खण्ड ४ संख्या १

चौदण्डीगढी न.पा. को कार्य सञ्चालन ननदे शिका,२०७७
चौदण्डीगडी नगरपानलकाको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन, उपलब्ध स्रोत
साधनको पररचालन एवं प्रर्ोगमा पारदशियता, नमतव्र्यर्ता र प्रभावकारीता ल्र्ाई आनथयक
सुिासन कार्म गनय तथा उत्पादनमुलक तथा प्रनतफलर्ुक्त क्षेत्रमा लगानी भनभवदि द
गनय चौदण्डीगढी नगरपानलकाको प्रिासकीर् कार्यनबनध (ननर्नमनत गने) ऐन,२०७५
दफा ४ बमोशिम कार्यपानलकाले र्ो ननदे शिका िारी गरे को छ ।

पररच्छे द – १
सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ

१. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भः
क) र्ो ननदे शिकाको नाम चौदण्डीगडी नगरपानलकाको कार्यसञ्चालन ननदे शिका, २०७७
रहे को छ ।
ख) र्ो ननदे शिका स्थानीर् रािपत्रमा प्रकाशित भएको नमनतदे शख लागु हुनछ
े ।
२. पररभाषा र व्र्ाखर्ाः यवषर् वा प्रसं गले भको भथ नलागेमा र्स ननदे शिकामा ःः–
क)

कमयचारी

भन्नाले

कमयचारीलाई िनाउँछ ।

चौदण्डीगडी

नगर

कार्यपानलकाको

कार्ायलर्मा

कार्यरत

ख) प्रिासननम खचय भन्नाले तलब, भत्ता, बैठक भत्ता, पोिाक, इन्धन, बीमा, शचर्ापान,
कार्यिाला, तानलम, गोष्ठी, सेनमनार िस्ता कार्यक्रम तथा भनतनथ सत्कार खचय लगाएत
हुने दै ननक खचय िनाउँछ ।
ग) पदानधकारी भन्नाले चौदण्डीगडी नगर कार्यपानलका पदानधकारीहरुलाई िनाउँने
छ।सो िब्दले चौदण्डीगडी नगर सभाका सदस्र्हरुलाई समेत िनाउँछ ।
घ) बैठक भन्नाले चौदण्डीगडी नगरसभा वा चौदण्डीगडी नगर कार्यपानलका वा
यवषर्गत सनमनतहरु वा वडा सनमनत वा कुनै कानूनी वा नीनतगत व्र्वस्था बमोशिम
गि ठत सनमनत वा कार्यदलहरुको बैठक सम्झनु पदयछ ।
ङ) मन्त्रालर् भन्नाले सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रालर् सम्झनु पछय ।

पररच्छे द– २
बैठक भत्ता सम्वन्धी व्र्वस्था
३. बैठकः (१) चौदण्डीगडी नगरपानलकामा हुने बैठकमा सहभागीहरुले सङघ तथा
प्रदे ि कानूनमा तोयकएको भवस्थामा सोही बमोशिम र सङघ तथा प्रदे ि कानूनमा
नतोयकएको भवस्थामा दे हार् बमोशिम बैठक भत्ता तथा भन्र् सुयवधा पाउँनेछन् ।
क) प्रचनलत कानून तथा वायषयक कार्यक्रम बमोशिम गि ठत सनमनत वा कार्यदलको
बैठकका लानग मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन सयकनेछ ।
ख) सनमनत वा कार्यदल गठन गदाय नै बैठक भत्ता तथा खािा सुयवधा उपलब्ध
गराउने गरी ननणर्य भएको भवस्थामा मात्र बैठक भत्ता तथा खािा सुयवधा उपलब्ध
हुनेछ । कार्ायलर्ले कार्यसूची तोयकएको वा एिेण्डा यकटान भएको यवषर्मा मात्र
बैठक राख्नु पनेछ ।

ग) कार्यप्रकदनत भनुसार सकेसम्म नमतव्र्र्ी हुने गरी बैठक राख्नु पनेछ ।
घ) सनमनत वा कार्यदलका कूल सदस्र् बाहे क सो सं खर्ाको बढीमा पचीस प्रनतितले
हुन आउने सं खर्ामा यवज्ञ , आमशन्त्रक सदस्र् वा कमैचारीलाई मात्र र्स ननदे शिका
बमोशिम बैठक भत्ता उपलब्ध गराईनेछ ।
ङ) न्र्ायर्क सनमनतको ननर्नमत बैठकलाई र्स ननदे शिकाको प्रर्ोिनका लानग बैठक
माननने छै न ।
२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भएता पनन कार्ायलर् समर्मा बसेको
बैठकको बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छै न ।
४. बैठक खचय सम्वन्धी व्र्वस्थाः (१) सनमनत तथा कार्यदलका पदानधकारी तथा
कमयचारीहरुले दे हार् बमोशिम प्रनतव्र्नतm बैठक भत्ता पाउने छन ।
क) नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतको भध्र्क्षतामा हुने बैठकमा
प्रनत

बैठक रु एकहिार पाँच सर्

ख) भन्र् पदानधकारी वा कमयचारीको भध्र्क्षतामा हुने बैठकमा प्रनत बैठक रु
एकहिार दुई सर्
ग) र्स ननर्मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भएता पनन एक व्र्शक्तको एक ि दनमा वढीमा
दुई वटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराईनेछ ।
घ) बैठक भत्तामा ननर्मानुसार कर कट्टीहुनछ
े ।
(२) बैठकमा सहभागी व्र्शक्तहरुको पानी तथा खािा खचय वापत बढीमा प्रनत व्र्शक्त
दुई सर् पचास रुपैर्ा सम्म खचय गनय सयकने छ ।

पररच्छे द –३
खािा तथा भनतनथ सत्कार खचय सम्वन्धी व्र्वस्था
५. खािा खचयः दे हार्को भवस्थामा स्थानीर् तहका कमयचारीलाई खािा खचय उपलब्ध
गराउन सयकनेछ ।
क) कार्ायलर् समर्मा सम्पादन हुन नसक्ने भनी प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतले तोकेको
ननि दयष्ट कामको लागी मात्र कार्ायलर् समर् भशघ वा पनछ बैठक राख्न वा कार्ायलर्को
भन्र् काममा

लगाउन सयकनेछ । प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतको स्वीकदत नबना

राशखएको बैठकको बैठक भत्ता, खािा खचय भुक्तानी

हुने छै न । कार्ायलर् समर्

वाहे क कशम्तमा दुईघण्टा भनतररक्त समर् कार्य गरे को भवस्थामा मात्र खािा खचय गनय
उपलब्ध गराइनेछ ।
ख) भनतररक्त समर्मा काम गनुय पने भएमा दे हार् वमोशिम खािा तथा खाना खचय
उपलब्ध गराउन वा सो बराबरको खाना तथा खािा खचय गनय सयकनेछ ।
१) सावयिननक यवदाको ि दन भए प्रनति दन प्रनतव्र्शक्त बढीमा छ सर् रुपैंर्ा ।
२) कार्ायलर् खुल्ने ि दन भए प्रनति दन प्रनतव्र्शक्त बढीमा तीन सर् रुपैंर्ा ।
३) आठ घण्टा भन्दा बढी भवधी ननरन्तर बैठक बसेको भवस्थामा खािा खचयमा थप
पचास प्रनतित सम्म भुक्तानी गनय सयकनेछ ।
ग) न्र्ार्ीक सनमनतको बैठक बसेको ि दन न्र्ायर्क सनमनतका सदस्र्ता तथा सहभागी
कमयचारीहरुले दफा ४ को उपदफा (२) बमोशिम खािा खचयको सुयवधा पाउने छन।
घ) र्स दफामा िुनसुकै कुरा लेशखएको भएतापनन रासन वापतको सुयवधा नलएका वा
बैठक भत्ता प्राप्त गरे का कमयचारीले खािा खचय पाउने छै न ।

६. शचर्ापान र भनतनथ सत्कार खचयः
१) शचर्ापान तथा भनतनथ सत्कार बापत दे हार् बमोशिमका पदानधकारीले दे हार्
बमोशिमको

रकममा नबढ्ने गरी मानसक रुपमा

यवयवध खचयको आदे ि ि दन

सक्नेछन्।
क) नगर प्रमुखले रु. बीस हिार,
ख) उपप्रमुखले रु. पन्र हिार,
ग) चौदण्डीगडी नगरपानलकाको कार्ायलर्ले रु. दि हिार,
घ) वडाभध्र्क्ष÷वडा कार्ायलर्ले रु. पाँच हिार,
२) उपदफा (१) बमोशिमको रकममा नबढ्ने गरी कार्ायलर् व्र्वस्थापन गने
कमयचारीले शिम्मा नलई सम्वशन्धत पदानधकारीको भनुमनतले कार्ायलर् प्रर्ोिनका लानग
मात्र खचयको आदे ि ि दन पाउनेछ ।
पररच्छे दः ४
दै ननक भत्ता तथा भ्रकण खचय सम्वन्धी व्र्वस्था
७. दै ननक भत्ता तथा भ्रमण खचयः कमयचारीले सं ङघीर् कानून बमोशिमको दरमा दै ननक
तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछन् । िनप्रनतधननको दै ननक तथा भ्रमण भत्ता सम्वन्धी
व्र्वस्था प्रदे ि कानून बमोशिम हुनेछ । दै ननक तथा भ्रमण भत्ता सम्वन्धी भन्र्
व्र्वस्था दे हार् बमोशिम हुनेछ :
१) साधारणतर्ा चौदण्डीगडी गाउँपानलकाका पदानधकारी÷कमयचारी सम्वन्धीत कामको
लानग यफल्डमा खयटनु, खटाउनु पदाय वा भनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गनुय पदाय भ्रमण

आदे ि स्वीकदत गराएर मात्र िानु पने छ । स्वीकदत भ्रमण आदे ि नबना भ्रमण खचय
तथा दै ननक भत्ता भुक्तानी गररने छै न ।
२) दे हार्का पदानधकारीले भ्रमण वा कािको उद्देश्र्, भवनध र भ्रमण गने साधन तोकी
भ्रमण आदे ि स्वीकदत गनय सक्नेछन ।
क) नगर प्रमुखको हकमा शिल्ला नभत्र नगर प्रमुख स्वर्मले र शिल्ला बायहरको
हकमा कार्यपानलका बैठकले
ख) उपप्रमुख, वडा भध्र्क्ष, कार्यपानलका सदस्र् वा वडा सदस्र्को नगर प्रमुखले,
ग) प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदत – शिल्ला नभत्र प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदत स्वर्म् र
शिल्ला बायहरको नगर प्रमुखले
घ) प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदत बाहे कका भन्र् कमयचारीहरु –प्रमुख प्रिासकीर्
भनधकदत
३) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा भएतापनन चौदण्डीगडी नगर क्षेत्रबायहर भ्रमण गनुय
पदायको भवस्थामा प्रमुखको भ्रमण आदे ि चौदण्डीगडी नगर कार्यपानलकाबाट स्वीकदत
गराउनु पनेछ ।
४) प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतको सात ि दन भन्दा बढी भवनधको चौदण्डीगडी नगर
क्षेत्रबायहरको भ्रमण गनुय पने भवस्थामा सं घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रालर्
तथा प्रदे िको प्रमुख सशचवलाई िानकारी पनेछ ।
५) पदानधकारी तथा कमयचारीको यवदे ि भ्रमण सम्वन्धी व्र्वस्था सं घीर् कानून
बमोशिम हुनेछ ।

६) कार्ायलर्को कामको शिलशिलामा बास बस्ने गरी कार्मयलर् रहे को स्थानबाट
कम्तीमा दि यकलोनमटर बायहरको क्षेत्रमा भ्रमण वा कािमा खयटएको कमयचारीहरुले
नेपाल सरकारले तोकेको दर र प्रयक्रर्ा बमोशिमको दै ननक भत्ता तथा भ्रमण खचय
पाउनेछन् ।
७) भ्रमण खचय सम्वन्धी फरफारक गनय वा भुत्तानी माग गदाय भननवार्य रुपमा भ्रमण
प्रनतवेदन कार्ायलर्मा पेि गनुय पनेछ ।
() सात ि दन भन्दा बढी भवनधको लागी पदानधकारी वा कमयचारीलाई भ्रमण वा काि
खटाउनु पने भएमा भ्रमण आदे ि स्वीकदत गने पदानधकारीले त्र्सको स्पष्ट कारण
खोली आफुभन्दा एक तह मानथको भनधकारीको स्वीकदनत नलई भ्रमण आदे ि स्वीकदत
गनुय पनेछ । तर सात ि दन भन्दा बढी भवनधको लानग काि खटाउँदा एक
तहमानथको पदानधकारीको स्वीकदत नलनुय पनेछ ।
९) सरकारी खचयमा भ्रमण गने पदानधकारी वा कमयचारीको सम्भव भएसम्म यकफार्ती
र कम खशचयलो बाटो वा सवारी साधन प्रर्ोग गरी भ्रमण गनुय पनेछ ।
१०) दै ननक भ्रमण भत्ता उपर्ोग गने कमयचारीले दै ननक भत्ता उपर्ोग गरे को भवनधभर
यफल्ड भत्ता वा भन्र् कुनै यकनसमको भत्ता पाउने छै न ।
११) कुनै पदानधकारी वा कमयचारीले भ्रमण वा कािमा रहे को भवनधमा नबदा बसेमा
त्र्सरी नबदामा बस्दाको भवनधमा ननिले र्स कानून बमोशिम पाउने दै ननक भत्ता,
भ्रमण खचय पाउने छै न ।
१२) भ्रमणमा खयटने पदानधकारी तथा कमयचारीको भ्रमण भनभलेख खाता कार्ायलर्ले
व्र्वशस्त रुपमा राख्नु पनेछ ।

१३) र्स दफामा भन्र्न्त्र िुनसुकै कुरा लेशखएको भएतापनन स्थानीर् तहका
पदानधकारी तथा कमयचारीको भ्रमण सम्वन्धी भन्र् व्र्वस्था नेपाल सरकारको भ्रमण
खचय ननर्मावली बमोशिम हुनेछ ।
पररच्छे द–५
पारवहन तथा ईन्धन सुयवधा सम्बन्धी व्र्वस्था
८. पारवहन सुयवधाः
१) कार्ायलर्मा उपलब्ध सवारी साधन कमयचारीको शिम्मेवारी र ननिहरुले सम्पादन
गनुय पने कार्य चापको आधारमा समन्र्ायर्क रुपमा उपलब्ध गराउने शिम्मेवारी प्रमुख
प्रिासकीर् भनधकदतको हुनेछ । प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतले कार्ायलर्को नाममा
रहे को तथा भाडामा नलई वा भन्र् कुनै तररकाले कार्ायलर्ले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सवारी
साधन सरकारी कामको लागी मात्र प्रर्ोगमा ल्र्ाउने व्र्वस्था नमलाउनु पनेछ ।
२) कार्ायलर्ले प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतलाई कार्ायलर्को कामको प्रर्ोिनमो लानग
उपलब्ध भए सम्म एक चारपाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउने छ ।
३) कार्ायलर्का महािाखा÷िाखा प्रमुखलाई कार्ायलर्बाट उपलब्ध भएसम्म सवारी
साधनको व्र्वस्था गररनेछ ।
४) कुनै पदानधकारी वा कमयचारीले सरकारी सवारी साधन कार्ायलर्को काम बाहे क
भन्र् प्रर्ोिनमा प्रर्ोग गनय पाइने छै न । सरकारी सवारी साधनको यहफाित गरी
सुरशक्षत राख्नु सम्वशन्धत सवारी साधन बुझी नलने कमयचारीको शिम्मेवारी हुनेछ ।
सावयिननक यवदाको ि दन कार्ायलर्बाट उपलब्ध गराएको सवारी पास नबना कार्ायलर्को
सवारी साधन सञ्चालन गनय पाइने छै न ।

५) कार्ायलर्ले कानून बमोशिम सवारी साधनको रािस्व नतने,नबमा गने, प्रदुषण िाँच
गरी सवारी mसाधन च ुस्त दुस्त राख्ने व्र्वस्था नमलाउनेछ ।
६) सरकारी सवारी साधन प्रर्ोग गने कमयचारीलाई ननिले प्रर्ोग गरे को सवारी
साधनको लानग ममयत यवल बमोशिम बढीमा कार÷शिपको वायषयक पचास हिार र
मोटरसाईकल वा स्कुटरको लानग वाषर ्ः्शःक दि हिार नबढ्ने गरी ममयत खचय
उपलब्ध गराईनेछ । र्स भन्दा बढी रकमको सवारी साधनको ममयत सम्भार
बापतको रकम भुत्तानी गनुय पने भवस्थामा कार्यपानलकाको ननणयर् बमोशिम हुनेछ ।
७) सरकारी सवारी साधनमा ननिी नम्बर प्लेट राख्नु पाइने छै न ।
९. इन्धन सुयवधाः
१) सरकारी तथा ननशि सवारी साधन प्रर्ोग गरी ननर्नमत रुपमा कार्ायलर्मा आउने
कमयचारीलाई भनुसूची १ बमोशिम इन्धन सुयवधा उपलब्ध हुनछ
े ।
२) ननशि सवारी साधन प्रर्ोग गने कमयचारीहरुले इन्धन सुयवधा नलन चाहे मा आफुले
प्रर्ोग गरे को सवारी साधनको ब्लु बुकको छार्ाँप्रनत र सवारी चालक भनुमनतपत्र
ु को र सम्वशन्धत
प्रनतनलप भननवार्य रुपमा कार्ायलर्मा पेि गनुय पनेछ । ब्लुबक
कमयचारीको नाममारहे को सवारी चालक नुमनतपत्रको छार्ाँप्रनत पेि नगरे सम्म इन्धन
वापतको सुयवधा उपलब्ध गराइने छै न।
३) कार्ायलर्ले इन्धन सुयवधा यवतरणको भनभले भद्या वनधक गरी रानु पनेछ।
१०. सवारी साधन सम्वन्धी न्र् व्र्वस्थाः
१) सवारी साधनको सुयवधा प्राप्त गने वा उपलब्ध गराउनु पने पदानधकारी तथा
कमयचारीलाई कार्ायलर्मा

उपलब्ध सवारी साधन प्रर्ोग गने व्र्वस्था नमलाइनेछ ।

कार्ायलर्मा सवारी साधन उपलब्ध नभएको भवस्थामा कार्ायलर्मा श्रोत उपलब्धताको
भवस्थाहे री दे हार् बमोशिमको मापण्डनभत्र रही सवारी साधन खररद गनय सयकनेछ ।
क) यवशिष्ट श्रे णीको प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतलाई सत्तरी–लाख रुपैर्ा सम्मको
सवारी साधन,
ख) रािपत्रायङत प्रथम श्रे णीका भनधकदतलाई साठी– लाख सम्मको सवारी साधन,
ग) मोटरसाईकल तथा स्कुटर २०० नस.नस. सम्म ।
२) कार्ायलर्का सवारी साधन ननर्नमत रुपमा ममयत सम्भार गरी चालु हालतमा
राख्नुपनेछ।

कार्ायलर्बाट

नर्ाँ

सवारी

साधन

खररदलाई

ननरुत्साहन

गररनेछ।

कार्ायलर्ले नर्ाँ सवारी साधन खररद गनुय पने भवस्थामा ईलेशक्टकल तथा वातावरण
मैत्री सवारी साधन खररद तथा प्रर्ोगमा िोड ि दइनेछ।

पररच्छे द– ६
सञ्चार, पोिाक, प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी व्र्वस्था
११. स्थानीर् तहका पदानधकारीको सञ्चार, पोिाक, तथा भन्र् भत्ताः स्थानीर् तहका
पदानधकारीको सर, पोिाक, तथा भन्र् भत्ता प्रदे ि कानूनमा भए बमोशिम हुनेछ ।
१२. पत्रपनत्रका तथा सञ्चार सुयवधाः
१) कार्ायलर्ले पदानधकारी तथा कमयचारीलाई स्रोतको उपलब्धा हे री पत्रपनत्रका
खररद गरी उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
२) प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतलाई मानसक पन्र सर् रुपैर्ाँमा नबढाई सञ्चार सुयवधा
वापतको रकम वा मोबाईल ररचाियको सुयवधा उपलब्भ गराईनेछ

३) कार्ायलर्बाट उपलब्ध भएको सञ्चार खचय कार्ायलर्को प्रार्ोिनको लानग मात्र
प्रर्ोग गनुप
य नेछ ।
१३. पोिाक भत्ताः स्थानीर् तहका कमयचारीलाई प्रत्र्ेक बषयको चैत्र मयहनामा पोिाक
भत्ता वापत नेपाल सरकारका कमयचारीले पाए सरहको रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
पररच्छे द–७
तानलम,गोयष्ठ,सेनमनार,कार्यिाला सं चालन
१४. तानलम,गोयष्ठ,सेनमनारः
१) बायषयक कार्यक्रमम तथा बिेटमा समावेि भएका तानलम,गोयष्ठ,सेनमनार िस्ता
कार्यक्रमहरु उपलब्ध भए सम्म सुकारी हलमा नै सञ्चालन गररनेछ ।
२) स्वीकदत बायषयक कार्यक्रम भन्तगयत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रशिक्षक,स्रोत
ब्र्शक्त,सहभागी तथा कार्यपत्र प्रस्तुत कतायको पाररश्रनमक भुक्तानी दे हार् बमोशिम
हुनेछ।
क) प्रशिक्षक तथा कार्यपत्र प्रस्तुतकतायले दै ननक तीन सेसनसम्मको भुक्तानी नलन
सक्नेछन् तथा कक्षा भवनध कशम्तमा डेड घण्टाको हुनपु दयछ प्रनत सेसन रु दुईहिार
रुपैर्ा र कार्यपत्र तर्ारी रु एक हिारसम्म भुक्तानी गनय सयकनेछ ।
ख) कार्यक्रम सं चालन गने स्थानीर् तहभन्दा वायहरबाट प्रशिक्षक तथा स्रोत व्र्शक्त
बोलाउनु परे मा ननिलाई ननर्मानुसार आतेिाते र्ातार्ात खचय र दै ननक भत्ता तथा
कार्यपत्र ननमाणय र सेसन सञ्चालन भत्ता उपलब्ध गराईनेछ ।

ग) तानलम÷गोयष्ठ÷सेनमनार÷कार्यिाला िस्ता कार्यक्रममा पानी तथा लखािाको लानग
प्रनतव्र्शक्त प्रनति दन बढीमा दुई सर् पचास रुपैर्ा र खाना खुवाउनुपने भवस्थामा भए
खाना बापत बढीमा पाँच सर् रुपैँ र्ा सम्म खचय गनय सयकन्छ ।
घ) कार्यक्रममा सहभागीहरुका लानग तानलम÷गोष्ठी मसलन्द बापत सात कार्य ि दन
सम्मको लानग प्रनत सहभागी बढीमा दुई सर् पचासको तानलम÷गोष्ठी मसलन्द सामारी
खररद गरी उपलब्ध गराउन सयकनेछ ।
ङ) सं र्ोिन भत्ता प्रनति दन एक हिार, सहर्ोगी भत्ता प्रनतव्र्शक्त पाँचसर् तथा यवयवध
खचय (प्रमाण पत्र, सरसफाई,व्र्ानर आि द ७ कार्यि दनको भनुपात) पाँच हिार सम्म
खचय गनय सयकनेछ ।
च) सकेसम्म सरकारी छात्रा÷छात्रवासमा बसोवासको व्र्वस्था गनुय पछय । र्सका
लानग घर भाडामा नलन पाईने छै न । दै ननक भत्ता पाउने वाहे क व्र्शक्तगत पहलमा
बास वस्नु परे मा प्रनत सहभागी दै ननक एक हिारका दरले आवास भत्ता उपलब्ध
गराउन सयकनेछ ।
छ) पाँच यकलोनमटर टाडाबाट आउनु पने सहभागीहरुलाई सावयिननक र्ाातार्ात
बापतको खचय उपलब्ध हुनेछ । आवासीर् कार्क्रममा एकपटकको मात्र आतेिाते
सुयवधाउपलब्ध गराइने छ ।
ि) प्रनतवेदकको पाररश्रनमक एक ि दनको एक हिारको दरले उपलब्ध गराउन
सयकनेछ । प्रनतवेदन पेि गररसकेपनछ मात्र र्स्तो रकम भुक्तानी हुनेछ । प्रनत
कार्यक्रम तीन हिारमा नवढ्ने तर्ारी खचय भुक्तानी ि दन सयकनेछ । कसै ले पनन
दोहोरो सुयवधा नलन पाउनेछैन ् ।

३) प्रायवनधक यविेषज्ञ आवश्र्क पने वा सेसन सञ्चालन गने आधाभन्दा बढी यवषर्
यवज्ञ बायहरबाट नलनु पने भवस्थामा वा आवासीर् रुपमा सञ्चालन गनुपने कार्क्रम
कार्ायलर्बाट सोझै सञ्चालन गनय नसयकने भएमा प्रचनलत सावयिननक खररद सम्बन्धी
कानून बमोशिमको प्रकदर्ाकाट सेवा खररद गरी तानलम गोष्ठी िस्ता कार्यक्रम सञ्चालन
गनय सयकनेछ ।
पररच्छे द–८
पानी, नबिुली, टे नलफोन तथा घरभाडा सम्बन्धी व्र्वस्था
१५. पानी, नबिुली, टे लीफोन तथा घरभाडाः
१) कार्ायलर्ल ततथा पदानधकारीले पानी, यविुली, टे नलफोन िस्ता सुयवधाको प्रर्ोगमा
नमतव्र्यर्ता भपनाउनु पने छ ।
२) कार्ायलर्को पानी, नबिुलीतथा टे नलफोनको यवल समर्मै भुक्तानी गरी िररवाना
ननतने र छु ट सुयवधा नलने ब्र्वस्था नमलाउनु पनेछ ।
३) कार्ायलर्को कामका बाहे क भनावश्र्क रुपमा नबिुली र टे नलफोन प्रर्ोग गनुय
हुदैन ।
४) कार्ायलर् प्रर्ोिनका लानग बाहे क घरभाडामा नलइने छै न । कार्ायलर्मा उपलब्ध
स्थानले नपुग हुने भबस्थामा कारण सयहत कार्यपानलकाको ननणयर्बाट कार्यलर्को
कामको लागी घरभाडामा नलनुपने छ ।
५) कार्यलर्को लागी घरभाडा नलनुपनेभवस्थामा प्रचनलत सावयिननक खररद ऐन तथा
खररद ननर्मावली बमोशिमको प्रक्ररर्ाबाट घरभाडममा नलइनेछ ।

पररच्छद –९
खररद तथा शिन्सी व्र्वस्थापन
१६. खररद सम्वन्ध व्र्बस्थाः
१) प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदत वा ननिले तोकेको भनधकदत कमयचारीको नलशखत आदे ि
नबना कसै ले कुनै मालसामान खररद गनय, गराउन हँःुदैन ।
२) मालसामान खररद सम्बन्धी कारबाही िरु गनुय भनध खररद एकाइले महािाखा,
िाखाबाट आवश्र्क पने वस्तुहरुको माग सकलन गरी प्रमुख प्रिासकीर् भनधकयत वा
ननिले तोकेको भनधकयत कमयचारीबाट आवश्र्कपने वस्तुहरुको कदल माग स्वीकयत
गराउनु पनेछ ।
३) उपदफा (२) बमोशिमको खररद मागमा दे हार्का कुरा उल्लेख भएको हुन ु पनेछ
क) मालसामानको प्रकार, गुणस्तर, पररमाण सम्बन्धी यववरण,
ख) मालसमान आवश्र्क पने समर्,
ग) खररदको भनुमाननत मुल्र्, र
घ) मुल्र् व्र्होररने सा्रेत ।
४) खररदको लानग आवश्र्क विेट व्र्वस्था नभई कारबाही िुरु गनुय हुदैन । तर
प्राकदनतक प्रकोप वा काबु बायहरको नबिेष पररशस्थमा बिेटको व्र्वस्था नबना पनन
भनधकाररक ननणयर् गराई खररद कारबाही िुरु गनय बाधा पने छै न
५) कार्ायलर्ले साधारणतर्ा पेश्कीलाई ननरुत्सायहत गनुप
य नेछ । पेश्की फछर्ौट
नगरी दोहोर्ायएर पेशश्क रकम ि दइने छै न । पेश्की रकम समर्मै फछर्ौट गनुय
प्रत्र्ेक कमयचारीको कतयव्र् हुनेछ । तर प्राकदनतक प्रकोप वा काबु बायहरको नबिेष

पररशस्थमा पेश्की फच्छौट नगरी पेश्की नलनुपने भएमा भनधकाररक ननणयर् गराई पेश्की
ि दन सयकने छ ,

६) खररद समबन्धी सम्पुणय व्र्वस्था सावयिननक खररद ऐन २०६३ तथा ननर्मावली
बमोशिम हुनेछ ।
१७. शिन्सी व्र्वस्थापनः
१) कार्ायलर्मा प्राप्त प्रत्र्ेक शिन्सी सामागा्रीको वगीकरण गरी सामानको यववरण र
मुल्र् खुलाइ महालेखा परीक्षकले स्वीकदत गरे को ढाँचामा लगत तर्ार गरी भनभलेख
राख्नुपनेछ ।
२) माहिाखा÷िाखामा रहे को कुनै मालसमान ममयत सम्भार गनुय पने भए सोको
नलशखत िानकारी उपर्ोगकतायले प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतलाई ि दनुपनेछ ।
३) स्थानीर् तहको प्रत्र्ेक िाखा÷महािाखा तथा वडा कार्ायलर्का प्रत्र्ेक कोठामा
भएका शिन्सी सामानको भनभलेख सोही कोठामा टाँस गनुप
य नेछ ।
४) खचय भएर निाने प्रत्र्ेक शिन्सी सामारीमा सङ्केत नम्बर उल्लेख गनुप
य नेछ ।
५) आनथयक वषय समाप्त भएको ३ मयहना नभत्र गत वषयको मौज्दात, चालु वषयको खररद,
हस्तान्तरण भई प्राप्त सामानको पररमाण र मूल्र् एवम् सामानको भवस्था (सबुत,ममयत
गनुपने, नललाम गनुप
य ने र नमन्हा गनुपने ) खोली शिन्सी िाखाले शिन्सी प्रनतवेदन तर्ार
गनुप
य नेछ ।
६) उपदफा (५) बमोशिम तर्ार भएको प्रनतवेदनको आधारमा प्रमुख प्रिासकीर्
भनधकदत वा ननिले तोकेको भनधकदत कमयचारीले शिन्सी ननरीक्षण गरी रार् सुझाब
सयहतको प्रनतवेदन प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतलाई ि दनुपनेछ ।

७) उपदफा (६) बमोशिमको प्रनतवेदन प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदतले छलफलका
लागी कार्यपानलकाको बैठकमा पेस गनुप
य नेछ ।
८) शिन्सी व्र्वस्थापन सम्वन्धी भन्र् व्र्वस्था प्रचनलत आनथयक कार्ययवधी ऐन तथा
ननर्मावली बमोशिम हुनेछ ।

पररच्छे द- १०
यवयवध
१८. ननिी सशचवालर् सम्बन्धी व्र्वस्थाः
१) उपप्रमुख तथा प्रमुखको ननिी सशचवालर्मा सहर्ोगी व्र्वस्थापन गनय बढीमा
नगरपानलका प्रमुखको लागी बीस हिार मानसक खचय र उप–प्रमुखको लागी क्रमिः
प्रन्र हिार मानसक खचय गनय सयकने छ । उक्त रकम एकमुष्ठ रकम उपलब्ध
गराउने वा ननिी सशचवालर्को लागी कमयचारी राख्ने मध्र्े कुनै एक तररकाबाट मात्र
खचय गनय सयकनेछ ।
१९. दुघट
य ना यवमा व्र्वस्थाः– दमकल, एम्बुलेन्स र नगरबस सञ्चालनको काममा
तोयकएका कमयचारीको लागी कार्ायलर्ले दूघट
य ना बीमा गराउनेछ ।
२०. ननणयर् गरी खचय गनुय पने – कार्ायलर्ले स्वीकदत कार्यक्रम भन्तगयत कुनै कार्यक्रम,
तालीम, गोष्ठी आि द सञ्चालन गदाय सावयिननक खररद तथा आनथयक कार्ययवनध सम्वन्धी
कानून बमोशिम भनधकारप्राप्त भनधकारीवाट ननणयर् गरे र मात्र सञ्चालन गनुय पनेछ ।
भनधकार प्राप्त भनधकारीको स्वीकदनत बेगर गरे को खचय भुत्तानी गररने छै न ।

भनुसूची १
ननर्म ९ को उपननर्म (१) सँग सम्बन्धीत
कमैचारीको लागी मानसक इन्धन सुयवधा
इन्धन (पेट्रोल÷नडिेल नलटरमा)

क्र.सं . तह÷पद

नगरपानलका

१

प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदत (चारपाङरे) ८०

८०

६०

६०

२

भनधकदतस्तर (दिौ र एघारौँ) (चारपाङरे)

६०

६०

६०

३

भनधकदतस्तर(आठौँ र नवौँ(चारपाङरे)

४०

४०

४०

४

भनधकदतस्तर(आठौँ,नवौँ,दिौँ र एघारौँ)(मोटरसाइकल÷स्कुटर)
१०

४०

१०

१०

१०

१०

१०

५

भनधकदतस्तर ६ औ ँ र ७ औ ँ (मोटरसाइकल÷स्कुटर) १०

१०

६

सहार्कस्तर (मोटरसाइकल÷स्कुटर)

७

सहर्ोगी स्तर (मोटरसाइकल÷स्कुटर) ५

इन्धन सुयवधा पाउने आधारहरुः–

१०

१०

१०

१०

५

५

५

१. पदानधकारी र कमयचारीको लागी कार्मयलर्ले उपलब्ध गराएको वा आफ्नै गाडी
वा मोटरसाइकल हुनपु नेछ ।
२. मयहना भरी यवदामा रहे को भवस्थामा सो मयहनाको इन्धन उपलब्ध गराइने छै न
।
३. मानसक कोटा इन्धन सोही मयहना नभत्र नलगेमा भको मयहना थप हुने छै न ।
४. दमकल,एम्बुलेन्स र सरसफाइका साधनमा आवश्र्कता भनुसार इन्धन उपलब्ध
गराइनेछ ।
५. कार्ायलर्को सवारी साधन भएमा सनभयनसङ्गका लागी प्रत्र्ेक तीन मयहनामा
कार÷शिपको लानग पाँच नलटर मोयवल र प्रनत मोटरसाइकल एक नलटर मोयवल
उपलब्ध हुनेछ ।
६. चारपाङरे वा सो भन्दा ठु ला साधन सञ्चालनको लगबुक भरी तोयकएको
भनधकारीले प्रमाशणत गरे को हुनपु नेछ ।
आज्ञाले,
शस्वकदती नमनत २०७७/१२/२

रबराि
आचार्य
ु
प्रमुख प्रिासकीर् भनधकदत

