुेछ ।  

(२) बैठकमा िहभागी व्यक्क्तहरुको पानी तथा खाजा खचय वापत 
बढीमा प्रलत व्यक्क्त दईु िय पचाि रुपैया ँिम्म खचय गनय ियकन े
छ । 

(३) उपदफा १ र २ मा जिेकैु िेक्खएता पलन बैठक भत्ता तथा 
खाजा खचय रकमको दर प्रचलित िंघीय र प्रदेश काननु बमोक्जम 
हनुेछ । 
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पररच्छेद-३ 

खाजा तथा अलतलथ ित्कार खचय िम्बन्धी व्यवस्था 
३. खाजा खचयः देहायको अवस्थामा स्थानीय तहका कमयचारीिाई खाजा 

खचय उपिव्ध गराउन ियकनछे । 

(क)  कायायिय िमयमा िम्पादन हनु निसने भनी प्रमखु 
प्रशािकीय अलधकृतिे तोकेको लनठदयष्ट कामको िालगमात्र 
कायायिय िमय अक्घ वा पलछ बैठक राख्न वा कायायियको 
अन्य काममा िगाउन ियकनछे । प्रमखु प्रशािकीय 
अलधकृतको स्वीकृलत लबना राक्खएको बैठकको बैठक भत्ता, 
खाजा खचय भकु्तानी हनुे छैन।कायायिय िमय वाहेक कक्म्तमा 
दईुघण्टा अलतररक्त िमय कायय गरेको अवस्थामा मात्र खाजा 
खचय गनय उपिब्ध गराइनेछ।  

(ख)  अलतररक्त िमयमा काम गनुय पने भएमा देहाय 
वमोक्जम खाजा तथा खाना खचय उपिब्ध गराउन वा िो 
बराबरको खाना तथा खाजा खचय गनय ियकनछे । 

(१) िावयजलनक यवदाको ठदन भए प्रलतठदन प्रलतव्यक्क्त बढीमा 
छ िय रुपैंया ।  

(२) कायायिय खलु्ने ठदन भए प्रलतठदन प्रलतव्यक्क्त बढीमा तीन 
िय रुपैंया । 

(३) आठ घण्टा भन्दा बढी अवलध लनरन्तर बैठक बिेको 
अवस्थामा खाजा खचयमा थप पचाि प्रलतशत िम्म भकु्तानी 
गनय ियकनेछ।  
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(ग)  न्याययक िलमलतको बैठक बिेको ठदन न्याययक िलमलतका 
िदस्य तथा िहभागी कमयचारीहरुिे दफा ४ को उपदफा 
(२)बमोक्जम खाजा खचयको ियुवधा पाउने छन ्।  

(घ)  यि दफामा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भएतापलन राशन वापतको 
ियुवधा लिएका वा बैठक भत्ता प्राप्त गरेका कमयचारीिे खाजा 
खचय पाउने छैन । 

४. क्चयापान र अलतलथ ित्कार खचयः 
(१)  क्चयापान तथा अलतलथ ित्कार बापत देहाय बमोक्जमका 

पदालधकारीिे अवश्यकता अनिुार अलतलथ आगमनको 
अवस्था हेरी यवयवध खचयको आदेश ठदन िसनेछन ्।  

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष,  

(ख) उपाध्यक्ष, 

(ग) प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत, 

 

पररच्छेद ४ 

दैलनक भत्ता तथा भ्रमर् खचय िम्वन्धी व्यवस्था 
५. दैलनक भत्ता तथा भ्रमर् खचयः कमयचारीिे िङ्घीय कानून बमोक्जमको 

दरमा दैलनक तथा भ्रमर् भत्ता पाउनेछन ्। जनप्रलतलनलधको दैलनक 
तथा भ्रमर् भत्ता िम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोक्जम हनुेछ। 
दैलनक तथा भ्रमर् भत्ता िम्बन्धी अन्य व्यवस्था देहाय बमोक्जम 
हनुेछः 

(१) िाधारर्तया पालिकाका पदालधकारी/कमयचारी 
िम्वक्न्धत कामको िालग यफल्डमा खयटन,ु खटाउन ु
पदाय वा अनगुमन तथा िपुरीवेक्षर् गनुय पदाय भ्रमर् 
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आदेश स्वीकृत गराएर मात्र जान ु पनेछ ।स्वीकृत 
भ्रमर् आदेश लबना भ्रमर् खचय तथा दैलनक भत्ता 
भकु्तानी गररने छैन।  

(२) देहायका पदालधकारीिे भ्रमर् वा काजको उद्देश्य, 
अवलध र भ्रमर् गने िाधन तोकी भ्रमर् आदेश 
स्वीकृत गनय िसनेछन।  

(क) प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत – अध्यक्ष,  

(ख) प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत बाहेकका अन्य 
कमयचारीहरु –प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत 
। 

(ग) प्रमखु प्रशािकीय अलधकृतिे गाउँपालिका 
के्षत्रलभत्र भ्रमर् गनुय परेमा बयढमा ७ 
ठदनिम्मको भ्रमर् आदेश आफैिे स्वीकृत 
गरी भ्रमर् गनय ियकनेछ । 

(३) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा भएतापलन गाउँपालिका 
क्षेत्रबायहर भ्रमर् गनुय पदायको अवस्थामा अध्यक्षको 
भ्रमर् आदेश गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत गराउन ु
पनेछ । 

(४) प्रमखु प्रशािकीय अलधकृतको िात ठदन भन्दा बढी 
अवलधको गाउँ के्षत्रबायहरको भ्रमर् गनुय पने अवस्थामा 
िंघीय मालमिा तथा िामान्य प्रशािन मन्त्रािय तथा 
प्रदेशको प्रमखु िक्चविाई जानकारी गराउन ुपनेछ।  

(५) पदालधकारी तथा कमयचारीको यवदेश भ्रमर् िम्वन्धी 
व्यवस्था िस घीयकानून बमोक्जम हनुेछ ।  
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(६) कायायियको कामको क्शिक्शिामा बाि बस्ने गरी 
कायायिय रहेको स्थानबाट कम्तीमा पाँच यकिोलमटर 
बायहरको क्षेत्रमा भ्रमर् वा काजमा खयटएको 
कमयचारीहरुिे नेपाि िरकारिे तोकेको दर र प्रयक्रया 
बमोक्जमको दैलनक भत्ता तथा भ्रमर् खचय पाउनेछन ्
। 

     तर, पदालधकारी तथा कमयचारीिे भ्रमर् गदाय 
िरकारी िवारी िाधन प्रयोग भएको अवस्थामा 
यातायात खचय पाईने छैन । िावयजलनक िवारी 
िाधनमा भ्रमर् गनुय परेमा प्रचलित भाडादर 
बमोक्जमको रकम उपिव्ध गराईने छ । 

(७) भ्रमर् खचय िम्वन्धी फरफारक गनय वा भकु्तानी माग 
गदाय अलनवायय रुपमा भ्रमर् प्रलतवदेन कायायियमा पेश 
गनुय पनेछ । 

(८) िात ठदन भन्दा बढी अवलधको िालग पदालधकारी वा 
कमयचारीिाई भ्रमर् वा काज खटाउन ु पने भएमा 
भ्रमर् आदेश स्वीकृत गने पदालधकारीिे त्यिको स्पष्ट 
कारर् खोिी आफूभन्दा एक तह मालथको 
अलधकारीको स्वीकृलत लिई भ्रमर् आदेश स्वीकृत गनुय 
पनेछ। 

तर, िात ठदनभन्दा बढी अवलधको िालग काज 
खटाउँदा एक तहमालथको पदालधकारीको स्वीकृलत 
लिन ुपनेछ । 
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(९) िरकारी खचयमा भ्रमर् गने पदालधकारी वा कमयचारीिे  

िम्भव भएिम्म यकफायती र कम खक्चयिो बाटो वा 
िवारी िाधन प्रयोग गरी भ्रमर् गनुयपनेछ । 

(१०) दैलनक भ्रमर् भत्ता उपभोग गने कमयचारीिे दैलनक 
भत्ता उपभोग गरेको अवलधभर यफल्ड भत्ता वा अन्य 
कुनै यकलिमको भत्ता पाउन ेछैन । 

(११) कुनै पदालधकारी वा कमयचारीिे भ्रमर् वा काजमा 
रहेको अवलधमा लबदा बिेमा त्यिरी लबदामा बस्दाको 
अवलधमा लनजिे यि काननु बमोक्जम पाउने दैलनक 
भत्ता, भ्रमर् खचय पाउन ेछैन । 

(१२) भ्रमर्मा खयटने पदालधकारी तथा कमयचारीको भ्रमर् 
अलभिेख खाता कायायियिे व्यवक्स्थत रुपमा राख्न ु
पनेछ ।  

(१३) यि दफामा अन्यन्त्र जनुिकैु कुरा िेक्खएको 
भएतापलन स्थानीय तहका पदालधकारी तथा 
कमयचारीको भ्रमर् िम्वन्धी अन्य व्यवस्था नेपाि 
िरकारको भ्रमर् खचय लनयमाविी बमोक्जम हनुछे । 

पररच्छेद-५ 

पारवहन तथा ईन्धन ियुवधा िम्बन्धी व्यवस्था 
६. पारवहन ियुवधाः- 

(१) कायायियमा उपिब्ध िवारी िाधन कमयचारीको क्जम्मवेारी र 
लनजहरुिे िम्पादन गनुयपने कायय चापको आधारमा 
िमन्याययक रुपमा उपिब्ध गराउने क्जम्मेवारी प्रमखु 
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प्रशािकीय अलधकृतको हनुेछ। प्रमखु प्रशािकीय अलधकृतिे 
कायायियको नाममा रहेको तथा भाडामा लिई वा अन्य कुन ै
तररकािे कायायियिे प्रयोगमा ल्याएको िवारी िाधन िरकारी 
कामको िालग मात्र प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ 
। 

(२) कायायियिे प्रमखु प्रशािकीय अलधकृतिाई कायायियको 
कामको प्रयोजनको िालग उपिब्ध भए िम्म एक चारपास र े
िवारी िाधन उपिव्ध गराउने छ । 

(३) कायायियमा िवारी िाधनको उपिव्धता नभएमा आलथयक 
वषयको प्रारम्भमै मापदण्ड तय गरी कायायियिे न्यूनतम 
मूल्यमा चार पासर ेगाडी भाडामा लिन िसनेछ।  

(४) कायायियका महाशाखा/शाखा प्रमखुिाई कायायियबाट 
उपिब्ध भएिम्म िवारी िाधनको व्यवस्था गररनेछ । 

(५) कुनै पदालधकारी वा कमयचारीिे िरकारी िवारी िाधन 
कायायियको काम बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गनय पाइन े
छैन। िरकारी िवारी िाधनको यहफाजत गरी िरुक्क्षत राख्न ु
िम्वक्न्धत िवारी िाधन बझुी लिन ेकमयचारीको क्जम्मवेारी 
हनुेछ । िावयजलनक यवदाको ठदन कायायियबाट उपिब्ध 
गराइएको िवारी पाि लबना कायायियको िवारी िाधन 
िञ् चािन गनय पाइने छैन ।  

(६) कायायियिे काननु बमोक्जम िवारी िाधनको राजस्व लतने,  

लबमा गने, प्रदषुर् जाँच गरी िवारी िाधन चसु्त दरुुस्त राख्न े
व्यवस्था लमिाउनेछ। 
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(७) िरकारी िवारी िाधनमा लनजी नम्वर प्िेट राख् न पाइने छैन 
। 

 

७. इन्धन ियुवधाः 
(१) िरकारी तथा लनजी िवारी िाधन प्रयोग गरी लनयलमत रुपमा 

कायायियमा आउने कमयचारीिाई अनिूुची १ बमोक्जमको 
इन्धन ियुवधा उपिब्ध हनुछे । 

(२) लनजी िवारी िाधन प्रयोग गने ]{  कमयचारीहरुिे इन्धन ियुवधा 
लिन चाहेमा आफुिे प्रयोग गरेको िवारी िाधनको ब्िू 
बकुको छायाँप्रलत र िवारी चािक अनमुलतपत्र प्रलतलियप 
अलनवायय रुपमा कायायियमा पेश गनुय पनेछ ।ब्िूबकुको र 
िम्बक्न्धत कमयचारीको नाममा रहेको िवारी चािक 
अनमुलतपत्रको छायाँप्रलत पेश नगरे िम्म इन्धन वापतको 
ियुवधा उपिब्ध गराइने छैन ।  

(३) कायायियिे इन्धन ियुवधा यवतरर्को अलभिेख अद्यावलधक 
गरी राख्न ुपनेछ । 

 

८. िवारी िाधन िम्वन्धी अन्य व्यवस्थाः   

(१) िवारी िाधनको ियुवधा प्राप्त गने वा उपिव्ध गराउन ु
पने पदालधकारी तथा कमयचारीिाई कायायियमा उपिब्ध 
िवारी िाधन प्रयोग गने व्यवस्था लमिाइनेछ। 
कायायियमा िवारी िाधन उपिब्ध नभएको अवस्थामा 
कायायियमा श्रोत उपिब्धताको अवस्था हेरी देहाय 
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वमोक्जमको मापदण्डलभत्र रही िवारी िाधन खररद गनय 
ियकनछे । 

(क) यवक्शष्ट शे्रर्ीको प्रमखु प्रशािकीय अलधकृतिाई 
ित्तरी िाख रुपैयाँ िम्मको िवारी िाधन, 

(ख) राजपत्रायित प्रथम शे्रर्ीका प्रमखु प्रशािकीय 
अलधकृतिाई िाठी िाख िम्मको िवारी 
िाधन, 

(ग) मोटरिाईकि तथा स्कुटर २०० लि. लि. िम्म 
। 

 

(२) कायायियका िवारी िाधन लनयलमत रुपमा ममयत िम्भार 
गरी चाि ुहाितमा राख्नपुनेछ । कायायियबाट नयाँ िवारी 
िाधन खररदिाई लनरुत्िाहन गररनेछ। कायायियिे नयाँ 
िवारी िाधन खररद गनुय पने अवस्थामा ईिेक्सिकि तथा 
वातावरर् मैत्री िवारी िाधन खररद तथा प्रयोगमा जोड 
ठदइनेछ। 

पररच्छेद-६ 
िञ् चार, पोशाक, प्रोत्िाहन भत्ता िम्वन्धी व्यवस्था 

९. स्थानीय तहका पदालधकारीको िञ् चार, पोशाक, तथा अन्य भत्ता: 
स्थानीय तहका पदालधकारीको िंचार, पोशाक, तथा अन्य भत्ता 
प्रदेश काननुमा भए वमोक्जम हनुेछ । 

१०. पत्रपलत्रका तथा िञ् चार ियुवधाः 
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(१) कायायियिे पदालधकारी तथा कमयचारीिाई स्रोतको 
उपिब्धता हेरी पत्रपलत्रका खररद गरी उपिव्ध 
गराउन िसनछे । 

(२) प्रमखु प्रशािकीय अलधकृतिाई मालिक एक हजार 
रुपैयाँमा नबढाई िञ् चार ियुवधा वापतको रकम 
वा मोबाइि ररचाजयको ियुवधा उपिब्ध गराइनछे 
। 

(३) कायायियवाट उपिव्ध भएको िञ् चारखचय 
कायायियको प्रायोजनकोिालग मात्र प्रयोग 
गनुयपनेछ । 

११. पोशाक भत्ता: स्थानीय तहका कमयचारीिाई प्रत्येक वषयको चैत्र 
मयहनामा पोशाक भत्ता वापत नेपाि िरकारका कमयचारीिे पाए 
िरहको रकम उपिब्ध गराइनेछ ।  

१२. प्रोत्िाहन तथा अन्य भत्ताः  

(१) भौगोलिक िगुमताका आधारमा वडामा खयटई लनयलमत 
कामकाज गने प्रायवलधक शाखा अन्तगयतका कमयचारीहरुिाई 
अनिूुची २ बमोक्जम मालिक रुपमा प्रोत्िाहन तथा अन्य भत्ता 
उपिब्ध गराइनेछ । यिरी भत्ता उपिब्ध गराइने कमयचारीिे 
अन्य कुनै यकलिमका भत्ता तथा ियुवधा प्राप्तगनय िसन ेछैनन 
। 

तर, वडा कायायियको लनयलमत काम बाहेक काययपालिकाको 
कायायियबाट लनक्ित काययको िालग प्रमखु प्रशािकीय 
अलधकृतिे काजमा खटाएको खण्डमा दैलनक भ्रमर् भत्ता 
िगायत उपिब्ध गराउन बाधा पने छैन । 
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(२)  यि दफाको प्रयोजनका िालग प्रायवलधक कमयचारी भन्नािे "गाउँ 
काययपालिकाको कायायियमा काययरत प्रायवलधक शाखा अन्तगयतका 
नेपाि इक्न्जलनयररङ्ग िेवाका प्रायवलधक कमयचारी" िाई मातै्र 
जनाउनछे । िाथै तोयकएको काययक्रम अन्तगयत लनयकु्त भएका 
प्रायवलधक कमयचारी तथा स्वास््य एवम ् क्शक्षा िेवाका कमयचारी 
िमेतिाई जनाउने छैन ।  

(३) यि दफामा अन्यन्त्र जनुिकैु कुरा िेक्खएको भएतापलन प्रोत्िाहन 
तथा अन्य भत्ता िगायतका ियुवधा दोहोरो पने गरी उपिब्ध 
गराइने छैन । 

पररच्छेद-७ 
तालिम/गोयष्ठ/िेलमनार/काययशािा िंचािन 

१३. तालिम/गोयष्ठ/िेलमनारः  

(१) वायषयक काययक्रम तथा वजेटमा िमावेश भएका 
तालिम/गोयष्ठ/िेलमनार जस्ता काययक्रमहरु उपिब्ध 
भएिम्म िरकारी हिमा नै िञ्चािन गररनेछ। 

(२) स्वीकृत वायषयक काययक्रम अन्तगयत िञ्चािन हनु े
काययक्रममा प्रक्शक्षक, स्रोत व्यक्क्त, िहभागी तथा 
काययपत्र प्रस्ततु कतायको पाररश्रलमक भकु्तानी देहाय 
बमोक्जम हनुेछ; 

(क)  प्रक्शक्षक तथा काययपत्र प्रस्ततुकतायिे 
दैलनक दईु िेिनको भकु्तानी लिन िसनछेन ्तथा 
कक्षा अवलध कक्म्तमा डेढ घण्टाको हनुपुदयछ । 
प्रलत िेिन रु एक हजार पाँच िय रुपैया र 
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काययपत्र तयारी रु पाँच िय रुपैया िम्म भकु्तानी 
गनय ियकनेछ। 

(ख)  काययक्रम िंचािन गने स्थानीय 
तहभन्दा वायहरबाट प्रक्शक्षक तथा स्रोत व्यक्क्त 
बोिाउनपुरेमा लनजिाई लनयमानिुार आतेजाते 
यातायात खचय र दैलनक भत्ता तथा काययपत्र 
लनमायर् र िेिन िञ्चािन भत्ता उपिव्ध गराईन े
छ । 

(ग) तालिम/गोयष्ठ/िेलमनार/काययशािा जस्ता 
काययक्रममा  पानी तथा खाजाको िालग प्रलतव्यक्क्त 
प्रलतठदन बढीमा दईुिय पचाि  रुपैयाँ र खाना 
खवुाउनपुने अवस्था भए खाना बापत बढीमा प्रलत 
छाक तीन िय पचाि रुपैया ँ िम्म खचय गनय 
ियकनछे । 

(घ)  काययक्रममा िहभगीहरुका िालग तालिम/गोष्ठी 
मििन्द बापत िात कायय ठदन िम्मको िालग  

प्रलत िहभागी बढीमा दईु िय को तालिम/गोष्ठी 
मििन्द िामरी खररद गरी उपिब्ध गराउन 
ियकनछे । 

(ङ) िंयोजक भत्ता प्रलतठदन एक हजार, िहयोगी भत्ता 
प्रलतव्यक्क्त पाचँिय तथा यवयवध खचय (प्रमार् 
पत्र,  िरिफाई, व्यानर आठद ७ काययठदनको 
अनपुातमा ) तीन हजार पाँच िय िम्म खचय 
गनय ियकनेछ । 
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(च)  िकेिम्म िरकारी छात्रा/छात्रवािमा 
विोबािको व्यवस्था गनुय पछय । यिका िालग 
घर भाडामा लिन पाईने छैन । दैलनक भत्ता 
पाउने वाहेक व्यक्क्तगत पहिमा वाि वस्न ु
परेमा प्रलत िहभालग दैलनक एक हजारका दरिे 
आवाि भत्ता उपिव्ध गराउन ियकनेछ । 

(छ)  पाँच यकिोलमटर टाढाबाट आउन ु पने 
िहभागीहरुिाई िावयजलनक यातायात बापतको 
खचय उपिव्ध हनुछे । आवािीय काययक्रममा 
एकपटकको मात्र आतेजाते ियुवधा उपिब्ध 
गराइने छ । 

(ज) प्रलतवदेकको पाररश्रलमक एक ठदनको एक 
हजारको दरिे उपिव्ध गराउन ियकनेछ । 
प्रलतवदेन पेश गररिकेपलछ मात्र यस्तो रकम 
भकु्तानी हनुेछ । प्रलत काययक्रम तीन हजारमा 
नवढ्ने गरी प्रलतवदेन तयारी खचय भकु्तानी ठदन 
ियकनछे ।किैिे पलन दोहोरो ियुवधा लिन 
पाउनेछैन । 

(३) प्रायवलधक यवशेषज्ञ आवश्यक पने वा िेिन िञ्चािन गने 
आधाभन्दा बढी यवषय यवज्ञ बायहरबाट लिन ु पने 
अवस्थामा वा आवािीय रुपमा िञ्चािन गनुयपने काययक्रम 
कायायियबाट िोझै  िञ्चािन गनय नियकन ेभएमा प्रचलित 
िावयजलनक खररद िम्बन्धी कानून बमोक्जमको प्रकृयाबाट 
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िेवा खररद गरी तािीम गोष्ठी जस्ता काययक्रम िञ्चािन 
गनय ियकनेछ। 

 

पररच्छेद-८ 

पानी, लबजिुी, टेलिफोन तथा घरभाडा िम्बन्धी व्यवस्था 
१४. पानी,  लबजिुी, टेलिफोन तथा घरभाडा 

(१) कायायिय तथा पदालधकारीिे पानी,  यवजिुी, टेलिफोन 
जस्ता ियुवधाको प्रयोगमा लमतव्यययता अपनाउन ुपनेछ 
। 

(२) कायायियिे पानी, लबजिुी तथा टेलिफोनको यवि 
िमयमै भकु्तानी गरी जररवाना नलतने र छुट ियुवधा 
लिने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(३) कायायियको कामका बाहेक अनावश्यक रुपमा 
लबजिुी र टेलिफोन प्रयोग गनुय हदैुन । 

(४) कायायिय प्रयोजनका िालग बाहेक घरभाडामा लिइन े
छैन।कायायियमा उपिब्ध स्थानिे नपगु हनु े
अवस्थामा कारर् ियहत काययपालिकाको लनर्ययबाट 
कायायियको कामको िालग घरभाडामा लिन ुपनेछ। 

(५) कायायियको िालग घरभाडामा लिन ु पने अवस्थामा 
प्रचलित िावयजलनक खररद ऐन तथा खररद लनयमाविी 
बमोक्जमको प्रयक्रयाबाट घरभाडामा लिइनेछ। 
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पररच्छेद- ९ 

खररद तथा क्जन्िी व्यवस्थापन 

१५. खररद िम्वन्धी व्यवस्था : 
(१) प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत 

कमयचारीको लिक्खत आदेश लबना किैिे कुनै माििामान 
खररद गनय, गराउन हुँदैन । 

(२) माििामान खररद िम्बन्धी कारबाही शरुु गनुय अक्घ खररद 
एकाइिे महाशाखा, शाखाबाट आवश्यक पने वस्तहुरुको 
माग िििन गरी प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत वा लनजिे 
तोकेको अलधकृत कमयचारीबाट आवश्यक पने वस्तहुरुको 
कूि माग स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्जमको खररद मागमा देहायका कुरा 
उल्िेख भएको हनु ुपनेछ: 

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

(ख) माििामान आवश्यक पने िमय, 

(ग) खररदको अनमुालनत मूल्य, र 

(घ) मूल्य व्यहोररने स्रोत । 

(४) खररदको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खररद 
कारबाही शरुु गनुय हुँदैन । 
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(५) कायायियिे िाधारर्तया पेश्कीिाई लनरुत्िायहत गनुयपनेछ । 
पेश्की फर्छ्यौट नगरी दोहोयायएर पेश्की रकम ठदइने छैन 
। पेश्की रकम िमयमै फर्छ्यौट गनुय प्रत्येक कमयचारीको 
कतयव्य हनुेछ। 

(६) खररद िम्बन्धी िम्पूर्य व्यवस्था िावयजलनक खररद ऐन 
२०६३ तथा लनयमाविी बमोक्जम हनुेछ । 

 

१६. क्जन्िी व्यवस्थापन : 
(१) कायायियमा प्राप्त प्रत्यके क्जन्िी िामरीको वगीकरर् गरी 

िामानको यववरर् र मूल्य खिुाई महािेखा परीक्षकिे 
स्वीकृत गरेको ढाँचामा िगत तयार गरी अलभिेख 
राख्नपुनेछ l 

(२) महाशाखा/शाखामा रहेको कुनै माििामान ममयत िम्भार 
गनुयपने भए िोको लिक्खत जानकारी उपयोगकतायिे प्रमखु 
प्रशािकीय अलधकृतिाई ठदनपुनेछ । 

(3) स्थानीय तहको प्रत्यके शाखा/ महाशाखा तथा वडा 
कायायियका प्रत्यके कोठामा भएका क्जन्िी िामानको 
अलभिेख िोही कोठामा टाँि गनुयपनेछ । 

(४) खचय भएर नजाने प्रत्यके क्जन्िी िामरीमा क्जन्िी िस केत 
नम्बर उल्िेख गनुयपनेछ । 

(५) आलथयक वषय िमाप्त भएको ३ मयहना लभत्र गतवषयको मौज्दात, 
चाि ु वषयको खररद, हस्तान्तरर् भई प्राप्त िामानको 
पररमार् र मूल्य एवम ्िामानको अवस्था (िबतु, ममयत 



खण्ड:०५, िंख्या: १०, राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, स्थानीय राजपत्र भाग: २ लमलत: २०७८/०७/२२  
 

19 
 

गनुयपने, लििाम गनुयपने र लमन्हा गनुयपने) खोिी क्जन्िी 
शाखािे क्जन्िी प्रलतवेदन तयार गनुयपनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोक्जम तयार भएको प्रलतवेदनको आधारमा 
प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत 
कमयचारीिे क्जन्िी लनरीक्षर् गरी राय िझुाब ियहतको 
प्रलतवदेन प्रमखु प्रशािकीय अलधकृतिाई ठदनपुनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोक्जमको प्रलतवदेन प्रमखु प्रशािकीय 
अलधकृतिे छिफिका िालग काययपालिकाको बैठकमा पेि 
गनुयपनेछ । 

(८) क्जन्िी व्यवस्थापन िम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित आलथयक 
कायययवलध ऐन तथा लनयमाविी बमोक्जम हनुेछ l 

 

पररच्छेद १० 

यवयवध 

१७.  लनजी िक्चवािय िम्बन्धी व्यवस्था:-(१) 
अध्यक्ष/उपाध्यक्षकको लनजी िक्चवाियको व्यवस्थापन प्रचलित 
िंघीय तथा प्रदेश काननु बमोक्जम हनुेछ । 

१८. दघुयटना यवमा व्यवस्था:- दमकि, एम्बिेुन्ि र नगरबि 
िञ् चािनको काममा तोयकएका कमयचारीको िालग कायायियिे 
दूघयटना बीमा गराउनेछ।  

१९. लनर्यय गरी खचय गनुय पने- कायायियिे स्वीकृत काययक्रम अन्तगयत 
कुनै काययक्रम, तािीम, गोष्ठी आठद िञ्चािन गदाय िावयजलनक 
खररद तथा आलथयक कायययवलध िम्बन्धी कानून बमोक्जम अलधकार 
प्राप्त अलधकारीबाट लनर्यय गरेर मात्र िञ्चािन गनुय पनेछ। 
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अलधकारप्राप्त अलधकारीको स्वीकृलत बेगर गरेको खचय भकु्तानी 
गररने छैन। 

२०. अन्य व्यवस्था  : गाउँपालिकािे लनम्न बमोक्जमका अन्य व्यवस्था 
गनय िसनेछ: 

(क) योजनाको इष्टमेट िम्भव भएिम्म नेपािीमा गररने छ 
। 

(ख) रू. बीि हजार भन्दा बयढको अलनवायय भ्याट लबि 
अवश्यक पने । 

(ग) भ्रमर् अलभिेख खाता राख्न े। 

(घ) भ्रमर्मा खयटने कमयचारीबाट भ्रमर् प्रलतवदेन लिन े।  

(ङ) कन्टीजने्िी खाता अध्यावलधक गररराख्न े।  

(च) पेश्की फर्छ्यौट िमयमै गनय िगाउने ।  

(छ) ठेक्का फाइिहरू व्यवक्स्थत गररराख्न े। 

(ज) वायषयक खररद योजना बनाउने ।  

(झ) बैंक यहिाब लमिान यववरर् तयार गने । 

(ञ) िेवा प्रवाहिाइ प्रभावकारी बनाउन अन्तरक्रीया घमु्ती 
िेवा, िावयजलनक िनुवुाइ गने ।  

(ट) िंचालित िबै काययक्रमको अनगुमन मूल्यािन गने । 

(ठ) हेभी मेक्शनको प्रयोगमा भाडादर लनधायरर्मा एकरूपता 
गने । 

(ड) ठेक्का िम्झैता कर कायायियमा पठाउने । 

(ढ) उपभोक्ता िलमलतिाइ रलनङ लबि र नापी यकताबमा छाप 
िगाइ िही छाप गराउन े। 
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२१. यवशेष अलधकारः यि लनदेक्शकामा जिेकैु कुरा िेक्खएको भए 
पलन प्रचलित िंघीय तथा प्रदेश काननुमा तोयकएका यवषयहरु 
िोही बमोक्जम हनुे तथा गाउँ काययपालिकाको बैठकको 
लनर्ययबाट िेवा ियुवधा र अन्य व्यवस्थाहरू थपघट हनु िसनेछ 
। 

अनिूुची १ 

दफा ९ को उपदफा (१) िँग िम्बक्न्धत 
कमयचारी र जनप्रलतलनलधको िालग मालिक इन्धन ियुवधा 

इन्धन (पेिोि/लडजेि लिटरमा) 

क्र.िं. तह/ पद इन्धन (लिटरमा) 
१ गाउँपालिका अध्यक्ष  िंघीय/प्रदेश काननु अनिुार 

२ गाउँपालिका उपाध्यक्ष िंघीय/प्रदेश काननु अनिुार 

३ प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत (चारपासर)े िंघीय/प्रदेश काननु अनिुार 

४ अलधकृतस्तर ६ औ र ७ औ 
(मोटरिाइकि/स्कुटर) 

१० 

५ प्रायवलधक कमयचारी १० 
६ िहायकस्तर (मोटरिाइकि/स्कुटर) ७ 
७ िहयोगी स्तर(मोटरिाइकि/स्कुटर) ५ 

 

इन्धन ियुवधा पाउने आधारहरु, 
१. पदालधकारी र कमयचारीकोिालग कायायियिे उपिब्ध गराएको वा 

आफ्नैगाडी वा मोटरिाइकि हनुपुनेछ । 

२.        मयहना भरी यवदामा रहेको अवस्थामा िो मयहनाको इन्धन उपिब्ध 
गराइने छैन । 
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३.        मालिक कोटा इन्धन िोही मयहना लभत्र निगेमा अको मयहना थप 
हनुे छैन । 

४.        दमकि, एम्बिेुन्ि र िरिफाइका िाधनमा आवश्यकता अनिुार 
इन्धन उपिब्ध गराइनेछ । 

५. कायायियको िवारी िाधन भएमा िलभयलिङ्गका िालग प्रत्येक तीन 
मयहनामा कार/क्जपको िालग पाँच लिटर मोयवि र प्रलत 
मोटरिाईकि एक लिटर मोयवि उपिव्ध हनुेछ । 

६. चारपास र ेवा िो भन्दा ठूिा िाधन िञ् चािनको िगबकु भरी 
तोयकएको अलधकारीिे प्रमाक्र्त गरेको  
हनुपुनेछ । 

७.  अनिूुची २ बमोक्जमको ियुवधा प्राप्त गने कमयचारीहरुिाई 
उल्िेक्खत ियुवधा उपिब्ध गराइने छैन । 

 

  



खण्ड:०५, िंख्या: १०, राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, स्थानीय राजपत्र भाग: २ लमलत: २०७८/०७/२२  
 

23 
 

अनिूुची २ 

दफा १२ को उपदफा (१) िँग िम्बक्न्धत 
प्रायवलधक कमयचारीको िालग प्रोत्िाहन तथा अन्य ियुवधा 

१. इन्जीलनयररङ्ग िेवा अन्तगयतका प्रायवलधक कमयचारीहरु 

(वडा नं. १, ४, ६, ७, ८ र ९ मा काययरत) 
लि.नं पद/तह इन्धन/यातायात 

खचय 
ममयत 
िम्भार 
खचय 

िञ्चार 
खचय 

यफल्ड 
भत्ता 

जम्मा 

१ अलधकृतस्तर 
६ औ र ७ 
औ 

२५०० २००० ५०० ५००० १०००० 

२ िहायकस्तर 
चौंथो र 
पाँचौं 

२००० १५०० ५०० ४५०० ८५०० 

 

२. इन्जीलनयररङ्ग िेवा अन्तगयतका प्रायवलधक कमयचारीहरु 

(वडा नं. २,३,५ तथा गाउँपालिकाको कायायियमा काययरत) 
लि.नं पद/तह इन्धन/यातायात 

खचय 
ममयत 
िम्भार 
खचय 

िञ्चार 
खचय 

यफल्ड 
भत्ता 

जम्मा 

१ अलधकृतस्तर 
६ औ र ७ 
औ 

२५०० १५०० ५०० ४५०० ९००० 

२ िहायकस्तर 
चौंथो र पाँचौं 

१५०० १००० ५०० ४००० ७००० 
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३. अन्य प्रायवलधक (कृयष तथा पश ुिेवा) का वडामा खयटई कामकाज गने 
कमयचारीहरुिाई इन्धन तथा यातायात खचय वापत एकमषु्ट रु १५००/-  
प्रलत मयहना उपिब्ध गराइनछे । 

४. यि राक्सिराङ्ग गाउँपालिकालभत्र शाक्न्त िरुक्षा र अपराध लनयन्त्रर् 
काययको िालग स्थायपत प्रहरी चौकीहरुिाई मालिक १५ लिटरका दरिे 
इन्धन उपिब्ध गराइनेछ । 

ियुवधा पाउने आधारहरु 

१. मयहना भरी यवदामा रहेको तथा मयहनाका िात ठदन भन्दा बढी 
लबदामा रहेको अवस्थामा िो मयहनाको ियुवधा उपिब्ध गराइन े
छैन । 

२. यिरी ियुवधा लिइरहेका कमयचारीहरुिाई कायायियबाट थप अन्य 
ियुवधा उपिब्ध गराइने छैन । 

३. दमकि, एम्बिेुन्ि र िरिफाइका िाधनमा आवश्यकता अनिुार 
इन्धन उपिब्ध गराइनेछ । 

४. अनिूुची १ बमोक्जम इन्धन ियुवधा प्राप्त गने कमयचारी/पदालधकारी 
हरुिाई इन्धन/यातायात खचय उपिब्ध गराइने छैन । 

५. यि अनिुचुी बमोक्जम प्राप्त गने ियुवधा प्रत्येक मयहनाको कायय 
प्रगलत प्रलतवदेन िम्बक्न्धत वडाका वडाध्यक्ष तथा प्रायवलधक शाखा 
प्रमखुबाट लिफाररि भई प्रमाक्र्त भए पिात मातै्र भकु्तानी गररनेछ 
। 

आज्ञािे, 

देब चन्र गतौिा 
प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत 

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, चैनपरु, मकवानपरु/ मरुर् रु.५ मात्र। 


