
 

 

अनसूुची-२ 

 (दफा ४ तथा अनसूची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित) 

 

िवलागगरी गाउँपागलका 

:yfgLo /fhkq 

         खण्ड ५               संख्या  ००४               गिगत: 207८/१२/१३ 

भाग २ 

िवलागगरी गाउँपागलका  

गाउँ काययपागलकाको स्वीकृगतबाट जारी  

िवलागगरर गाउँपागलकाको काययसञ् चालन गनदिन् का, २०७८ 

 

  



 

 

 

 

िवलागगरर गाउँपागलकाको काययसञ् चालन गनदिन् का2 207८ 

 

िवलागगरर गाउँपागलकािा उपलब्ि िानव सं ािनलाई उत्प्ररेरत गदै उत्प्पादकत्प्व वृद्धि हनुे गरी कायय सञ् चालनलाई रभावकारी 

बनाउन, उपलव्ि स्रोत सािनको पररचालन एवं रयोगिा पारदन् यता2 गितव्यद्धयता र रभावकाररता ल्याई आगथयक स ुासन कायि गनय 

तथा उत्प्पादनिूलक तथा रगतफलयकु्त क्षेत्रिा लगानी अगभवृद्धि गनय िवलागगरर गाउँपागलकाको र ासकीय काययद्धवगि (गनयगित गनि) 

ऐन2 २०७५ को दफा ४ बिोन्जि काययपागलकाले यो गनदि न् का जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद- १ 

संन्क्षप्त नाि र रारम्भ 

 

१. सन्षक्षप्त नाि र रारम्भः- 
(१) यो गनदि न् काको नाि “ िवलागगरर गाउँपागलकाको काययसञ् चालन गनदि न् का2 २०७८”रहेको छ ।  

(२) यो गनदि न् का स्थानीय राजपत्रिा रकान् त भएको गिगतदेन्ख लागू हनुेछ ।  

२. पररभाषा र व्याख्याः- द्धवषय वा रसङ्गगले अको अथय नलागेिा यस गनदि न् कािाः- 
(१) "गाउँपागलका" भन्नाले िवलागगरर गाउँपागलकालाई जनाउँछ । 

(२) "गाउँ काययपागलकाको कायायलय" भन्नाले िवलागगरर गाउँपागलकाको गाउँ काययपागलकाको कायायलयलाई जनाउँछ 
। 

(३) "पदागिकारी"भन्नाले गाउँपागलका अध्यक्ष2 उपाध्यक्ष2 वडा अध्यक्ष2 काययपागलका सदस्य र गाउँसभाका सदस्यहरुलाई 
सम्झन ुपदयछ । 

(४) "कियचारी" भन्नाले गाउँ काययपागलकाको कायायलय र िातहतका सबै कायायलय (वडा कायायलय2 सेवा केधर2 स्वास््य 
चौकी2 सािदुाद्धयक स्वास््य इकाइ) िा काययरत गनयगित तलव राप्त गनि कियचारीलाई जनाउँदछ ।  

(५) "र ासगनक खचय" भन्नाले तलब2 भत्ता, बैठक भत्ता, पो ाक, इधिन, बीिा, न्चयापान2 
कायय ाला/तागलि/गोष्ठी/सेगिनार जस्ता काययक्रि तथा अगतगथ सत्प्कार खचय लगायत हनुे दैगनक खचय जनाउँदछ 
।  

(६) "बैठक" भन्नाले गाउँसभा वा गाउँ काययपागलका वा द्धवषयगत सगिगतहरु वा वडा सगिगत वा कुनै काननुी वा नीगतगत 
ब्यवस्था बिोन्जि गठठत सगिगत2 उपसगिगत वा काययदलहरुको बैठक सम्झन ुपदयछ । 

(७) "िधत्रालय" भन्नाले सष घीय िागिला तथा सािाधय र ासन िधत्रालय सम्झन ुपदयछ । 



 

 

(८) "रदे  ऐन" भन्नाले  गण्डकी रदे  सभाबाट पारीत भई गिगत २०७७।०३।२६ िा राजपत्रिा रकान् त भएको 
गाउँसभा2 नगरसभा र न्जल्ला सिधवय सगिगतका सदस्यहरुले पाउने सदु्धविा सम्बधििा व्यवस्था गनय बनेको ऐन 
(सम्वत ्२०७७ सालको ऐन नं ६) सम्झन ुपदयछ ।  

  पररच्छेद-२ 

बैठक भत्ता सम्बधिी व्यवस्था 
३. वैठकः(1) गाउँपागलकािा हनुे बैठकिा सहभागीहरुले देहाय बिोन्जि बैठक भत्ता तथा अधय सदु्धविा पाउनेछन ्। 

(१) रचगलत कानून तथा वाद्धषयक काययक्रि बिोन्जि गठठत सगिगत2 उपसगिगत वा काययदलको बैठकका लागग िात्र 
वैठक भत्ता उपलव्ि गराउन सद्धकनछे । 

(२) सगिगत वा काययदल गठन गदाय नै बैठक भत्ता तथा खाजा सदु्धविा उपलब्ि गराउने गरी गनर्यय भएको अवस्थािा 
िात्र बैठक भत्ता तथा खाजा सदु्धविा उपलब्ि हनुेछ। कायायलयले काययसूची तोद्धकएको वा एजेण्डा द्धकटान भएको 
द्धवषयिा िात्र बैठक राख्न ुपनिछ । 

(३) काययरकृगत अनसुार सकेसम्ि गितव्ययी हनुे गरी बैठक राख्न ुपनिछ । 

(४) सगिगत2 उपसगिगत वा काययदलका कूल सदस्य बाहेक सो]सषख्याको बढीिा पच्चीस रगत तले हनु आउन ेसषख्यािा 
द्धवज्ञ2 आिन्धत्रत सदस्य वा कियचारीलाई बैठक भत्ता उपलब्ि गराउने गरी बैठकिा सहभागी गराउन सद्धकनछे। 
बैठक व्यवस्थापनका लागग अगत आवश्यक हनुे भएिा िात्र एक जनासम्ि सहयोगीलाई भत्ता उपलब्ि गराउन 
सद्धकनछे । 

(५) रदे  ऐनको दफा ८ बिोन्जि धयाद्धयक सगिगतको गनयगित बैठकलाई सिेत यस गनदि न् काको रयोजनका लागग 
बैठक िागननछे। 

४. बैठक खचय सम्बधिी ब्यवस्थाः(१) सगिगत2 उपसगिगत तथा काययदलका पदागिकारी तथा कियचारीहरुले देहाय बिोन्जि 
रगतव्यन्क्त बैठक भत्ता पाउन ेछन ्।  

(१) सगिगत2 उपसगिगत वा काययदलको बैठकिा रदे  ऐनको दफा ८ बिोन्जि रगत बैठक रु. एकहजार । 

(२) उपदफा (१)िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएता पगन रिखु र ासकीय अगिकृत वा अगिकृत स्तरको कियचारीको 
अध्यक्षतािा कियचारीिात्र बसेको वैठकिा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ । 

(३) बैठक भत्तािा गनयिानसुार कर कट्टी हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) र (2) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएता पगन एक व्यन्क्तले एक ठदनिा एक भधदा बढी बैठकको 
भत्ता राप्त गनि छैन।साथै कियचारी िात्र सिावे  हनु ेबैठकको हकिा कायायलय सियिा बसेको बैठकको भत्ता 
उपलब्ि गराइने छैन। 

(३) एकै ठदनिा बैठक सम्पन्न नभई अको ठदनहरुिा पगन लगातार बैठक बस्न ुपरेिा स्थगगत भएको र अको ठदन 
बैठक बसेको व्यहोरा बैठक गनर्यय पनु्स्तकािा उल्लेख भएिा बैठकिा सिभागी भएको सबै ठदनको भत्ता उपलब्ि 
गराउन बािा परेको िागनने छैन । 



 

 

(४)बैठकिा सहभागी व्यन्क्तहरुको पानी तथा खाजा खचय वापत बढीिा रगत व्यन्क्त दईु सय रुपैयाँ र खाना खवुाउन 
पनि गरी बैठक बोलाएिा बढीिा रगत व्यन्क्त रु दईुसय पचास सम्ि खचय गनय सद्धकन ेछ। 

(५) कियचारीहरुको गनयगित बस्ने िागसक बैठक/रगगत रस्ततुी बैठकिा सिेत उपदफा (४)बिोन्जि खचय गनय 
सद्धकनछे।तर सिीक्षाका लागग छुटै्ट काययक्रि रहेको वा बजेट व्यवस्था भएकोिा सोही बजेट सीिा ननाघ्न ेगरी खचय 
गनुयपनिछ । 

(६)उपदफा (५) बिोन्जिको बैठकिा सहभागीहरुलाई तोद्धकएको सावयजगनक यातायातको भाडा रकि उपलब्ि गराउन 
सद्धकनछे । 

पररच्छेद-३ 

खाजा तथा अगतगथ सत्प्कार खचय सम्बधिी व्यवस्था 
 

५. खाजा खचयःदेहायको अवस्थािा कियचारीलाई खाजा खचय उपलव्ि गराउन सद्धकनेछ । 

(१) कायायलय सियिा सम्पादन हनु नसक्ने भनी रिखु र ासकीय अगिकृतले तोकेको गनठदयष्ट कािको लागग िात्र 
कायायलय सिय अन्घ वा पगछबैठक राख्नवा कायायलयको अधय काििा लगाउन सद्धकनेछ ।रिखु र ासकीय अगिकृतको 
स्वीकृगत गबना रान्खएको बैठकको बैठक भत्ता ,खाजा खचय भकु्तानी हनुे छैन।कायायलय सिय बाहेक कम्तीिा दईुघण्टा 
अगतररक्त सिय कायय गरेको अवस्थािा िात्र खाजा खचय उपलब्ि गराइनछे।  

(२)अगतररक्त सियिा काि गनुय पनि भएिा देहाय बिोन्जि खाजा तथा खाना खचय उपलब्ि गराउन वा सो बराबरको 
खाजा तथा खाना खचय गनय सद्धकनछे । 

(क) सावयजगनक गबदाको ठदन दईु घण्टा सम्ि कायय गरेिा रगतव्यन्क्त बढीिा चार सय रुपैयाँ2 कम्तीिा चार घण्टा सम्ि 
कायय गरेिा रगतव्यन्क्त बढीिा छ सय रुपैंया ।  

(ख) कायायलय खलु्ने ठदन भए रगतठदन रगतव्यन्क्त बढीिा तीन सय रुपैंया । 

(ग) खाजा खचय भकु्तानी गदाय अनसुनु्च २ बिोन्जिको लगबकु फारि भरी काययलय रिखुबाट रिान्र्त भएपगछ िात्र 
भकु्तानी गररने छ । 

(घ )आठ घण्टा भधदा बढी अवगि गनरधतर बैठक बसेको वा सावयजगनक गबदाको ठदनिा पूरा काययठदन काि गरेको 
अवस्थािा खाजा खचयिा थप पचास रगत तसम्ि भकु्तानी गनय सद्धकनेछ।  

(३)यस दफािा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएतापगन रासन वापतको सदु्धविा गलएकाकियचारीले खाजा खचयपाउन ेछैनन ्। 



 

 

 

६. न्चयापान र अगतगथ सत्प्कार खचयः 
(१) देहायका कायायलयहरुले न्चयापान तथा अगतगथ सत्प्कार बापतदेहाय बिोन्जिको रकििा नबढ्ने गरी िागसक रुपिा 

द्धवद्धवि खचयको आदे  ठदन सक्नेछन ्।  

(क) गाउँ काययपागलकाको कायायलयले रु. चालीस हजार2 
(ख) वडा कायायलयले रु. दस हजार। 

पदागिकारीहरुको हकिा रदे  ऐनको दफा ६ बिोन्जिको अगतगथ सत्प्कार वापतको रकि बैंक खातािा 
उपलब्ि गराइनछे । 

(२) गाउँ काययपागलकाको कायायलयको हकिा रिखु र ासकीय अगिकृत वा गनजले तोकेको व्यन्क्तले र वडा कायायलयको 
हकिा वडा सन्चवले उपदफा (१) बिोन्जिको रकििा नबढ्ने गरी कायायलय रयोजनका लागग िात्र खचयको आदे  
ठदन पाउनेछन।् अनावश्यक2 अगितव्ययी र असाधदगभयक हनुे गरी यस्तो खचयको आदे  ठदन पाइने छैन ।  

(३) उपदफा (१) र (२)िा उन्ल्लन्खत सीिा भधदा बढी खचयको आदे  भएको अवस्थािा आिार र औन्चत्प्य सद्धहत 
काययपागलका बैठकिा पे  गनुय पनिछ । काययपागलकाको स्वीकृगत नभई त्प्यस्तो रकि भकु्तानी हनु ेछैन । 

    परिच्छेद ४ 

दैगनक भत्ता तथा भ्रिर् खचय सम्बधिी व्यवस्था 
७. दैगनक भत्ता तथा भ्रिर् खचयःकियचारीले सङ्घीय कानून बिोन्जिको दरिा दैगनक तथा भ्रिर् भत्ता पाउनेछन ्। पदागिकारीको 

दैगनक तथा भ्रिर् भत्ता सम्बधिी व्यवस्था रदे  ऐनको दफा ९ बिोन्जि हनुेछ। दैगनक तथा भ्रिर् भत्ता सम्बधिी अधय 
व्यवस्था देहाय बिोन्जि हनुछेः 

(१) सािारर्तया गाउँपागलकाका पदागिकारी/कियचारी सम्बन्धित कािको लागग द्धफल्डिा खद्धटन2ु खटाउन ुपदाय वा 
अनगुिन तथा सपुरीवेक्षर् गनुय पदाय भ्रिर् आदे  स्वीकृत गराएर िात्र जान ुपनिछ ।स्वीकृत भ्रिर् आदे  गबना 
भ्रिर् खचय तथा दैगनक भत्ता भकु्तानी गररन ेछैन।  

(२) देहायका पदागिकारीले भ्रिर् वा काजको उद्देश्य2 अवगि र भ्रिर् गनि सािन तोकी भ्रिर् आदे  स्वीकृत गनय 
सक्नेछन।्  

(क) रिखु र ासकीय अगिकृत –अध्यक्ष 

(ख) रिखु र ासकीय अगिकृत बाहेकका अधय कियचारीहरु –रिखु र ासकीय अगिकृत । 

(३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएतापगन गाउँ के्षत्रबाद्धहर भ्रिर् गनुय पदायको अवस्थािा अध्यक्षको 
भ्रिर् आदे  गाउँ काययपागलकाबाट स्वीकृत गराउन ुपनिछ । 

(४) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएता पगन भ्रिर् आदे  स्वीकृत गनि अगिकार रत्प्यायोजन गनय 
सद्धकनछे । 

(५) पदागिकारी तथा कियचारीको द्धवदे  भ्रिर् सम्बधिी व्यवस्था रचगलत कानून बिोन्जि हनुेछ ।  



 

 

(६) कायायलयको कािको गसलगसलािा बास बस्न ेगरी कायायलय रहेको स्थानबाट कम्तीिा आठ द्धकलोगिटर बाद्धहरको 
क्षेत्रिा भ्रिर् वा काजिा खद्धटएको कियचारीहरुले नेपाल सरकारले तोकेको दर र रद्धक्रया बिोन्जिको दैगनक 
भत्ता तथा भ्रिर् खचय पाउनेछन ्।एकै ठदनिा पगुी सोही ठदनिा फकय ने अवस्थािा सावयजगनक यातायातको 
भाडादर र भ्रिर् भत्ताको एक चौथाई खाजा खचय पाउनछेन ्। 

तर2 पदागिकारी तथा कियचारीले भ्रिर् गदाय सरकारी सवारी सािन रयोग भएको अवस्थािा यातायात खचय पाईन े
छैन । भ्रिर् खचय सम्बधिी फरफारक गदाय वा भकु्तानी िाग गदाय अगनवायय रुपिा भ्रिर् रगतवेदन कायायलयिा 
पे  गनुय पनिछ । 

(७) सात ठदन भधदा बढी अवगिको लागग पदागिकारी वा कियचारीलाई भ्रिर् वा काज खटाउन ुपनि भएिा भ्रिर् 
आदे  स्वीकृत गनि अध्यक्ष वा रिखु र ासकीय अगिकृतले त्प्यसको स्पष्ट कारर् खोली आफूभधदा एक तह 
िागथको अगिकारीको स्वीकृगत गलई भ्रिर् आदे  स्वीकृत गनुय पनिछ। 

(८) सरकारी खचयिा भ्रिर् गनि पदागिकारी वा कियचारीले सम्भव भएसम्ि द्धकफायती र कि खन्चयलो बाटो वा 
सवारी सािन रयोग गरी भ्रिर् गनुयपनिछ ।भ्रिर् आदे  स्वीकृत गदाय नै भ्रिर् गनि सािन खलुाउन ुपनिछ । 

(९) दैगनक भ्रिर् भत्ता उपभोग गनि कियचारीले दैगनक भत्ता उपभोग गरेको अवगिभर द्धफल्ड भत्ता वा अधय कुनै 
द्धकगसिको भत्ता पाउने छैन । 

(१०) कुनै पदागिकारी वा कियचारीले भ्रिर् वा काजिा रहेको अवगििा गबदा बसेिा त्प्यसरी गबदािा बस्दाको अवगििा 
गनजले यस काननु बिोन्जि पाउने दैगनक भत्ता तथा भ्रिर् खचय पाउने छैन । 

(११) भ्रिर्िा खद्धटने पदागिकारी तथा कियचारीको भ्रिर् अगभलेख खाता गाउँ काययपागलकाको कायायलयले व्यवन्स्थत 
रुपिा राख्न ुपनिछ ।  

(१२) यस दफािा अधयधत्र जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएता पगन पदागिकारीको भ्रिर् खचय सम्बधिी व्यवस्था रदे  ऐन 
बिोन्जि2 कियचारीको भ्रिर् सम्बधिी अधय व्यवस्था नपेाल सरकारको भ्रिर् खचय गनयिावली बिोन्जि हनुेछ 
।  

८. राद्धवगिक कियचारीलाई द्धफल्ड भत्ता उपलब्ि गराउन सक्ने:गनयगित रुपिा द्धफल्डिा गएर आयोजनाहरुको कायायधवयनिा 
काि गनुयपनि गाउँ काययपागलकाको कायायलयका गनयगित राद्धवगिक कियचारीहरुको कािको चाप र उपलब्िी िूल्याङ्कन गरी 
रिखु र ासकीय अगिकृतले देहाय बिोन्जि द्धफल्ड भत्ता उपलब्ि गराउन सक्नछे।कािको चाप र उपलब्िी िूल्याङ न गदाय 
गनजहरुलाई लगाए/अह्राएको काि2 कािको रगगत2 गरु्स्तर2 सेवाग्राही तथा सरोकारवालाको सधतदु्धष्ट र बजेट/स्रोतलाई 
आिार िानु्न पनिछ ।रिखु र ासकीय अगिकृतबाट भएको द्धफल्ड गनरीक्षर् वा सम्बन्धित वडाको गसफाररसको आिारिा 
कािको रगगत गनिायरर् हनुछे । 

(१) िागसक १० ठदन सम्िको द्धफल्ड भत्ता वापतको थप दैगनक भत्ता। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि ठदइने द्धफल्ड भत्ता रकि आयोजना व्यवस्थापन खचय (कन्धटधजेधसी) वा द्धफल्ड भत्ताबाट 
खचय गररनेछ । 



 

 

यस दफािा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएता पगन द्धफल्ड भत्ता गलने कियचारीले गाउँपागलका गभत्र भ्रिर् गदाय दैगनक तथा 
भ्रिर् भत्ता पाउने छैन ।  

 

९. अनगुिन तथा िूल्याङ कन खचय:गाउँपागलकाबाट सञ्चागलत आयोजना अनगुिन गदाय सम्बन्धित पदागिकारी तथा कियचारीले 
आयोजना व्यवस्थापन खचय (कन्धटधजेधसी) वा अनगुिन तथा िूल्याङ कन खचयबाट देहाय बिोन्जि अनगुिन िूल्याङ कन भत्ता 
पाउनेछन ्। 

(१) पदागिकारीले रदे  ऐनको दफा ७ बिोन्जि  

(२) कियचारीले दैगनक तथा भ्रिर् भत्ताको व्यवस्था गनि रचगलत गनयि बिोन्जि 

(३) उपदफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएता पगन कुनै काययक्रि भएको हो वा होइन भनी यद्धकन गनय चाहेिा 
आगथयक गनयधत्रर् वा आगथयक र ासनको भगूिकािा रहने कियचारीले र काययक्रि सपुरीवेक्षर् वा पषृ्ठपोषर् गनि पदागिकारी 
वा कियचारीले वैठक भत्ता बराबरको अनगुिन िूल्याङ कन भत्ता राप्त गनिछन ्। 

पररच्छेद-५ 

पारवहन तथा ईधिन सदु्धविा सम्बधिी व्यवस्था 
१०. पारवहन सदु्धविा : 

(१) पदागिकारीहरुको सवारी तथा यातायात सदु्धविा रदे  ऐनको दफा ४ बिोन्जि हनुेछ । 

(२) कायायलयिा उपलब्ि सवारी सािन कियचारीको न्जम्िेवारी र गनजहरुले सम्पादन गनुयपनि कायय चापको आिारिा 
सिधयाद्धयक रुपिा उपलब्ि गराउने न्जम्िेवारी रिखु र ासकीय अगिकृतको हनुेछ।रिखु र ासकीय अगिकृतले 
कायायलयको नाििा रहेको तथा भाडािा गलई वा अधय कुनै तररकाले कायायलयले रयोगिा ल्याएको सवारी सािन 
सरकारी कािको लागग िात्र रयोगिा ल्याउन ेव्यवस्था गिलाउन ुपनिछ । 

(३) कायायलयले रिखु र ासकीय अगिकृतलाई कायायलयको कािको रयोजनको लागग उपलब्ि भए सम्ि एक चारपाष ग्र े
सवारी सािन उपलव्ि गराउने छ । 

(४) कायायलयिा उपदफा (३) बिोन्जि सवारी सािनको उपलव्िता नभएिा आगथयक वषयको रारम्भिा नै िापदण्ड तय गरी 
कायायलयले धयूनति िूल्यिा न्जप/कार भाडािा गलनेछ । 

(५) उपदफा (३) र (४) बिोन्जि व्यवस्था नभएकोिा रिखु र ासकीय अगिकृतले कािको गसलगसलािा आवश्यकता 
अनसुार भाडािा गलन सक्नछे। 

(६) कायायलयका िहा ाखा/ ाखा रिखुलाई कायायलयबाट उपलब्ि भएसम्ि दईु पाषग्र ेसवारी सािनको व्यवस्था गररनेछ 
। 

(७) कुनै पदागिकारी वा कियचारीले सरकारी सवारी सािन कायायलयको काि बाहेक अधय रयोजनिा रयोग गनय पाइन े
छैन। सरकारी सवारी सािनको द्धहफाजत गरी सरुन्क्षत राख्न ुसम्बन्धित सवारी सािन बझुी गलने कियचारीको न्जम्िेवारी 
हनुेछ । सावयजगनक गबदाको ठदन कायायलयबाट उपलब्ि गराइएको सवारी पास गबना कायायलयको सवारी सािन 
सञ् चालन गनय पाइने छैन । 



 

 

(८) कायायलयले काननु बिोन्जि सवारी सािनको राजस्व गतनि,  गबिा गनि, रदषुर् जाँच गरी सवारी सािन चसु्त दरुुस्त राख्न े
व्यवस्था गिलाउनेछ। 

(९) सरकारी सवारी सािन रयोग गनि पदागिकारी/कियचारीलाई गनजले रयोग गरेको सवारी सािनको लागग िियत गबल 
बिोन्जि बढीिा कार/न्जपको वाद्धषयक चार लाख र िोटरसाईकल वा स्कूटरको लागग वाद्धषयक एक लाख नबढ्ने गरी 
िियत खचय उपलव्ि गराउन सद्धकने छ । यस भधदा बढी रकिको सवारी सािनको िियत सम्भार बापतको रकि 
भकु्तानी गनुय पनि अवस्थािा काययपागलकाको गनर्यय बिोन्जि हनुेछ। लापरबाहीपूर्य तररकाले सवारी सािनिा क्षगत 
परु् याई िियत गनुयपनि भएिा सो को आगथयक भार चालकले स्वयंले बहन गनुयपनिछ ।साथै िियत लगतै्त उक्त सवारी 
सािन कायायलयले अको पदागिकारी/कियचारीलाई उपलब्ि गराउन सक्नछे। 

(१०) सरकारी सवारी सािनिा गनजी नम्बर प्लेट राख् न पाइन ेछैन । 

११. इधिन सदु्धविाः 
(१) पदागिकारीहरुको इधिन सदु्धविा रदे  ऐनको दफा ४ बिोन्जि हनुेछ । 

(२) सरकारी तथा गनजी सवारी सािन रयोग गरी गनयगित रुपिा कायायलयिा आउन ेकियचारीलाई अनसूुची १ बिोन्जिको 
इधिन सदु्धविा उपलब्ि हनुछे । 

(३) गनजी सवारी सािन रयोग गनिकियचारीहरुले इधिन सदु्धविा गलन चाहेिा आफुले रयोग गरेको सवारी सािनको ब्लूबकुको 
रगतगलद्धप र सवारी चालक अनिुगतपत्रको रगतगलद्धप अगनवायय रुपिा कायायलयिा पे  गनुय पनिछ । ब्लूबकु र सम्बन्धित 
कियचारीको सवारी चालक अनिुगतपत्रको छायाँरगत पे  नगरे सम्ि इधिन वापतको सदु्धविा उपलब्ि गराइने छैन ।  

(४) कायायलयले इधिन सदु्धविा द्धवतरर्को अगभलेख अद्यावगिक गरी राख्न ुपनिछ । 

१२. सवारी सािन सम्बधिी अधय व्यवस्थाः   

(१) सवारी सािनको सदु्धविा राप्त गनि वा उपलव्ि गराउन ुपनि पदागिकारी तथा कियचारीलाई कायायलयिा उपलब्ि 
सवारी सािन रयोग गनि व्यवस्था गिलाइनेछ।कायायलयिा सवारी सािन उपलब्ि नभएको अवस्थािा कायायलयिा 
श्रोत उपलब्िताको अवस्था हेरी देहायबिोन्जिको िापदण्डगभत्र रही सवारी सािन खररद गनय सद्धकनछे । 

(क) पदागिकारीहरुलाई रदे  ऐनको दफा ४ बिोन्जि2 
(ख) रिखु र ासकीय अगिकृतलाई दफा ८ को उपदफा (३) बिोन्जि सवारी व्यवस्था गनय सक्न ेअवस्था 

भएिा पैँचालीस लाख रुपैयाँ सम्िको सवारी सािन, 
(ग) रिखु र ासकीय अगिकृतलाई दफा ८ को उपदफा (३) बिोन्जि सवारी व्यवस्था गनय सक्न ेअवस्था 

नभएिा २०० गसगस सम्िको दईु पाषग्र ेसवारीका साथै दफा ८ को उपदफा (४) वा (५) बिोन्जि 
व्यवस्थापन, 

(घ) िहा ाखा/ ाखा रिखुहरुलाई र सम्भव भएसम्ि इन्धजगनयररङ्ग सेवा तफय का सबै राद्धवगिकहरुलाई 
िोटरसाईकल वा स्कूटर २२० गस. गस. सम्ि । 

(२) कायायलयका सवारी सािन गनयगित रुपिा िियत सम्भार गरी चाल ुहालतिा राख्नपुनिछ। कायायलयबाट नयाँ सवारी 
सािन खररदलाई गनरुत्प्साहन गनय जोड ठदइनछे। कायायलयले नयाँ सवारी सािन खररद गनुय पनि अवस्थािा ईलेन्क्िकल 
तथा वातावरर् िैत्री सवारी सािन खररद तथा रयोगिा जोड ठदइनेछ। 



 

 

पररच्छेद-६ 
सञ् चार2 पो ाक2 रोत्प्साहन भत्ता सम्बधिी व्यवस्था 

१३. पदागिकारीको पत्रपगत्रका तथा सञ् चार सदु्धविा : पदागिकारीको पत्रपगत्रका तथा सञ्चार सदु्धविा रदे  ऐनको दफा ५ 
बिोन्जि हनुेछ । 

१४. कायायलयको पत्रपगत्रका तथा सञ् चार सदु्धविाः 
(१) कायायलयले स्रोतको उपलब्िता हेरी पत्रपगत्रका खररद गरी कियचारीहरुलाई उपलव्ि गराउन सक्नेछ ।तर 

व्यन्क्त - व्यन्क्तलाई अलग अलग पत्रपगत्रका रदान गररने छैन । 

(२) रिखु र ासकीय अगिकृतलाई िागसक दईु हजार रुपैयाँिा नबढाई सञ् चार सदु्धविा वापतको रकि वा 
िोबाइल ररचाजयको सदु्धविा उपलब्ि गराइनेछ।लेखा अगिकृतलाई िागसक एक हजार पाँच सय रुपैयाँिा 
नबढाई सञ् चार सदु्धविा वापतको रकि उपलब्ि गराइनेछ।अगिकृत स्तरका िहा ाखा/ ाखा/इकाइ 
रिखुहरु2 अस्थायी कोगभड अस्पतालका िेगडकल अगिकृत2 स्वास््य चौकीका रिखुहरु2 द्धवपद् फोकल 
पसयन2 वडा सन्चवहरुलाई कायायलयको तफय बाट नेपाल टेगलकिको पोष्टपेड गसिकाडय र िागसक रु. एक 
हजार रुपैयाँ ररचाजयको व्यवस्था गररनछे। कायायलयिा टेगलफोन सेवा जडान भएिा रिखु र ासकीय 
अगिकृत2 लेखा अगिकृत2 र सूचना अगिकारी बाहेक सबै कियचारीहरुले कायायलयले उपलब्ि गराएको सीि 
काडय द्धफताय गनुयपनिछ । 

(३) कायायलयवाट उपलव्ि भएको सञ् चार खचय कायायलयको रयोजनको लागग िात्र रयोग गनुयपनिछ । 

१५. पो ाक भत्ता: कियचारीहरुलाई नेपाल सरकारको गनयिानसुार वषयिा एकपटक चैत्र िद्धहनािा पो ाक भत्ता उपलब्ि 
गराइनेछ ।  

१६. रोत्प्साहन भत्ता : कुनै काििा अगिक खद्धटने कियचारीलाई रोत्प्साहन भत्ता ठदने गरी गाउँसभाले व्यवस्था गरेिा रोत्प्साहन 
भत्ता उपलब्ि गराउन सद्धकनेछ । 

पररच्छेद-७ 
तागलि/गोद्धष्ठ/सेगिनार/कायय ाला/भनाय तथा छनौट सम्बधिी परीक्षा संचालन 

१७. तागलि/गोष्ठी/सेगिनार/कायय ाला सञ्चालन: 
(१) वाद्धषयक काययक्रि तथा वजेटिा सिावे  भएका तागलि/गोष्ठी/सेगिनार/कायय ाला जस्ता काययक्रिहरु उपलब्ि 

भएसम्ि सरकारी हलिा नै सञ्चालन गररनेछ। 

(२) स्वीकृत वाद्धषयक काययक्रि अधतगयत सञ्चालन हनुे काययक्रििा रन् क्षक,  स्रोत व्यन्क्त2 सहभागी तथा काययपत्र 
रस्ततुकतायको पाररश्रगिक भकु्तानी देहाय बिोन्जि हनुेछ: 

(क)  रन् क्षक तथा काययपत्र रस्ततुकतायले दैगनक चार सेसनको भकु्तानी गलन सक्नछेन ्तथा कक्षा अवगि 
कम्तीिा डेढ घण्टाको हनुपुदयछ ।सेसन सञ्चालन वापत रगत सेसन एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र काययपत्र 
तयारी बापत रगत सेसन एक हजार रुपैयाँसम्ि भकु्तानी गनय सद्धकनेछ। 



 

 

(ख) गाउँपागलकाको जन न्क्तले नभ्याउन ेभई वा गाउँपागलकाको जन न्क्तलाई नै रन् क्षर् ठदनपुनि भई बाद्धहरबाट 
रन् क्षक तथा स्रोत व्यन्क्त बोलाउनपुरेिा गनजलाई गनयिानसुार आतेजाते यातायात खचय र दैगनक भत्ता वा 
खण्ड क बिोन्जिको सेसन सञ्चालन र काययपत्र गनिायर् भत्ता उपलव्ि गराईनछे । 

(ग) तागलि/गोष्ठी/सेगिनार/कायय ाला जस्ता काययक्रििा पानी तथा खाजाको लागग रगतव्यन्क्त रगतठदन बढीिा 
दईु सय पचास  रुपैयाँ र खाना खवुाउनपुनि अवस्था भए खानाबापत बढीिा दईु सय पचास रुपैयाँसम्ि 
खचय गनय सद्धकनछे । 

(घ) काययक्रििा सहभागीहरुका लागग तागलि/गोष्ठी िसलधद बापत सात कायय ठदन सम्िको लागग रगत सहभागी 
बढीिा एक सय पचास र सात ठदनभधदा बढी अवगिको भए रगत सहभागी दईु सय पचास रुपैयाँको 
तागलि/गोष्ठी िसलधद सािाग्री खररद गरी उपलब्ि गराउन सद्धकनेछ । 

(ङ) संयोजक भत्ता रगतठदन बढीिा पाँच सय, सहयोगी भत्ता रगतव्यन्क्त बढीिा दईु सय पचास तथा द्धवद्धवि खचय 
(रिार् पत्र,  सरसफाई, व्यानर आठद ७ काययठदनको अनपुातिा) बढीिा पाँच हजारसम्ि खचय गनि गरी 
रिखु र ासकीय अगिकृतले रस्ताव स्वीकृत गनय सक्नछे । 

(च) सम्भव भए सम्ि सरकारी छात्रा/छात्रवासिा वसोबासको व्यवस्था गनुय पछय ।यसका लागग घर भाडािा 
गलन पाईने छैन । दैगनक भत्ता पाउन ेवाहेक व्यन्क्तगत पहलिा वास वस्न ुपरेिा रगत सहभागी दैगनक 
सात सयका दरले आवास भत्ता उपलव्ि गराउन सद्धकनछे । 

(छ) सहभागीहरुलाई दूरीको आिारिा सावयजगनक यातायात बापतको खचय उपलव्ि हनुेछ। आवासीय 
काययक्रििा दईुपटकको िात्र आतेजाते सदु्धविा उपलब्ि गराइने छ । 

(ज) रगतवेदकको पाररश्रगिक एक ठदनको ६ सयका दरले उपलव्ि गराउन सद्धकनेछ ।रगतवेदन पे  गररसकेपगछ 
िात्र यस्तो रकि भकु्तानी हनुेछ । रगत काययक्रि आठ सय रुपैयाँिा नवढ्ने गरी रगतवेदन तयारी खचय 
भकु्तानी ठदन सद्धकनेछ।कसैले पगन दोहोरो सदु्धविा गलन पाउनेछैन । 

(३) राद्धवगिक द्धव षेज्ञ आवश्यक पनि वा सेसन सञ्चालन गनि आिाभधदा बढी द्धवषय द्धवज्ञ बाद्धहरबाट गलन ुपनि अवस्थािा 
वा आवासीय रुपिा सञ्चालन गनुयपनि काययक्रि कायायलयबाट सोझै सञ्चालन गनय नसद्धकने भएिा रचगलत सावयजगनक 
खररद सम्बधिी कानून बिोन्जिको रकृयाबाट सेवा खररद गरी तालीि गोष्ठी जस्ता काययक्रि सञ्चालन गनय सद्धकनछे। 

१८. भनाय तथा छनौट सम्बधिी परीक्षा संचालन 

(१) गाउँ काययपागलकाको कायायलयिा2 िातहतका कायायलयिा वा गाउँपागलकाले खचय व्यहोनुय पनि अधय 
कायायलय/द्धवद्यालयिा जन न्क्त भनाय तथा छनौट सम्बधिी कायय गदाय परीक्षा सगिगत वा छनौट सगिगतिा रहन े
सदस्यहरुलाई दफा ४ अनसुारको बैठक भत्ता तथा खाजा र रश्नपत्र गनिायर् बापत रु एक हजार पाँच सय सम्ि 
भकु्तानी गनय सद्धकनेछ । 

(२) आधतररक जन न्क्तले नभ्याउने वा नसक्ने वा नगिल्न ेभई बाह्य स्रोतबाट द्धवज्ञ आिधत्रर् गनुयपनि भएिा गनजलाई 
उपदफा (१) बिोन्जिको सदु्धविा सद्धहत आतेजाते यातायात खचय उपलब्ि गराइनछे । 

 



 

 

पररच्छेद-८ 

पानी, गबजलुी, टेगलफोन तथा घरभाडा सम्बधिी व्यवस्था 
१९. पानी,  गबजलुी, टेगलफोन तथा घरभाडा 

(१) कायायलय तथा पदागिकारीले पानी,  द्धवजलुी2 टेगलफोन जस्ता सदु्धविाको रयोगिा गितव्यद्धयता अपनाउन ुपनिछ 
। 

(२) कायायलयले पानी2 गबजलुी तथा टेगलफोनको गबल सियिै भकु्तानी गरी जररवाना नगतनि र छुट सदु्धविा गलने 
व्यवस्था गिलाउन ुपनिछ । 

(३) कायायलयको कािका बाहेक अनावश्यक रुपिा गबजलुी र टेगलफोन रयोग गनुय हदैुन । 

(४) कायायलय रयोजनका लागग बाहेक घरभाडािा गलइने छैन।कायायलयिा उपलब्ि स्थानले नपगु हनुे अवस्थािा 
कारर् सद्धहत काययपागलकाको गनर्ययबाट कायायलयको कािको लागग घरभाडािा गलन ुपनिछ। 

तर2 रिखु र ासकीय अगिकृतको आवास रयोजनका लागग घरभाडािा गलन बािा पनि छैन ।  

(५) घरभाडािा गलन ुपनि अवस्थािा रचगलत सावयजगनक खररद ऐन तथा खररद गनयिावली बिोन्जिको रद्धक्रयाबाट 
घरभाडािा गलइनेछ। 

पररच्छेद- ९ 

खररद तथा न्जधसी व्यवस्थापन 

२०. खररद सम्बधिी व्यवस्था : 
(१) रिखु र ासकीय अगिकृत वा गनजले तोकेको अगिकृत कियचारीको गलन्खत आदे  गबना कसैले कुनै िालसािान खररद 

गनय तथागराउन हुदैँन । 

(२) िालसािान खररद सम्बधिी कारबाही  रुु गनुय अन्घ खररद एकाइले िहा ाखा/ ाखाबाट आवश्यक पनि वस्तहुरुको 
िाग सङ्कलन गरी रिखु र ासकीय अगिकृत वा गनजले तोकेको अगिकृत कियचारीबाट आवश्यक पनि वस्तहुरुको कूल 
िाग स्वीकृत गराउन ुपनिछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको खररद िागिा देहायका कुरा उल्लेख भएको हनु ुपनिछ: 
(क) िालसािानको रकार, गरु्स्तर, पररिार् सम्बधिी द्धववरर्, 

(ख) िालसािान आवश्यक पनि सिय, 

(ग) खररदको अनिुागनत िूल्य, र 

(घ) िूल्य व्यहोररने स्रोत । 

(४) खररदको लागग आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खररद कारबाही  रुु गनुय हुदैँन । 

(५) कायायलयले सािारर्तया पेश्कीलाई गनरुत्प्साद्धहत गनुयपनिछ । पेश्की फर्छ्यौट नगरी दोहोर ्याएर पेश्की रकि ठदइन े
छैन । पेश्की रकि सियिै फर्छ्यौट गनुय रत्प्येक कियचारीको कतयव्य हनुेछ। 



 

 

(६) खररदसम्बधिी सम्पूर्य व्यवस्था सावयजगनक खररद ऐन2२०६३ तथा िवलागगरर गाउँपागलकाको खररद गनयिावली2२०७६ 
बिोन्जि हनुेछ । 

२१. न्जधसी व्यवस्थापन : 
(१) कायायलयिा राप्त रत्प्येक न्जधसी सािग्रीको वगीकरर् गरी सािानको द्धववरर् र िूल्य खलुाई िहालेखा परीक्षकले 

स्वीकृत गरेको ढाँचािा लगत तयार गरी अगभलेख राख्नपुनिछ l 

(२) न्जधसी  ाखा हेनि अगिकृत वा सहायक कियचारीले नेपाल सरकारले लागू गरेको सावयजगनक सम्पन्त्त व्यवस्थापन 
रर्ाली (Public Assets Management System- PAMS) को पूर्य रयोग गनुयपनिछ । 

(३) न्जधसी  ाखाको न्जम्िेवारी राप्त कियचारीले सम्पन्त्त संरक्षर् गनय/गराउन र गितव्ययी रुपिा रयोग गनय/गराउन 
पहलकदिी गलनपुनिछ । 

(४) रत्प्येक िहा ाखा/  ाखा तथा गाउँपागलका िातहतका कायायलयका रत्प्येक कोठािा भएका न्जधसी सािानको 
अगभलेख सोही कोठािा टाँस गनुयपनिछ । कुनै िालसािान िियत सम्भार गनुयपनि भए सोको गलन्खत जानकारी 
उपयोगकतायले रिखु र ासकीय अगिकृतलाई ठदनपुनिछ । 

(५) खचय भएर नजाने रत्प्येक न्जधसी सािग्रीिा न्जधसी सष केत नम्बर उल्लेख गनुयपनिछ । 

(६) आगथयक वषय सिाप्त भएको एक िद्धहना गभत्र गत वषयको िौज्दात2 चाल ु वषयको खररद2 हस्ताधतरर् भई राप्त 
सािानको पररिार् र िूल्य एवं सािानको अवस्था (सबतु2 िियत गनुयपनि2 गललाि गनुयपनि र गिधहा गनुयपनि) खोली 
न्जधसी  ाखाले न्जधसी रगतवेदन तयार गनुयपनिछ । 

(७) उपदफा(७) बिोन्जि तयार भएको रगतवेदनको आिारिा रिखु र ासकीय अगिकृत वा गनजले तोकेको अगिकृत 
कियचारीले न्जधसी गनरीक्षर् गरी राय सझुाब सद्धहतको रगतवेदन रिखु र ासकीय अगिकृतलाई ठदनपुनिछ । 

(८) उपदफा(८) बिोन्जिको रगतवेदन रिखु र ासकीय अगिकृतले छलफलका लागग काययपागलकाको बैठकिा पे  
गनुयपनिछ । 

(९) न्जधसी व्यवस्थापन सम्बधिी अधय व्यवस्था रचगलत आगथयक काययद्धवगि ऐन तथा गनयिावली बिोन्जि हनुछे l 

पररच्छेद १० 
द्धवद्धवि 

२२.  गनजी सन्चवालय सम्बधिी व्यवस्था:- 
(१) अध्यक्षको गनजी सन्चवालयको व्यवस्थापन रदे  ऐनको दफा ११ बिोन्जि हनुेछ। अध्यक्षले आधतररक स्रोतबाट 
खचय व्यहोनि गरी एकजना सहायक स्तर सरहको गनजी सन्चवको सदु्धविा पाउनेछ। उक्त रकि एकिषु्ठ रकि उपलब्ि 
गराउने वा गनजी सन्चवालयको लागग कियचारी राख्न ेिध्ये कुनै एक तररकाबाट िात्र खचय गनय सद्धकनछे। 

(२)िद्धहला2 बालबागलका तथा ज्येष्ठ नागररक  ाखा हेनि चौँथो तहको कियचारीले उपाध्यक्षको सन्चवालय व्यवस्थापनको 
कायय  गनिछ । 



 

 

(३) कायायलयिा उपलब्ि चौँथो तहका कियचारी िध्ये रिखु र ासकीय अगिकृतले तोकेको एक जना चौँथो तहको 
कियचारीले रिखु र ासकीय अगिकृतको सन्चवालय व्यवस्थापनको कायय गनिछ ।कायायलयको स्वीकृत दरबधदी गभत्र चौँथो 
तहको कियचारी नभए पाचँौँ तहको कियचारीलाई सिेत सन्चवालय व्यवस्थापनको लागग तोक्न सक्नछे । 

२३. दघुयटना गबिा व्यवस्था:- दिकल, एम्बलेुधस र नगरबस सञ्चालन भएको खण्डिा उक्त काििा तोद्धकएका कियचारीको लागग 
कायायलयले दूघयटना बीिा गराउनेछ।  

२४. पदागिकारीको गबिा सदु्धविा रदे  ऐनको दफा १० बिोन्जि हनुेछ । 

२५. पदागिकारीको चाडपवय खचय2 सिधवय र सहजीकरर् सदु्धविा रदे  ऐनको दफा ७ बिोन्जि हनुेछ। 

२६. गनर्यय गरी खचय गनुय पनि- कायायलयले स्वीकृत काययक्रि अधतगयत कुनै काययक्रि2 तालीि2 गोष्ठी आठद सञ्चालन गदाय 
सावयजगनक खररद तथा आगथयक काययद्धवगि सम्बधिी कानून बिोन्जि अगिकार राप्त अगिकारीबाट गनर्यय गरेर िात्र सञ्चालन 
गनुय पनिछ। अगिकारराप्त अगिकारीको स्वीकृगत बेगर गरेको कुनै पगन खचय भकु्तानी गररने छैन।  

२७. ऐन बिोन्जि हनु े: यस गनदि न् कािा उल्लेख भएका द्धवषयहरु यसै बिोन्जि हनुेछन ्।पदागिकारीको सेवा सदु्धविा 
सम्बधिी उल्लेख नभएका द्धवषयहरु रदे  ऐन बिोन्जि र कियचारीको सेवा सदु्धविा सम्बधिी उल्लेखःनभएका द्धवषयहरु 

रचगलत कानून अनसुार हनुछे। 

अनसूुची १ 

दफा १० को उपगनयि(९)सगँ सम्बन्धित 
   कियचारीको लागग िागसक इधिन सदु्धविा     

क्र.सं. तह/ पद इधिन  

(पेिोल/गडजेल गलटरिा) 

 

१ रिखु र ासकीय अगिकृत 

(चारपाषग्र ेवा िोटरसाइकल/स्कूटर) 

६० 

३ अगिकृतस्तर (िोटरसाइकल/स्कुटर) १५ 

४ सहायकस्तर(िोटरसाइकल/स्कुटर) १५ 

५ सहयोगी स्तर (िोटरसाइकल/स्कुटर) ७ 

 

इधिन सदु्धविा पाउन ेआिारहरु2 



 

 

१. पदागिकारी र कियचारीको लागग कायायलयले उपलब्ि गराएको वा आफ्नै गाडी वा िोटरसाइकल हनुपुनिछ । 

२. िद्धहना भरी गबदािा रहेको अवस्थािा सो िद्धहनाको इधिन उपलब्ि गराइने छैन । 

३. िागसक कोटा इधिन सोही िद्धहना गभत्र नलगेिा अको िद्धहना थप हनुे छैन । 

४. दिकल2 एम्बलेुधस र सरसफाइका सािनिा आवश्यकता अनसुार इधिन उपलब्ि गराइनेछ । 

५. कायायलयको सवारी सािन भएिा सगभयगसङ्गका लागग रत्प्येक तीन िद्धहनािा कार/न्जपको लागग पाँच गलटर िोगबल र रगत 
िोटरसाईकल एक गलटर िोगबल उपलव्ि हनुेछ । 

६. सवारी सािन सञ् चालनको लगबकु भरी रिान्र्त गरेको हनुपुनिछ ।  

 

अनसूुची २ 

दफा ५ को उपदफा(२)को (ग) संग सम्बन्धित खाजा खचय बापतको लगबकु 

 

िवलागगरर गाउँपागलका 

गाउँ काययपागलकाको कायायलय 

िनुा2 म्याग्दी 

खाजा खचय बापतको लगबकु 

कियचारीको नाि: 

क.स.नं.: 

 ाखा: 

दजाय: 

क्र.स गिगत सिय अगतररक्त काि कियचारीको 
दस्तखत 

कायायलय 
रिखुको 
दस्तखत  

कैद्धफयत 

देन्ख  सम्ि  

        

उद्दशे्य: 



 

 

व्यवन्स्थत अगभलेख िाफय त कियचारीले अगतररक्त सिय गरेको कािबापतको पाररश्रगिक भकु्तानी गरी कायायलयलको काययसम्पादनलाई 
रभावकारी बनाउन। 

 

  

 

 

 

 

 

आज्ञाले  

नाि:- पूर्यबहादरु खत्री 

रिखु र ासकीय अगिकृत 


