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दार्ाा गाउँपालिका  

स्थानीय राजपत्र 

        खण्ड -४                सङ्ख्या : ११              लर्लि :२०७७/१२/२४ 

 

भाग -२ 

दार्ाा गाउँपालिका  

                       गाउँ कार्यपालिकाबाट पारित लिलत : २०७७/१२/१६ 

                                                                                 प्रिाणीकिण लिलत : २०७७/१२/२४ 

 

दार्ाा गाउँपालिका कायासञ्चािन लनदेशिका, 2077 

 

     दािाय गाउँपालिकाको कार्य सञ्चािनिाई प्रभावकािी वनाउन,उपिब्ध स्रोत साधनको परिचािन 

एवं प्रर्ोगिा पािदलशयता, लितव्र्लर्ता ि प्रभावकारिता ल्र्ाई आलथयक सशुासन कार्ि गनय तथा 

उत्पादनििुक तथा प्रलतफिर्कु्त के्षत्रिा िगानी अलभवलृद गनय "स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन 
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2074" को दफा 102 ि दािाय गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यलवलध (लनर्लित गने ) ऐन २०७७ को 

दफा ४ विोलिि कार्यपालिकािे र्ो लनदेलशका िािी गिेको छ । 

  

 

परिच्छेद – १ 

संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ 

१.संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ:- 

(क) र्ो लनदलेशकाको नाि "दािाय गाउँपालिकाको कार्यसञ्चािन लनदलेशका,२०७७ िहकेो छ । 

    (ख)  र्ो लनदलेशका स्थानीर् िािपत्रिा प्रकालशत भएको लिलतदलेख िाग ुहुनेछ । 

२. परिभाषा ि व्याख्या :-लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स लनदेलशकािा:- 

(क) "कममचािी" भन्नािे गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्िा कार्यित कियचािीिाई िनाउँछ । 

(ख)"प्रशासक्षनक खचम" भन्नािे तिव,भत्ता,बैठक भत्ता, पोशाक,  इन्धन, वीिा, लचर्ापान, 

कार्यशािा/तालिि/गोष्ठी/सेलिनाि िस्ता कार्यक्रि तथा अलतलथ सत्काि खचयिगार्त हुने 

दलैनक खचय िनाउँछ । 

(ग) "पदाक्षिकािी" भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाका पदालधकािीहरुिाई िनाउछ।सो शब्दिे 

गाउँसभाका सदस्र्हरुिाई सिेत िनाउँछ । 

(घ) "बैठक" भन्नािे गाउँसभा वा गाउँ कार्यपालिकाका वा लवषर्गत सलिलतहरु वा वडा 

सलिलत वा कुनै काननूी वा नीलतगत व्र्वस्था बिोलिि गलठत सलिलत वा कार्यदिहरुको 

बैठक सम्झन ुपदयछ । 

(ङ)"मन्त्रालय" भन्नािे सङघीर् िालििा तथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रािर् सम्झनपुछय । 

 

परिच्छेद -२ 

बैठक भत्ता सम्बन्त्िी व्यवस्था 

३. बैठक: (१) गाउँपालिकािा हुने बैठकिा िनप्रलतधीहरुिे सङ्घ तथा प्रदेश काननूिा तोलकएको 

अवस्थािा सोही विोलिि ि सङ्घ तथा प्रदशे काननूिा नतोलकएको अवस्थािा दहेार् विोलिि बैठक 

भत्ता तथा अन्र् सलुवधा पाउनेछन ्। 

(क) प्रचलित काननू तथा वालषयक कार्यक्रि बिोलिि गलठत सलिलत वा कार्यदिको बैठकका िालग िात्र 

बैठक भत्ता उपिब्ध गिाउन सलकनेछ। 

(ख) सलिलत वा कार्यदि गठन गदाय बैठक भत्ता तथा खािा सलुवधा उपिब्ध गिाउने गिी लनणयर् भएको 

अवस्थािा िात्र बैठक भत्ता तथा खािा सलुवधा उपिब्ध हुनेछ।कार्ायिर्िे कार्यसचूी तोलकएको वा 

एिेण्डा लकटान भएको लवषर्िा िात्र बैठक िाख्न ुपनेछ। 
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(ग) कार्य प्रकृलत अनसुाि सकेसम्ि लितव्र्र्ी हुने गिी बैठक िाख्नपुनेछ। 

(घ) सलिलत वा कार्ायदिका कूि सदस्र् बाहके सो सङ् ख्र्ाको बढीिा पलचचस प्रलतशतिे हुने 

सङ् ख्र्ािा लवज्ञ, आिलन्त्रत सदस्र् वा कियचािीिाइय िात्र र्स लनदलेशका बिोलिि बैठक भत्ता उपिब्ध 

गिाइनेछ । 

(ङ) न्र्ालर्क सलिलतको लनर्लित बैठकिाइय र्स लनदलेशकाको प्रर्ोिनका िालग बैठक िालनने छैन। 

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलन कार्ायिर् सिर्िा बसेको बैठकको भत्ता 

उपिब्ध गिाइयने छैन। 

४. बैठक खचम सम्बन्त्िी व्यवस्था: (१) सलिलत तथा कार्यदका पदालधकािी तथा कियचािीहरुिे दहेार् 

बिोलिि   प्रलतव्र्लक्त बैठक भत्ता पाउने छन। 

 (क) अध्र्क्ष/उपाध्र्क्षको अध्र्क्षतािा हुने बैठकिा प्रलत बैठक रु १,५००।  

 (ख) अन्र् पदालधकािी वा  कियचािीको अध्र्क्षतािा हुने बैठकिा प्रलत बैठक रु १,२००। 

 (ग) र्स लनर्ििा िनुसकैु कुिा िेलखएतापलन एक व्र्लक्तिाई एक लदनिा बढीिा दइुयवटा बैठकको 

िात्र     बैठक भत्ता उपिब्ध गिाइयनेछ। 

 (घ) बैठक भत्तािा लनर्िानसुाि कि कट्टी हुनेछ। 

(२) बैठकिा सहभागी व्र्लक्तहरुको पानी तथा खािा खचय वापत बढीिा प्रलत व्र्लक्त रु २५०। 

रुपैर्ाँसम्ि   खचय गनय सलकने छ। 

 

परिच्छेद - ३ 

खाजा तथा अक्षतक्षथ सत्काि खचम सम्बन्त्िी ब्यवस्था 

५. बैठकमा खाजा खचमको व्यवस्था :  दहेार्को अवस्थािा कार्ायिर् वा कार्ायिर्क िातहतका 

वडा कार्ायिर् ि स्वास््र् संस्थाहरुिा कार्यित कियचािीहरुिाई खािा खचय उपिब्ध गिाउन 

सलकने छ । 

(क) कार्ायिर् सिर्िा सम्पादन हुन नसक्ने भनी प्रिुख प्रशासकीर् अलधकृति ेतोकेको लनलदयष्ट कािको 

िालग िात्र कार्ायिर् सिर् अलघ वा पलछ बैठक िाख्न वा कार्ायिर्को अन्र् काििा िगाउन 

सलकने छ ।प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतको स्वीकृलत लबना िालखएको बैठकको बैठक भत्ता खािा 

खचय भकु्तानी हुने छैन । 

(ख) आठ घण्टा भन्दा बढी अवलध लनिन्ति बैठक बसेको अवस्थािा खािा खचयिा थप पचास प्रलतशत 

सम्ि भकु्तानी गनय सलकने छ । 
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(ग) न्र्ालर्क सलिलतको बैठक बसेको लदन न्र्ालर्क सलिलतका सदस्र् तथा सहभागी  कियचािीहरुिे दफा 

४ को उपदफा २ बिोलिि खािा खचयको सलुवधा पाउनेछन। 

(घ) र्स दफािा िनु सकैु कुिा िेलखएको भएता पलन िासन वापतको सलुवधा लिएका वा  बैठक भत्ता 

प्राप्त गिेका कियचािीिे खािा खचय पाउने छैन । 

६. अक्षतरिक्त समयमा काम गने कममचािीहरुलाई खाजा खाजा खचमको व्यवस्था: (१) कार्ायिर् 

सिर् बाहके कलम्तिा २:३० घण्टा अलतरिक्त सिर् कार्य गिेको अवस्थािा िात्र खािा खचय उपिब्ध 

गिाउन सलकनछे । (२) अलतरिक्त सिर्िा काि गनुय पने भएिा दहेार् बिोलिि खािा खचय उपिब्ध 

गिाउन वा सो बिाबिको खाना तथा खािा खचय गनय सलकने छ । 

क्र.स. कियचािीको तह / स्ति कार्ायिर् खिेुको लदन ( अलतरिक्त 

सिर्िा ) पाउने खािा खचय 

सावयिलनक लवदाको लदन 

पाउने खाना तथा खािा 

खचय 

१ शे्रणीलवहीन  १५० ३०० 

२ सहार्क चौथो   २५० ५०० 

३ सहार्क पाँचौ  ३५० ७०० 

३ अलधकृत छैंठौ/ सातौ/  ४०० ८०० 

४ प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत   ४२५ ८५० 

 

(३) िाथी िनुसखैु कुिा उल्िेख गरिएको भएपलन ३:०० घण्टा भन्दा बढी सिर्सम्ि काि गनुयपने वा 

स्वीकृत दिबन्दीको तिुनािा एकलतहाइ कि भई कार्यसम्पादनिा असि पने अवस्थािा कार्यपालिकाबाट 

लनणयर् गिाई उपदफा २ बिोलिि उपिब्ध गिाइएको खािा खचयिा थप ५० प्रलतशत खािा तथा खाना 

खचय उपिब्ध गिाउन सलकनेछ  भन्ने दफा हटाइएको छ । 

(४) दफा ( ३) िाथी िनुसखैु कुिा उल्िेख गरिएको भएपलन ३:०० घण्टा भन्दा बढी सिर्सम्ि काि 

गनुयपने वा स्वीकृत दिबन्दीको तिुनािा एकलतहाइ कि भई कार्यसम्पादनिा असि पने अवस्थािा 

कार्यपालिकाबाट लनणयर् गिाई उपदफा २ बिोलिि उपिब्ध गिाइएको खािा खचयिा थप ५० प्रलतशत 

खािा तथा खाना खचय उपिब्ध गिाउन सलकनेछ  भन्ने दफाको सट्टा इलन्िलनर्रिङ सेवाका स्थार्ी 

कियचािीहरुिाई पालिका लभत्रका र्ोिना अनगुिण तथा िलु्र्ाकंन गनय लफल्डिा िाँदा ि अलतरिक्त 

सिर्िा काि गिेवापत िालसक िरुपिा शरुु तिव स्केिको ५०% िे हुन आउने िकि खािा खचयबाट 

लदन सलकने छ  । 



5 
 

(४) अलतरिक्त सिर्िा काि गिेवापत खािा खचय भकु्तानीको िालग अनसुचूी-१,बिोलिि दलैनक 

कार्यसम्पादन लवविण (time sheet) स्वीकृत गिाउनपुने छ । प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे आवश्र्क 

ठानेिा अलतरिक्त सिर्िा काि गिेको पष्ु्टर्ाई गनुयपने प्रिाण सिेत पेश गनुयपने छ ।  

७. अक्षतक्षथ सत्काि सम्बन्त्िी व्यवस्था :  (१) लचर्ापान तथा अलतलथ सत्कािवापत देहार्बिोलििका 

पदालधकािीिे देहार् बिोलििको िकििा नबढ्ने गिी िालसकरुपिा लबलबध खचयको आदशे लदन सक्नेछन ्

। 

(क) गाउँपालिका अध्र्क्षिे रु  १५,०००। 

(ख) गाउँपालिका उपाध्र्क्षिे रु १०,०००। 

(ग) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे रु १०,०००।  

(घ) वडाध्र्क्ष / वडा कार्ायिर्िे रु ५०००। 

२) उपदफा (१) बिोलििको िकििा नबढ्ने गिी कार्ायिर् व्र्वस्थापन गने कियचािीिे लिम्िा लिई 

सम्बलन्धत पदालधकािीको अनिुलतिे कार्ायिर् प्रर्ोिनका िालग िात्र खचयको आदशे लदन पाउनेछ । 

(३) उपदफा (१) ि (२) िा उल्िेलखत लसिाभन्दा बढीको खचयको आदशे भएको अवस्थािा आधाि 

ि औलचत्र् सलहत कार्यपालिका बैठकिा पेश गनुय पनेछ ।कार्यपालिकाको स्वीकृलत नभई त्र्स्तो 

िकि भकु्तानी हुने छैन । 

 

 

परिच्छेद - ४ 

दैक्षनक भत्ता तथा खचम सम्बन्त्िी व्यवस्था 

८. दैक्षनक भ्रमण भत्ता तथा खचम : कियचािीिे सङ्घीर् काननू बिोलििको दििा दलैनक तथा भ्रिण 

भत्ता पाउनेछन भने प्रलतलनलधको दलैनक तथा भ्रिण भत्ता सम्बन्धी व्र्वस्था प्रदेश काननू बिोलिि 

हुने छ । दैलनक भ्रिण भत्ता सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था दहेार् बिोलिि हुनेछ  

(१) साधािणतर्ा गाउँपालिकाका पदालधकािी /कियचािी सम्बलन्धतको कािको िालग लफल्डिा खलटन ु

खटाउनपुदाय वा अनगुिण तथा सपुिीवेक्षण गनुयपदाय भ्रिण आदशे स्वीकृत गिाएि िात्र िान ुपनेछ । 

स्वीकृत भ्रिण आदलेबना भ्रिण खचय तथा दलैनक भत्ता भकु्तानी गरिने छैन । 

(२) दहेार्का पदालधकािीिे भ्रिण तथा कािको उद्दशे्र्, अवलध ि भ्रिण गने साधन तोकी भ्रिण आदशे 

स्वीकृत गनय सक्ने छन । 

      क)  िनप्रलतलनलध- अध्र्क्ष  

      ख) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत- अध्र्क्ष    
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      ग) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत बाहके अन्र् कियचािीहरु - प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत  

(३) उपदफा (१) िा िनुसखैु कुिा उल्िेख गरिएको भएतापलन गाउँपालिका बालहि भ्रिण गदायको 

अवस्थािा अध्र्क्षको भ्रिण आदशे गाउँकार्यपालिकाकाबाट स्वीकृत गिाउन ुपने छ ।  

(४) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत गाउँपालिकाबालहि ७ लदन भन्दा बढी अवलधको िालग भ्रिण गनुयपने 

अवस्थािा सङ्घीर् िालििा तथा सािान्र् प्रशासन ित्रािर् तथा प्रदशेको प्रिखु सलचविाई 

िानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(५) पदालधकािी तथा कियचािीको लवदशे भ्रिण सम्बन्धी व्र्वस्था सङ्घीर् काननू बिोलिि हुनेछ । 

(६) कार्ायिर्को कािको लसिलसिािा बास बस्ने गिी कार्ायिर् िहकेो स्थान दलेख कलम्तिा १० 

लकिोलिटि बालहिको ( भदािेखोिा िालम्िि े बादन,े  छाप्टेकटेिी  ििेखकय  अरुबािे, लचप्ि े

िोिोहािे िलतखोिा ) के्षत्रिा भ्रिण वा काििा खटाइएको कियचािीहरुिे नेपाि सिकाििे तोकेको 

दि ि प्रलक्रर्ा बिोलििको दलैनक भत्ता तथा भ्रिण खचय पाउनेछन । ति पदालधकािी तथा 

कियचािीहिे भ्रिण गदाय सिकािी सवािी साधन प्रर्ोग भएको अवस्थािा र्ातार्ात खचय उपिव्ध 

गिाइने छैन । सावयिनलनक र्ातार्ातका साधन प्रर्ोग गिेको अवस्थािा प्रचलित भाडादि 

बिोलििको िकि उपिब्ध गिाइने छ । 

(७) भ्रिण खचय सम्बन्धी फिफािक गनय वा भकु्तानी िाग गदाय अलनवार्य रुपिा भ्रिण प्रलतवेदन पेश गनुय 

पने छ । 

(८) सात लदन भन्दा बढी अवलधको िालग पदालधकािी वा कियचािीहरुिाई भ्रिण वा काििा खटाउन ु

पने भएिा भ्रिण आदशे स्वीकृत गने पदालधकािीिे त्र्सको स्पष्ट कािण खोिी आफु भन्दा एक 

तह िाथीको अलधकािीको स्वीकृत लिई आदशे स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(९) सिकािी खचयिा भ्रिण गने पदालधकािीिे वा कियचािीिे सम्भव भएसम्ि लकफार्ती ि कि खलचयिो 

बाटो वा सवािी साधन प्रर्ोग गरि भ्रिण गनुयपने छ । 

(१०) दलैनक भ्रिण भत्ता उपर्ोग गने किायचिीिे लफल्ड भत्ता (िालसक रुपिा पाउने ) वा अन्र् कुनै  

लकलसिको भत्ता पाउने छैनन । 

(११) कुनै पदालधकािी वा कियचािीिे भ्रिण वा काििा िहकेो अवलधिा लबदा बसेिा त्र्सिी लबदािा 

बस्दाको अवलधिा लनििे काननू बिोलिि पाउनपुने दैलनक भत्ता, भ्रिण खचय पाउने छैन । 
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(१२) भ्रिणिा पदालधकािी तथा कियचािीिे भ्रिण अलभिेख खाता कार्ायिर्िे व्र्वलस्थत रुपिा िाख्न ु

पनेछ । 

(१३)  र्स दफािा अन्र्त्र िे सखैु कुिा िेलखएको भएतापलन स्थानीर् तहका पदालधकािी तथा 

कियचािीको भ्रिण सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था नेपाि सिकािको भ्रिण खचय लनर्िाविी बिोलिि 

हुनेछ । 

 

परिच्छेद - ५ 

पािवहन तथा ईन्त्िन सुक्षविा सम्बन्त्िी व्यवस्था 

 

९. पािवहन सुक्षविा : (१) कार्ायिर्िा उपिब्ध सवािी साधन कियचािीको लिम्िेवािी ि लनिहरुिे 

सम्पादन गनुयपने कार्य चापको आधाििा सिन्र्ालर्क रुपिा उपिब्धिा गिाउने लिम्िेवािी प्रिखु 

प्रशासकीर् अलधकृतको हुनेछ । प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे कार्ायिर्िा िहकेा तथा भाडािा 

लिई  वा अन्र् कुनै तरिकािे कार्ायिर्िे प्रर्ोगिा ल्र्ाएको सवािी साधन सिकािी कािको िालग 

िात्र प्रर्ोगिा ल्र्ाउने व्र्वस्था लििाउन ुपने । 

(२)  कार्ायिर्िे प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई कार्ायिर्को कािको प्रर्ोिनको िालग उपिब्ध 

भएसम्ि एक चािपाङ्रे सवािी साधन उपिब्ध गिाइने छ । 

(३)  कार्ायिर्िा सवािी साधनको उपिब्धता नभएिा आलथयक वषयको प्रािम्भ िै िापदण्ड तर् गिी 

कार्ायिर्िे न्र्नूति िलू्र्िा लिप/ काि भाडािा लिन सक्नेछ ।(४)  कार्ायिर्का शाखा 

प्रिखुहरुिाई कार्ायिर्बाट उपिब्ध भएसम्ि सवािी साधनको व्र्वस्था गरिनेछ ।   

(५) कुनै पदालधकािी वा कियचािीिे सिकािी सवािी साधन कार्ायिर्को काि बाहके अन्र् प्रर्ोिनिा 

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

साधन बलुझ लिने कियचािीको लिम्िेवािी हुनेछ । सावयिलनक लबदाको लदन कार्ायिर्बाट उपिब्ध 

गिाइएको सवािी साधन लिलखत अनिुलत लबना सञ्चािन गनय पाइने छैन । 

(६) कार्ायिर्िे काननू बिोलिि सवािी साधनको िािश्व लतने, लबिा गने, प्रदषुण िाँच गिी सवािी 

साधन चसु्त ि दरुुस्त िाख्ने व्र्वस्था लििाउनेछ ।  

(७) सिकािी सवािी साधन प्रर्ोग गने कियचािीिाई लनििे प्रर्ोग गिेको सवािी साधनको िियत लबि 

बिोलिि बढीिा काि/िीपको बालषयक १ िाख ि िोटिसाइकि वा स्कुटिको िालग बालषयक २० 

हिाि नबढने गिी उपिब्ध गिाइने छ । र्स भन्दा बढी िकिको सवािी साधन िियत गनुयपने अवस्था 
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आएिा िेकालनकि ईलन्िलनर्िबाट तर्ाि गरिएको िागत इलस्टिेटको आधाििा कार्यपालिकाको 

लनणयर् बिोलिि हुनेछ । 

(८) सवािी साधनिा लनिी प्िेट नम्बि िाख्न पाइने छैन ।  

 

परिच्छेद ५ 

इन्त्िन तथा सवािी सािन  सम्बन्त्िी व्यवस्था 

 

१०. इन्त्िन सुक्षविा : (१)  सिकािी तथा लनिी सवािी साधन प्रर्ोग गिी लनर्लित रुपिा कार्ायिर्िा 

आउने कियचािीहरुिाई अनसुचूी - २ बिोलििको इन्धन सलुवधा उपिब्ध हुनेछ।   

        (२) लनिी सवािी साधन प्रर्ोग गने कियचािीहरुिे सलुवधा लिन चाहिेा आफुिे प्रर्ोग गनय 

चाहकेो सवािी साधनको ब्ि ु बकुको छार्ाप्रलत ि सवािी चािक अनिुलत पत्रको प्रलतलिलप 

अलनवार्य रुपिा कार्ायिर्िा छार्ाप्रलत पेश नगिेसम्ि इन्धन वापतको सलुवधा उपिब्ध गिाइने 

छैन । 

        (३) कार्ायिर्िे इन्धन सलुवधा लवविणको अलभिेख अध्र्ालव्धक गिी िाख्न ुपनेछ । 

११. सवािी सािन सम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्था : १) सवािी साधनको सलुवधा प्राप्त गने वा उपिब्ध 

गिाउन ुपने अलधकािी वा कियचािीिाई कार्ायिर्िा उपिब्ध सवािी साधन प्रर्ोग गने व्र्वस्था 

लििाइनेछ। कार्ायिर्िा सवािीसाधन नभएको अवस्थािा कार्ायिर्िा श्रोत उपिब्धताको 

अवस्था हिेी देहार्बिोलििको िापदण्डलभत्र िही सवािी साधन खरिद गनुयपनेछ । 

 (क) िािपत्राङ्लकत ततृीर् शे्रणीको प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई - ४० िाख रुपैर्ासम्ि चािपाङ्रे 

सवािी साधन, वा िोटिसाइकि वा स्कुटि २०० सी.सी. सम्ि   

(२) कार्ायिर्का सवािी साधन लनर्लित रुपिा िियत सम्भाि गिी चाि ु हाितिा िाख्नपुनेछ । 

कार्ायिर्बाट नर्ाँ सवािी साधन खरिदिाई लनरुत्साहन गरिनेछ। कार्ायिर्िे नर्ाँ सवािी साधन 

खरिद गनुयपने अवस्थािा ईिेलक्िकि तथा वाताविणिैत्री सवािी साधन खरिद तथा प्रर्ोगिा िोड 

लदइनेछ । 

                                                       

परिच्छेद -६ 

सञ्चाि, पोषाक भत्ता सम्बन्त्िी व्यवस्था 
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१२. सञ्चाि सुक्षविा : (१)  स्थानीर् तहका पदालधकािीको सञ्चाि, पोषाक ि अन्र् भत्ता प्रदशे 

काननू बिोलिि हुनेछ  (२) कार्ायिर्िे पदालधकािी तथा कियचािीिाई स्रोतको उपिब्धता हिेी 

पत्रपलत्रका खरिद गिी उपितब्धता गिाउन ुसक्नेछ ।(३) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई िालसक 

एक हिाि पाँच सर् रुपैर्ाँ नबढाई सञ्चाि सलुवधा वापतको िकि वा िोबाइि रिचाियको  

सलुवधा उपिब्ध गिाइनेछ । 

      (४) सचूना अलधकािीिाई िालसक पाँच, शाखा प्रिखुहरुिाई चाि सर् ि वडा कार्ायिर् तथा 

स्वास्थ संस्थाहरुिाई २५०  नबढ्ने गिी सञ्चाि सलुवधा उपिब्ध गिाइने छ । 

      (५) कार्ायिर्बाट उपिब्ध भएको सञ्चाि खचय कार्ायिर्को प्रर्ोिनको िालग िात्र प्रर्ोग गनुय 

पने छ ।   

१३. पोषाक भत्ता :  कार्ायिर्िा कार्यित कियचािीहरुिाई प्रत्र्ेक वषयको चैत्र िलहनािा पोषाक भत्ता 

नेपाि सिकाििे तोकेबिोलिि िकि उपिब्ध गिाइने छ । 

 

परिच्छेद ७ 

पानी, क्षबजुली, टेलीफोन  तथा घिभाडा सम्बन्त्िी व्यवस्था 

  

१४. पानी, क्षबजुली, टेलीफोन तथा घिभाडा : (१) कार्ायिर् तथा पदालधकािीिे पानी, लबििुी, 

टेिीफोन िस्ता सलुवधाको प्रर्ोगिा लितव्र्लर्ता अपनाउनपुने छ । 

(२) कार्ायिर्िे पानी, लबििुी तथा टेिीफोनको लबि सिर्िै भकु्तानी गरि िरिवाना नलतने ि छुट 

सलुवधा लिने व्र्वस्था लििाउनपुने छ ।  

(३) कार्ायिर्को काििा बाहके अनावश्र्क रुपिा लबििुी टेिीफोन प्रर्ोग गने कार्यिाई लनरुत्साहन 

गरिनेछ । 

(४) कार्ायिर् प्रर्ोिन बाहके घि भाडािा लिइने छैन । कार्ायिर्िा उपिब्ध स्थानिे नपगु हुने 

अवस्थािा कािण सलहत कार्यपालिकाको लनणयर्बाट कार्ायिर्को कािको िालग घि भाडािा 

लिन ुपने छ। 

(५) कार्ायिर्को िालग घि भाडािा लिन ुपने अवस्थािा प्रचलित खरिद ऐन तथा खरिद लनर्िाविी 

बिोलििको प्रलक्रर्ाबाट घि भाडािा लिइने छ । 
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परिच्छेद ८ 

खरिद सम्बन्त्िी व्यवस्था 

 

१५. खरिद सम्बन्त्िी व्यवस्था: (१) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत वा लनििे तोकेको अलधकृत 

कियचािीको लिलखत आदेश लबना कसैिे पलन कुनै िािसािान खरिद गनय, गिाउन हुदनै ।(२) 

िािसािान खरिद सम्बन्धी कािबाही शरुु गनुय अलघ खरिद एकाइ (लिन्सी शाखा) िे 

शाखाहरुबाट आवश्र्क पने बस्तकुो िाग संकिन गिी प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत वा लनििे 

तोकेको अलधकृत कियचािीबाट आवश्र्क पने बस्तकुो कुि िाग स्वीकृत गिाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलििको खरिद िागिा दहेार्का कुिा उल्िेख भएको हुनपुने छ । 

(क)  िािसािानको प्रकाि , गणुस्ति, परििाण सम्बन्धी लवविण । 

(ख)  िािसािान आवश्र्क पने सिर्,  

(ग) खरिदको अनिुालनत िलू्र्,  

(घ) िलू्र् व्र्होरिने स्रोत । 

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

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

पेश्की िकि लदइने छैन ।पेश्की िकि सिर्िा नै फर्छ्र्ौट गनुय प्रत्रे्क कियचािीको कतयव्र् 

हुनेछ । 

(६)  खरिद सम्बन्धी सम्पणूय व्र्वस्था सावयिलनक ऐन २०६३ ि दािाय गाउँपालिका खरिद 

लनर्िाविी २०७७ बिोलिि हुनेछ । 

१६. क्षजन्त्सी व्यवस्थापन : (१) कार्ायिर्िा प्राप्त प्रत्र्ेक लिन्सी सािरीको बलगयकिण गिी सािानको 

लवविण ि िलू्र् खिुाई िहािेखा परिक्षकिे स्वीकृत गिेको ढाँचािा िगत तर्ाि गिी अलभिेख 

िाख्नपुने छ । 

(२) लिन्सी शाखािे कार्ायिर्, वडा कार्ायिर्  स्वास््र् संस्था ि कृलष तथा पश ुसेवा केन्रका प्रत्र्ेक 

कोठािा भएका लिन्सी सािानको अलभिेख सोही कोठािा टाँस गनुयपने छ । 

(३) शाखािा िहकेा लिन्सी सािानको िियत सम्भाि गनुयपने भए सोको लिलखत िानकािी 

उपर्ोगकतायिे प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई लदन ुपनेछ  

(४) खचय भएि निाने प्रत्रे्क सािरीिा लिलन्स संकेत नम्बि उल्िेख गनुयपने छ । 
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(५) आलथयक वषय सिाप्त भएको ३ िलहना लभत्र गत वषयको िौज्दात, चाि ुवषयको खरिद, हस्तान्तिण 

भई प्राप्त सिानको अवस्था (सवतु, िियत गनुयपने,लििाि गनुयपने ि लिन्हा गनुयपने ) खोिी लिन्सी 

शाखािे लिन्सी प्रलतवेदन तर्ाि गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोलिि तर्ाि भएको प्रलतवेदनको आधाििा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत वा लनििे 

तोकेको अलधकृत कियचािीिे लिन्सी लनिीक्षण गिी िार् सझुाव सलहतको प्रवेदन पेश गनुयपदयछ । 

(७)  उपदफा (६)  बिोलििको प्रलतवेदन प्रिुख प्रशासकीर् अलधकृतिे छिफिको िालग 

कार्यपालिकाको बैठककिा पेश गनुयपने छ । 

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

हुनेछ । 

परिच्छेद ९ 

कानूनी मस्यौदा लेखन सम्बन्त्िमा 

१७. मस्यौदा लेखनको लाक्षग पारिश्रक्षमकको व्यवस्था :   (१) र्स  गाउँपालिकािा काननुी 

सल्िाहकािको दिबन्दी लसियना भई पदपलूतय नभएसम्िको िालग गाउँपालिकािा आवश्र्क पने 

लवलभन्न ऐन, लनर्िाविी, कार्यलवलध, लनदेलशका ि िापदण्ड आलदको  िस्र्ौदा तर्ािी / िेखन 

कार्य आन्तरिक िनशलक्तबाट गनुय / गिाउन पिेिा  नर्ाँ लनिायणका िालग प्रलत गोटाको   रु 

१००००। (दस हिाि)  ि संसोधन गनुयपिेिा प्रलत गोटाको  रु ५०००। (पाँच हिाि) का दििे 

उपिब्ध गिाउन सलकनेछ ।  

       (२) उपदफा (१) बिोलििको पारिश्रलिकको िालग िस्र्ौदाको रुपिा तर्ाि गरिएका काननुहरु 

गाउँकार्यपालिकाबाट पारित भई िािपत्रिा प्रकाशन भएको हुनपुनेछ ।  

 

परिच्छेद  १० 

क्षवक्षवि सम्बन्त्िमा 

१८. क्षनजी सक्षचवालय सम्बन्त्िी व्यवस्था :  अध्र्क्षको सलचवािर्िा सहर्ोगी व्र्वस्थापन गनय 

बढीिा २००००। (लवस हिाि ) ि उपाध्र्क्षको लनिी सलचवािर्को िालग १९५००। (उन्नाइस 

हिाि पाँच सर् ) िालसक खचय गनय सलकने छ । उक्त िकिषु्ट उपिब्ध गिाउन सलकने वा लनिी 

सलचवािर्को िालग कियचािी िाख्ने िध्रे् कुनै एक तरिकाबाट िात्र उपिब्ध गनय सलकने छ । 

१९. दुघमटना क्षबमा व्यवस्था : दिकि, एम्बिेुन्स ि चािपाङ्रे गाडी संचािनिा तोलकएका 

कियचािीहरुको िालग कार्ायिर्िे दघुयटना लबिा गिाउने छ । 
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२०. क्षनणमय गिी खचम गनुम पने :- कार्ायिर्िे स्वीकृत कार्यक्रि अन्तगयत कुनै पलन कार्यक्रि  

सञ्चािन गदाय सावयिलनक खरिद तथा आलथयक कार्यलवलध सम्बन्धी काननू बिोलिि अलधकाि 

प्राप्त अलधकािीबाट लनणयर् गिाएि िात्र सञ्चािन गनुयपने छ ।अलधकाि प्राप्त अलधकािीको 

स्वीकृलत बेगि गिेको कािकाव भकु्तानी गरिने छैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची १ 
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दफा -६, संग सम्बक्षन्त्ित 

 

 

दामाम गाउँपाक्षलका 
 

 

गाउँ कायमपाक्षलकाको कायामलय  

फारुलाचौि सल्यान कणामली प्रदेश नेपाल  

कायामलय कोड नं.:801066010  

दैक्षनक कायम सम्पादन क्षवविण (TIMESHEET )  

कायमलयको नाम: - कायमको 

क्षवविण: -  

 

काम गनेको नाम: - किाि नं.: -  

पद: -  

साल: - मक्षहना: - संकेत नं.: -  

                 

क्र.स. गते बाि 

कामको समय 

कायमस्थान 
कामको 

क्षवविण 

स्वीकृत 

गने  ....बजे 

देक्षख 

...बजे 

सम्म 

अवक्षि 

...घण्टा 

१                

२                

३                

४                

५                

६                

७                

     जम्मा             

    क्षनयक्षमत भुक्तानी हुने 

क्षदन/समय  

     

     अक्षतरिक्त भुक्तानी हुने 

क्षदन/समय  
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अनुसूची १ 

दफा -१०, संग सम्बक्षन्त्ित 

कममचािीको लाक्षग  माक्षसक इन्त्िन सुक्षविा  (क्षल.) 

क्र.स.  तह/ पद/ शाखा क्षडजेल पेट्रोल 

१ प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत (चािपारे ) ६०  ० 

२ प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 

(िोटिसाइकि ) 

० २० 

३ अलधकृत छैठौं   १५ 

 सहार्क स्ति पाचौं   १२ 

 सहार्कस्ति पाँचौ  १० 

 कार्यिर् सहर्ोगी    ५ 

    

 

इन्त्िन सुक्षविा पाउने आिाि   

पदालधकािी ि कियचािीको िालग कार्ायिर्िे उपिब्ध गिाएको वा आफ्नै सवािी साधन हुनपुने । 

िलहनाभिी लवदािा बसेको बेिा इन्धन उपिब्ध गिाइने छैन ।  

िालसका इन्धन कोटा सोही िलहना नलिएिा अको िलहना उपिब्ध गिाइने छैन । 

सवािी साधन संचािनको िगबकु भिी तोलकएको अलधकािीिे प्रिालणत गिेकाव हुन ुपनेछ ।  

कार्ायिर्को कािििा तोलकएको काििा उपिब्ध गिाइएको इन्धनिे नपगेुको ि कार्ायिर्को काििा 

खचय भएको प्रिाणको आधाििा प्रलतिाइिेि िोटिसाइकिको हकिा कचचीिा २५ लकिोलिटि 

दौडेको आधाििा सोधभनाय गिी लदन सलकने छ ।  

 

आज्ञािे  

अितृ खड्का 
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लन. प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 


