
 

बभेू गाउॉऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् 4             सॊखमा्  1               लभलत् २०७7/03/07 

बाग-1 

बभेू गाउॉऩालरका 

भमूे गाउँपालिकाका आन्तररक खर्चको लनयन्रण सम्बन्धी मापदण्ड 

र लमतव्यलयता सम्बन्धी लनदलेिका २०७७ 

गाउॉसबाभा प्रस्ततु लभलत् २०७7।03।04 

गाउॉसबाफाट स्वीकृत लभलत्  २०७7।03।04 

 

बभेू गाउॉऩालरकाफाट कामयसम्ऩादनका क्रभभा उऩरब्ध साधन श्रोतको ऩरयचारन एवभ ् उऩमोगभा ऩायदर्शयता, 
लभतव्मयमता एवभ ् प्रबावकारयता भापय त आलथयक सशुान कामभ गनय आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारीका रालग बभेू 
गाउॉऩालरकाको आन्तरयक खचयको लनमन्त्रण सम्फन्धी भाऩदण्ड फनाउन आवश्मक बएकारे मो लनदेर्शका जायी 
गरयएको छ ।  

ऩरयच्छेद-1 

प्रायर्म्बक 

१. नाभ य प्रायम्ब् (१) मो भाऩदण्डको नाभ “बभेू गाउॉऩालरकाको आन्तरयक खचयको लनमन्त्रण सम्फन्धी 
भाऩदण्ड य लभतव्मयमता सम्फन्धी लनदेर्शका, 207६” हनेुछ।  

(२) मो भाऩदण्ड गाउॉ कामयऩालरकाफाट स्वीकृत बएको लभलतदेर्ख रागू हनेुछ। 

(३) अथय य ऩरयबाषा् यवषम वा प्रसॊगरे अथय नरागेभा 
क) “शाखा प्रभखु” बन्नारे बभेू गाउॉऩालरका अन्तगयतका यवषमगत कामायरम य शाखा प्रभखुहरुराई 

जनाउनेछ ।  



ख) “ऩदालधकायी” बन्नारे गाउॉऩालरकाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडा अध्मऺ, कामयऩालरका सदस्महरु, 
गाउॉसबाका सदस्महरु य अन्म गठित सलभलतका सदस्महरुराई जनाउनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद -2 

खचयको भाऩदण्ड 

प्रचलरत कानूनका खचयको लनर्ित भाऩदण्ड नतोयकएको अवस्थाभा खचयको भाऩदण्ड देहाम फभोर्जभ हनेुछ। 

१. फैिक बत्ता सम्फन्धभा 
क) फैिक बत्ताको भाऩदण्ड् 
फैिक बत्ता ठदने आधायहरु लनम्नानसुाय हनेुछन ्

अ) फैिक कामायरम सभम अर्घ, ऩलछ फसेको हनुऩुनेछ। 

आ) स्ऩष्ट यवषमवस्त,ु कामयमोजना लफनाको फैिकभा बत्ता प्रदान गरयने छैन। 

इ) एउटै लनकाम य अन्तगयतका ऩदालधकायी/कभयचायी भात्र फस्ने फैिकभा बत्ता प्रदान गनय ऩाइने छैन। 

ई) कानून तथा कुनै लनणयम एवभ ्आदेशफाट गठित सलभलत वा कामयदरको फैिकका रालग भात्र बत्ता प्रदान 
गरयनेछ। 

उ) फैिकभा सहामक कभयचायी एक जना य सहमोगी कभयचायी एक जनाका साथै यवशेषऻ सेवा आवश्मक 
ऩयेको अवस्थाभा फढीभा तीन जना आभर्न्त्रत सदस्मका रुऩभा थऩ व्मर्िहरु याख्न सयकनेछ। 

ऊ) कामय प्रकृलत अनसुाय भीतव्ममी ढङ्गरे न्मूनतभ सॊखमाभा फैिक फसी कामय सम्ऩन्न गनुयऩनेछ। 

ख) फैिक बत्ता् 
गाउॉऩालरका अध्मऺ य उऩाध्मऺरे अध्मऺता गने फैिकका ऩदालधकायीराई प्रलत फैिक रु. १२00/-, प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतरे अध्मऺता गने फैिकका ऩदालधकायीराई रु. १000/-, शाखा प्रभखु वा अन्म यवषमगत 
सलभलतका सॊमोजकरे अध्मऺता गने फैिकभा रु. ७00/- बन्दा फढी नहनेु गयी फेिक बत्ता प्रदान गनय  
सयकनेछ। 

 

२. खाजा/खाना तथा ऩरयवहन खचय सम्फन्धभा् 
खाजा, खाना खचयका सम्ब्धभा देहामफभोर्जभको कामय प्रयक्रमा ऩूया हनेु अवस्थाभा भात्र उऩरब्ध गयाउन सयकने 
छ। 

क) अतरयि सभम काभ गनुय ऩने सम्फन्धभा आधाय य कायण सयहतको यववयण खरुाई रेखा उत्तयदामी अलधकृतको 
ऩूवय स्वीकृलत लरन ुऩनेछ। मस्तो खचय रेखदा कम्तीभा 2 घण्टा काभ गयेको प्रलतवेदनसयहत कामायरम प्रभखुरे 
प्रभार्णत गयेको हनुऩुनेछ। कामायरम सभम अर्घऩलछ अलतरयि सभम काभ गनुयऩने बएभा देहाम फभोर्जभको 
यकभ खाजा/खाना खचय फाऩत उऩरब्ध गयाउन सयकनेछ। 

अ) सावयजलनक लफदाको ठदन बए रु. 500/- प्रलतठदन, 



आ) कामायरम खलु्ने ठदन बए रु. 250/- प्रलतठदन, 
ख) सावयजलनक लफदाको ठदनभा कामायरमभा काभ गनय आउॉदा-जाॉदा कामायरमरे सवायी साधन उऩरव्ध नगयाएको 

अवस्थाभा आतेजाते ऩरयवहन खचय वाऩत अनसूुची १ को आधाय लरई मातामात खचय उऩरब्ध गयाउन 
सयकनेछ। 

 

३. भ्रभण खचय सम्फन्धभा् 
क) सम्फर्न्धत काभको रालग यपल्डभा खयटन ुखटाउन ुऩदाय वा अन्म कामायरमगत काभ गनुय ऩदाय वा काभको 

अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण गनुय ऩदाय वा कभयचायी सरुवा फढुवा बई आउॉदा जाॉदा लनमभानसुाय ऩाउने दैलनक 
बत्ता तथा भ्रभण खचय सम्फन्धभा नेऩार सयकायको भ्रभण खचय लनमभाफरी 2074 अनसुाय  गनुयऩनेछ। 

ख) ऩदालधकायीको भ्रभण खचय सम्फन्धभा सम्फर्न्धत ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रलभक तथा 
सयुवधासम्फन्धी कानूनभा उल्रेख बए फभोर्जभ हनेुछ। 
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४) सफै प्रकायका तालरभ, गोयि, सेलभनाय, कामयशारा सञ्चारनसम्फन्धी खचयको भाऩदण्ड सम्फन्धभा् 
तालरभ, गोयि य सेलभनाय रगामतभा देहामफभोर्जभको भाऩदण्डराई आधाय लरई खचय गनुय ऩनेछ। सोदेर्ख फाहेकका 
यवषमहरु य उर्ल्रत दयबन्दा अलधक दयभा खचय गनुयऩयेभा आलथयक भालभरा तथा मोजना भन्त्रारमको ऩूवय स्वीकृलत लरएय 
खचय गनुय ऩनेछ। 

क्र.सॊ. प्रमोजन/यववयण दय प्रयष्टकयण/कैयपमत 

१ प्रर्शऺक ऩारयश्रलभक 

क) अलधकृतस्तय  

- कामयऩत्र वाऩत 

- प्रवचन वाऩत 
ख) सहामकस्तय 

- कामयऩत्र वाऩत 

- प्रवचन वाऩत 

 
 
 

२०००।- 
१५००।- 
 

१५००।- 
१०००।- 

कामयऩत्र कर्म्तभा १५०० शब्दको हनुऩुनेछ  

२ गोिी, सेलभनाय, सम्भेरन, कामयशाराको 
कामयऩत्रको यटप्ऩणीकताय ऩारयश्रलभक (प्रलत 
कामयऩत्र) 

९००।-  

३ कामयक्रभ सॊमोजक (प्रलत ठदन) ५००।- एक कामयक्रभका रालग १ सॊमोजकराई 
कामयक्रभको प्रलतवेदन फझुाएऩलछ य २ 
जनासम्भ सहमोगी बत्ता ठदन सयकन े

४ कामयक्रभ सहमोगी (प्रलत ठदन) १५०।- सॊमोजक तालरभ अवलधभा यवदाभा फसेभा 
सहमोगीरे सॊमोजक बत्ता ऩाउने छैन 

५ अनगुभनकताय प्रलत कामयक्रभ २०००।-  

६ सहबागी मातामात ४००।– छ कोषलबत्र (सो बन्दा कभ बए कभ) 
८००।- छ कोष फायहय (सो बन्दा कभ बए कभ) 

७ र्चमा खाजा प्रलत व्मर्ि (स्रोत व्मर्ि, 
सहबागी सॊमोजक, प्रलतवेदक, सहमोगी) 

२००।-  

८ स्टेशनयी खचय (प्रलत सहबागी) १५०।-  
९ ब्मानय १०००।-  
१० प्रोजेक्टय, पोटोकयऩ (एकभसु्ट) २०००।-  
११ प्रर्शऺण कामयका रालग स्टेशनयी (भेटा 

काडय, र्लरऩ ऩेऩय आठद) 
१५००।-  

१२ तालरभ/सेलभनाय हर बाडा २०००।- प्रचलरत बाडा दय न्मून बए न्मून ठदन े
१३ यवयवध (प्रभाणऩत्र, ऩानी, सयसपाई आठद) २०००।-  
१४ भसरन्द खचय प्रलतठदन (आवश्मकतानसुाय) १०००।-  
नोट् लफर, बयऩाई, बत्ताभा लनमभानसुाय कय कट्टी गनुयऩनेछ । गाउॉऩालरका ऺेत्र फायहयका प्रर्शऺक बए 
आतेजाते मातामात खचय (दूयीको बाडा दय फभोर्जभ) अलधकतभ ्दैलनक १,०००।– नफढ्ने गयी उऩरब्ध 
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गयाइनेछ । फाटोको अवलधभा लनमभानसुायको बत्ता सयुवधा उऩरब्ध गयाउन सयकनछे ।  
१५ प्रर्शऺाथी आवास खचय 

(दै.भ्र.ब. नऩाएको खण्डभा खाना खचय 
उऩरब्ध गयाउन े

प्रचलरत 
फजाय दय 

 

१६ तालरभ साभाग्री (कच्चा ऩदाथय, नभूना 
इन्धन, ऩोका फन्दीका साभान खरयद 
गनुयऩयेभा) 

प्रचलरत 
फजाय दय 

 

१७ स्थरगत प्रायवलधक ऩयाभशयदाताको दैलनक 
बत्ता, भ्रभण तथा आवस खचय 

लनमभानसुाय  

    
 

१) प्रर्शऺाथी सहबागी बत्ता् (१) प्रर्शऺाथी छनौट गयी वा नगयी सञ्चारन गरयएको जनुसकैु प्रकायको तालरभ, 
गोिीको सहबागीहरुराई सम्बव बएसम्भ सहबागी बत्ता उऩरब्ध नगयाउने बनी सूचना गनुयऩनेछ ।  

तय, तालरभ, गोिी, कामयशाराको सहबागीराई सहबागी बत्ता ठदने गयी कामयक्रभभै सहबागीहरुराई सहबागी बत्ता 
वा सहबागीको भ्रभण खचय वा दवैु ठदने गयी स्वीकृत बएको कामयक्रभका सहबागीहरुराई लनम्भ अनसुायको 
सहबागी बत्ता य सहबागी भ्रभण खचय उऩरब्ध गयाउन सयकनछे् 

क्र.सॊ. प्रमोजन दय प्रयष्टकयण 

१ दैलनक खाने फस्न ेखचय वाऩत 
(२१ ठदनसम्भको तालरभ) 

७०० - २१ ठदनबन्दा फढी अवलधको बएभा भालसक 
दाभासाहीरे हनुे यकभ  ठदनको ऩलन थऩ गयी 
ऩाउने ।  

- तालरभ अवलधबय सहबागी बत्ता ऩाएकोभा दैलनक 
बत्ता वा आवास खचय नऩाउने ।  

- कामयक्रभभा सहबागी हनुे व्मर्िरे अन्म 
लनकामफाट दै.भ्र.ब. ऩाउन ेबएभा सहबागी बत्ता 
नऩाउने ।  

- ७ कामय ठदनसम्भको तालरभ लफदाको ठदनभा ऩलन 
रगाताय सञ्चारन गनुयऩने ।  

२ २१ ठदनबन्दा फढी अवलधको 
तालरभ दैलनक खाने फस्ने खचय 
वाऩत एकभषु्ट भालसक 

८४००।- 

३ कामयक्रभको तपय फाट खाजा तथा 
खानाको व्मवस्था बएको तय 
आवासको व्मवस्था नबएकोभा 

दै.भ्र.ब. 
को २५% 
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प्रगलत प्रगलत प्रलतवेदन ऩेश गनुयऩने् गाउॉऩालरकाफाट अनदुान प्राप्त कुनै ऩलन कामयक्रभ तालरभ सेलभनाय, गोिी 
सम्ऩन्न बएऩलछ कामयक्रभको प्रगलत प्रलतवेदन गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा ऩेश गनुयऩनेछ 

 

 

 

५) सहबालगता बत्ता 
क) प्रर्शऺाथी छनौट गयी वा नगयी सञ्चारन गरयएको जनुसकैु प्रकायको तालरभ, गोिीका सहबागीहरुराई सहबागी 

बत्ता उऩरर्ब्ध नगयाउने बनी सूचना गनुय ऩनेछ। 

ख) तय, तालरभ, गोिी, कामयशाराको सहबागीराई सहबागी बत्ता ठदनेगयी कामयक्रभभै सहबागीहरुराई सहबागी बत्ता वा 
सहबागीको भ्रभण खचय वा दफैु ठदने गयी स्वीकृत बएका कामयक्रभका सहबागीहरुराई लनम्न अनसुायको सहबागी 
बत्ता य सहबागी भ्रभण खचय उऩरब्ध गयाउन सयकनेछ् 

क्र.सॊ. प्रमोजन दय यकभ (रु) स्ऩष्टीकयण 

र्जल्रा फायहय र्जल्रालबत्र 

1 दैलनक खाने फस्ने खचय फाऩत 
(21 कामय ठदनसम्भको तालरभ) 
 

21 कामयठदनबन्दा फढीको  
तालरभ बए खाने फस्ने खचय 
वाऩत भालसक 

 

कामयक्रभको तपय फाट छात्रवासको 
व्मवसथा बएकोभा दैलनक खाना 
खचय 
 

छात्रावासको व्मवस्था बएकोभा 
1 भयहना बन्दा फढी अवलधको 
बए खाना वाऩत भालसक 

 

कामयक्रभको तपय फाट खाजा तथा 
खानाको व्मवस्था बएको तय 
आवासको व्मवस्था नबएकोभा 

800/- 
 
 

12000/- 
 
 
 
 

400/- 
 
 
 

12000/- 
 
 
 
 

दैलनक भ्रभण 
बत्ताको 25% 

800/- 
 
 

12000/- 
 
 
 
 

400/- 
 
 
 

12000/- 
 

 र्जल्रास्तयीम तालरभ बन्नारे 
सदयभकुाभ वा अन्मत्र जहाॉ 
सञ्चारन गरयने बए ताऩलन 
सहबागीको (आलनो घय वा 
सायवकको फसोफास स्थरफाट 
दैलनक ओहोय दोहोय गनय 
नभ्माइने 20 यक.लभ. बन्दा 
फढी बई) आवासको व्मवस्था 
गनुयऩने तालरभ सम्झनऩुदयछु। 

 एक्काइस ठदनबन्दा फढी ठदनको 
बएभा भालसकको दाभासाहीरे 
हनेु यकभ ठदनको ऩलन थऩ 
गयी ऩाउनेछ। 

 तालरभ अवलधका रालग 
सहबागी बत्ता ऩाएकोभा दैलनक 
बत्तॉ वा आवास खचय ऩाउने 
छैन। 

 कामयक्रभभा सहबागी हनेु 
व्मर्िरे अन्म लनकामफाट 
दे.भ्र. बत्ता ऩाउने बएभा 
सहबागी बत्ता ऩाउने छैन। 

 सात कामय ठदनसम्भको तालरभ 
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यवदाको ठदनभा ऩलन रगाताय 
सञ्चारन गनुयऩनेछ। 

 

दैलनक भ्रभण बत्ता गयी र्जल्रा फायहयफाट कामयक्रभभा फोरावट बई सहबागी हनुेहरुराई सहबालग बत्ता ठदन लभल्दैन। 

६) सहबागीको भ्रभण खचय 
सहबागीको आते जाते खचयको सम्फन्धभा सावयजलनक मातामात चल्ने स्थानभा (फस) फाऩतको त्मूनतभ बाडा य 
गाउॉऩालरकालबत्र अनसूुची १ फभोर्जभको दयभा उऩरब्ध गयाउन सयकने छ ।  

७) ईन्धन सयुवधा 
7.1) सवायी साधन सयुवधा ऩाउने देहामका ऩदालधकायीहयराई देहामअनसुायको इन्धन सयुवधा उऩरब्ध गयाउन सयकनेछ् 
क) सवायी सयुवधा ऩाउनेको रालग ईन्धन खचय 
सयुवधा ऩाउने ऩदालधकायी भालसक ऩेट्रोर/लडजर 

(लरटयभा) 
तै्रभालसक भोयवर य बे्रक आमर 
(लरटयभा) 

अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडा अध्मऺ प्रदेश कानूनफभोर्जभ प्रदेश कानूनफभोर्जभ 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ६० लर. ऩेट्रोर सवायी साधनको प्रकृलत अनसुाय 

आवश्मक हनेु ऩारयभाणभा पयक हनु 
सक्ने 

शाखा प्रभखु (सवायी साधन 
उऩरब्ध बए भात्र) 

३० लर. ऩेट्रोर  

अन्म यपल्डभा खयटने कभयचायी आवश्मकतानसुाय रग फकुका आधायभा 
 

7.2) कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरु सयकायी काभको लसरलसराभा भ्रभण गनुयऩने अवस्थाभा रग फकु य मातामात खचय 
वाऩत बएको खचय फभोर्जभ बिुानी हनेुछ । भ्रभणका लसरलसराभा अलनवामय रुऩभा भ्रभण प्रलतवेदन य रगफकु ऩेश 
गनुयऩनेछ ।  

7.3)  कानून फभोर्जभ इन्धन सयुवधा तथा मातामात खचय उऩरब्ध गयाएऩलछ दोहोयो ऩने गयी ऩनु् इन्धन सयुवधा उऩरब्ध 
हनेु छैन।  

7.4) इन्धन सयुवधा उऩरब्ध गयाउॉदा ऩदालधकायी तथा कभयचायीरे प्रमोग गयेको सवायी साधन नम्फय उल्रेख गयी 
उऩरब्ध गयाईनेछ। मस प्रकायको सवायी साधनको रगत अद्यावलधक बएको हनुऩुनेछ। 

7.5) इन्धन सयुवधा प्रमोजनाथय सवायी साधन य प्रमोगकतायको रगत सम्फर्न्धत कामायरमरे याखी अद्यावलधक गनुयऩनेछ। 

7.6) इन्धन सयुवधा लरने ऩदालधकायी तथा कभयचायी भयहनाभा कर्म्तभा १५ ठदन कामायरमभै यहेको रुजू हार्जय हनुऩुनेछ 
। 
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7.7) भाऩदण्ड बन्दा फढी इन्धन आवश्मक बएभा कामायरमरे कामायरमको यवलनमोर्जत फजेटको सीभा लबत्र यही आवश्मक 
ऩषु्टमाईहरुका आधायभा अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे स्वीकृलतभा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

८) रेख यचना ऩारयश्रलभक 

रेखा यचना सभायवष्ट गयी ऩलत्रका प्रकाशन गने लनकामरे रेख यचना फाऩतको ऩारयश्रलभक, कम्प्मूटय सेयटङ, लडजाइलनङ य 
टाइयऩङ, शदु्धाशदु्धी तथा सम्ऩादक भण्डरका सदस्महरुराई ऩारयश्रलभक बिुानी गदाय देहामअनसुायको भाऩदणडका आधायभा 
यकभ बिुानी गनुयऩनेछ् 

लस.नॊ यववयण दय 

१ रेखकराई  ऩारयश्रलभक प्रलत रेख द्रष्टव्मभा ठदईएको शे्रणी अनसुाय रु. 
2000/- देर्ख 4500/- सम्भ (सम्ऩादक 
भण्डरको लनणयमानसुाय) 

2 कम्प्मूटय सेयटङ, लडजाइलनङ य टाइऩ सभेतका रालग प्रलत 
अॊक 

2500/- 

3. सम्ऩादक भण्डरका सदस्महरुराई प्रलत सदसम प्रलत यचना 
स्ऩादन फाऩत (अलधकतभ 5 जना) 

200/- 

 

९) यवलबन्न प्रलतमोलगता भूल्माङ्कन सलभलतका ऩदालधकायीहरुराई ऩारयश्रलभक  

गाउॉऩालरकालबत्र सञ्चारन हनेु यवलबन्न प्रलतमोलगता, ऩयीऺा रगामत छनौट प्रयक्रमाभा सॊरग्न सलभलत य लतनका 
ऩदालधकायीहरुराई कामयसम्ऩादन गयेवाऩत देहाम अनसुायको भाऩदण्डभा सयुवधा/ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

क्र.सॊ. यववयण दय कैयपमत 

१ यवषमगत ऩयीऺाको प्रश्नऩत्र लनभायण (१०० ऩूणायङ्क) प्रलत यवषम रु. ५०० का दयरे  

२ फहवैुकर्ल्ऩक ऩयीऺाको प्रश्नऩत्र लनभायण (१०० 
ऩूणायङ्क) 

प्रलत यवषम रु. १००० का दयरे  

३ उत्तयऩरु्स्तका ऩयीऺण (१०० ऩूणायङ्क) (यवषमगत) प्रलत उत्तयऩरु्स्तका रु. ५० का दयरे  

४ उत्तयऩरु्स्तका ऩयीऺण (१०० ऩूणायङ्क) (वस्तगुत) प्रलत उत्तयऩरु्स्तका रु. १० का दयरे  

५ यवलबन्न प्रलतमोलगताका भूल्माङ्कन सलभलतका सदस्म प्रलत भूल्माङ्कन/फैिक रु ७०० का 
दयरे 

 

१०) सेवा कयाय तथा ऩयाभशय सेवा सम्फन्धी भाऩदण्ड् 
क) भौजदुा जनशर्िफाट कुनै काभहरु सम्ऩादन हनु नसक्ने अवस्था बएभा भात्र सेवा वा ऩयाभशय सेवा लरनऩुनेछ। 

मस्ता सेवा लरॉदा सावयजलनक खरयद ऐन लनमभाफरीको ऩरयलधलबत्र यही सेवा लरन सयकनेछ। तय कुनै खास काभ 
गनय उच्चस्तयको यवशेऩऻता बएको ऩयाभशयदाता छोटो सभमका रालग आवश्मक ऩयेभा वा ऩयाभशयदाता लनमिु गने 
सभम न्मून बएभा वा उि कामय  सम्ऩन्न गनय सलभतऩयाभशयदाता भाफ मोग्म बएभा वा ऩयाभशयदाताको छनौट गनय 
धेयै सभम राग्ने बई सभम अऩमायप्त बएभा कुनै ऩयाभेशदाराई यवशेऩऻता य मोग्मताको आधायभा लनमिु गनय 
सयकनेछ। 
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ख) सेवा कयाय सम्झौताभापय त  काभ लरॉदा त्मस्तो जनशर्िसॉग शतय उल्रेख गयी सम्झौता गयी काभभा रगाउने 
यलनजहरुरे ऩाउने अन्म सेवा सयुवधाहरुका सम्फन्धभा प्रदेश सयकायको छुटै्ट लनमभावरी नवनेसम्भ सॊघीम 
सयकायको काननुी व्मवस्था अनसुाय कामायन्वमन गनुयऩनेछ। 

ग) कम्प्मूटय अऩयेटय सवायी चारक य कामायरम सहमोगीरे गनुयऩने जस्ता काभहरु गनय स्वीकृत दयफन्दी तथा 
अर्खतमायी लबत्र यही प्रचलरत न्मूनतभ ् स्केरबन्दा फढी नहनेु गयी सावयजलनक खरयद लनमभावरीको लनमभ 95 
अनसुाय गनुयऩनेछ। 

घ) ऩयाऩशयदातारे प्राप्त गने सेवा सयुवधाका सभफन्धभा प्रदेश सयकायरे भाऩदण्ड नफनाएसम्भ सॊघीम सयकायका स्वीकृत 
Standards Norms of Specifications तथा भाऩदण्ड अनसुाय हनेुछ। प्रदेश स्तयभा मस्तो भाऩदण्ड तमाय 
गनुयऩदाय सावायजलनक खरयद अनगुभन कामायरमको कुनै लनधायरयत भाऩदण्ड बए सोसॉग तादात्म्ता (Compatible) 
हनेुगयी भाऩदण्ड तथा कामययवलध तमाय गने य प्रायवलधक यवषमको हकभा बौलतक ऩूवायधाय यवकास भन्त्रारमतथा 
आलथयक तथा मोजना सम्फन्धी यवषमभा आलथयक भालभरा तथा मोजना भन्त्रारमकोसहभलत लरई त्मस्तो कामययवलध 
तथा भाऩदण्ड रागू नबएसम्भ सॊघीम वा प्रादेर्शक सयकायका कुनै लनकाम वा स्वीकृती प्राप्त ऩेशागत 
सॊघ/सॊस्थाफाट स्वीकृत दययेटका आधायभा सम्फर्न्धत भन्त्रारमको सर्चवस्तरयम लनणयमफाट स्वीकृत गयाई रागत 
अनभुान तमाय गयी ऩयाभशय सेवा प्राप्त गनय सयकनेछ। 

ङ) साभान्मतमा यवकास आमोजनाहरुको हकभा स्थामी कभयचायीहरुराई काभभा रगाउन ुऩनेछ। स्थामी कभयचायीहरु 
प्राप्त गनयसक्ने अवस्था नबएभा भात्र कयाय सेवाफाट काभभा रगाउन सयकनेछ। तय, कामायरम प्रभखु, र्जन्सी 
प्रभखु, आलथयक प्रशासन सम्फन्धी काभ गने ऩदभा कयायफाट काभभा रगाउन सयकने छैन। 

 

११) अलतलथ सत्काय य यवयवध खचय 
१. फैिक सञ्चारन, गोिी सभायोहभा हनेु र्चमा, खाजा तथा खाना खचयको बिुानी गदाय उऩर्स्थलत अलनवामय याख्नऩुनेछ 

। 

२. ठदवसीम कामयक्रभ सञ्चारनका रालग एक ठदवसीम कामयक्रभभा रु २५ हजाय बन्दा फढीको खचय गनय ऩाइनेछैन ।  

३. अलतलथ सत्काय य बैऩयी आउने खचयभा रु. २० हजाय बन्दा फढीको खचयभा गाउॉ कामयऩालरकाफाट स्वीकृत 
गयाउनऩुनेछ ।  

४. यवयवध खचय वाऩत यवलनमोर्जत फजेटफाट नऩगु बएभा अन्म शीषयकफाट यकभान्तय वा खचय गनय ऩाइनेछैन।  

 

१२) ऩारयश्रलभक तथा सयुवधा बिुानीसम्फन्धी व्मवस्था् 
ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरुको ऩारयश्रलभक तथा सयुवधा फैंक खाताभापय त भात्र बिुनी हनेुछ। 
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ऩरयच्छेद-3 

कामययवलध 

१३) आलथयक कामययवलध् 
क) कामयक्रभ सञ्चारन गने, लनकासा लरने, खचय गने, अलबरेख याख्न,े प्रलतवेदन गने, आन्तरयक य अर्न्तभ रेखाऩयीऺण 

गने, वेरुज ु परमौट गने, फयफझुायथ गने, नगदी र्जन्सी र्जम्भा लरने भ्रभण गने रगामतको व्मवस्था नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकायको आलथयक कामययवलध लनमभावरी य बभेू गाउॉऩालरकाको आलथयक कामययवलध ऐन तथा अन्म 
प्रचलरत कानून एवभ ्प्रावधान अनसुाय गनुयऩनेछ। 

ख) खचय गदाय सावयजलनक खरयद ऐनको ऩरयलधलबत्र यहेय भात्र गनुयऩनेछ ।  

 

१४) कर्न्टन्जेन्सी यकभ सम्फन्धभा् 
क) सावयजलनक खरयदभा कर्न्टनजेन्सी यकभ लनधाययण गनुयऩदाय आवश्मकता य लभतव्मयमताको लसद्धान्तराई ध्मानभा याखी 

आवश्मकता अनसुाय 1 प्रयवशतदेर्ख ४ प्रलतशतसम्भ कर्न्टन्जेन्सी यकभ छुट्याउन सयकनेछ। कुनै काभका रालग 
कर्न्टन्जेन्सी यकभ आवश्मकता नऩने बएभा कर्न्टन्जेन्सी यकभ छुट्याउन ुहुॉदैन। 

ख) सकेसम्भ चारू तथा प्रशासलनक खचयभा सम्फर्न्धत खचय शीषयकभा नै यकभ यवलनयमजन गनुयऩनेछ। त्मस्तो खचय 
शीषयकभा यवलनमोर्जत यकभरे नऩगु हनेु बएभा भात्र खरयद कामयसॉग प्रत्मऺ सम्फर्न्धत हनेु कामयभा कर्न्टन्जेन्सी 
यकभफाट खचय गनय सयकनेछ। 

ग) कर्न्टन्जेन्सी यकभ छुट्याउॉदा सावयजलनक खरयद ऐन तथा लनमभावरी अनसुाय वकय  चाजय, स्टाप खचय य अन्म 
सानालतना खचयभा सभेत रागत अनभुान तमाय गदाय नै प्रष्ट खरुाई अलधकाय प्राप्त अलधकायीफाट स्वीकृत 
गयाउनऩुनेछ। 

घ) कर्न्टन्जेन्सी यकभ खचय गदाय कूर यवलनमोजनको ४० प्रलतशत यकभ ऩूॉजीगत प्रकृलतभा खचय गनुयऩनेछ ।  

ङ) कर्न्टन्जेन्सी यकभ खचय गदाय अन्म प्रचलरत कानूनको आधायभा भात्र खचय गनुयऩनेछ । त्मसको सम्फर्न्धत कानूनभा 
तोयकए फभोर्जभ अलबरेख याख्नऩुनेछ ।  

 

१५) र्जन्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा् 
गाउॉऩालरकाको र्जन्सी व्मवस्थाऩन गदाय प्रचलरत भ.रे.ऩ.पा.को ढाॉचा प्रमोग गयी व्मवस्थाऩन गनुयऩनेछ। 

 

१६) अन्म कामययवलध् 
भालथ उल्रेख बएदेर्ख फाहेक अन्म कुनै यवषम कामायन्वन गने सन्दबयभा बभेू गाउॉऩालरकाको आलथयक कामययवलध ऐन, अन्म 
लनमभावरी, लनदेर्शका, भाऩदण्डभाभा अरग्गै उल्रेख बएकोभा सोही फभोर्जभ य उल्रेख नबएको यवषमभा सॊघीम तथा 
प्रदेश आलथयक कामययवलध सम्फन्धी ऐन, लनमभावरी, लनदेर्शका य कामययवलधभा उल्रेख बएका कामय प्रकृमा य कामययवलध 
अवरम्फन गनुयऩनेछ। मस भाऩदण्डभा उल्रेख बएका कुयाहरु कामायन्वमन गनय कुनै ठियवधा उत्ऩन्न बएभा गाउॉ 
कामयऩालरकाको लनणयमनसुाय हनेुछ।  
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ऩरयच्छेद-4 

खचय भीतव्मयमता य प्रबावकारयता सम्फन्धी भागयदशयन् 

१७) तरफ बत्ता य ऩारयश्रलभक 

क) सम्फर्न्धत लनकामको कामयऺ ेत्रलबत्र ऩने लनमलभत प्रकृलतको काभ गये वाऩत तरफ फाहेकको अन्म थऩ सयुवधा एवभ ्
अलतरयि बत्ता लरन ऩाईनेछैन। 

ख) सम्फर्न्धत लनकामफाट तरफी प्रलतवेदन ऩारयत नगयाई तरफ बत्ता खचय रेख्न ऩाईनेछैन ।  

ग) दैलनक काभ फाहेक अलनवामय रुऩभा थऩ काभ गनुयऩने अवस्थाभा थऩ काभको यववयण य कायण सयहत अधाय प्राप्त 
अलधकायीको ऩूवय स्वीकृलत लरएय भात्र त्मस्तोकाभ रगाउने य सो वाऩत तोयकएको सयुवधा खचय रेखदा कामयसम्ऩन्न 
बएको प्रगलत यववयण सभेत ऩेश गनुयऩनेछ। 

 

१८) ऩानी, लफजरुी, टेलरपोन 

क) ऩानी तथा यवजरुीको चहुावट योक्न काभ नऩयेको सभमभा सफै कामायरमहरुभा यवद्यतुीम उऩकयणहरु कम्प्मूटय, 
पोटोकऩी भेर्शन, एअय कर्न्डसनय, यहटय, ऩॊखा, वत्ती तथा धाया अलनवामय रुऩभा वन्द गनय कामायरम प्रभखुरे कुनै 
कभयचायीराई र्जम्भेवायी तोयकठदनऩुनेछ। मसयी र्जम्भेवायी नतोयकएको अवस्थाभा खचयको र्जम्भेवायी स्वमभ ्
कामायरम प्रभखुरे नै लरनऩुनेछ। 

ख) ऩानी, यवजरुी, टेलरपोनको भहसरु लभटय रयलडङ्गऩलछ तोयकएको सभमभा नै बिुानी गदाय रयवेट (छुट) ऩाउने हकभा 
मस्तो बिुनी सभमभा नै गयी जारयफाना नलतने य लनमभानसुायको छुट सयुवधा  लरने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ। 

ग) ऩानी, लफजरुी य टेलरपोन लभतब्ममी ढॊगरे प्रमोग नगयी यवलनमोर्जत फजेटबन्दा फढी खचय बई  फक्मौता यहेभा वा 
सभमभा भहसरु नलतयी जरयवाना लननुय ऩयेभा कामायरम प्रभखु तथा रेखा प्रभखु नै र्जम्भेवाय हनेुछ। 

१९) तालरभ, गोिी, सलभनाय 

क) तालरभ कामयक्रभहरु दोहोयो नऩने गयी प्रदेश वा सॊघीम सयकायका र्जल्रार्स्थत कामायरमहयसॉग सभन्वम गयी 
सञ्चारन गनुय ऩनेछ। 

ख) तालरभ, प्रर्शऺण, गोिी, सेभीनाय, अन्तययक्रमा जस्ता कामयक्रभहरु सञ्चारन गदाय उऩरब्ध बएसम्भ सयकायी तालरभ 
हरहरुभा सञ्चारन गनुयऩनेछ। 

२०) इन्धन य सावायी साधन 

क) सवायी साधनको सयुवधा प्राप्त गने अलधकाय प्राप्त ऩदालधकायीराई कानून फभोर्जभ तोकेको अवस्थाभा फाहेक एक 
बन्दा फढी सवायी साधन उऩरब्ध गयाइने छैन। एउटै व्मर्िराई एक बन्दा फढी सवायी साधन उऩरब्ध गयाएभा 
उऩरब्ध गयाउने व्मर्ि य प्राप्तकताय दफैुराई र्जम्भेवाय फनाई कायवाही गरयनेछ। 
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ख) गाउॉऩालरका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत फाहेक सावयजलनक लफदाका ठदनहरुभा सयकायी सवायी 
साधन चराउन ुऩयेभा कामायरमको लरर्खत अनभुलत ऩत्र लरएय भात्र प्रमोग गनुयऩनेछ। मस लफऩरयत सयकायी सफायी 
साधान प्रमोग गनेराई सम्फर्न्धत लनकामभा कायवाहीका रालग ऩिाउने व्मवस्था गरयनेछ। 

ग) कामायरमको नाभभा दताय बएका सवायी साधन फाहेक अन्म कुनै ऩलन सवायी साधनभा सयकायी खचयको इन्धन 
प्रमोग गनय ऩाइने छैन । तय, कुनै कभयचायीको आलनो लनजी सवायी साधन कामायरम प्रमोजनभा प्रमोग गयेभा 
कामायरम प्रभखुरे सो साधनको कामायरम प्रमोजनभा प्रमोग गयेको मयकन गयी सम्फर्न्धत कभयचायीको ड्राइलबङ्ग 
राइसन्स य ब्र ुफकुको प्रलतलरयऩ लरई इन्धन सयुवधा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

घ) सवायी साधनको प्रमोग सयकायी काभको रालग भात्र गनुयऩनेछ। प्रत्मेक सवायी साधनको प्रमोगको रगफकु याखी 
सम्फर्न्धत ऩदालधकायीरे प्रभार्णत गनुयऩनेछ। सावायी साधन सयुवधाभा ऩाउने ऩदालधकायीरे कोटालबत्रको इन्धन 
प्रमोग गयेकोभा फाहेक अर्घल्रो भयहनाको रगफकु ऩेश नगयी इन्धन उऩरब्ध गयाईनेछैन। 

ङ) सावायी साधनको सयुवधा प्राप्त गने ऩदालधकायीराई भाऩदण्ड फभोर्जभको सवायी चारक, इन्धन य भभयतको एकभषु्ट 
उकभ उऩरब्ध गयाइनेछ। स्वीकृत भाऩदण्ड फभोर्जभ फाहेक सयकायी सवायी साधनभा लनजी नम्फय प्रेट याख्न ु
हदैुन। सावयजलनक लनकामका ऩदालधकायीरे तोयकएको सयुवधा बन्दा फढी सवायी साधन प्रमोग गनय ऩाइनेछैन। कुनै 
ऩलन सावयजलनक ऩदधायण गयेको व्मर्िरे कानून सम्भत फाहेक अगवुा ऩछुवा सवायी साधनको प्रयमग गनय 
ऩाइनेछैन। 

च) आलनो लनकामको नाभभा यहेको वा आलनो लनकामरे प्रमोगभा ल्माएको सवायी साधनको लनमलभत रुऩभा सवायी 
साधन कय लतनुयऩनेछ। सभमभै सो कय नलतयेका कायण बिुानी गनुयऩने अलतरयि जरयवानको र्जम्म्वायी सम्फर्न्धत 
र्जम्भेवाय व्मर्िरे लरनऩुनेछ। 

२१) सम्ऩलतको अलबरेख 

क) गाउॉऩालरका कामायरम य भातहतका सफै कामायरमहरुको घय जग्गा, सवायी साधनरगामतका सम्ऩर्त्तहरुको 
अद्यावलधक अलबरेख याखी उऩमोगको व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ। 

ख) सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तयण बएका य ऩालरकाफाट लनभायण तथा खरयद बएका सावयजलनक 
सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अलबरेख याख्न ेव्मवस्था लभराउन ुऩनेछ। 

२२) घयबाडा 
क) सयकायी कामायरमका रालग न्मूनतभ आवश्मकता बन्दा फढी कोिा य सयुवधा बएको घय फहारभा लरन ुहुॉदैन। 

सयकायी कामायरमहरुरे सकेसम्भ व्माऩरयक ऺते्रभा घय फहारभा नलरने व्मवस्था कडाईका साथ ऩारना गनुयऩनेछ। 

२३) ऩयाभशयदाता 
क) यवषमगत लनकामभा यहेका जनशर्िको अलधकतभ उऩमोग गयी कामयसम्ऩादन गनुयऩनेछ। फाह्य 

लनकाम/सॊस्था/वप्मर्िफाट ऩयाभशयदाता लनमरु्ि गयी कामयसम्ऩादन गयाउने प्रवरृ्त्तराई लनरुत्सायहत गरयनेछ। 

ख) अत्मावश्मक कभयचायी वा ऩयाभशयदाता सेवा कयायभा लनमरु्ि गदाय अलनवामय रुऩभा कामय यववयण य सभमफद्ध 
कामयमोजना तोकेय भात्र गनुयऩदयछ। मसयी लनमरु्ि गदाय प्रचलरत नम्र्स बन्दा फढी सयुवधा ठदनेगयी सम्झौता गनय 
ऩाईनेछैन। 

२४) फैदेर्शक भ्रभण 
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क) गाउॉऩालरकाको स्रोतफाट फैदेर्शक अफरोकन तथा अध्ममन भ्रभण तथा फैदेर्शक ऋणको यकभफाट फैदेर्शक तालरभ 
य अवरोकन तथा अध्ममन भ्रभणराई लनरुत्सायहत गरयनेछ। यवदेशी याष्ट्र वा आमोजक सॊस्थारे खचय व्महोने 
फैदेर्शक तालरभ, अध्ममन एवभ ् अवरोकन भ्रभणभा भनोनमन बएका ऩदालधकायीराई गाउॉऩालरकाको तपय फाट 
ऩकेट खचय य फाटो म्माद फाऩतको भ्रभण बत्ता रगामतको खचय भाग गनय ऩाइने छैन। यवदेशर्स्थत गैयसयकायी 
सॊस्थाफाट प्राप्त लनभान्त्रणाको आधायभा गाउॉऩालरकाको स्रोत उऩमोग गयी वैदेर्शक भ्रभणभा बाग लरन ऩाइनेछैन। 

ख) सावयजलनक लनकामका ऩदालधकायीरे यायष्ट्रम तथा अन्तयायष्ट्रम गैय सयकायी सॊस्थाहरुका साथै आमोजना सम्फि लनभायण 
व्मवसामी एवभ ्ऩयाभशयदाताको खचयभा यवदेश भ्रभण गनय ऩाइनेछैन। 

ग) नेऩार सयकायको स्वीकृलत लफना कुनै ऩलन ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरुरे वैदेर्शक अवरोकन तथा अध्ममन भ्रभण 
गनय ऩाइने छैन ।  

 

२५) काज खटाउने 

क) कभयचायी काजभा खटाउॉदा अत्मावश्मक य नगई नहनेु काभको रालग भात्र खटाइनेछ। दैवी प्रकोऩ याहत कामय, 
स्थरगत तालरभ तथा स्वास्थ र्शयवय सॊचारन गनय जाने कभयचायी फाहेक काजको अवलध 7 ठदन बन्दा फढी हनेु 
छैन। कामयस्थरभा नै नगई कागजातभा भात्र काज खटाई फजेट खचय गने उदे्दश्मरे भात्र काज खटाउन ुहुॉदैन। 
र्चठ्ठीऩत्र ऩरु् माउने, यववयण, तयामाङ्क तथा सझुाव सॊकरन गने जस्ता साभान्म काभका रालग काज खटाउन ुहुॉदैन। 
त्मसयी खटाइएभा खटाउने ऩदालधकायी र्जम्भेवाय हनेुछ। 

२६) अन्म 

क) सयकायी प्रमोजनका रालग उऩरब्ध बए सम्भ स्वदेशी वस्त ुवा सेवा खरयद गनुयऩनेछ। 

ख) सयकायको वायषयक कामयक्रभभा ऩयेका फाहेक कुनै ऩलन सयकायी तथा गैय सयकायी स्स्थाहरुराई आलथयक सहामता य 
अनदुान ठदन ु हुॉदैन। स्वीकृत कामयक्रभ अनसुाय लनमलभत वा फजेट यवलनमोजन बएका कामयक्भय फाहेकभा सबा 
सम्भेरन, गोयि, कामयशारा, सभायोह, जात्रा ऩवयका रालग फजेट भाग गने तथा स्वीकृलत ठदने गनुय हुॉदैन। 

ग) ऩानी, लफजरुी, सञ्चारन भहसरु, घयबाडा, इन्धन, भभयत, स्टेशनयी खचय, बत्ता, तालरभ, गोिी, सेवा शरुक, भ्रभण 
खचय जस्ता प्रशासलनक खचयभा अत्मन्त लभतब्मयमता अऩनाउन ुऩदयछ। साथै, मी वस्तकुो उऩमोग यकपामती दॊगरे 
गनुयऩनेछ। 

घ) तरफ बत्ता ऩारयश्रलभक, यवजरुी, टेलरपोन जस्ता अलनवामय खचय फाहेक रु. 50 हजाय बन्दा भालथको खचय बिुनी 
गनुयअर्घ वेवसाईट भापय त सावयजलनक गनुयऩनेछ। 

 

२७) लनदेर्शकाको ऩारना 
क) मो लनदेर्शकाको ऩारना गनुय सफै लनकाम य सफै ऩदालधकायी तथा कभयचायीको कतयव्म हनेुछ। 

ख) नेऩरा सयकाय अथय भन्त्रारमफाट जायी बएको सावयजलनक खचयभा लभतव्मयमता य प्रबावकारयता कामभ गने नीलतगत 
भागयखशयनको ऩारना गनुय सफै भन्त्रारम/लनकामको कतयव्म हनेुछ। 

ग) आन्तरयक तथा अर्न्तभ रेखा ऩयीऺण गदाय मो लनदेर्शकाको ऩारना बए नबएको ऩरयऺण गरयनेछ। 
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घ) मस लनदेर्शकाको ऩारना बए नबएको फायेभा सम्फर्न्धत लनकामका प्रभखुरे 2/2 भयहनाभा सभीऺा गयी सोको 
प्रलतवेदन गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा ठदनऩुनेछ। मस लनदेर्शकाको ऩारना गनय कठिनाई बए सो गाउॉ 
कामायऩालरकाको लनणयम अर्न्तभ हनेुछ ।  

 

 

 

आऻारे, 

चन्द्रलसॊह शे्रि 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
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