
 

 
 

                               निरे्दनिका सखं्या- १ 

  

 

 

 

 

फालेलङु गाउँपानलकाको काययसञ्चालि निरे्दनिका, २०७९ 
गाउँ काययपानलकाबाट स्वीकृत निनत : २०७९/०३/०६ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फालेलङु गाउँपानलका 

गाउँ काययपानलकाको कायायलय 

थोक्ललम्बा, पाँचथर 

१ ि.ं प्ररे्दि, िेपाल 

 



 

सूचिा तथा अनिलेख केन्द्र, गाउँ काययपानलकाको कायायलय, फालेलुङ गाउँपानलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर - 1 - 
 

फालेलङु गाउँपानलकाको काययसञ् चालि निरे्दनिका, २०७९ 

 

फालेलुङ गाउँपानलकाको कायय सञ् चालिलाई प्रिावकारी बिाउि, उपलव्ध स्रोत साधिको पररचालि एवं 
प्रयोगिा पारर्दनियता, नितव्यनयता र प्रिावकाररता ल्याई आनथयक सुिासि कायि गिय तथा उत्पार्दििुलक 
तथा प्रनतफलयुक्त क्षेत्रिा लगािी अनिवदृ्धि गिय स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को र्दफा १०२ 
बिोक्ििको अनधकार प्रयोग गरर गाउँ काययपानलकाले यो निरे्दनिका िारी गरेको छ ।  

पररच्छेर्द- १ 
सकं्क्षप्त िाि र प्रारम्ि 

१. सक्षक्षप्त िाि र प्रारम्िः- 
(क) यो निरे्दनिकाको िाि “फाललेङु गाउँपानलकाको काययसञ् चालि निरे्दनिका, २०७९” रहेको छ ।  

(ख) यो निरे्दनिका फालेलुङ रािपत्रिा प्रकानित िएको निनतरे्दक्ख लागु हुिेछ ।  

२. पररिाषा र व्याख्याः- द्धवषय वा प्रसंगले अको अथय िलागेिा यस निरे्दनिकािाः- 
(क) "कियचारी" िन्द्िाले गाउँ काययपानलकाको कायायलयिा काययरत कियचारीलाई ििाउँछ ।  

(ख) "प्रिासनिक खचय" िन्द्िाल े तलब, ित्ता, बठैक ित्ता, पोिाक, इन्द्धि, बीिा, नचयापाि, 
काययिाला/तानलि/गोष्ठी/सनेििार/दर्दवस िस्ता काययक्रि तथा अनतनथ सत्कार खचय लगायत हुिे  
रै्दनिक खचय ििाउँछ ।  

(ग) "पर्दानधकारी" िन्द्िाले गाउँ काययपानलकाका पर्दानधकारीहरुलाई ििाउिे छ । सो िव्र्दले गाउँ 
सिाका सर्दस्यहरुलाई सिेत ििाउँछ।   

(घ) "बठैक" िन्द्िाले गाउँ सिा वा गाउँ काययपानलका वा द्धवषयगत सनिनतहरु वा वडा सनिनत वा कुिै 
कािुिी वा िीनतगत ब्यवस्था बिोक्िि गदठत सनिनत वा काययर्दलहरुको बैठक सम्झिु पर्दयछ । 

(ङ) "िन्द्त्रालय" िन्द्िाल ेसष घीय िानिला तथा सािान्द्य प्रिासि िन्द्त्रालय सम्झिु पछय । 

(च) "गाउँपानलका" िन्द्िाले फालेलुङ गाउँपानलका, पाचँथरलाई सम्झिु पछय । 

(छ) "कायायलय" िन्द्िाल ेफालेलुङ गाउँपानलका, गाउँ काययपानलकाको कायायलयलाई सम्झिु पछय । 

पररच्छेर्द-२ 

बठैक तथा अन्द्य ित्ता सम्वन्द्धी व्यवस्था 
३. वठैकः (१) गाउँपानलकािा हुिे बैठकिा सहिागीहरुले सषघ तथा प्ररे्दि कािुििा तोदकएको अवस्थािा 

सोही बिोक्िि र सषघ तथा प्ररे्दि कािूििा ितोदकएको अवस्थािा रे्दहाय बिोक्िि बैठक ित्ता तथा 
अन्द्य सुद्धवधा पाउिेछि ्। 

(क) प्रचनलत कािूि तथा वाद्धषयक काययक्रि बिोक्िि गदठत सनिनत वा काययर्दलको बठैकका लानग 
िात्र वैठक ित्ता उपलव्ध गराउि सदकिेछ । 

(ख) सनिनत वा काययर्दल गठि गर्दाय िै बैठक ित्ता तथा खािा सुद्धवधा उपलब्ध गराउिे गरी निर्यय 
िएको अवस्थािा िात्र बठैक ित्ता तथा खािा सुद्धवधा उपलब्ध हुिेछ। कायायलयले काययसूची 
तोदकएको वा एिेण्डा दकटाि िएको द्धवषयिा िात्र बैठक राख्नु पिेछ । 
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(ग) काययप्रकृनत अिुसार सकेसम्ि नितव्ययी हुिे गरी बैठक राख्नु पिेछ । 
(घ) सनिनत वा काययर्दलका कूल सर्दस्य बाहेक सो] सषख्याको बढीिा पच्चीस प्रनतितले हुि आउिे 

सषख्यािा द्धवज्ञ, आिक्न्द्त्रत सर्दस्य वा कियचारीलाई िात्र यस निरे्दनिका बिोक्िि बैठक ित्ता 
उपलब्ध गराइिेछ।  

(ङ) न्द्यानयक सनिनतको नियनित बैठकलाई यस निरे्दनिकाको प्रयोििका लानग बठैक िानििे छैि। 

(२) उपर्दफा (१) िा िुिसुकै कुरा लेक्खएको िएता पनि कायायलय सियिा बसेको बैठकको बठैक ित्ता 
उपलब्ध गराइिे छैि।  

४. बठैक खचय सम्वन्द्धी ब्यवस्थाः (१) सनिनत तथा काययर्दलका पर्दानधकारी तथा कियचारीहरुल े रे्दहाय 
बिोक्िि प्रनतव्यद्धक्त बैठक ित्ता पाउिे छि ।  

(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतको अध्यक्षतािा हुिे बैठकिा प्रनत वैठक 
रु.एक हिार पाँच सय िात्र,  

(ख) अन्द्य पर्दानधकरी वा कियचारीको अध्यक्षतािा हुिे बैठकिा प्रनत बैठक रु.एक हिार िात्र, 
(ग) यस नियििा िुिसुकै कुरा लेक्खएको िएतापनि एक व्यद्धक्तले एक दर्दििा बढीिा र्दईु वटा 

बैठकको िात्र बठैक ित्ता उपलब्ध गराइिेछ । 
(घ) बैठक ित्तािा नियिािुसार कर कट्टी हुिेछ ।  

(२) बैठकिा सहिागी व्यद्धक्तहरुको पािी तथा खािा खचय वापत बढीिा प्रनत व्यद्धक्त र्दईु सय पचास 
रुपैया ँसम्ि खचय गिय सदकिे छ । 

५. अिगुिि सम्वन्द्धी ब्यवस्थाः (१) सनिनत, काययर्दलका पर्दानधकारी तथा कियचारीहरुले योििा तथा 
काययक्रि, अन्द्य नियिि तथा नियन्द्त्रर् सम्बक्न्द्ध कायय गियको लानग अिुगिििा िाँर्दा सो को 
प्रनतवेर्दि सिेत संलग्ि राखी प्रनतव्यद्धक्त रु.१,०००।– सम्ि अिुगिि ित्ता र खािा खचय उपलब्ध 
गररिेछ ।  

पररच्छेर्द-३ 

खािा तथा अनतनथ सत्कार खचय सम्बन्द्धी व्यवस्था 
५. खािा खचयः रे्दहायको अवस्थािा गाउँपानलकािा काययरत कियचारीलाई खािा खचय उपलव्ध गराउि 

सदकिेछ । 
(क)  कायायलय सियिा सम्पार्दि हुि िसलिे ििी प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतले तोकेको निदर्दयष्ट 

कािको लानग िात्र कायायलय सिय अनघ वा पनछ बैठक राख्न वा कायायलयको अन्द्य काििा 
लगाउि सदकिेछ । प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतको स्वीकृनत द्धबिा राक्खएको बैठकको बैठक ित्ता, 
खािा खचय िुक्तािी हुिे छैि । कायायलय सिय वाहेक कक्म्तिा र्दईुघण्टा अनतररक्त सिय कायय 
गरेको अवस्थािा िात्र खािा खचय गिय उपलब्ध गराइिेछ ।  

(ख)  अनतररक्त सियिा काि गिुय पिे िएिा रे्दहाय विोक्िि खािा तथा खािा खचय उपलब्ध गराउि 
वा सो बराबरको खािा तथा खािा खचय गिय सदकिेछ । 
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(१) सावयिनिक द्धवर्दाको दर्दि िए प्रनतदर्दि प्रनतव्यद्धक्त बढीिा छ सय रुपैंया िात्र ।  

(२) कायायलय खुल्िे दर्दि िए प्रनतदर्दि प्रनतव्यद्धक्त बढीिा तीि सय रुपैंया िात्र । 
(३) आठ घण्टा िन्द्र्दा बढी अवनध निरन्द्तर बठैक बसेको अवस्थािा खािा खचयिा थप पचास 

प्रनतित सम्ि िुक्तािी गिय सदकिेछ।  

(ग) न्द्यानयक सनिनतको बैठक बसेको दर्दि न्द्यानयक सनिनतका सर्दस्या तथा सहिागी कियचारीहरुल े
र्दफा ४ को उपर्दफा (२) बिोक्िि खािा खचयको सुद्धवधा पाउिे छि ्।  

(घ) यस र्दफािा िुिसुकै कुरा लेक्खएको िएतापनि रासि वापतको सुद्धवधा नलएका वा बैठक ित्ता प्राप्त 
गरेका कियचारीले खािा खचयपाउिे छैि । 

६. नचयापाि र अनतनथ सत्कार खचयः 
(१)  नचयापाि तथा अनतनथ सत्कार बापत  रे्दहाय बिोक्ििका पर्दानधकारीले रे्दहाय बिोक्ििको 

रकििा िबढ्िे गरी प्ररे्दि कािुि बिोक्िि िानसक रुपिा द्धवद्धवध खचयको आरे्दि दर्दि सलिेछि ्।  

(क) अध्यक्षले रु.पन्द्र हिार िात्र, 

(ख) उपाध्यक्षले रु.र्दि हिार िात्र, 
(ग)  गाउँ काययपानलकाको कायायलयले रु.र्दि हिार िात्र, 
(घ)  वडाअध्यक्ष तथा वडा कायायलयले रु.पाँच हिार िात्र । 

(२)  उपर्दफा (१) बिोक्ििको रकििा िबढ्िे गरी कायायलय व्यवस्थापि गिे कियचारीले क्िम्िा नलई 
सम्बक्न्द्धत पर्दानधकारीको अिुिनतले कायायलय प्रयोििका लानग िात्र खचयको आरे्दि दर्दि पाउिेछ।   

(३) उपर्दफा (१) र  (२) िा उल्लेक्खत सीिा िन्द्र्दा बढीको खचयको आरे्दि िएको अवस्थािा आधार र 
औनचत्य सदहत गाउँ काययपानलका बठैकिा पेि गिुय पिेछ । गाउँ काययपानलकाको स्वीकृनत ििई 
त्यस्तो रकि िुक्तािी गररिेछैि । 

पररच्छेर्द ४ 

रै्दनिक ित्ता तथा भ्रिर् खचय सम्वन्द्धी व्यवस्था 
७. रै्दनिक ित्ता तथा भ्रिर् खचयः कियचारील ेसषघीय कािूि बिोक्ििको र्दरिा रै्दनिक तथा भ्रिर् ित्ता 

पाउिेछि ्। पर्दानधकारीको रै्दनिक तथा भ्रिर् ित्ता सम्बन्द्धी व्यवस्था प्ररे्दि कािूि बिोक्िि हुिेछ । 
रै्दनिक तथा भ्रिर् ित्ता सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था रे्दहाय बिोक्िि हुिेछः 
(१) साधारर्तया गाउँपानलकाका पर्दानधकारी तथा कियचारी सम्वक्न्द्धत कािको लानग दफल्डिा खदटिु, 

खटाउिु पर्दाय वा अिुगिि तथा सुपरीवेक्षर् गिुय पर्दाय भ्रिर् आरे्दि स्वीकृत गराएर िात्र िािु 
पिेछ । स्वीकृत भ्रिर् आरे्दि द्धबिा भ्रिर् खचय तथा रै्दनिक ित्ता िुक्तािी गररिे छैि।  

(२) रे्दहायका पर्दानधकारीले भ्रिर् वा कािको उदे्दश्य, अवनध र भ्रिर् गिे साधि तोकी भ्रिर् आरे्दि 
स्वीकृत गिय सलिेछि।  

(क)  अध्यक्ष - ३ (तीि) दर्दि सम्िको अध्यक्ष आफैं ले र सो िन्द्र्दा बदढ दर्दिको गाउँ 
काययपानलकाले स्वीकृत वा अिुिोर्दि गिुयपिेछ ।  

(ख) उपाध्यक्ष - २ (र्दईु) दर्दि सम्िको अध्यक्षलाई िािकारी गराएर आफैं ले र सो िन्द्र्दा बदढ 
दर्दिको अध्यक्षले स्वीकृत गिुयपिेछ । 
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(ग) प्रिुख प्रिासकीय अनधकृत – अध्यक्ष,  

(घ) वडा अध्यक्ष र अन्द्य सर्दस्यहरु - अध्यक्ष 

(ङ) प्रिुख प्रिासकीय अनधकृत बाहेकका अन्द्य कियचारीहरु – प्रिुख प्रिासकीय अनधकृत  

(३) उपर्दफा (१) िा िुिसकैु कुरा िएतापनि क्िल्लाको क्षेत्रबादहर भ्रिर् गिुय पर्दायको अवस्थािा 
अध्यक्षको भ्रिर् आरे्दि गाउँ काययपानलकाबाट स्वीकृत गराउिु पिेछ । 

(४) प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतको सात दर्दि िन्द्र्दा बढी अवनधको क्िल्ला क्षते्रबादहरको भ्रिर् गिुय पिे 
अवस्थािा संघीय िानिला तथा सािान्द्य प्रिासि िन्द्त्रालय तथा प्ररे्दिको प्रिुख सनचवलाई 
िािकारी पिेछ ।  

(५) पर्दानधकारी तथा कियचारीको द्धवरे्दि भ्रिर् सम्वन्द्धी व्यवस्था सष घीय कािूि बिोक्िि हुिेछ ।  

(६) कायायलयको कािको निलनिलािा बास बस्िे गरी कायायलय रहेको स्थािबाट कम्तीिा र्दि 
दकलोनिटर बादहरको क्षेत्रिा भ्रिर् वा काििा खदटएको कियचारीहरुले िेपाल सरकारले तोकेको र्दर 
र प्रदक्रया बिोक्ििको रै्दनिक ित्ता तथा भ्रिर् खचय पाउिेछि ्। 

तर, पर्दानधकारी तथा कियचारीले भ्रिर् गर्दाय सरकारी सवारी साधि प्रयोग िएको 
अवस्थािा यातायात खचय पाईिे छैि । सावयिनिक सवारी साधििा भ्रिर् गिुय परेिा प्रचनलत 
िाडार्दर बिोक्ििको रकि उपलव्ध गराईिेछ । 

(७) भ्रिर् खचय सम्वन्द्धी फरफारक गिय वा िुक्तािी िाग गर्दाय अनिवायय रुपिा भ्रिर् प्रनतवेर्दि 
कायायलयिा पेि गिुय पिेछ । 

(८) सात दर्दि िन्द्र्दा बढी अवनधको लानग पर्दानधकारी वा कियचारीलाई भ्रिर् वा काि खटाउिु पिे 
िएिा भ्रिर् आरे्दि स्वीकृत गिे पर्दानधकारीले त्यसको स्पष्ट कारर् खोली आफूिन्द्र्दा एक तह 
िानथको अनधकारीको स्वीकृनत नलई भ्रिर् आरे्दि स्वीकृत गिुय पिेछ। 

तर, सात दर्दििन्द्र्दा बढी अवनधको लानग काि खटाउँर्दा एक तहिानथको पर्दानधकारीको 
स्वीकृनत नलिु पिेछ । 

(९) सरकारी खचयिा भ्रिर् गिे पर्दानधकारी वा कियचारीले सम्िव िएसम्ि दकफायती र कि खनचयलो 
बाटो वा सवारी साधि प्रयोग गरी भ्रिर् गिुयपिेछ । 

(१०) रै्दनिक भ्रिर् ित्ता उपिोग गिे कियचारीले रै्दनिक ित्ता उपिोग गरेको अवनधिर दफल्ड ित्ता वा 
अन्द्य कुिै दकनसिको ित्ता पाउिे छैि । 

(११) कुिै पर्दानधकारी वा कियचारीले भ्रिर् वा काििा रहेको अवनधिा द्धबर्दा बसेिा त्यसरी द्धबर्दािा 
बस्र्दाको अवनधिा नििल ेयस कािुि बिोक्िि पाउिे रै्दनिक ित्ता, भ्रिर् खचय पाउिे छैि । 

(१२) भ्रिर्िा खदटिे पर्दानधकारी तथा कियचारीको भ्रिर् अनिलेख खाता कायायलयले  व्यवक्स्थत रुपिा 
राख्नु पिेछ ।  

(१३) यस र्दफािा अन्द्यन्द्त्र ििुसुकै कुरा लेक्खएको िएतापनि स्थािीय तहका पर्दानधकारी तथा 
कियचारीको भ्रिर् सम्वन्द्धी अन्द्य व्यवस्था िेपाल सरकारको भ्रिर् खचय नियिावली बिोक्िि 
हुिेछ ।  
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पररच्छेर्द-५ 

पारवहि तथा ईन्द्धि सदु्धवधा सम्बन्द्धी व्यवस्था 
८. पारवहि सदु्धवधाः- 

(१) कायायलयले प्ररे्दि कािुि बिोक्िि अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई उपलब्ध िए सम्ि एक/एक वटा 
चारपाष र ेसवारी साधि उपलव्ध गराउिे छ । 

(२) कायायलयिा उपलब्ध सवारी साधि कियचारीको क्िम्िवेारी र नििहरुल े सम्पार्दि गिुयपिे कायय 
चापको आधारिा सिन्द्यानयक रुपिा उपलब्ध गराउिे क्िम्िेवारी प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतको 
हुिेछ । प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतले कायायलयको िाििा रहेको तथा िाडािा नलई वा अन्द्य कुिै 
तररकाले कायायलयले प्रयोगिा ल्याएको सवारी साधि सरकारी कािको लानग िात्र प्रयोगिा ल्याउिे 
व्यवस्था निलाउिु पिेछ । 

(३) कायायलयले प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतलाई कायायलयको कािको प्रयोििको लानग उपलब्ध िए 
सम्ि एक चारपाष रे सवारी साधि उपलव्ध गराउिे छ । चारपाषरे सवारी साधि उपलब्ध गराउि 
िसलिे रे्दक्खएिा एक वटा िोटरसाईकल उपलब्ध गराउिेछ ।  

(४) कायायलयले वडा अध्यक्ष तथा गाउँ काययपानलकाको प्रवक्तालाई उपलब्ध िए सम्ि एक वटा 
िोटरसाईकल उपलव्ध गराउिे छ । सरकारी सवारी साधि तोदकएको पर्दानधकारी वा कियचारी 
वाहेक अन्द्य अिनधकृत व्यद्धक्तले प्रयोग गिय पाउिे छैि । यदर्द अिनधकृत व्यद्धक्तले प्रयोग गरेको 
पाईएिा स्थािीय प्रिासिको सहयोगिा प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतको आरे्दििा पक्राउ गिय 
सदकिेछ ।  

(५) कायायलयिा सवारी साधिको उपलव्धता ििएिा आनथयक वषयको प्रारम्िि ै िापर्दण्ड तय गरी 
कायायलयले न्द्यूिति िूल्यिा क्िप/कार िाडािा नलि सलिेछ।  

(६) कायायलयका िहािाखा/िाखा/उप-िाखा प्रिुखलाई कायायलयबाट उपलब्ध िएसम्ि सवारी साधिको 
व्यवस्था गररिेछ । 

(७) कुिै पर्दानधकारी वा कियचारीले सरकारी सवारी साधि कायायलयको काि बाहेक अन्द्य प्रयोिििा 
प्रयोग गिय पाइिे छैि । सरकारी सवारी साधिको दहफाित गरी सुरक्क्षत राख्नु सम्वक्न्द्धत सवारी 
साधि बुझी नलिे कियचारी वा पर्दानधकारीको क्िम्िेवारी हुिेछ । सावयिनिक द्धवर्दाको दर्दि 
कायायलयबाट उपलब्ध गराइएको सवारी पास द्धबिा कायायलयको सवारी साधि सञ् चालि गिय पाइिे 
छैि ।  

(८) कायायलयले कािुि बिोक्िि सवारी साधिको रािस्व नतिे,  द्धबिा गिे, प्रर्दषुर् िाँच गरी सवारी 
साधि चुस्त र्दरुुस्त राख्ने व्यवस्था निलाउिेछ। 

(९) सरकारी सवारी साधि प्रयोग गिे कियचारीलाई नििले प्रयोग गरेको सवारी साधिको लानग प्रिुख 
प्रिासकीय अनधकृतबाट िियत आरे्दि स्वीकृत गरर िियत द्धवल बिोक्िि बढीिा कार/क्िपको 
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वाद्धषयक र्दईु लाख पचास हिार रुपयैाँिा र िोटरसाईकल वा स्कूटरको लानग वाद्धषयक पचास हिार 
रुपयैाँिा िबढ्िे गरी िियत खचय उपलव्ध गराईिे छ । सरकारी सवारी साधि तोदकएको 
पर्दानधकारी वा कियचारी वाहेक अिनधकृत व्यद्धक्तले सञ्चालि गरेको कायायलयलाई िािकारी िएिा 
टुट, फुट, िियत सम्िारका कायय गिे क्िम्िेवारी सवारी बुक्झनलिेको हुिेछ ििे कायाययले गिय 
सलिेछैि । यस िन्द्र्दा बढी रकिको सवारी साधिको िियत सम्िार बापतको रकि िुक्तािी गिुय 
पिे अवस्थािा गाउँ काययपानलकाको निर्यय बिोक्िि िात्र हुिेछ।  

(१०) सरकारी सवारी साधििा नििी िम्वर प्लेट राख् ि पाइिे छैि साथै सवारी चालक अिुिनतपत्र प्राप्त 
िगरेको पर्दानधकारी वा कियचारीलाई सवारी साधि उपलब्ध गररिेछैि । यदर्द यस निरे्दनिकािा 
तोदकए बिोक्िि सवारी साधि प्राप्त गिय योग्य िएको िरे्दक्खएिा यो निरे्दनिका लागु हुिु िन्द्र्दा 
अनघ उपलब्ध गराईएका सवारी साधिहरु स्वत कायायलयिा दफताय गिुयपिेछ ।  

९. इन्द्धि सदु्धवधाः 
(१) सरकारी तथा नििी सवारी साधि प्रयोग गरी नियनित रुपिा कायायलयिा आउिे पर्दानधकारी तथा 

कियचारीलाई अिुसूची-१ बिोक्ििको इन्द्धि सुद्धवधा उपलब्ध हुिेछ । तोदकएको कोटा िन्द्र्दा बढी 
इन्द्धि खपत िएिा प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतले आवश्यक िाचँबुझ गरी ििानसब रे्दखेिा िात्र 
थप इन्द्धिको बील िुक्तािी गिय सलिेछ ।  

(२) नििी सवारी साधि प्रयोग गिे]{  पर्दानधकारी वा कियचारीहरुले इन्द्धि सदु्धवधा नलि चाहेिा आफुले 
प्रयोग गरेको सवारी साधिको ब्लु बुकको छायाँप्रनत र सवारी चालक अिुिनतपत्र प्रनतनलद्धप 
अनिवायय रुपिा कायायलयिा पेि गिुय पिेछ । ब्लूबुकको र सम्बक्न्द्धत कियचारीको िाििा रहेको 
सवारी चालक अिुिनतपत्रको छायाँप्रनत पेि िगरे सम्ि इन्द्धि वापतको सुद्धवधा उपलब्ध गराइिे 
छैि ।  

(३) द्धवद्युत आपूनतयिा अवरोध आउँर्दा गाउँ काययपानलकाको कायायलय तथा वडा कायायलयिा रहेको 
िेिेरेटर आवश्यकता अिुसार तोदकएको अनधकारीको आरे्दििा इन्द्धि उपलब्ध गरर सञ्चालि 
गररिेछ ।  

(४) कायायलयले इन्द्धि सुद्धवधा द्धवतरर्को अनिलेख अद्यावनधक गरी राख्नु पिेछ । 
१०. सवारी साधि सम्वन्द्धी अन्द्य व्यवस्थाः   

(१) सवारी साधिको सुद्धवधा प्राप्त गिे वा उपलव्ध गराउिु पिे पर्दानधकारी तथा कियचारीलाई 
कायायलयिा उपलब्ध सवारी साधि प्रयोग गिे व्यवस्था निलाइिेछ । कायायलयिा सवारी साधि 
उपलब्ध ििएको अवस्थािा कायायलयिा श्रोत उपलब्धताको अवस्था हेरी रे्दहाय विोक्ििको 
िापर्दण्डनित्र रही सवारी साधि खररर्द गिय सदकिेछ । 
(क) रािपत्राक्षकत ततृीय श्ररे्ीका प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतलाई पचास लाख सम्िको सवारी 

साधि वा िोटरसाईकल तथा स्कुटर २५० नस. नस. सम्ि । 

(ख) वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्तालाई िोटरसाईकल तथा स्कुटर २०० नस. नस. सम्ि । 
(ग) िहािाखा/िाखा/उप-िाखा प्रिुखलाई िोटरसाईकल तथा स्कुटर २०० नस. नस. सम्ि । 

(२) कायायलयका सवारी साधि नियनित रुपिा िियत सम्िार गरी चालु हालतिा राख्नुपिेछ । 
कायायलयबाट ियाँ सवारी साधि खररर्दलाई निरुत्साहि गररिेछ। कायायलयले ियाँ सवारी साधि 
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खररर्द गिुय पिे अवस्थािा ईलेक्लिकल तथा वातावरर् िैत्री सवारी साधि खररर्द तथा प्रयोगिा 
िोड दर्दइिेछ। 

 

 

 

पररच्छेर्द-६ 
सञ् चार, पोिाक, प्रोत्साहि ित्ता सम्वन्द्धी व्यवस्था 

११. गाउँपानलकाका पर्दानधकारीको सञ् चार, पोिाक, तथा अन्द्य ित्ता: गाउँपानलकाका पर्दानधकारीको सञ्चार, 
पोिाक, तथा अन्द्य ित्ता प्ररे्दि कािुििा िए विोक्िि हुिेछ । 

१२. पत्रपद्धत्रका तथा सञ् चार सदु्धवधाः 
(१) कायायलयले पर्दानधकारी तथा कियचारीलाई स्रोतको उपलब्धता हेरी पत्रपद्धत्रका तथा ईन्द्टरिेट खररर्द 

गरी उपलव्ध गराउि सलिछे । 

(२) प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतलाई िानसक र्दईु हिार रुपयैाँिा िबढाई सञ् चार सदु्धवधा वापतको रकि 
वा िोबाइल ररचाियको सदु्धवधा उपलब्ध गराइिेछ । 

(३) कायायलयिा ल्याण्ड लाईि टेनलफोि ििएको अवस्थािा िहािाखा/िाखा/उप-िाखा प्रिुख, वडा-
सनचव, स्वास््य चौकी प्रिुखलाई िानसक बढीिा पाचँ सय रे्दक्ख एक हिार रुपैयाँिा िबढाई तथा 
अन्द्य सहायक स्तरका कियचारीहरुलाई िानसक बढीिा तीि सय रे्दक्ख पाँच सय रुपैंयािा िबढाई 
सञ्चार सुद्धवधा वापतको रकि वा िोबाईल ररचाियको सुद्धवधा उपलब्ध गराइिेछ ।  

(४) कायायलयबाट उपलव्ध िएको सञ् चार खचय कायायलयको प्रयोििको लानग िात्र प्रयोग गिुयपिेछ 
अन्द्यथा उपलब्ध गररिेछैि । 

१३. पोिाक ित्ता: गाउँपानलकाका कियचारीलाई प्रत्येक वषयको चतै्र िदहिािा पोिाक ित्ता वापत िेपाल 
सरकारका कियचारीले पाए सरहको रकि उपलब्ध गराइिेछ ।  

पररच्छेर्द-७ 
तानलि/गोद्धष्ठ/सेनििार/काययिाला/दर्दवस सचंालि 

१४. तानलि/गोद्धष्ठ/सेनििार/दर्दवस  

(१) वाद्धषयक काययक्रि तथा विटेिा सिावेि िएका  तानलि/गोद्धष्ठ/सेनििार/दर्दवस िस्ता काययक्रिहरु 
उपलब्ध िएसम्ि सरकारी हलिा िै सञ्चालि गररिेछ । 

(२) स्वीकृत वाद्धषयक काययक्रि अन्द्तगयत सञ्चालि हुिे काययक्रििा प्रनिक्षक, स्रोत व्यद्धक्त, सहिागी तथा 
काययपत्र प्रस्तुत कतायको पाररश्रनिक िुक्तािी रे्दहाय बिोक्िि हुिेछ; 
(क)  प्रनिक्षक तथा काययपत्र प्रस्तुतकतायले रै्दनिक र्दईु सेसिको िुक्तािी नलि सलिेछि ्तथा कक्षा 

अवनध कक्म्तिा डेड घण्टाको हुिुपर्दयछ । प्रनत सेसि रु. र्दईुहिार रुपैया र काययपत्र तयारी रु. 
एक हिार सम्ि िुक्तािी गिय सदकिेछ। 
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(ख) काययक्रि संचालि गिे स्थािीय तह िन्द्र्दा वादहरबाट प्रनिक्षक तथा स्रोत व्यद्धक्त 
बोलाउिुपरेिा नििलाई नियिािुसार आतेिाते यातायात खचय र रै्दनिक ित्ता तथा काययपत्र 
नििायर् र सेसि सञ्चालि ित्ता उपलव्ध गराईिे छ । 

(ग) तानलि/गोद्धष्ठ/सनेििार/काययिाला िस्ता काययक्रििा  पािी तथा खािाको लानग प्रनतव्यद्धक्त 
प्रनतदर्दि बढीिा तीिसय पचास  रुपयैाँ र खािा खुवाउिुपिे अवस्था िए खािा बापत बढीिा 
पाँच सय रुपयैाँ सम्ि खचय गिय सदकिेछ । 

(घ)  काययक्रििा सहिगीहरुका लानग तानलि/गोष्ठी िसलन्द्र्द बापत सात कायय दर्दि सम्िको लानग  

प्रनत सहिागी बढीिा र्दईु सय पचास रुपयैाँको तानलि/गोष्ठी िसलन्द्र्द सािारी खररर्द गरी 
उपलब्ध गराउि सदकिेछ । 

(ङ) संयोिक ित्ता प्रनतदर्दि एक हिार रुपैया,ँ सहयोगी ित्ता प्रनतव्यद्धक्त पाँच सय रुपयैा ँ तथा 
द्धवद्धवध खचय (प्रिार् पत्र,  सरसफाई, व्यािर आदर्द ७ काययदर्दिको अिुपातिा) पाँच हिार रुपयैा ँ
सम्ि खचय गिय सदकिेछ । 

(च)  सकेसम्ि सरकारी छात्रा/छात्रवासिा वसोबासको  व्यवस्था गिुय पछय । यसका लानग घर 
िाडािा नलि पाईिे छैि । रै्दनिक ित्ता पाउिे वाहेक व्यद्धक्तगत पहलिा वास वस्िु परेिा प्रनत 
सहिानग रै्दनिक एक हिार रुपयैाँका र्दरले आवास ित्ता उपलव्ध गराउि सदकिेछ । 

(छ) पाँच दकलोनिटर टाढाबाट आउिु पिे सहिागीहरुलाई सावयिनिक यातायात बापतको खचय 
उपलव्ध हुिेछ । आवासीय काययक्रििा एकपटकको िात्र आतेिाते सुद्धवधा उपलब्ध गराइिे छ 
। 

(ि) प्रनतवेर्दकको पाररश्रनिक एक दर्दिको एक हिार रुपयैाँको र्दरले उपलव्ध गराउि सदकिेछ 
।प्रनतवेर्दि पेि गररसकेपनछ िात्र यस्तो रकि िुक्तािी हुिेछ । प्रनत काययक्रि तीि हिार 
रुपयैाँिा िवढ्िे गरी प्रनतवेर्दि तयारी खचय िुक्तािी दर्दि सदकिेछ । कसैल े पनि र्दोहोरो 
सुद्धवधा नलि पाउिेछैि । 

(३) प्राद्धवनधक द्धविेषज्ञ आवश्यक पिे वा सेसि सञ्चालि गिे आधािन्द्र्दा बढी द्धवषय द्धवज्ञ बादहरबाट 
नलिु पिे अवस्थािा वा आवासीय रुपिा सञ्चालि गिुयपिे काययक्रि कायायलयबाट सोझ ै 
सञ्चालि गिय िसदकिे िएिा प्रचनलत सावयिनिक खररर्द सम्बन्द्धी कािूि बिोक्ििको प्रकृयाबाट 
सेवा खररर्द गरी तालीि गोष्ठी िस्ता काययक्रि सञ्चालि गिय सदकिेछ। 

पररच्छेर्द-८ 

पािी, द्धबिुली, टेनलफोि तथा घरिाडा सम्बन्द्धी व्यवस्था 
१५. पािी,  द्धबिुली, टेनलफोि तथा घरिाडा 

(१) कायायलय तथा पर्दानधकारीले पािी,  द्धविुली, टेनलफोि िस्ता सुद्धवधाको प्रयोगिा नितव्यनयता 
अपिाउिु पिेछ । 

(२) कायायलयले पािी, द्धबिुली तथा टेनलफोिको द्धवल सियिै िुक्तािी गरी िररवािा िनतिे र छुट 
सुद्धवधा नलिे व्यवस्था निलाउिु पिेछ । 

(३) कायायलयको कािका बाहेक अिावश्यक रुपिा द्धबिुली र टेनलफोि प्रयोग गिुय हुरै्दि । 



 

सूचिा तथा अनिलेख केन्द्र, गाउँ काययपानलकाको कायायलय, फालेलुङ गाउँपानलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर - 9 - 
 

(४) कायायलय प्रयोििका लानग बाहेक घरिाडािा नलइिे छैि।कायायलयिा उपलब्ध स्थािले िपुग हुिे 
अवस्थािा कारर् सदहत काययपानलकाको निर्ययबाट कायायलयको कािको लानग घरिाडािा नलिु 
पिेछ। 

(५) कायायलयको लानग घरिाडािा नलिु पिे अवस्थािा प्रचनलत सावयिनिक खररर्द ऐि तथा सावयिनिक 
खररर्द नियिावली बिोक्ििको प्रदक्रयाबाट घरिाडािा नलइिेछ। 

पररच्छेर्द- ९ 

खररर्द तथा क्िन्द्सी व्यवस्थापि 

१६. खररर्द सम्वन्द्धी व्यवस्था : 
(१) प्रिुख प्रिासकीय अनधकृत वा नििले तोकेको अनधकृत कियचारीको नलक्खत आरे्दि द्धबिा कसलै े

कुिै िालसािाि खररर्द गिय, गराउि हँुरै्दि । 
(२) िालसािाि खररर्द सम्बन्द्धी कारबाही िुरु गिुय अनघ खररर्द एकाइले िहािाखा, िाखा, उप-िाखाबाट 

आवश्यक पिे वस्तुहरुको िाग सषकलि गरी प्रिुख प्रिासकीय अनधकृत वा नििले तोकेको 
अनधकृत कियचारीबाट आवश्यक पिे वस्तुहरुको कूल िाग स्वीकृत गराउिु पिेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोक्ििको खररर्द िागिा रे्दहायका कुरा उल्लेख िएको हुिु पिेछ: 

(क) िालसािािको प्रकार, गुर्स्तर, पररिार् सम्बन्द्धी द्धववरर्, 

(ख) िालसािाि आवश्यक पिे सिय, 

(ग) खररर्दको अिुिानित िूल्य, र 

(घ) िूल्य व्यहोररिे स्रोत । 

(४) खररर्दको लानग आवश्यक बिेट व्यवस्था ििई खररर्द कारबाही िुरु गिुय हँुरै्दि । 

(५) कायायलयले साधारर्तया पेश्कीलाई निरुत्सादहत गिुयपिेछ । पेश्की फर्छ्यौट िगरी र्दोहोयायएर 
पेश्की रकि दर्दइिे छैि । पेश्की रकि सियिै फर्छ्यौट गिुय प्रत्येक कियचारीको कतयव्य हुिेछ। 

(६) खररर्द सम्बन्द्धी सम्पूर्य व्यवस्था सावयिनिक खररर्द ऐि, २०६३ तथा सावयिनिक खररर्द 
नियिावली, २०६४ बिोक्िि हुिेछ । 

१७. क्िन्द्सी व्यवस्थापि : 
(१) कायायलयिा प्राप्त प्रत्येक क्िन्द्सी सािरीको वगीकरर् गरी सािािको द्धववरर् र िूल्य खुलाई 

िहालेखा परीक्षकले स्वीकृत गरेको ढाचँािा लगत तयार गरी अनिलखे राख्नुपिेछ l 

(२) िहािाखा/िाखा/उप-िाखािा रहेको कुिै िालसािाि िियत सम्िार गिुयपिे िए सोको नलक्खत 
िािकारी उपयोगकतायले प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतलाई दर्दिुपिेछ । 

(३) गाउँपानलकाको प्रत्येक िहािाखा/िाखा/उप-िाखा तथा वडा कायायलयका प्रत्येक कोठािा िएका 
क्िन्द्सी सािािको अनिलेख सोही कोठािा टाँस गिुयपिेछ । 

(४) खचय िएर ििािे प्रत्यके क्िन्द्सी सािरीिा क्िन्द्सी सष केत िम्बर उल्लखे गिुयपिेछ । 
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(५) आनथयक वषय सिाप्त िएको ३ िदहिा नित्र गतवषयको िौज्र्दात, चाल ुवषयको खररर्द, हस्तान्द्तरर् 
िई प्राप्त सािािको पररिार् र िूल्य एवि ्सािािको अवस्था (सबुत, िियत गिुयपिे, नललाि 
गिुयपिे र निन्द्हा गिुयपिे) खोली क्िन्द्सी िाखाले क्िन्द्सी प्रनतवेर्दि तयार गिुयपिेछ । 

(६) उपर्दफा (५) बिोक्िि तयार िएको प्रनतवेर्दिको आधारिा प्रिुख प्रिासकीय अनधकृत वा नििल े
तोकेको अनधकृत कियचारीले क्िन्द्सी निरीक्षर् गरी राय सुझाब सदहतको प्रनतवेर्दि प्रिुख 
प्रिासकीय अनधकृतलाई दर्दिुपिेछ । 

(७) उपर्दफा (६) बिोक्ििको प्रनतवेर्दि प्रिुख प्रिासकीय अनधकृतले छलफलका लानग काययपानलकाको 
बैठकिा पेस गिुयपिेछ । 

(८) क्िन्द्सी व्यवस्थापि सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था प्रचनलत आनथयक काययद्धवनध ऐि तथा नियिावली 
बिोक्िि हुिेछ l 

पररच्छेर्द-१० 
द्धवद्धवध 

१८. नििी सनचवालय सम्बन्द्धी व्यवस्था:-(१) अध्यक्षको नििी सनचवालयिा सहयोगी व्यवस्थापि गिय 
बढीिा गाउँपानलकाको लानग अठार हिार रुपयैाँ िानसक खचय र उपाध्यक्षको लानग पन्द्र हिार रुपयैा ँ
िानसक खचय गिय सदकिे छ । उक्त रकि एकिुष्ठ रकि उपलब्ध गराउिे वा नििी सनचवालयको लानग 
कियचारी राख्ने िध्ये कुिै एक तररकाबाट िात्र खचय गिय सदकिेछ । 

१९. र्दघुयटिा द्धविा व्यवस्था:- र्दिकल, एम्बुलेन्द्स, िगरबस, ब्याक-हो लोडर तथा िोटरसाईकल 
सञ् चालिको काििा तोदकएका कियचारीको लानग कायायलयले र्दघुयटिा बीिा गराउिेछ।  

२०. निर्यय गरी खचय गिुय पिे- कायायलयल ेस्वीकृत काययक्रि अन्द्तगयत कुिै काययक्रि, तालीि, गोष्ठी आदर्द 
सञ्चालि गर्दाय सावयिनिक खररर्द तथा आनथयक काययद्धवनध सम्बन्द्धी कािूि बिोक्िि अनधकारप्रपाप्त 
अनधकारीबाट निर्यय गरेर िात्र सञ्चालि गिुय पिेछ। अनधकारप्राप्त अनधकारीको स्वीकृनत बेगर गरेको 
खचय िुक्तािी गररिे छैि।  

२१. यस ै बिोक्िि हुिेः- यो निरे्दनिका लागु हुिुिन्द्र्दा अनघ कायायलयबाट िए गरेका सम्पूर्य काि 
कारवाहीहरु यसै निरे्दनिका बिोक्िि िए गरेका िानििेछ ।  

२२. खारेिी र सिंोधिः- यस निरे्दनिकाको िुिसुकै र्दफा आवश्यकता अिुसार गाउँ काययपानलकाले खारेि 
तथा संिोधि गिय सलिेछ । 
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अिसुचूी-१ 

नियि ९ को उपनियि (१) सगँ सम्बक्न्द्धत 
   पर्दानधकारी तथा कियचारीको लानग िानसक इन्द्धि सदु्धवधा  

 इन्द्धि (पेिोल/दडिेल नलटरिा) 

क्र.सं. तह/ पर्द गाउँपानलका क्िल्ला नित्र तथा बादहर 
१. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रिुख प्रिासकीय 

अनधकृत (चारपाषरे) 
६० दक.नि. वा िाईलेि बिोक्िि 

२. प्रिुख प्रिासकीय अनधकृत (िोटरसाईकल) १५ दक.नि. वा िाईलेि बिोक्िि 
३. वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता (िोटरसाईकल) १५ दक.नि. वा िाईलेि बिोक्िि 
४. अनधकृतस्तर (िोटरसाइकल) १५ दक.नि. वा िाईलेि बिोक्िि 
५. सहायकस्तर (िोटरसाइकल) १५ दक.नि. वा िाईलेि बिोक्िि 
६. सहयोगीस्तर (िोटरसाइकल) १० दक.नि. वा िाईलेि बिोक्िि 
 

इन्द्धि सुद्धवधा पाउिे आधारहरु, 

१. पर्दानधकारी र कियचारीको लानग कायायलयले उपलब्ध गराएको वा आफ्िै गाडी वा िोटरसाइकल 
हुिुपिेछ । 

२. िदहिा िरी द्धवर्दािा रहेको अवस्थािा सो िदहिाको इन्द्धि उपलब्ध गराइिे छैि । 
३. िानसक कोटा इन्द्धि सोही िदहिा नित्र िलगेिा अको िदहिा थप हुिे छैि । 
४. र्दिकल, एम्बुलेन्द्स र सरसफाइका साधििा आवश्यकता अिुसार इन्द्धि उपलब्ध गराइिेछ। 

५. कायायलयको सवारी साधि िएिा सनियनसषका लानग प्रत्येक र्दईु िदहिािा कार/क्िपको लानग 
पाँच नलटर िोद्धबल र एक िदहिािा प्रनत िोटरसाईकल एक नलटर िोद्धबल उपलव्ध हुिेछ । 

६. चारपाषर ेवा सो िन्द्र्दा ठूला सवारी साधि सञ्चालिको लगबुक िरी तोदकएको अनधकारील े
प्रिाक्र्त गरेको हुिुपिेछ 

 


