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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                                          संख्या :७                               लमलि: २०७८/०३/०६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन 
काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको धनदेजशका नं 1  

सानीभेरी गाउँपाधलकाको काययसञ् चालन धनदेजशका, 207८ 

 

सानीभेरी गाउँपाधलकाको कायय सञ् चालनलाई प्रभािकारी बनाउन, उपलव्ध स्रोत साधनको पररचालन एिं 
प्रयोगमा पारदजशयता, धमतव्यवयता र प्रभािकाररता ल्याई आधथयक सशुासन कायम गनय तथा उत्पादनमलुक 
तथा प्रधतफलयकु्त क्षेत्रमा लगानी अधभिृवि गनयसानीभेरी गाउँपाधलका प्रशासकीय काययविधध धनएधमत गने 
ऐन २०७४ दफा ४ बमोजिम काययपाधलकाले यो धनदेजशका िारी गरेको छ ।  

पररच्छेद- १ 

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१. सजषक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 
(क) यो धनदेजशकाको नाम “सानीभेरी गाउँपाधलकाको काययसञ् चालन धनदेजशका, 

२०७८”रहेको छ ।  

(ि) यो धनदेजशका प्रमाधनकरण गरी गाउँपाधलका रािपत्रमा प्रकाजशत भएको धमधतदेजि लाग ु
हनुेछ ।  

२. पररभाषा र व्याखयाः- विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस धनदेजशकामाः- 
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(क) "कमयचारी" भन्नाले गाउँकाययपाधलकाको कायायलयमा काययरत कमयचारीलाई िनाउँछ ।  

(ि) "प्रशासधनक िचय" भन्नाले तलब, भत्ता,बैठक भत्ता, पोशाक,इन्धन,बीमा,जचयापान, 
काययशाला/ताधलम/गोष्ठी/सेधमनार िस्ता काययक्रम तथा अधतधथ सत्कार िचय 
लगायतहनुे  दैधनक िचय िनाउँछ ।  

(ग) "पदाधधकारी" भन्नाले गाउँकाययपाधलकाका पदाधधकारीहरुलाई िनाउने छ।सो शव्दले 
गाउँसभाका सदस्यहरुलाई समेत िनाउँछ।  

(घ) "बैठक" भन्नाले गाउँसभा िा गाउँकाययपाधलका िा विषयगत सधमधतहरु िा िडा सधमधत 
िा कुनै काननुी िा नीधतगत ब्यिस्था बमोजिम गठठत सधमधत िा काययदलहरुको बैठक 
सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "मन्त्रालय" भन्नाले सष घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद-२ 

बैठक भत्ता सम्िन्धी व्यिस्था 
 

३. िैठकः(1)गाउँपाधलकामा हनुे बैठकमा सहभागीहरुले सङ्घ तथा प्रदेश काननुमा तोवकएको 
अिस्थामा सोही बमोजिम र सङ्घ तथा प्रदेश कानूनमा नतोवकएको अिस्थामा देहाय बमोजिम 
बैठक भत्ता तथा अन्य सवुिधा पाउनेछन ्। 

(क) प्रचधलत कानून तथा िावषयक काययक्रम बमोजिम गठठतसधमधत िा काययदलको बैठकका 
लाधग मात्र िैठक भत्ता उपलव्ध गराउन सवकनेछ । 

(ि) सधमधत िा काययदल गठन गदाय न ैबैठक भत्ता तथा िािा सवुिधा उपलब्ध गराउन े
गरी धनणयय भएको अिस्थामा मात्र बैठक भत्ता तथा िािा सवुिधा उपलब्ध हनुछे। 
कायायलयले काययसूुचुी तोवकएको िा एिेण्डा वकटान भएको विषयमा मात्र बैठक 
राख्न ुपनेछ । 

(ग) काययप्रकृधत अनसुार सकेसम्म धमतव्ययी हनुे गरी बैठक राख्न ुपनेछ । 

(घ) सधमधत िा काययदलका कूल सदस्य बाहेक सो]सषखयाको बढीमा पचीस प्रधतशतले हनु 
आउने सषखयामा विज्ञ, आमजन्त्रत सदस्य िा कमयचारीलाई मात्र यस धनदेजशका 
बमोजिम बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।  

(ङ) न्यावयक सधमधतको धनयधमत बैठकलाई यस धनदेजशकाको प्रयोिनका लाधग बैठक 
माधनने छैन । 

(२)उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन कायायलय समयमा बसेको बैठकको 
बैठक भत्ता उपलब्ध गराइन ेछैन।  
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४. बैठक िचय सम्िन्धी ब्यिस्थाः(१)सधमधत तथा काययदलका पदाधधकारी तथा कमयचारीहरुले 
देहाय बमोजिम प्रधतव्यजक्त बैठक भत्ता पाउने छन ।  

(क) अध्यक्ष/उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा हनुे बैठकमा प्रधत िैठक रु एकहिार पाचँ सय 

(ि) अन्य पदाधधकरी िा कमयचारीको अध्यक्षतामा हनुे बैठकमा प्रधत बैठक रु 
एकहिार दईु सय,  

(ग) यस धनयममा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन एक व्यजक्तले एक ठदनमा िढीमा 
दईु िटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । 

(घ) बैठक भत्तामा धनयमानसुार कर कट्टी हनुेछ । 

(२)बैठकमासहभागी व्यजक्तहरुको पानी तथा िािािचयिापत बढीमा प्रधत व्यजक्त दईु सय 
पचास रुपैयाँसम्म िचय गनय सवकने छ । 

पररच्छेद-३ 

िािा तथा अधतधथ सत्कार िचय सम्बन्धी व्यिस्था 
 

५. िािा िचयःदेहायको अिस्थामा स्थानीय तहका कमयचारीलाई िािा िचय उपलव्ध गराउन सवकनछे 
। 

(क)  कायायलय समयमा सम्पादन हनु नसक्न ेभनी प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले तोकेको धनठदयष्ट 
कामको लाधग मात्र कायायलय समय अजघ िा पधछबैठक राख्निा कायायलयको अन्य काममा 
लगाउन सवकनेछ ।प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतको स्िीकृधत धबना राजिएको बैठकको बैठक 
भत्ता,िािा िचय भकु्तानी हनु े छैन।कायायलय समय िाहेक कजम्तमा दईुघण्टा अधतररक्त 
समय कायय गरेको अिस्थामा मात्र िािा िचय गनय उपलब्ध गराइनेछ।  

(ि) अधतररक्त समयमा काम गनुय पने भएमा देहाय िमोजिम िािा तथा िाना िचय उपलब्ध 
गराउन िा सो बराबरको िाना तथा िािा िचय गनय सवकनेछ । 

(१) साियिधनक विदाको ठदन भए प्रधतठदन प्रधतव्यजक्त बढीमा छ सय रुपैंया ।  

(२) कायायलय िलु्ने ठदन भए प्रधतठदन प्रधतव्यजक्त बढीमा तीन सय रुपैंया । 

(३) आठ घण्टा भन्दा बढी अिधध धनरन्तर बैठक बसेको अिस्थामा िािा िचयमा थप 
पचास प्रधतशत सम्म भकु्तानी गनय सवकनेछ।  

(ग) न्यावयक सधमधतको बैठकबसेको ठदन न्यावयक सधमधतका सदस्या तथा सहभागी 
कमयचारीहरुले दफा ४को उपदफा (२)बमोजिम िािा िचयको सवुिधा पाउने छन ्।  

(घ) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन रासन िापतको सवुिधा धलएका िा बैठक 
भत्ता प्राप्त गरेका कमयचारीले िािा िचयपाउन ेछैन । 

६. जचयापान र अधतधथ सत्कार िचयः 
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(१) जचयापान तथा अधतधथ सत्कार बापतदेहाय बमोजिमका पदाधधकारीले देहाय बमोजिमको 
रकममा नबढ्ने गरी माधसक रुपमा विविध िचयको आदेश ठदन सक्नछेन ्।  

(क) गाँउपाधलका अध्यक्षले रु.पन्र हिार, 

(ि) गाउँपाधलका उपाध्यक्षले रु.दश हिार, 
(ग) गाउँपाधलकाको कायायलयले रु.दश हिार, 
(घ) िडाअध्यक्ष/िडा कायायलयले रु.पाचँ हिार, 

(२)  उपदफा (१) बामोजिमको रकममा नबढ्ने गरी कायायलय व्यिस्थापन गने कमयचारीले 
जिम्मा धलई सम्बजन्धत पदाधधकारीको अनमुधतले कायायलय प्रयोिनका लाधग मात्र िचयको 
आदेश ठदन पाउनेछ।   

(३) उपदफा (१) र (२)मा उजल्लेजित सीमा भन्दा बढीको िचयको आदेश भएको अिस्थामा 
आधार र औजचत्य सवहत काययपाधलका बैठकमा पेशगनुय पनेछ । काययपाधलकाको स्िीकृधत 
नभई त्यस्तो रकम भकु्तानी हनुेछैन। 
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पररच्छेद ४ 

दैधनक भत्ता तथाभ्रमण िचय सम्िन्धी व्यिस्था 
७. दैधनक भत्ता तथा भ्रमण िचयःकमयचारीले सङ्घीय कानून बमोजिमको दरमा दैधनक तथा भ्रमण 

भत्ता पाउनेछन ्। िनप्रधतधनधधको दैधनक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी व्यिस्था प्रदेश कानून 
बमोजिम हनुेछ। दैधनक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी अन्य व्यिस्था देहाय बमोजिम हनुछेः 

(१) साधारणतया गाउँपाधलकाका पदाधधकारी/कमयचारी सम्िजन्धत कामको लाधग 
वफल्डमा िवटन,ु िटाउन ु पदाय िा अनगुमन तथा सपुरीिेक्षण गनुय पदाय भ्रमण 
आदेश स्िीकृत गराएर मात्र िान ुपनेछ ।स्िीकृत भ्रमण आदेश धबना भ्रमणिचय 
तथा दैधनक भत्ता भकु्तानी गररने छैन।  

(२) देहायका पदाधधकारीले भ्रमण िा कािको उद्देश्य, अिधध र भ्रमण गने साधन तोकी 
भ्रमण आदेश स्िीकृत गनय सक्नेछन।  

(क) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतको लाधग–अध्यक्ष,  

(ि) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत बाहेकका अन्य कमयचारीहरुको लाधग–प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृत । 

(३) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा भएतापधन गाउँ क्षते्र बावहर भ्रमण गनुय पदायको 
अिस्थामा अध्यक्षको भ्रमण आदेश गाउँकाययपाधलकाबाट स्िीकृत गराउन ु पनेछ 
।प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतको सात ठदन भन्दा बढी अिधधको गाउँ क्षेत्र बावहरको 
भ्रमण गनुय पने अिस्थामा संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा 
प्रदेशको प्रमिु सजचिलाई िानकारी पनेछ ।  

(४) पदाधधकारी तथा कमयचारीको विदेश भ्रमण सम्िन्धी व्यिस्था सष घीय कानून 
बमोजिम हनुेछ ।  

(५) कायायलयको कामको जशलजशलामा बास बस्ने गरी कायायलय रहेको स्थानबाट 

कम्तीमा दश वकलोधमटर बावहरको क्षेत्रमा भ्रमण िा कािमा िवटएको 
कमयचारीहरुले नेपाल सरकारले तोकेको दर र प्रवक्रया बमोजिमकोदैधनक भत्ता 
तथा भ्रमण िचय पाउनेछन ्।तर, पदाधधकारी तथा कमयचारीले भ्रमण गदाय सरकारी 
सिारी साधन प्रयोग भएको अिस्थामा यातायात िचय पाईने छैन । साियिधनक 
सिारी साधनमा भ्रमण गनुय परेमा प्रचधलत भाडादर बमोजिमको रकम उपलव्ध 
गराईने छ । 

(६) भ्रमण िचय सम्िन्धी फरफारक गनय िा भकु्तानी माग गदाय अधनिायय रुपमा भ्रमण 
प्रधतिदेन कायायलयमा पेश गनुय पनेछ । 

(७) सात ठदन भन्दा बढी अिधधको लाधग पदाधधकारी िा कमयचारीलाई भ्रमण िा 
काििटाउन ुपने भएमा भ्रमण आदेश स्िीकृत गने पदाधधकारीले त्यसको स्पष्ट 
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कारण िोली आफूभन्दा एक तह माधथको अधधकारीको स्िीकृधत धलई भ्रमण आदेश 
स्िीकृत गनुय पनेछ।तर, सात ठदनभन्दा बढी अिधधको लाधगकाि िटाउँदा एक 
तहमाधथको पदाधधकारीको स्िीकृधत धलन ुपनेछ । 

(८) सरकारी िचयमा भ्रमण गने पदाधधकारी िा कमयचारीलेसम्भि भएसम्म वकफायती 
र कम िजचयलोबाटो िा सिारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गनुयपनेछ । 

(९) दैधनक भ्रमण भत्ता उपभोग गने कमयचारीले दैधनक भत्ता उपभोग गरेको अिधधभर 
वफल्ड भत्तािा अन्य कुन ैवकधसमको भत्ता पाउने छैन । 

(१०) कुनै पदाधधकारी िा कमयचारीले भ्रमण िा कािमा रहेको अिधधमा धबदाबसेमा 
त्यसरी धबदामा बस्दाको अिधधमा धनिले यस काननु बमोजिम पाउने दैधनकभत्ता, 
भ्रमण िचय पाउने छैन । 

(११) भ्रमणमा िवटने पदाधधकारी तथा कमयचारीको भ्रमण अधभलेि िाता कायायलयले  
व्यिजस्थत रुपमा राख्न ुपनेछ ।  

(१२) यस दफामा अन्यन्त्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन स्थानीय तहका पदाधधकारी 
तथा कमयचारीको भ्रमण सम्िन्धी अन्य व्यिस्था नेपाल सरकारको भ्रमण िचय 
धनयमािली बमोजिम हनुेछ ।  

पररच्छेद-५ 

पारिहन तथा ईन्धन सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था 
 

८. पारिहन सवुिधाः- 
(१) कायायलयमा उपलब्ध सिारी साधन कमयचारीको जिम्मिेारी र धनिहरुले सम्पादन गनुयपने 

कायय चापको आधारमा समन्यावयक रुपमा उपलब्ध गराउने जिम्मिेारी प्रमिु प्रशासकीय 
अधधकृतको हनुेछ।प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले कायायलयको नाममा रहेको तथा भाडामा 
धलई िा अन्य कुनै तररकाले कायायलयले प्रयोगमा ल्याएको सिारी साधन सरकारी कामको 
लाधग मात्र प्रयोगमा ल्याउने व्यिस्था धमलाउन ुपनेछ । 

(२) कायायलयले प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतलाई कायायलयको कामको प्रयोिनको लाधग उपलब्ध 
भए सम्म एक चारपाष र ेसिारी साधन उपलव्ध गराउन ेछ । 

(३) कायायलयमा सिारी साधनको उपलव्धता नभएमा आधथयक िषयको प्रारम्भमै मापदण्ड तय 
गरी कायायलयले न्यूनतम मूल्यमा जिप/कार भाडामा धलन सक्नेछ। 

(४) कायायलयका शािा प्रमिुलाई कायायलयबाट उपलब्ध भएसम्म सिारी साधनको व्यिस्था 
गररनेछ । 

(५) कुनै पदाधधकारी िा कमयचारीले सरकारी सिारी साधन कायायलयको काम बाहेक अन्य 
प्रयोिनमा प्रयोग गनय पाइने छैन। सरकारी सिारी साधनको वहफाित गरी सरुजक्षत राख्न ु



 

7  

सम्िजन्धत सिारी साधन बझुी धलन ेकमयचारीको जिम्मेिारी हनुेछ । साियिधनक विदाको 
ठदन कायायलयबाट उपलब्ध गराइएको सिारी पास धबना कायायलयको सिारी साधन 
सञ् चालन गनय पाइने छैन । 

(६) कायायलयले काननु बमोजिम सिारी साधनको रािस्ि धतने,  धबमा गने, प्रदूुषुण िाचँ गरी 
सिारी साधन चसु्त दरुुस्त राख्न ेव्यिस्था धमलाउनेछ। 

(७) सरकारी सिारी साधन प्रयोग गने कमयचारीलाई धनिले प्रयोग गरेको सिारी साधनको 
लाधग ममयत विल बमोजिम बढीमा कार/जिपको िावषयक पचास हिार र मोटरसाईकल िा 
स्कूटरको लाधग िावषयकदश हिार नबढ्ने गरी ममयत िचय उपलव्ध गराईने छ । यस 
भन्दा बढी रकमको सिारी साधनको ममयत सम्भार बापतको रकम भकु्तानी गनुय पने 
अिस्थामा काययपाधलकाको धनणयय बमोजिम हनुछे।  

(८) सरकारी सिारी साधनमा धनिी नम्िर प्लेट राख न पाइन ेछैन । 

९. इन्धन सवुिधाः 
(१) सरकारी तथा धनिी सिारी साधन प्रयोग गरी धनयधमत रुपमा कायायलयमा आउन े

कमयचारीलाई अनसूुची १ बमोजिमको इन्धन सवुिधा उपलब्ध हनुेछ । 

(२) धनिी सिारी साधन प्रयोग गने ]{कमयचारीहरुले इन्धन सवुिधा धलन चाहेमा आफुले प्रयोग 
गरेको सिारी साधनको ब्लूबकुको छायाँप्रधत र सिारी चालक अनमुधतपत्र प्रधतधलवप 
अधनिायय रुपमा कायायलयमा पेश गनुय पनेछ ।ब्लूबकुको र सम्बजन्धत कमयचारीको नाममा 
रहेको सिारी चालक अनमुधतपत्रको छायाँप्रधतपेश नगरे सम्म इन्धन िापतको सवुिधा 
उपलब्ध गराइन ेछैन ।  

(३) कायायलयले इन्धन सवुिधा वितरणको अधभलेि अद्यािधधक गरी राख्न ुपनेछ । 

१०. सिारी साधन सम्िन्धी अन्य व्यिस्थाः   

(१) सिारी साधनको सवुिधा प्राप्त गने िा उपलव्ध गराउन ु पने पदाधधकारी तथा 
कमयचारीलाई कायायलयमा उपलब्ध सिारी साधन प्रयोग गने व्यिस्था 
धमलाइनेछ।कायायलयमा सिारी साधन उपलब्ध नभएको अिस्थामा कायायलयमा श्रोत 
उपलब्धताको अिस्था हेरी देहायिमोजिमको मापदण्डधभत्र रही सिारी साधन िररद 
गनय सवकनेछ । 

(क) विजशष्ट शे्रणीको प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतलाई सत्तरीलाि रुपैया ँसम्मको 
सिारी साधन, 

(ि) रािपत्रावित प्रथम शे्रणीका अधधकृतलाई साठी  लाि सम्मको सिारी साधन, 

(ग) मोटरसाईकल तथा स्कूुुटर २०० धस. धस. सम्म । 
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(२) कायायलयका सिारी साधन धनयधमत रुपमा ममयत सम्भार गरी चाल ुहालतमा राख्नपुनेछ 
। कायायलयबाट नया ँसिारी साधन िररदलाई धनरुत्साहन गररनेछ। कायायलयले नयाँ 
सिारी साधनिररद गनुय पने अिस्थामा ईलेजक्िकल तथा िातािरण मैत्री सिारी साधन 
िररद तथा प्रयोगमा िोड ठदइनेछ। 

पररच्छेद-६ 
सञ् चार, पोशाक, प्रोत्साहनभत्तासम्िन्धीव्यिस्था 

 

११. स्थानीय तहका पदाधधकारीको सञ् चार, पोशाक, तथा अन्य भत्ता: स्थानीय तहका 
पदाधधकारीको सर, पोशाक, तथा अन्य भत्ता प्रदेश काननुमा भए िमोजिम हनुेछ । 

१२. पत्रपधत्रका तथा सञ् चार सवुिधाः 
(१) कायायलयले पदाधधकारी तथा कमयचारीलाई स्रोतको उपलब्धता हेरी  पत्रपधत्रका िररद 

गरी उपलव्ध गराउन सक्नछे । 

(२) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतलाई माधसकपन्र सय रुपैयाँमा नबढाई सञ् चार सवुिधा 
िापतको रकम िा मोबाइल ररचाियको सवुिधा उपलब्ध गराइनेछ । 

(३) कायायलयिाट उपलव्ध भएको सञ् चार िचय कायायलयको प्रायोिनको लाधग मात्र 
प्रयोग गनुयपनेछ । 

१३. पोशाक भत्ता:स्थानीय तहका कमयचारीलाई प्रत्यके िषयको चैत्र मवहनामा पोशाक भत्ता िापत 
नेपाल सरकारका कमयचारीले पाए सरहको रकम उपलब्ध गराइनेछ ।  

 

पररच्छेद-७ 
ताधलम/गोवष्ठ/सेधमनार/काययशाला संचालन 

 

१४. ताधलम/गोवष्ठ/सेधमनारः  

(१) िावषयक काययक्रम तथा ििटेमा समािेश भएका  ताधलम/गोवष्ठ/सेधमनार िस्ता 
काययक्रमहरु उपलब्ध भएसम्म सरकारी हलमा नै सञ्चालन गररनेछ। 

(२) स्िीकृत िावषयक काययक्रम अन्तगयत सञ्चालन हनुे काययक्रममा प्रजशक्षक, स्रोत व्यजक्त, 
सहभागी तथा काययपत्र प्रस्ततु कतायको पाररश्रधमक भकु्तानी देहाय बमोजिम हनुछे; 

(क)  प्रजशक्षक तथा काययपत्र प्रस्ततुकतायले दैधनक दईु सेसनको भकु्तानी धलन सक्नेछन ्
तथा कक्षा अिधध कजम्तमा डेड घण्टाको हनुपुदयछ ।प्रधत सेसन रु दईुहिार रुपैया 
र काययपत्र तयारी रु एक हिारसम्म भकु्तानी गनय सवकनछे। 
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(ि) काययक्रम संचालन गने गाउँपाधलका भन्दा िावहरबाट प्रजशक्षक तथा स्रोत व्यजक्त 
बोलाउनपुरेमा धनिलाई धनयमानसुार आतेिाते यातायात िचय र दैधनक भत्ता तथा 
काययपत्र धनमायण र सेसन सञ्चालन भत्ता उपलव्ध गराईन ेछ । 

(ग) ताधलम/गोवष्ठ/सेधमनार/काययशाला िस्ता काययक्रममापानी तथा िािाको लाधग 
प्रधतव्यजक्त प्रधतठदन बढीमा तीनसय पचास  रुपैयाँ र िाना ििुाउनपुने अिस्था 
भए िानाबापत बढीमा पाचँ सय रुपैया ँसम्म िचय गनय सवकनेछ । 

(घ) काययक्रममा सहभगीहरुका लाधग ताधलम/गोष्ठीमसलन्द बापत सात कायय ठदन 
सम्मको लाधगप्रधत सहभागी बढीमा दईु सय पचासको ताधलम/गोष्ठी मसलन्द 
सामारी िररद गरी उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 

(ङ) संयोिक भत्ता प्रधतठदन एक हिार, सहयोगी भत्ता प्रधतव्यजक्त पाचँसय तथा विविध 
िचय (प्रमाण पत्र,  सरसफाई, व्यानर आठद ७ काययठदनको अनपुातमा ) पाचँ 
हिारसम्म िचय गनय सवकनछे । 

(च) सकेसम्म सरकारी छात्रा/छात्रिासमा िसोबासको  व्यिस्था गनुय पछय । यसका 
लाधग घर भाडामा धलन पाईन ेछैन । दैधनक भत्ता पाउने िाहेक व्यजक्तगत पहलमा 
िास िस्न ुपरेमा प्रधत सहभाधग दैधनक एक हिारका दरले आिास भत्ता उपलव्ध 
गराउन सवकनेछ । 

(छ) पाँच वकलोधमटर टाढाबाट आउन ु पने सहभागीहरुलाई साियिधनक यातायात 
बापतको िचय उपलव्ध हनुेछ । आिासीय काययक्रममा एकपटकको मात्र आतेिाते 
सवुिधा उपलब्ध गराइने छ । 

(ि) प्रधतिदेकको पाररश्रधमक एक ठदनको एक हिारको दरले उपलव्ध गराउन सवकनेछ 
।प्रधतिदेन पेश गररसकेपधछ मात्र यस्तो रकम भकु्तानी हनुेछ । प्रधत काययक्रम 
तीन हिारमा निढ्ने गरी प्रधतिदेन तयारी िचय भकु्तानी ठदन सवकनेछ ।कसैले 
पधन दोहोरो सवुिधा धलन पाउनेछैन । 

(३) प्राविधधक विशषेज्ञ आिश्यक पने िा सेसन सञ्चालन गने आधाभन्दा बढी विषय विज्ञ 
बावहरबाट धलन ु पने अिस्थामा िा आिासीय रुपमा सञ्चालन गनुयपने काययक्रम 
कायायलयबाट सोझै  सञ्चालन गनय नसवकने भएमा प्रचधलत साियिधनक िररद सम्बन्धी 
कानून बमोजिमको प्रकृयाबाट सेिा िररद गरी तालीम गोष्ठी िस्ता काययक्रम सञ्चालन 
गनय सवकनेछ। 

 

पररच्छेद-८ 

पानी, धबिलुी, टेधलफोन तथा घरभाडा सम्बन्धी व्यिस्था 
१५. पानी,  धबिलुी, टेधलफोन तथा घरभाडा 
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(१) कायायलय तथा पदाधधकारीले पानी,  वििलुी, टेधलफोन िस्ता सवुिधाको प्रयोगमा 
धमतव्यवयता अपनाउन ुपनेछ । 

(२) कायायलयले पानी, धबिलुी तथा टेधलफोनको विल समयमै भकु्तानी गरी िररिाना 
नधतने र छुट सवुिधा धलन ेव्यिस्था धमलाउन ुपनेछ । 

(३) कायायलयको कामका बाहेक अनािश्यक रुपमा धबिलुी र टेधलफोन प्रयोग गनुय हदैुन 
। 

(४) कायायलय प्रयोिनका लाधग बाहेक घरभाडामा धलइने छैन।कायायलयमा उपलब्ध 
स्थानले नपगु हनुे अिस्थामा कारण सवहत काययपाधलकाको धनणययबाट कायायलयको 
कामको लाधग घरभाडामा धलन ुपनेछ। 

(५) कायायलयको लाधग घरभाडामा धलन ुपने अिस्थामा प्रचधलत साियिधनक िररद ऐन 
तथा िररद धनयमािली बमोजिमको प्रवक्रयाबाट घरभाडामा धलइनेछ। 

पररच्छेद- ९ 

िररद तथा जिन्सी ब्यिस्थापन 

धबविध 

१६.  धनिी सजचिालय सम्बन्धी व्यिस्था:-(१) अध्यक्ष/उपाध्यक्षको धनिी सजचिालयमा सहयोगी 
व्यिस्थापन गनय िढीमा गाउँपाधलकाको लाधग अठार हिार माधसक िचय र उपाध्यक्षको लाधग 
पन्र हिार माधसक िचय गनय सवकन ेछ ।उक्त रकम एकमषु्ठ रकम उपलब्ध गराउने िा 
धनिी सजचिालयको लाधग कमयचारी राख्न ेमध्ये कुनै एक तररकाबाट मात्र िचय गनय सवकनेछ 
। 

१७. दघुयटना विमा व्यिस्था:- दमकल, एम्बलेुन्स र नगरबस सञ् चालनको काममा तोवकएका 
कमयचारीको लाधग कायायलयले दूघयटना बीमा गराउनछे।  

१८. धनणयय गरी िचय गनुय पने- कायायलयले स्िीकृत काययक्रम अन्तगयत कुनै काययक्रम, तालीम, 
गोष्ठी आठद सञ्चालन गदाय साियिधनक िररद तथा आधथयक काययविधध सम्बन्धी कानून बमोजिम 
अधधकारप्राप्त अधधकारीबाट धनणयय गरेर मात्र सञ्चालन गनुय पनेछ। अधधकारप्राप्त अधधकारीको 
स्िीकृधत बेगर गरेको िचय भकु्तानी गररने छैन।  

अनसूुची१ 

धनयम ९ को उपधनयम (१)सँग सम्बजन्धत 
कमयचारीको लाधग माधसक इन्धन सवुिधा 

क्र.सं. तह/ पद गाउँपाधलका कैवफयत 

१ अधधकृतस्तर(आठौं र निौं)(चारपाषर)े ४०  
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इन्धन(पेिोल/धडिले धलटरमा) 

 

 

इन्धन सवुिधा पाउने आधारहरु, 

१. पदाधधकारी र कमयचारीको लाधग कायायलयले उपलब्ध गराएको िा आफ्न ै गाडी िा 
मोटरसाइकल हनुपुनेछ । 

२. मवहना भरी विदामा रहेको अिस्थामा सो मवहनाको इन्धन उपलब्ध गराइने छैन । 

३. माधसक कोटा इन्धन सोही मवहना धभत्र नलगेमा अको मवहना थप हनुे छैन । 

४. दमकल,एम्बलेुन्स र सरसफाइका साधनमा आिश्यकता अनसुार इन्धन उपलब्ध गराइनछे 
। 

५. कायायलयको सिारी साधन भएमा सधभयधसङ्गका लाधग प्रत्येक तीन मवहनामा कार/जिपको 
लाधग पाचँ धलटर मोविल र प्रधत मोटरसाईकल एक धलटर मोविल उपलव्ध हनुेछ । 

 
 
 

 

  
आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 

२ अधधकृतस्तर (आठौं, निौं, दशौं र एघारौं) (मोटर 
साइकल/स्कुटर) 

१०  

३ अधधकृतस्तर ६ औ र ७ औ 
(मोटरसाइकल/स्कुटर) 

१०  

४ सहायकस्तर (मोटरसाइकल/स्कुटर) १०  
४ सहयोगी स्तर(मोटरसाइकल/स्कुटर) ५  


