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भाग :- २
बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको कार्यसञ्चालन लनदेशि काका 207८
बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन, उपलव्ध स्रोत साधनको पररचालन एवं
प्रर्ोगमा पारदेशकायता लमतव्र्यर्ता र प्रभावकाररता ल्र्ाई आलथयक सुाासन कार्म गनय तथा उत्पादेशनमुलक तथा
प्रलतफलर्ुक्त क्षेत्रमा लगानी अलभवृयि गनय प्राासकीर् कार्ययवलध लनर्लमत गनि ऐन, २०७६ को देशफा
४बमोकिम कार्यपाललकाको लमलत

2078.07.26 को बैठकले र्ो लनदेशि काका स्वीकृत गरी लागू गरे को छ ।
पररच्छे देश- १:– सं कक्षप्त नाम र प्रारम्भ

१. सकषक्षप्त नाम र प्रारम्भ :(क) र्ो लनदेशि काकाको नाम “बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको कार्यसञ्चालन लनदेशि काका

२०७८”

रहेको छ ।
(ख) र्ो लनदेशि काका नगर कार्य पाललकाको वैठकले स्वीकृत गरे को लमलतदेशे कख लागु हुनछ
े ।
२. पररभाषा र व्र्ाख्र्ा :- यवषर् वा प्रसषगले अको अथय नलागेमा र्स लनदेशि काकामा :(क) "कमयचारी"भन्नाले नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीलाई िनाउँछ ।
(ख) "प्राासलनक खचय" भन्नाले तलब

भत्ता,बैठक भत्ता, पोााक, इन्धन, बीमा, कचर्ापान

कार्यााला/ ताललम/गोष्ठी/सेलमनार िस्ता कार्यक्रम तथा अलतलथ सत्कार खचयलगार्त हुने
देशै लनक खचय िनाउँछ ।
(ग)

"पदेशालधकारी"भन्नाले नगर कार्यपाललकाका पदेशालधकारीहरूलाई िनाउने छ ।सो ाव्देशले
नगर सभाका सदेशस्र्हरूलाई समेत िनाउँछ।

1

(घ)

"बैठक"भन्नाले नगरसभा वा नगर कार्यपाललका वा यवषर्गत सलमलतहरू वा वडा सलमलत वा
कुनै कानुनी वा नीलतगत ब्र्वस्थाबमोकिम गठठत सलमलत वा कार्यदेशल वा नगर प्रमुख वा
उप प्रमुख वा प्रमुख प्रसासकीर् अलधकृतवाट गठठत सलमलतहरूको बैठक सम्झनुपछय।

(ङ)

"मन्त्रालर्" भन्नाले सषघीर् मालमला तथा सामान्र् प्राासन मन्त्रालर् सम्झनुपछय ।
पररच्छे देश-२:– बैठक भत्तासम्वन्धी व्र्वस्था

३. वैठक :(1) नगरपाललका वा मातहतका लनकार्मा हुने बैठकमा सहभागीहरूले सषघ तथा प्रदेशे ा
कानुनमा तोयकए वमोकिम र सषघ तथा प्रदेशे ा कानूनमा नतोयकएको खण्डमा तपकाल बमोकिमको
अवस्थामा बैठक भत्ता तथा अन्र् सुयवधा पाउनेछन् ।
(क) प्रचललत कानून तथा वायषयक कार्यक्रमबमोकिम गठठत सलमलत वा कार्यदेशलको बैठकका लालग
मात्र वैठक भत्ता उपलव्ध गराउन सयकनेछ ।
(ख) सलमलत वा कार्यदेशल गठन गदेशाय नै बैठक भत्ता तथा खािा सुयवधा उपलब्ध गराउने गरी
लनर्यर् भएको अवस्थामा मात्र बैठक भत्ता तथा खािा सुयवधा उपलब्ध हुनेछ। कार्ायलर्ले
कार्यसूची तोयकएको वा एिेण्डा यकटान भएको यवषर्मा मात्र बैठक राख्नुपनिछ ।
(ग)

कार्यप्रकृलत अनुसार सकेसम्म लमतव्र्र्ी हुने गरी बैठकराख्नुपनिछ ।

(घ)

सलमलत वा कार्यदेशलका कूल सदेशस्र् बाहेक सो]सषख्र्ाको बढीमा पचीस प्रलतातले हुन
आउने सषख्र्ामा यवज्ञ आमकन्त्रत सदेशस्र् वा कमयचारीलाई मात्र र्स लनदेशि काका बमोकिम
बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।

(ङ)

न्र्ायर्क सलमलतको लनर्लमत बैठकलाई र्स लनदेशि काकाको प्रर्ोिनका लालग बैठक मालनने
छै न ।

(२)उपदेशफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेकखएको भए तापलन कार्ायलर् समर्मा बसेको बैठकको बैठक
भत्ता उपलब्ध गराइने छै न। तर भत्ता ठदेशने भनी तोयकएकोमा भत्ता ठदेशन सयकनेछ ।
४. बैठक खचयसम्वन्धी ब्र्वस्थााः :(१)सलमलत तथा कार्यदेशलका पदेशालधकारी तथा कमयचारीहरूले देशे हार्
बमोकिम प्रलतव्र्कक्त बैठक भत्ता पाउने छन् ।
(क) नगर प्रमुख.उपप्रमुख प्रमुख प्रसासकीर् अलधकृत र अन्र् पदेशालधकारी वा कमयचारीको
अध्र्क्षतामा हुने बैठकमा प्रलत वैठक रु एकहिार पाँच सर्
(ख) र्स लनर्ममा िुनसुकै कुरा ले कखएको भए तापलन एक व्र्कक्तले एक ठदेशनमा वढीमा एक
वटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
(ग)

बैठक भत्तामा लनर्मानुसार कर कट्टी हुनेछ ।
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(२) बैठकमा सहभागी व्र्कक्तहरूको लागी अवश्र्कता अनुसार खानामा प्रलत व्र्कक्त रु पाचसर् र
खािा खचय वापत बढीमा प्रलत व्र्कक्त देशुई सर् पचास रुपैर्ाँ सम्म खचय गनय सयकने छ ।

पररच्छे देश-३:– खािा तथा अलतलथ सत्कार खचयसम्बन्धी व्र्वस्था

५.

खािा खचय : देशे हार्कोअवस्थामा नगरपाललका वा मातहतका कमयचारीहरूलाई खािा खचय उपलव्ध
गराउन सयकनेछ ।
(क) कार्ायलर् समर्मा सम्पादेशन हुन नसक्ने भनी प्रमुख प्राासकीर् अलधकृतले तोकेको लनठदेशयष्ट
कामको लालग मात्र कार्ायलर् समर् अकघ वा पलछबैठक राख्नु वा कार्ायलर्को अन्र् काममा
लगाउन सयकनेछ ।प्रमुख प्राासकीर् अलधकृतको स्वीकृलतलबना राकखएको बैठकको भत्ता,खािा
खचय भुक्तानी हुने छै न।कार्ायलर् समर्वाहेक ककम्तमा देशुईघण्टा अलतररक्त समर् कार्य गरे को
अवस्थामा मात्र खािा खचय गनय उपलब्ध गराइनेछ।
(ख) अलतररक्त समर्मा काम गनुय पनि भएमा देशे हार्वमोकिम खािा तथा खाना खचय उपलब्ध गराउन वा
सो बराबरको खाना तथा खािा खचय गनय सयकनेछ ।
(१) सावयिलनक यवदेशाको ठदेशन भए प्रलतठदेशन प्रलतव्र्कक्त एक ठदेशनको तलव वरावरको रकम ।
(२) कार्ायलर् खुल्ने ठदेशन भए प्रलतठदेशन प्रलतव्र्कक्त बढीमा सातसर् पचास रुपैंर्ा ।
(३) आठ घण्टाभन्देशा बढी अवलध लनरन्तर बैठक बसेको अवस्थामा खािा खचयमा थप पचास
प्रलतात सम्म भुक्तानी गनय सयकनेछ।
(ग) न्र्ायर्क सलमलतको बैठक बसेको ठदेशन न्र्ायर्क सलमलतका सदेशस्र् तथा सहभागी कमयचारीहरूले
देशफा ४ को उपदेशफा (२) बमोकिम खािा खचयको सुयवधा पाउने छन् ।
(घ) र्स देशफामा िुनसुकै कुरा ले कखएको भएता पलन रासन वापतको सुयवधा ललएकावा बैठक भत्ता
प्राप्त गरे का कमयचारीले खािा खचय पाउने छै न ।

६. कचर्ापान र अलतलथ सत्कार खचय :
(१) कचर्ापान तथा अलतलथ सत्कार बापत देशे हार् बमोकिमका पदेशालधकारीले देशे हार् बमोकिमको
रकममा नबढ्ने गरी मालसक रूपमा यवयवध खचयको आदेशे ा ठदेशन सक्नेछन् ।
(क)

नगर प्रमुखले रु. 20000.

(ख)

उपप्रमुखले रु. 15000.

(ग)

नगरपाललकाको कार्ायलर्ले रु. 10000.

(घ)

वडाअध्र्क्ष/वडा कार्ायलर्ले रु.5000.
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(२) उपदेशफा (१) बामोकिमको रकममा नबढ्ने गरी कार्ायलर् व्र्वस्थापन गनि कमयचारीले
किम्मा ललई सम्बकन्धत पदेशालधकारीको अनुमलतले कार्ायलर् प्रर्ोिनका लालग मात्र खचयको
आदेशे ा ठदेशन पाउनेछ।
(३) उपदेशफा (१) र (२)मा उकल्लकखत सीमाभन्देशा बढीको खचयको आदेशे ा भएको अवस्थामा
आधार र औकचत्र्सयहत कार्यपाललका बैठकमा पेा गनुप
य निछ । कार्यपाललकाको स्वीकृलत
नभई त्र्स्तो रकम भुक्तानी हुने छै न ।
पररच्छे देश ४:– देशै लनक भत्ता, स्थानीर् भत्ता तथा भ्रमर् खचयसम्वन्धी व्र्वस्था
७. देशै लनक भत्ता तथा भ्रमर् खचय : कमयचारीले सषघीर् कानून बमोकिमको देशरमा देशै लनक तथा भ्रमर् भत्ता
पाउनेछन् । िनप्रलतलनलधको देशै लनक तथा भ्रमर् भत्तासम्बन्धी व्र्वस्था प्रदेशे ा कानूनबमोकिम हुनेछ।
देशै लनक तथा भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था देशे हार् बमोकिम हुनेछ :
(१)

साधारर्तर्ा नगरपाललकाका पदेशालधकारी/कमयचारी सम्वकन्धत कामको लालग यफल्डमा
खयटनु खटाउनु पदेशाय भ्रमर् आदेशे ा स्वीकृत गराएर मात्र िानु पनिछ ।स्वीकृत भ्रमर्
आदेशे ालबना भ्रमर्खचय तथा देशै लनक भत्ता भुक्तानी गररने छै न।

(२)

देशे हार्का पदेशालधकारीले भ्रमर् वा कािको उद्देश्र् अवलध र भ्रमर् गनि साधन तोकी
भ्रमर् आदेशे ा स्वीकृत गनय सक्नेछन।
(क)

प्रमुख प्राासकीर् अलधकृत – नगर प्रमुख

(ख)

प्रमुख प्राासकीर् अलधकृत बाहेकका अन्र् कमयचारीहरू

–प्रमुख

प्राासकीर् अलधकृत ।
(३)

उपदेशफा (१) मा िुनसुकै कुरा भएता पलन नगर क्षेत्र बायहर भ्रमर् गनुय पदेशायको
अवस्थामा नगर प्रमुखको भ्रमर् आदेशे ा नगर कार्यपाललकाबाट स्वीकृत गराउनुपनिछ ।

(४)

प्रमुख प्राासकीर् अलधकृतको सात ठदेशनभन्देशा बढी अवलधको नगर क्षेत्रबायहरको भ्रमर्
गनुय पनि अवस्थामा सषघीर् मालमला तथा सामान्र् प्राासन मन्त्रालर् तथा प्रदेशे ाको प्रमुख
सकचवलाई िानकारी ठदेशनुपनिछ ।

(५)

पदेशालधकारी तथा कमयचारीको यवदेशे ा भ्रमर् सम्वन्धी व्र्वस्था सषघीर् कानून बमोकिम
हुनेछ ।

(६)

कार्ायलर्को कामको कालकालामा बास बस्ने गरी कार्ायलर् रहेको स्थानबाट कम्तीमा
देशा यकलोलमटर बायहरको क्षेत्रमा भ्रमर् वा कािमा खयटएको कमयचारीहरूले नेपाल
सरकारले तोकेको देशर र प्रयक्रर्ा बमोकिम कोदेशै लनक भत्ता तथा भ्रमर् खचय पाउनेछन् ।
तर

पदेशालधकारी तथा कमयचारीले भ्रमर् गदेशाय सरकारी सवारी साधन प्रर्ोग भएको

अवस्थामा र्ातार्ात खचय पाईने छै न । सावयिलनक सवारी साधनमा भ्रमर् गनुय परे मा
प्रचललत भाडा देशर बमोकिमको रकम उपलव्ध गराइनेछ ।
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(७)

भ्रमर् खचय सम्वन्धी फरफारक गनय वा भुक्तानी माग गदेशाय अलनवार्य रूपमा भ्रमर्
प्रलतवेदेशन कार्ायलर्मा पेा गनुप
य निछ ।

(८)

सात ठदेशनभन्देशा बढी अवलधको लालग पदेशालधकारी वा कमयचारीलाई भ्रमर् वा काि खटाउनु
पनि भएमा भ्रमर् आदेशे ा स्वीकृत गनि पदेशालधकारीले त्र्सको स्पष्ट कारर् खोली
आफूभन्देशा एक तह मालथको अलधकारीको स्वीकृलत ललई भ्रमर् आदेशे ा स्वीकृत
गनुप
य निछ।
तर सात ठदेशनभन्देशा बढी अवलधको लालग काि खटाउँदेशा एक तह मालथको पदेशालधकारीको
स्वीकृलत ललनु पनिछ ।

(९)

सरकारी खचयमा भ्रमर् गनि पदेशालधकारी वा कमयचारी लेसम्भव भएसम्म यकफार्ती र कम
खकचयलो बाटो वा सवारी साधन प्रर्ोग गरी भ्रमर् गनुप
य निछ ।

(१०) देशै लनक भ्रमर् भत्ता उपभोग गनि कमयचारीले देशै लनक भत्ता उपभोग गरे को अवलधभर यफल्ड
भत्ता वा अन्र् कुनै यकलसमको भत्ता पाउने छै न ।
(११) कुनै पदेशालधकारी वा कमयचारीले भ्रमर् वा कािमा रहेको अवलधमा लबदेशाबसेमा त्र्सरी
लबदेशामा बस्देशाको अवलधमा लनिले र्स कानुनबमोकिम पाउने देशै लनकभत्ता, भ्रमर् खचय पाउने
छै न ।
(१२) भ्रमर्मा

खयटने

पदेशालधकारी

तथा

कमयचारीको

भ्रमर्

अलभलेख

खाता

कार्ायलर्ले

व्र्वकस्थत रूपमा राख्नुपनिछ ।
(१३) र्स देशफामा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा ले कखएको भएतापलन स्थानीर् तहका पदेशालधकारी तथा
कमयचारीको भ्रमर्सम्वन्धी अन्र् व्र्वस्था नेपाल सरकारको भ्रमर् खचय लनर्मावली
बमोकिम हुनेछ ।
८. स्थानीर् भत्ता : नगरपाललका र अन्तरगतका कार्यलर्हरूका कार्यलर्हरूमा कार्यरत कमयचारीहरूलाइ
देशे हार्

वमोकिमको थप स्थानीर् भत्ता उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।

(१) स्थानीर् तहको कामको वोझ धेरै हुने भएकोले कार्ायलर् समर् अकघ पलछ समेत
कार्य सम्पादेशन गनुय पनि भएकोले कमयचारीलाइ थप स्थानीर् भत्ता/cltl/Qm

;do eQf pपलव्ध

गराउन सक्नेछ ।

(२) कार्य चाप हुने महाााखा/ााखामा कार्यरत कमयचारीहरूलाइ स्थानीर् भत्ता
उपलव्ध गराउन नगरपाललकाले लनर्यर् गरी व्र्वस्था गराउन सक्नेछ ।
पररच्छे देश-५:– पारवहन तथा ईन्धन सुयवधासम्बन्धी व्र्वस्था
९. पारवहन सुयवधा :-
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(१)

कार्ायलर्मा उपलब्ध सवारी साधन कमयचारीको किम्मेवारी र लनिहरूले सम्पादेशन गनुप
य नि कार्य
चापको आधारमा समन्र्ायर्क रूपमा उपलब्ध गराउने किम्मेवारी प्रमुख प्राासकीर् अलधकृतको
हुनेछ।प्रमुख प्राासकीर् अलधकृतले कार्ायलर्को नाममा रहेको तथा भाडामा ललई वा अन्र् कुनै
तररकाले कार्ायलर्ले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सवारी साधन सरकारी कामको लालग मात्र प्रर्ोगमा
ल्र्ाउने व्र्वस्था लमलाउनुपनिछ ।

(२)

कार्ायलर्ले प्रमुख प्राासकीर् अलधकृतलाई कार्ायलर्को कामको प्रर्ोिनको लालग उपलब्ध
भएसम्म एक चारपाषरे सवारी साधन उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।

(३)

कार्ायलर्मा सवारी साधनको उपलव्धता नभएमा आलथयक वषयको प्रारम्भमै मापदेशण्ड तर् गरी
कार्ायलर्ले न्र्ूनतम मूल्र्मा सवारी साधन भाडामा ललन सक्नेछ।

(४)

कार्ायलर्का महाााखा/ााखा प्रमुखलाई कार्ायलर्बाट उपलब्ध भएसम्म कार्ायलर् प्रर्ोिनको
लालग सवारी साधनको व्र्वस्था गनय सक्नेछ ।

(५)

कुनै पदेशालधकारी वा कमयचारीले सरकारी सवारी साधन कार्ायलर्को कामबाहेक अन्र् प्रर्ोिनमा
प्रर्ोग गनय पाइने छै न। सरकारी सवारी साधनको यहफाित गरी सुरकक्षत राख्नु सम्वकन्धत सवारी
साधन बुझी ललने कमयचारीको किम्मेवारी हुनेछ । सावयिलनक यवदेशाको ठदेशन कार्ायलर्बाट
उपलब्ध गराइएको सवारी पास लबना कार्ायलर्को सवारी साधन सञ्चालन गनय पाइने छै न ।
मोटर साइकल

स्कुटर कार्ायलर् समर्बाहेक अन्र्त्र यवयवध कारर्ले नोक्सानी भई ममयत

सम्भार गनुप
य नि देशे कखएमा स्वर्ं ले खचय बेहनुप
य निछ ।
(६)

कार्ायलर्ले कानुन बमोकिम सवारी साधनको रािस्व लतनि, लबमा गनि, प्रदेशू षर् िाँच गरी सवारी
साधन च ुस्त देशुरुस्त राख्ने व्र्वस्था लमलाउनेछ।

(७)
सरकारी सवारी साधन प्रर्ोग गनि कमयचारीलाई लनिले प्रर्ोग गरे को सवारी साधनको लागी
ममयत सम्भार यवल वमोकिम वयढमा कार/िीपको वायषयक एकलाख र मोटरसाईकल/स्कूटरको
लागी वायषयक वीस हिार नबढ्ने गरी
रकमको

सवारी

साधनको

रकम

ममयत सम्भार उपलव्ध गराइने छ । र्स भन्देशा वढी

भुक्तानी

गनुय पनि

अवस्था

आएमा

प्रमुख

प्रसासकीर्

अलधकृत/कार्यलर् प्रमुलले आवस्र्कता र औकचत्र्ता हेरी स्वीकृत गराइ ममयत सम्भार गराउनु
पनिछ

साथै कार्यलर्को काम कािको कालकालामा कमयचारी÷पदेशालधकारीको व्र्कक्तगत सवारी

साधन प्रर्ोग भइ ममयत सम्भार गनुय पनि अवस्था आएमा प्रमुख प्रसासयकर् अलधकृतको कस्वकृत
ललइ ममयत सम्भार गनय सयकनेछ ।तर कार्यलर्वाट नर्ा सवारी साधन उपलव्ध गराएको
अवस्थामा यवषेा पररस्थीतीमा वाहेक एक वषय सम्म ममयत रकम उपलव्ध गराइने छै न ।
(८)

सरकारी सवारी साधनमा लनिी नम्वर प्ले ट राख्नु पाइने छै न ।
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१०.

इन्धन सुयवधा :
सरकारी तथा लनिी सवारी साधन प्रर्ोग गनि पदेशालधकारी तथा नगर पाललका वा मातहतका

(१)

लनकार्मा हाकिर हुने तोयकएका कमयचारीलाई अनुसूची १ बमोकिमको इन्धन सुयवधा उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
नीकि सवारी साधन प्रर्ोग गनय तोयकएका कमयचारीहरूले इन्धन सुयवधा ललन चाहेमा आफुले

(२)

प्रर्ोग गरे को सवारी साधनको ब्लू बुकको छार्ाँ प्रलत र सवारी चालक अनुमलत पत्र प्रलतललयप
अलनवार्य रूपमा कार्ायलर्मा पेा गनुप
य निछ ।ब्लू बुकको र सम्बकन्धत कमयचारीको नाममा रहेको
सवारी चालक अनुमलत पत्रको छार्ाँ प्रलतपेा नगरे सम्म इन्धन वापतको सुयवधा उपलब्ध
गराइने छै न । कार्ायलर्ले इन्धन सुयवधा यवतरर्को अलभलेख अद्यावलधक गरी राख्नुपनिछ ।
११.

सवारी साधनसम्वकन्ध अन्र् व्र्वस्था :
(१)

सवारी साधनको सुयवधा प्राप्त गनि वा उपलव्ध गराउनु पनि पदेशालधकारी तथा कमयचारीलाई
कार्ायलर्मा उपलब्ध सवारी साधन प्रर्ोग गनि व्र्वस्था लमलाइनेछ।कार्ायलर्मा सवारी साधन
उपलब्ध नभएको अवस्थामा कार्ायलर्मा श्रोत उपलब्धताको अवस्था हेरी सवारी साधन
खररदेश गनय सयकनेछ ।

पररच्छे देश-६:– सञ्चार पोााक प्रोत्साहनभत्तासम्वन्धीव्र्वस्था
१२. स्थानीर् तहका पदेशालधकारीको सञ्चार

पोााक

तथा अन्र् भत्ता: स्थानीर् तहमा कार्यरत

कमयचारीको सञ्चार पोााक तथा अन्र् भत्ता देशे हार् भए वमोकिम हुनेछ ।
क अन्र् भत्ता/खािा खचय
क्र स
१

पदेश

प्रलत ठदेशन

सवै कमयचारीहरूलाइ खािा खचय वापत हाकिर १५०।
भएको ठदेशन

ख) सञ्चार खचय
क्र

पदेश

स

मालसक

कैयफर्त

सञ्चार खचय

१

नगर प्रमुख

1500।

२

उप प्रमुख

1500।

३

प्रमुख प्राासयकर् अलधकृत

1500।

४

महाााखा प्रमुख / ााखा प्रमुख

५00।

५

सूचना अधीकारी

५00।
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कार्ायलर्को
यवलभन्न
फोन

काममा
सम्पकय

गनुय पनि भएकोले
।

ग पत्रपलत्रका सुयवधा :
(१)

कार्यलर्

प्रर्ोिनको

लागी

नगरपाललकाले

अवश्र्कताअनुसार

/fli6«o

देशै लनक

पलत्रकाहरू खररदेश गनय सक्नेछ ।
(२)

कार्ायलर्वाट उपलव्ध भएको सञ्चार खचय कार्ायलर्को प्रर्ोिनको लालग मात्र प्रर्ोग
गनुप
य निछ ।

१३.

पोााक भत्ता: नगरपाललका वा मातहतका लनकार्मा कार्यरत कमयचारीलाई प्रत्र्ेक वषयको चैत्र
मयहनामा पोााक भत्तावापत नेपाल सरकारका कमयचारीले पाए सरहको रकम उपलब्ध गराइनेछ
।
पररच्छे देश-७:– ताललम/गोयष्ठ/सेलमनार/कार्यााला सञ्चालन

१४.

ताललम/गोयष्ठ/सेलमनार :
(१)

वायषयक कार्यक्रम तथा विेटमा समावेा भएका

ताललम/गोयष्ठ/सेलमनार िस्ता कार्यक्रमहरू

उपलब्ध भएसम्म सरकारी हलमा नै सञ्चालन गररनेछ।
(२)

स्वीकृत वायषयक कार्यक्रम अन्तगयत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रकाक्षक, स्रोत व्र्कक्त
सहभागी तथा कार्यपत्र प्रस्तुतकतायको पाररश्रलमक भुक्तानी देशे हार् बमोकिम हुनछ
े ;
(क) कार्ायलर्अन्तगयतका प्रकाक्षक तथा कार्यपत्र प्रस्तुतकतायले देशै लनक देशुई सेसनको
भुक्तानी ललन सक्नेछन् तथा कक्षा अवलध ककम्तमा डेड घण्टाको हुनपु देशयछ ।प्रलत
सेसन रु एकहिार रुपैर्ा र कार्यपत्र तर्ारी रु एक हिार सम्म भुक्तानी गनय
सयकनेछ।
(ख) कार्यक्रम सञ्चालन गनि स्थानीर् तहभन्देशा वायहरबाट प्रकाक्षक तथा स्रोत व्र्कक्त
बोलाउनु परे मा लनिलाई लनर्मानुसार आतेिाते र्ातार्ात खचय र देशै लनक भत्ता तथा
कार्यपत्र लनमायर् र सेसन सञ्चालन भत्ता उपलव्ध गराईने छ ।
(ग) ताललम/गोयष्ठ/सेलमनार/कार्यााला िस्ता कार्यक्रममा खािाको लालग प्रलत व्र्कक्त
प्रलतठदेशन बढीमा देशुइसर् पचास

रुपैर्ाँ र खाना खुवाउनुपनि अवस्था भए खाना बापत

बढीमापाँच सर् रुपैर्ाँ सम्म खचय गनय सयकनेछ ।
(घ) कार्यक्रममा सहभगीहरूका लालग ताललम/गोष्ठी मसलन्देश बापत सात कार्य ठदेशन
सम्मको लालग प्रलत सहभागी बढीमा देशुई सर् पचासको ताललम/गोष्ठी मसलन्देश
सामारी खररदेश गरी उपलब्ध गराउन सयकनेछ ।
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(ङ) सं र्ोिक भत्ता प्रलतठदेशन एक हिार, सहर्ोगी भत्ता प्रलतव्र्कक्त पाँचसर् तथा यवयवध
खचय (प्रमार् पत्र, सरसफाई, व्र्ानर आठदेश ७ कार्यठदेशनको अनुपातमा ) पाँच
हिारसम्म खचय गनय सयकनेछ ।
(च) सकेसम्म सरकारी छात्रा/छात्रवासमा वसोबासको

व्र्वस्था गनुप
य छय । र्सका

लालग घर भाडामा ललन पाईने छै न । देशै लनक भत्ता पाउने वाहेक व्र्कक्तगत पहलमा
वास वस्नु परे मा प्रलत सहभालग देशै लनक एकहिार पाचसर्का देशरले आवास भत्ता
उपलव्ध गराउन सयकनेछ । तर आन्तररक गोष्ठीहरूमा ठदेशने नोट कपी कलम
कार्ायलर्बाट व्र्वस्था गरी अन्र् खचय कटौती गनुप
य निछ ।
(छ) पाँच

यकलोलमटर टाढाबाट आउनु पनि

बापतको खचय

rf/;o

सहभागीहरूलाई सावयिलनक र्ातार्ात

उपलव्ध हुनछ
े । आवासीर् कार्यक्रममा एकपटकको मात्र

आतेिाते सुयवधा उपलब्ध गराइने छ ।
(ि) प्रलतवेदेशकको पाररश्रलमक एक ठदेशनको एक हिारको देशरले उपलव्ध गराउन सयकनेछ
।प्रलतवेदेशन पेा गररसकेपलछ मात्र र्स्तो रकम भुक्तानी हुनेछ । प्रलत कार्यक्रम
तीन हिारमा नवढ्ने गरी प्रलतवेदेशन तर्ारी खचय भुक्तानी ठदेशन सयकनेछ ।कसैले पलन
देशोहोरो सुयवधा ललन पाउनेछैन ।
(झ) ताललम,गोयष्ठ,सेलमनार िस्ता कार्यक्रमहरू उपभोक्ता सलमलत माफयत सन्चालन गनय
सयकने छै न ।
(३)

प्रायवलधक यवाेषज्ञ आवश्र्क पनि वा सेसन सञ्चालन गनि आधाभन्देशा बढी यवषर् यवज्ञ
बायहरबाट ललनु पनि अवस्थामा वा आवासीर् रूपमा सञ्चालन गनुप
य नि कार्यक्रम कार्ायलर्बाट
सोझै

सञ्चालन गनय नसयकने भएमा प्रचललत सावयिलनक खररदेश सम्बन्धी कानून बमोकिमको

प्रकृर्ाबाट सेवा खररदेश गरी तालीम गोष्ठी िस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गनय सयकनेछ।
पररच्छे देश-८:– पानी, लबिुली, टे ललफोन तथा घरभाडा सम्बन्धी व्र्वस्था
१५.

पानी, लबिुली, टे ललफोन तथा घरभाडा
(१)

कार्ायलार् तथा पदेशालधकारीले पानी, यविुली टे ललफोन िस्ता सुयवधाको प्रर्ोगमा
लमतव्र्यर्ता अपनाउनुपनिछ ।

(२)

कार्ायलर्ले पानी लबिुली तथा टे ललफोनको यवल समर्मै भुक्तानी गरी िररवाना नलतनि र
छु ट सुयवधा ललने व्र्वस्था लमलाउन पनिछ ।

(३)

ँ ैन ।
कार्ायलर्को कामका बाहेक अनावश्र्क रूपमालबिुली र टे ललफोन प्रर्ोग गनुय हुदेश
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(४)

कार्ायलर् प्रर्ोिनका लालग बाहेक घरभाडामा ललइने छै न।कार्ायलर्मा उपलब्ध स्थानले
नपुग हुने अवस्थामा कारर्सयहत कार्यपाललकाको लनर्यर्बाट कार्ायलर्को कामको लालग
घरभाडामा ललनुपनिछ।

(५)

कार्ायलर्को लालग घरभाडामा ललनु पनि अवस्थामा प्रचललत सावयिलनक खररदेश ऐन तथा
खररदेश लनर्मावली बमोकिमको प्रयक्रर्ाबाट घरभाडामा ललइनेछ।

(६) तोयकएको व्र्कक्तले समर्मा भुक्तानी नगरी यवनाकारर् देशण्ड िररवाना परे सम्बकन्धत
व्र्कक्तबाट असूल गररनेछ ।
पररच्छे देश- ९
खररदेश तथा किन्सी व्र्वस्थापन
१६.

खररदेश सम्वन्धी व्र्वस्था :

(१) प्रमुख प्राासकीर् अलधकृत वा लनिले तोकेको अलधकृत कमयचारीको ललकखत आदेशे ालबना कसैले
कुनै मालसामान खररदेश गनय, गराउन पाइने छै न ।
(२) मालसामान खररदेशसम्बन्धी कारबाही ाुरु गनुय अकघखररदेश एकाइले महाााखा, ााखाबाट
आवश्र्क पनि वस्तुहरूको माग सषकलन गरी प्रमुख प्राासकीर् अलधकृत वा लनिले तोकेको
अलधकृत कमयचारीबाट आवश्र्क पनि वस्तुहरूको कूल माग स्वीकृत गराउनुपनिछ ।
(३) उपदेशफा (२) बमोकिमको खररदेश मागमा देशे हार्का कुरा उल्ले ख भएको हुनपु निछ:
(क) मालसामानको प्रकार, गुर्स्तर, पररमार् सम्बन्धी यववरर्,
(ख) मालसामान आइ पुग्ने समर्,
(ग) खररदेशको अनुमालनत मूल्र्, र
(घ) मूल्र् व्र्होररने स्रोत ।
(४) खररदेशको लालग आवश्र्क बिेट व्र्वस्था गरर खररदेश कारबाही अघी वढाउनु पनिछ ।
(५) कार्ायलर्ले साधारर्तर्ा पेश्कीलाई लनरुत्सायहत गनुप
य निछ । पेश्की फर्छ्यौट नगरी देशोहोार्ाएर
पेश्की रकम ठदेशइने छै न । पेश्की रकम समर्मै फर्छ्यौट गनुय प्रत्र्ेक कमयचारीको कतयव्र्
हुनेछ।
(६) खररदेश सम्बन्धी सम्पूर्य व्र्वस्था सावयिलनक खररदेश ऐन २०६३ तथा लनर्मावली २०६४ वा
बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको खररदेश लनर्मावलीबमोकिम हुनेछ ।
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१७.

किन्सी व्र्वस्थापन :

(१)कार्ायलर्मा प्राप्त प्रत्र्ेक किन्सी सामरीको वगीकरर् गरी सामानको यववरर् र मूल्र् खुलाई
महाले खा परीक्षकले स्वीकृत गरे को ढाँचामा लगत तर्ार गरी अलभलेख राख्नुपनिछ l
(२) महाााखा/ााखामा रहेको कुनै मालसामान ममयत सम्भार गनुप
य नि भए सोको ललकखत िानकारी
उपर्ोगकतायले प्रमुख प्राासकीर् अलधकृतलाई ठदेशनुपनिछ ।
(3)स्थानीर् तहको प्रत्र्ेक महाााखा /ााखा तथा वडा कार्ायलर्का प्रत्र्ेक कोठामा भएका किन्सी
सामानको अलभले ख सोही कोठामा टाँस गनुप
य निछ ।
(४) खचय भएर निाने प्रत्र्ेक किन्सी सामरीमा किन्सी सषकेत नम्बर उल्लेख गनुप
य निछ ।
(५) आलथयकवषय समाप्त भएको ३ मयहनालभत्र गतवषयको मौज्देशात चालुवषयको खररदेश हस्तान्तरर् भई
प्राप्त सामानको पररमार् र मूल्र् एव सामानको अवस्था (सबुत ममयत गनुप
य नि लललाम गनुप
य नि
र लमन्हा गनुप
य नि) खोली किन्सी ााखाले किन्सी प्रलतवेदेशन तर्ार गनुप
य निछ ।
(६) उपदेशफा(५) बमोकिम तर्ार भएको प्रलतवेदेशनको आधारमा प्रमुख प्राासकीर् अलधकृत वा लनिले
तोकेको अलधकृतस्तरको कमयचारीले किन्सी लनरीक्षर् गरी रार् सुझाब सयहतको प्रलतवेदेशन
प्रमुख प्राासकीर् अलधकृत समक्ष पेा गनुय पनिछ ।
(७)उपदेशफा(६)

बमोकिमको

प्रलतवेदेशन

प्रमुख

प्राासकीर्

अलधकृतले

छलफलका

लालग

कार्यपाललकाको बैठकमा पेा गनुप
य निछ ।
(८)किन्सी व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था प्रचललत आलथयक कार्ययवलध ऐन तथा लनर्मावली
बमोकिम हुनेछ l

पररच्छे देश १०:– यवयवध
१८.

लनिी सकचवालर्सम्बन्धी व्र्वस्था:-(१) प्रमुख/ उपप्रमुख/प्र.प्र.अ.को लनिी सकचवालर्मा सहर्ोगी
व्र्वस्थापन गनय वढीमा नगरपाललका प्रमुखको लालग बीस हिार मालसक खचय र उपप्रमुखको लालग
पन्र हिारमालसक खचय गनय सयकने छ । उक्त रकम एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउने वा लनिी
सकचवालर्को लालग कमयचारी राख्ने मध्र्े कुनै एक तररकाबाट मात्र खचय गनय सयकनेछ ।

१९. देशुघट
य ना यवमा व्र्वस्था:- नगरपाललकामा कार्यरत सवै कमयचारीहरको लालग कार्ायलर्ले रु पाँच लाख
वरावरको देशुघट
य ना बीमा गराउनेछ।
२०. लनर्यर् गरी खचय गनुपय नि- कार्ायलर्ले स्वीकृत कार्यक्रमअन्तगयत कुनै कार्यक्रम तालीम गोष्ठी आठदेश
सञ्चालन गदेशाय सावयिलनक खररदेश तथा आलथयक कार्ययवलध सम्बन्धी कानूनबमोकिम अलधकारप्राप्त
अलधकारीबाट लनर्यर् गरे र मात्र सञ्चालन गनुप
य निछ। अलधकारप्राप्त अलधकारीको स्वीकृलतबेगर गरे को
खचय भुक्तानी गररने छै न।
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अनुसूची १
ँ सम्बकन्धत
लनर्म ९ को उपलनर्म (१)सग
कमयचारीको लालग मालसक इन्धन सुयवधा
इन्धन(पेट्रोल/लडिेलललटरमा)
क्र.सं .

तह/ पदेश

पररमार् लल

१

नगर प्रमुख

100

२

उप प्रमुख

100

३

प्रमुख प्राासकीर् अलधकृत(चारपाषरे)

80

5

वडा अध्र्क्ष (चारपाङरे)

40

वडा अध्र्क्ष (मोटरसाइकल/स्कुटर)

१5

6

अलधकृतस्तर महा ााखा/ााखा प्रमुख (देशुई पाषरे)

१५

7

सहार्कस्तर(मोटरसाइकल/स्कुटर)

१०

८

सहर्ोगी स्तर(मोटरसाइकल/स्कुटर)
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इन्धन सुयवधा पाउने आधारहरू
१. पदेशालधकारी र कमयचारीको लालग कार्ायलर्ले उपलब्ध गराएको वा आफ्नै गाडी वा मोटरसाइकल
हुनपु निछ ।
२. मयहना भरी यवदेशामा रहेको अवस्थामा सो मयहनाको इन्धन उपलब्ध गराइने छै न ।
३. मालसक कोटा इन्धन सोही मयहनालभत्र नलगेमा अको मयहना थप हुने छै न ।
४. देशमकल एम्बुलेन्स र सरसफाइका साधनमा आवश्र्कताअनुसार इन्धन उपलब्ध गराइनेछ ।
५. कार्ायलर्को सवारी साधन भएमा सलभयलसङ्गका लालग प्रत्र्ेक तीन मयहनामा कार/किपको लालग
पाँच ललटर मोयवल र प्रलत मोटरसाईकल एक ललटर मोयवल उपलव्ध हुनछ
े ।
६. कामको आधारमा माथी उकल्लकखत स्वीकृत पररर्ामभन्देशा थप इन्धन अवश्र्क भएमा

कार्यवोझ

tyf

औकचत्र् हेरी कार्ायपाललकाको लनर्यर्बमोकिम प्र.प्र.अ.ले

माग फाराम

स्वीकृत गरी उपलव्ध गराउने ।
७. चारपाषरे वा सोभन्देशा ठू ला साधन सञ्चालनको लगबुक भरी तोयकएको अलधकारीले प्रमाकर्त गरे को

हुनपु निछ ।

आज्ञाले
रािेन्र काकी
प्रमुख प्राासकीर् अलधकृत

प्रमाकर्करर् लमलत : २०७८।०७।२६
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