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बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको कामयसञ्चा रन ङ्झनदेङ्ञिका, 2077 
 

बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको कामय सञ्चासरनराई प्रबार्कायी फनाउन , उऩरब्ध स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन एर्ॊ प्रमोगभा 
ऩायदङ्ञियता, ङ्झभतव्मङ्जमता य प्रबार्काङ्चयता ल्माई आङ्झथयक सङ्टिासन कामभ गनय तथा उत्ऩादनभूरक तथा प्रङ्झतपरमङ्टक्त 
ऺेत्रभा रगानी अङ्झबर्ृङ्जि गनय बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको प्रिासकीम कामयङ्जर्ङ्झधऐनकोदपा १६ फभोङ्ञजभ कामयऩाङ्झरकारे मो 
ङ्झनदेङ्ञिका जायी गयेको छ ।  

ऩङ्चयच्छेद- १ 

सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायबब 
 

१. सङ्ञषऺप्त नाभ य प्रायबब -् 
(क) मो ङ्झनदेङ्ञिकाको नाभ बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको कामयसञ्चाऩरन ङ्झनदेङ्ञिका, २०७७”यहेको छ ।  

(ख) मो ङ्झनदेङ्ञिका स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाङ्ञित बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रागू हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा य व्माखमा-् ङ्जर्षम र्ा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा्- 
(क) "कभयचायी" बङ्ङारे गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरमभा कामययत कभयचायीराई जनाउॉछ ।  

(ख) "प्रिासङ्झनक खचय " बङ्ङारे  तरफ, बत्ता ,फैठक बत्ता , 

ऩोिाक,इन्धन,फीभा,ङ्ञचमाऩान,कामयिारा/ताङ्झरभ/गोष्ठी/सेङ्झभनाय जस्ता कामयक्रभ तथा अङ्झतङ्झथ 
सत्काय खचय रगामतहङ्टने  दैङ्झनक खचय जनाउॉछ ।  

(ग) "ऩदाङ्झधकायी" बङ्ङारे गाउॉ  कामयऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरुराई जनाउने छ ।सो िब्दरे गाउॉ  
सबाका सदस्महरुराई सभेत जनाउॉछ।  

(घ) "फैठक" बङ्ङारे गाउॉ सबा र्ा गाउॉ कामयऩाङ्झरका र्ा ङ्जर्षमगत सङ्झभङ्झतहरु र्ा र्डा सङ्झभङ्झत र्ा कङ्ट नै 
कानङ्टनी र्ा नीङ्झतगत ब्मर्स्था फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झत र्ा कामयदरहरुको फैठक सबझनङ्ट ऩदयछ । 

(ङ) "भन्त्रारम" बङ्ङारे सष घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्त्रारम सबझनङ्ट ऩछय । 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

फैठक बत्ता सबफन्धी  व्मर्स्था 
 

३. रै्ठक्(1)गाउॉऩाङ्झरकाभा हङ्टने फैठकभा सहबागीहरुरे सङ्घ तथा प्रदेि कानूनभा तोङ्जकएको अर्स्थाभा सोही 
फभोङ्ञजभ य सङ्घ तथा प्रदेि कानूनभा नतोङ्जकएको अर्स्थाभा देहाम फभोङ्ञजभ फैठक बत्ता तथा अन्म सङ्टङ्जर्धा 
ऩाउनेछन ्। 
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(क) प्रचङ्झरत कानून तथा र्ाङ्जषयक कामयक्रभ फभोङ्ञजभ गङ्छठतसङ्झभङ्झत र्ा कामयदरको फैठकका राङ्झग भात्र 
फैठक बत्ता उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ । 

(ख) सङ्झभङ्झत र्ा कामयदर गठन गदाय नै फैठक बत्ता तथा खाजा सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध गयाउने गयी ङ्झनणयम 
बएको अर्स्थाभा भात्र फैठक बत्ता तथा खाजा सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध हङ्टनेछ। कामायरमरे कामयसूची 
तोङ्जकएको र्ा एजेण्डा ङ्जकटान बएको ङ्जर्षमभा भात्र फैठक याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(ग) कामयप्रकृङ्झत अनङ्टसाय सकेसबभ ङ्झभतव्ममी हङ्टने गयी फैठक याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(घ) सङ्झभङ्झत र्ा कामयदरका कूर सदस्म फाहेक सो ]सषखमाको फढीभा ऩच्चीस प्रङ्झतितरे हङ्टन आउने 
सषखमाभा ङ्जर्ऻ , आभङ्ञन्त्रत सदस्म र्ा कभयचायीराई भात्र मस ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभ फैठक बत्ता 
उऩरब्ध गयाइनेछ।  

(ङ) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनमङ्झभत फैठकराई मस ङ्झनदेङ्ञिकाको प्रमोजनका राङ्झग फैठक भाङ्झनने छैन । 

(२)उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन कामायरम सभमभा फसेको फैठकको फैठक बत्ता 
उऩरब्ध गयाइने छैन।  

४. फैठक खचय सबफन्धी  ब्मर्स्था (्१)सङ्झभङ्झत तथा कामयदरका ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीहरुरे देहाम फभोङ्ञजभ 
प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फैठक बत्ता ऩाउने छन ।  

(क) अध्मऺ, उऩाध्मऺको अध्मऺताभा हङ्टने फैठकभा प्रङ्झत फैठक रु.एकहजाय ऩाॉच सम, 

(ख) अन्म ऩदाङ्झधकयी र्ा कभयचायीको अध्मऺताभा हङ्टने फैठकभा प्रङ्झत फैठक रु.एकहजाय दङ्टई सम,  

(ग) मस ङ्झनमभभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन एक व्मङ्ञक्तरे एक ङ्छदनभा फढीभा दङ्टई र्टा 
फैठकको भात्र फैठक बत्ता उऩरब्ध गयाइनछे । 

(घ) फैठक बत्ताभा ङ्झनमभानङ्टसाय कय कट्टी हङ्टनेछ । 

(२)फैठकभासहबागी व्मङ्ञक्तहरुको ऩानी तथा खाजाखचयर्ाऩत फढीभा प्रङ्झत व्मङ्ञक्त दङ्टई सम ऩचास 
रुऩैमाॉसबभ खचय गनय सङ्जकने छ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

खाजा तथा अङ्झतङ्झथ सत्काय खचय सबफन्धी व्मर्स्था 
 

५. खाजा खचय् देहामकोअर्स्थाभा स्थानीम तहका कभयचायीराई खाजा खचय उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ । 

(क)  कामायरम सभमभा सबऩादन हङ्टन नसक्ने बनी प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतरे तोकेको ङ्झनङ्छदयष्ट काभको 
राङ्झग भात्र  कामायरम सभम अङ्ञघ र्ा ऩङ्झछ फैठक याख्न र्ा कामायरमको अन्म काभभा रगाउन 
सङ्जकनेछ।प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतको स्र्ीकृङ्झत ङ्झफना याङ्ञखएको फैठकको  फैठक बत्ता ,खाजा खचय 
ब ङ्टक्तानी हङ्टने छैन। कामायरम सभम फाहेक कङ्ञबतभा दङ्टईघण्टा अङ्झतङ्चयक्त सभम कामय गयेको अर्स्थाभा 
भात्र खाजा खचय गनय उऩरब्ध गयाइनेछ।  
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(ख) अङ्झतङ्चयक्त सभमभा काभ गनङ्टय ऩने बएभा देहाम फभोङ्ञजभ खाजा तथा खाना खचय उऩरब्ध गयाउन र्ा सो 
फयाफयको खाना तथा खाजा खचय गनय सङ्जकनेछ । 

(१) सार्यजङ्झनक ङ्झफदाको ङ्छदन बए प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फढीभा छ सम रुऩैंमा ।  

(२) कामायरम खङ्टल्ने ङ्छदन बए प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फढीभा तीन सम रुऩैंमा । 

(३) आठ घण्टा बन्दा फढी अर्ङ्झध ङ्झनयन्तय फैठक फसेको अर्स्थाभा खाजा खचयभा थऩ ऩचास 
प्रङ्झतितसबभ ब ङ्टक्तानी गनय सङ्जकनेछ।  

(ग) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनमङ्झभतफैठकफसेको ङ्छदन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका सदस्म तथा सहबागी कभयचायीहरुरे 
दपा ४को उऩदपा (२)फभोङ्ञजभ खाजा खचयको सङ्टङ्जर्धा ऩाउने छन ्।  

(घ) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन यासन र्ाऩतको सङ्टङ्जर्धा ङ्झरएकार्ा फैठक बत्ता प्राप्त 
गयेका कभयचायीरे खाजा खचयऩाउने छैन । 

 

६. ङ्ञचमाऩान य अङ्झतङ्झथ सत्काय खचय् 
(१) ङ्ञचमाऩान तथा अङ्झतङ्झथ सत्काय फाऩत देहाम फभोङ्ञजभका ऩदाङ्झधकायीरे देहाम फभोङ्ञजभको यकभभा 

नफढ्ने गयी भाङ्झसक रुऩभा ङ्जर्ङ्जर्ध खचयको आदेि ङ्छदन सक्नेछन ्।  
(क) गाॉउऩाङ्झरका अध्मऺरे रु.ऩन्र हजाय, 
(ख) गाउॉऩाङ्झरका उऩाध्मऺरे रु.फाह्र हजाय, 
(ग) गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतरे रु.दि हजाय, 
(घ) र्डाअध्मऺ/र्डा कामायरमरे रु.ऩाॉच हजाय । 

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभभा नफढ्ने गयी कामायरम व्मर्स्थाऩन गने कभयचायीरे ङ्ञजबभा ङ्झरई 
सबफङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीको अनङ्टभङ्झतरे कामायरम प्रमोजनका राङ्झग भात्र खचयको आदेि ङ्छदन 
ऩाउनेछ।   

(३) उऩदपा (१) य (२)भा उङ्ञल्रङ्ञखत सीभा बन्दा फढीको खचयको आदेि बएको अर्स्थाभा आधाय य 
औङ्ञचत्म सङ्जहत कामयऩाङ्झरका फैठकभा ऩेि गनङ्टय ऩनेछ । कामयऩाङ्झरकाको स्र्ीकृङ्झत नब ई त्मस्तो 
यकभ ब ङ्टक्तानी हङ्टने छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद ४ 

दैङ्झनक बत्ता तथाभ्रभण खचयसबफन्धी  व्मर्स्था 
 

७. दैङ्झनक बत्ता तथा भ्रभण खचय्कभयचायीरे सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभको दयभा दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ता ऩाउनेछन ्
। जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ता सबफन्धी व्मर्स्था प्रदेि कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। दैङ्झनक तथा 
भ्रभण बत्ता सबफन्धी अन्म व्मर्स्था देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ  ्
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(१) साधायणतमा गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी/कभयचायी सबफङ्ञन्धत काभको राङ्झग ङ्जपल्डभा खङ्जटनङ्ट, 
खटाउनङ्ट ऩदाय र्ा अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीरे्ऺण गनङ्टय ऩदाय भ्रभण आदेि स्र्ीकृत गयाएय भात्र जानङ्ट 
ऩनेछ ।स्र्ीकृत भ्रभण आदेि ङ्झफना भ्रभणखचय तथा दैङ्झनक बत्ता ब ङ्टक्तानी गङ्चयने छैन।  

(२) देहामका ऩदाङ्झधकायीरे भ्रभण र्ा काजको उद्देश्म , अर्ङ्झध य भ्रभण गने साधन तोकी भ्रभण 
आदेि स्र्ीकृत गनय सक्नेछन।  

(क) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत –अध्मऺ,  

(ख) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत फाहेकका अन्म कभयचायीहरु –प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत 
। 

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या बएताऩङ्झन गाउॉ  ऺेत्रफाङ्जहय भ्रभण गनङ्टय ऩदायको अर्स्थाभा 
अध्मऺको भ्रभण आदेि गाउॉ कामयऩाङ्झरकाफाट स्र्ीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत को सात ङ्छदन बन्दा फढी अर्ङ्झधको गाउॉ ऺेत्रफाङ्जहयको भ्रभण गनङ्टय 
ऩने अर्स्थाभा सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्त्रारम तथा प्रदेिको प्रभङ्टख सङ्ञचर्राई 
जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीको ङ्जर्देि भ्रभण सबफन्धी व्मर्स्था सङ्घीिम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(६) कामायरमको काभको ङ्झसरङ्झसराभा फास फस्ने गयी  कामायरम यहेको स्थानफाटकङ्ञबतभा दि 
ङ्जकरोङ्झभटयफाङ्जहयको ऺेत्र भा भ्रभण र्ा काजभा खङ्जटएको कभयचायीहरुरे नेऩार सयकायरे 
तोकेको दय य प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभकोदैङ्झनक बत्ता तथा भ्रभण खचय ऩाउनेछन ्। 

तय, ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीरे भ्रभण गदाय सयकायी सर्ायी साधन प्रमोग बएको अर्स्थाभा 
मातामात खचय ऩाईने छैन । सार्यजङ्झनक सर्ायी साधनभा भ्रभण गनङ्टय ऩयेभा प्रचङ्झरत बाडादय 
फभोङ्ञजभको यकभ उऩरब्ध गयाईने छ । 

(७) भ्रभण खचय सबफन्धी पयपायक गनय र्ा ब ङ्टक्तानी भाग गदाय अङ्झनर्ामय रुऩभा भ्रभण प्रङ्झतरे्दन 
कामायरमभा ऩेि गनङ्टय ऩनेछ । 

(८) सात ङ्छदनसबभको भ्रभण र्ा काज खटाउॉदा स्ऩष्ट कायण खङ्टरेको अर्स्थाभा भात्र ऩदाङ्झधकायी 
र्ा कभयचायीराई भ्रभण र्ा काजखटाउनङ्ट ऩनेछ । 

तय, सात ङ्छदनबन्दा फढी अर्ङ्झधको राङ्झग भ्रभण आदेि र्ा काज खटाउनङ्टऩने  बएभा आदेि  
स्र्ीकृत गने ऩदाङ्झधकायीरे त्मसको स्ऩष्ट कायण खोरी आपूबन्दा एक तह भाङ्झथको स्र्ीकृङ्झत 
ङ्झरई भ्रभण आदेि स्र्ीकृत गनङ्टय ऩनेछ। 

(९) सयकायी खचयभा भ्रभण गने ऩदाङ्झधकायी र्ा कभयचायीरेसबबर् बएसबभ ङ्जकपामती य कभ 
खङ्ञचयरोफाटो र्ा सर्ायी साधन प्रमोग गयी भ्रभण गनङ्टयऩनेछ । 

(१०) दैङ्झनक भ्रभण बत्ता उऩबोग गने कभयचायीरे दैङ्झनक बत्ता उऩबोग गयेको अर्ङ्झधबय ङ्जपल्ड 
बत्तार्ा अन्म कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको बत्ता ऩाउने छैन । 
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(११) कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी र्ा कभयचायीरे भ्रभण र्ा काजभा यहेको अर्ङ्झधभा ङ्झफदाफसेभा त्मसयी ङ्झफदाभा 
फस्दाको अर्ङ्झधभा ङ्झनजरे मस कानून फभोङ्ञजभ ऩाउने दैङ्झनकबत्ता, भ्रभण खचय ऩाउने छैन । 

(१२) भ्रभणभा खङ्जटने ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीको भ्रभण अङ्झबरेख खाता कामायरमरे व्मर्ङ्ञस्थत 
रुऩभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

(१३) मस दपाभा अन्मन्त्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा 
कभयचायीको भ्रभण सबफन्धी  अन्म व्मर्स्था नेऩार सयकायको भ्रभण खचय ङ्झनमभार्री फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद-५ 

ऩायर्हन तथा ईन्धन सङ्टङ्जर्धा सबफन्धी व्मर्स्था 
 

८. ऩायर्हन सङ्टङ्जर्धा -् 

(१) कामायरमभा उऩरब्ध सर्ायी साधन कभयचायीको ङ्ञजबभेर्ायी य ङ्झनजहरुरे सबऩादन गनङ्टयऩने कामय चाऩको 
आधायभा सभन्माङ्जमक रुऩभा उऩरब्ध गयाउने ङ्ञजबभेर्ायी प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतको हङ्टनेछ।प्रभङ्टख 
प्रिासकीम अङ्झधकृतरेकामायरमको नाभभा यहेको तथा बाडाभा ङ्झरई र्ा अन्म कङ्ट नै तङ्चयकारे 
कामायरमरे प्रमोगभा ल्माएको सर्ायी साधन सयकायी काभको राङ्झग भात्र प्रमोगभा ल्माउने व्मर्स्था 
ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) कामायरमरे प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतराई कामायरमको काभको प्रमोजनको राङ्झग उऩरब्ध बएसबभ 
एक चायऩाषररे सर्ायी साधन उऩरब्ध गयाउने छ । 

(३) कामायरमभा सर्ायी साधनको उऩरब्धता नबएभा आङ्झथयक र्षयको प्रायबबभै भाऩदण्ड तम गयी 
कामायरमरे न्मूनतभ भूल्मभा ङ्ञजऩ/काय बाडाभा ङ्झरन सक्नेछ। 

(४) कामायरमका िाखा/एकाई प्रभङ्टखराई कामायरमफाट उऩरब्ध बएसबभ सर्ायी साधनको व्मर्स्था 
गङ्चयनेछ । 

(५) कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी र्ा कभयचायीरे सयकायी सर्ायी साधन कामायरमको काभ फाहेक अन्म प्रमोजनभा 
प्रमोग गनय ऩाइने छैन। सयकायी सर्ायी साधनको ङ्जहपाजत गयी सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्ट सबफङ्ञन्धत सर्ायी 
साधन फङ्टझी ङ्झरने कभयचायीको ङ्ञजबभेर्ायी हङ्टनेछ । सार्यजङ्झनक ङ्झफदाको ङ्छदन कामायरमफाट उऩरब्ध 
गयाइएको सर्ायी ऩास ङ्झफना कामायरमको सर्ायी साधन सञ्चायरन गनय ऩाइने छैन । 

(६) कामायरमरे कानूनफभोङ्ञजभ सर्ायी साधनको याजस्र् ङ्झतने ,  ङ्झफभा गने , प्रदूषण जाॉच गयी सर्ायी साधन 
च ङ्टस्त दङ्टरुस्त याख्न ेव्मर्स्था ङ्झभराउनेछ। 

(७) सयकायी सर्ायी साधन प्रमोग गने कभयचायीराई ङ्झनजरे प्रमोग गयेको सर्ायी साधनको राङ्झग भभयत 
ङ्झफरफभोङ्ञजभ फढीभा काय/ङ्ञजऩको र्ाङ्जषयक ऩचास हजाय  य भोटयसाईकर र्ा स्कूटयको राङ्झग 
र्ाङ्जषयकदि हजाय नफढ्ने गयी भभयत खचय उऩरब्ध गयाईने छ । मस बन्दा फढी यकभको सर्ायी 
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साधनको भभयत सबबाय फाऩतको यकभ ब ङ्टक्तानी गनङ्टय ऩने अर्स्थाभा कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

(८) सयकायी सर्ायी साधनभा ङ्झनजी नबफय प्रेट याङ्ञख्न ऩाइने छैन । 

 

९. इन्धन सङ्टङ्जर्धा  ्
(१) सयकायी तथा ङ्झनजी सर्ायी साधन प्रमोग गयी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा कामायरमभा आउने कभयचायीराई 

अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभको इन्धन सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध हङ्टनेछ । 

(२) ङ्झनजी सर्ायी साधन प्रमोग गने ]{कभयचायीहरुरे इन्धन सङ्टङ्जर्धा ङ्झरन चाहेभा आपूरे प्रमोग गयेको सर्ायी  
साधनको ब्रूफङ्टकको छामाॉप्रङ्झत य सर्ायी चारक अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झनर्ामय रुऩभा कामायरमभा ऩेि 
गनङ्टय ऩनेछ । ब्रूफङ्टकको य सबफङ्ञन्धत कभयचायीको नाभभा यहेको सर्ायी चारक अनङ्टभङ्झतऩत्रको 
छामाॉप्रङ्झतऩेि नगयेसबभ इन्धन र्ाऩतको सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध गयाइने छैन ।  

(३) कामायरमरे इन्धन सङ्टङ्जर्धा ङ्जर्तयणको अङ्झबरेख अद्यार्ङ्झधक गयी याख्नङ्ट ऩनेछ । 

 

१०. सर्ायी साधन सबफन्धी  अन्म व्मर्स्था्   

(१) सर्ायी साधनको सङ्टङ्जर्धा प्राप्त गने र्ा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीराई 
कामायरमभा उऩरब्ध सर्ायी साधन प्रमोग गने व्मर्स्था ङ्झभराइनेछ।कामायरमभा सर्ायी साधन 
उऩरब्ध नबएको अर्स्थाभा कामायरमभा  श्रोत उऩरब्धताको  अर्स्था  हेयी  देहामफभोङ्ञजभको 
भाऩदण्डङ्झबत्र यही सर्ायी साधन खङ्चयद गनय सङ्जकनेछ । 

(क) याजऩत्राङ्जित ङ्छितीम शे्रणीको प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतराई साठी राख रुऩैमाॉसबभको 
सर्ायी साधन, 

(ख) याजऩत्राङ्जित ततृीम शे्रणीका अङ्झधकृतराई चारीस राखसबभको सर्ायी साधन, 

(ग) भोटयसाईकर तथा स्कूटय २०० ङ्झस. ङ्झस. सबभ । 

 

(२) कामायरमका सर्ायी साधन ङ्झनमङ्झभत रुऩभा भभयत सबबाय गयी चारङ्ट हारतभा याख्नङ्टऩनेछ । 
कामायरमफाट नमाॉ सर्ायी साधन खङ्चयदराई ङ्झनरुत्साहन गङ्चयनेछ। कामायरमरे नमाॉ सर्ायी 
साधनखङ्चयद गनङ्टय ऩने अर्स्थाभा ईरेङ्ञक्िकर तथा र्ातार्यणभैत्री सर्ायी साधन खङ्चयद तथा प्रमोगभा 
जोड ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 
सञ्चादय, ऩोिाक, प्रोत्साहनबत्तासबफन्धी व्मर्स्था 

 



7 
 

११. स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीको सञ्चाााय, ऩोिाक, तथा अन्म बत्ता: स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीको 
मातामात, सञ्चाय, खानेऩानी , अङ्झतङ्झथ सत्काय , अन्म बत्तारगामतका सङ्टङ्जर्धा प्रदेि कानूनभा बए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

१२. ऩत्रऩङ्झत्रका तथा सञ्चाखय सङ्टङ्जर्धा  ्

(१) कामायरमरे ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीराई स्रोतको उऩरब्धता हेयी ऩत्रऩङ्झत्रका खङ्चयद गयी 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(२) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतराई भाङ्झसकएक हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉभा नफढाई सञ्चाधय 
सङ्टङ्जर्धा र्ाऩतको यकभ र्ा भोफाइर ङ्चयचाजयको सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध हङ्टनेछ । 

(३) कामायरमभा टेङ्झरपोन नबएको अर्स्थाभा ङ्जर्षमगत िाखा /एकाई प्रभङ्टखराई भाङ्झसक रु . 
ऩाॉच सम रुऩैमाॉभा नफढाई सञ्चाय सङ्टङ्जर्धा र्ाऩतको यकभ र्ा भोफाइर ङ्चयचाजयको सङ्टङ्जर्धा 
उऩरब्ध हङ्टन सक्नेछ ।  

(४) कामायरमर्ाट उऩरब्ध बएको सञ्चा्य खचय कामायरमको प्रामोजनको राङ्झग भात्र प्रमोग 
गनङ्टयऩनेछ । 

१३. ऩोिाक बत्ता :स्थानीम तहका कभयचायी राई प्रत्मेक  र्षयको चैत्र भङ्जहनाभा  ऩोिाक बत्ता र्ाऩत नेऩार 
सयकायका कभयचायीरे ऩाए सयहको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-७ 
ताङ्झरभ/गोष्ठी/सेङ्झभनाय/कामयिारा सञ्चारन 

 

१४. ताङ्झरभ/गोष्ठी/सेङ्झभनाय्  
(१) र्ाङ्जषयक कामयक्रभ तथा फजेटभा सभारे्ि बएकाताङ्झरभ/गोष्ठी/सेङ्झभनाय जस्ता कामयक्रभहरु उऩरब्ध 

बएसबभ सयकायी हरभा नै सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

(२) स्र्ीकृत र्ाङ्जषयक कामयक्रभ अन्तगयत सञ्चारन हङ्टने कामयक्रभभा प्रङ्ञिऺक, स्रोत व्मङ्ञक्त, सहबागी तथा 
कामयऩत्र प्रस्तङ्टतकतायको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ब ङ्टक्तानी देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ; 

(क) कङ्ञबतभा अङ्झधकृतस्तयको प्रङ्ञिऺक प्रङ्ञिऺण प्राप्त प्रङ्ञिऺक तथा कामयऩत्र प्रस्तङ्टतकतायरे 
दैङ्झनक दङ्टई सेसनको ब ङ्टक्तानी ङ्झरन सक्नेछन ्। कऺा अर्ङ्झध कङ्ञबतभा डेढ घण्टाको 
हङ्टनङ्टऩनेछ ।प्रङ्झत सेसन रु . दङ्टईहजाय रुऩैमाॉ य कामयऩत्र तमायी र्ाऩत रु . एक हजायसबभ 
ब ङ्टक्तानी गनय सङ्जकनेछ। 

(ख) कामयक्रभ सञ्चारन गने स्थानीम तहबन्दा फाङ्जहयफाट प्रङ्ञिऺक तथा स्रोत व्मङ्ञक्त 
फोराउनङ्टऩयेभा ङ्झनजराई ङ्झनमभानङ्टसाय आतेजाते मातामात खचय य दैङ्झनक बत्ता तथा कामयऩत्र 
ङ्झनभायण य सेसन सञ्चारन बत्ता उऩरब्ध गयाईने छ । 
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(ग) ताङ्झरभ/गोष्ठी/सेङ्झभनाय/कामयिारा जस्ता कामयक्रभभाऩानी तथा खाजाको राङ्झग प्रङ्झतव्मङ्ञक्त 
प्रङ्झतङ्छदन फढीभा  तीनसम ऩचास   रुऩैमाॉ य खाना खङ्टर्ाउनङ्टऩने  अर्स्था बए  खाना फाऩत 
फढीभाऩाॉच सम रुऩैमाॉसबभ खचयगनय सङ्जकनेछ । 

(घ) कामयक्रभभा सहबगीहरुका राङ्झग ताङ्झरभ/गोष्ठीभसरन्द फाऩत सात कामय ङ्छदनसबभको 
राङ्झगप्रङ्झत सहबागी फढीभा दङ्टई सम ऩचासको ताङ्झरभ/गोष्ठी भसरन्द साभरी खङ्चयद गयी  
उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ । 

(ङ) सॊमोजक बत्ता प्रङ्झतङ्छदन एक हजाय, सहमोगी बत्ता प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ऩाॉचसम तथा ङ्जर्ङ्जर्ध खचय 
(प्रभाण ऩत्र,  सयसपाई, व्मानय आङ्छद ७ कामयङ्छदनको अनङ्टऩातभा ) ऩाॉच हजायसबभ खचय 
गनय सङ्जकनेछ । 

(च) सकेसबभ सयकायी छात्रा/छात्रर्ासभा र्सोफासको व्मर्स्था गनङ्टय ऩछय । मसका राङ्झग घय 
बाडाभा ङ्झरन ऩाईने छैन । दैङ्झनक बत्ता ऩाउने फाहेक व्मङ्ञक्तगत ऩहरभा फास फस्नङ्ट 
ऩयेभा प्रङ्झत सहबागी दैङ्झनक एक हजायका दयरे आर्ास बत्ता उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ। 

(छ) ऩाॉच ङ्जकरोङ्झभटय टाढाफाट आउनङ्ट ऩने सहबागीहरुराई सार्यजङ्झनक मातामात फाऩतको खचय 
उऩरब्ध हङ्टनेछ। आर्ासीम कामयक्रभभा एकऩटकको भात्र आतेजाते सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध 
गयाइने छ । 

(ज) प्रङ्झतरे्दकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक एक ङ्छदनको एक हजायको  दयरे उऩरब्ध गयाउन 
सङ्जकनेछ।प्रङ्झतरे्दन ऩेि गङ्चयसकेऩङ्झछ भात्र मस्तो यकभ ब ङ्टक्तानी हङ्टनेछ । प्रङ्झत कामयक्रभ 
तीन हजायभा नफढ्ने गयी प्रङ्झतरे्दन तमायी खचय ब ङ्टक्तानी ङ्छदन सङ्जकनेछ ।कसैरे ऩङ्झन 
दोहोयो सङ्टङ्जर्धा ङ्झरन ऩाउनेछैन । 

(३) प्राङ्जर्ङ्झधक ङ्जर्िेषऻ आर्श्मक ऩने र्ा सेसन सञ्चारन गने आधाबन्दा फढी ङ्जर्षम ङ्जर्ऻ फाङ्जहयफाट 
ङ्झरनङ्ट ऩने अर्स्थाभा र्ा आर्ासीम रुऩभा सञ्चारन गनङ्टयऩने कामयक्रभ कामायरमफाट सोझै सञ्चारन 
गनय नसङ्जकने बएभा प्रचङ्झरत सार्यजङ्झनक खङ्चयद सबफन्धी कानून फभोङ्ञजभको प्रकृमाफाट सेर्ा खङ्चयद 
गयी ताङ्झरभ गोष्ठी जस्ता कामयक्रभ सञ्चारन गनय सङ्जकनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

ऩानी, ङ्झफजङ्टरी, टेङ्झरपोन तथा घयबाडा सबफन्धी व्मर्स्था 
 

१५. ऩानी,  ङ्झफजङ्टरी, टेङ्झरपोन तथा घयबाडा 
(१) कामायराम तथा ऩदाङ्झधकायीरे ऩानी, ङ्झफजङ्टरी टेङ्झरपोन जस्ता सङ्टङ्जर्धाको प्रमोगभा ङ्झभतव्मङ्जमता 

अऩनाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) कामायरमरे ऩानी, ङ्झफजङ्टरी तथा टेङ्झरपोनको ङ्झफर सभमभै ब ङ्टक्तानी गयी जङ्चयर्ाना नङ्झतने य छङ्टट 
सङ्टङ्जर्धा ङ्झरने व्मर्स्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 
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(३) कामायरमको काभका फाहेक अनार्श्मक रुऩभा ङ्झफजङ्टरी य टेङ्झरपोन प्रमोग गनङ्टय हङ्टदैन । 

(४) कामायरम प्रमोजनका राङ्झग फाहेक घयबाडाभा ङ्झरन ऩाइने छैन।कामायरमभा उऩरब्ध स्थानरे 
नऩङ्टग हङ्टने अर्स्थाभा कायण सङ्जहत कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयमफाट कामायरमको काभको राङ्झग 
घयबाडाभा ङ्झरन सङ्जकनेछ । 

(५) कामायरमको राङ्झग घयबाडाभा ङ्झरनङ्ट ऩने अर्स्थाभा प्रचङ्झरत सार्यजङ्झनक खङ्चयद ऐन तथा खङ्चयद 
ङ्झनमभार्री फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमाफाट घयबाडाभा ङ्झरनङ्टऩनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद- ९ 

खङ्चयद तथा ङ्ञजन्सी व्मर्स्थाऩन 
 

१६. खङ्चयद सबफन्धी  व्मर्स्था : 
(१) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत र्ा ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत कभयचायीको ङ्झरङ्ञखत आदेि ङ्झफना कसैरे कङ्ट नै 

भारसाभान खङ्चयद गनय, गयाउन हङ्टॉदैन । 

(२) भारसाभान खङ्चयद सबफन्धी कायफाही िङ्टरु गनङ्टय अङ्ञघखङ्चयद एका इरेिाखाफाट आर्श्मक ऩने 
र्स्तङ्टहरुको भाग सिरन गयी प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत र्ा ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत कभयचायीफाट 
आर्श्मक ऩने र्स्तङ्टहरुको कूर भागस्र्ीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको खङ्चयद भागभा देहामका कङ्ट या उल्रेख बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ: 

(क) भारसाभानको प्रकाय, गङ्टणस्तय, ऩङ्चयभाण सबफन्धी ङ्जर्र्यण, 

(ख) भारसाभान आर्श्मक ऩने सभम, 

(ग) खङ्चयदको अनङ्टभाङ्झनत भूल्म, य 

(घ) भूल्म व्महोङ्चयने स्रोत । 

(४) खङ्चयदको राङ्झग आर्श्मक फजेट व्मर्स्था नबई खङ्चयद कायफाही िङ्टरु गनङ्टय हङ्टॉदैन । 

(५) कामायरमरे साधायणतमा ऩेश्कीराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनङ्टयऩनेछ । ऩेश्की पर्छ्यौट नगयी दोहोमायएय ऩेश्की 
यकभ ङ्छदन हङ्टॉदैन । ऩेश्की यकभ सभमभै पर्छ्यौट गनङ्टय प्रत्मेक कभयचायीको कतयव्म हङ्टनेछ। 

(६) खङ्चयदसबफन्धीसबऩूणयव्मर्स्थासार्यजङ्झनकखङ्चयदऐन२०६३तथा ङ्झनमभार्री फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

१७. ङ्ञजन्सी व्मर्स्थाऩन : 
(१)कामायरमभा प्राप्त प्रत्मेक ङ्ञजन्सी साभरीको र्गीकयण गयी साभानको ङ्जर्र्यण य भूल्म खङ्टराई भहारेखा 

ऩयीऺकरे स्र्ीकृत गयेको ढाॉचाभा रगत तमाय गयी अङ्झबरेख याख्नङ्टऩनेछ l 
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(२) िाखा/एकाई भा यहेको कङ्ट नै भारसाभान भभयत सबबाय गनङ्टयऩने बए सोको ङ्झरङ्ञखत जानकायी 
उऩमोगकतायरे प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतराई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(3)ऩाङ्झरकाको प्रत्मेक िाखा/ एकाईतथार्डा कामायरमका प्रत्मेक कोठाभा बएका ङ्ञजन्सी साभानको 
अङ्झबरेख सोही कोठाभा टाॉस गनङ्टयऩनेछ । 

(४) खचय बएय नजाने प्रत्मेक ङ्ञजन्सी साभरीभा ङ्ञजन्सी सिेकत नबफय उल्रेख गनङ्टयऩनेछ । 

(५) आङ्झथयकर्षय सभाप्त बएको ३ भङ्जहना ङ्झबत्र गतर्षयको भौज्दात, चारङ्टर्षयको खङ्चयद,हस्तान्तयण बई प्राप्त 
साभानको ऩङ्चयभाण य भूल्म एर् बसाभानको अर्स्था (सफङ्टत,भभयत गनङ्टयऩने,  ङ्झरराभ गनङ्टयऩने य ङ्झभन्हा 
गनङ्टयऩने) खोरी ङ्ञजन्सी िाखारे ङ्ञजन्सी प्रङ्झतरे्दन तमाय गनङ्टयऩनेछ । 

(६) उऩदपा(५) फभोङ्ञजभ तमाय बएको प्रङ्झतरे्दनको आ धायभा प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत र्ा ङ्झनजरे 
तोकेको अङ्झधकृत कभयचायीरे ङ्ञजन्सी ङ्झनयीऺण गयी याम सङ्टझा र् सङ्जहतको प्रङ्झत रे्दन प्रभङ्टख प्रिासकीम 
अङ्झधकृतराई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(७)उऩदपा(६) फभोङ्ञजभको  प्रङ्झतरे्दन प्रभङ्टखप्रिासकीम अङ्झधकृतरे  छरपरका राङ्झग कामयऩाङ्झरकाको 
फैठकभा ऩेि गनङ्टयऩनेछ । 

(८)ङ्ञजन्सी व्मर्स्थाऩन सबफन्धी अन्म व्मर्स्था प्रचङ्झरत आङ्झथयक कामयङ्जर्ङ्झध ऐन तथा ङ्झनमभार्री फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ l 

 

ऩङ्चयच्छेद १० 
ङ्जर्ङ्जर्ध 

 

१८. ङ्झनजी सङ्ञचर्ारम सबफन्धी व्मर्स्था: -(१) अध्मऺ /उऩाध्मऺको ङ्झनजी  सङ्ञचर्ारमभा सहमोगी व्मर्स्थाऩन 
गनय फढीभा अठाय हजाय भाङ्झसक खचय य उऩाध्मऺको राङ्झग क्रभि् ऩन्र हजाय भाङ्झसक खचय गनय सङ्जकने 
छ ।उक्त यकभ एकभङ्टष्ठ यकभ उऩरब्ध गयाउने र्ा ङ्झनजी सङ्ञचर्ारमको राङ्झग कभयचायी याख्न ेभध्मे कङ्ट नै 
एक तङ्चयकाफाट भात्र खचय गनय सङ्जकनेछ । 

१९. दङ्टघयटना ङ्जर्भा व्मर्स्था :- दभकर , एबफङ्टरेन्स य नगयफस सञ्चायरनको काभभा तोङ्जकएका  कभयचायीको  
राङ्झग दूघयटना फीभा कामायरमरे गयाउनेछ।  

२०. ङ्झनणयम गयी खचय गनङ्टय ऩने- कामायरमरे स्र्ीकृत कामयक्रभ अन्तगयत कङ्ट नै कामयक्रभ ,ताङ्झरभ, गोष्ठी आङ्छद 
सञ्चारन गदाय सार्यजङ्झनक खङ्चयद तथा आङ्झथयक कामयङ्जर्ङ्झध सबफन्धी कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकायप्राप्त 
अङ्झधकायीफाट ङ्झनणयम गयेय भात्र सञ्चारन गनङ्टय ऩनेछ। अङ्झधकायप्राप्त अङ्झधकायीको स्र्ीकृङ्झत फेगय गयेको 
खचय ब ङ्टक्तानी गङ्चयने छैन।  
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अनङ्टसूची१ 

ङ्झनमभ ९ को उऩङ्झनमभ (१)सॉग सबफङ्ञन्धत 
   कभयचायीको राङ्झग भाङ्झसक इन्धन सङ्टङ्जर्धा     

इन्धन(ऩेिोर/ङ्झडजेरङ्झरटयभा) 
क्र.सॊ. शे्रणी/तह/ ऩद इन्धन (ऩेिोर/ङ्झडजेर ङ्झरटयभा) 
१ प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत(चायऩाषर)े ६० 
२ अङ्झधकृतस्तय(आठौं य नर्ौं)(चायऩाषर)े ४० 
३ अङ्झधकृतस्तय (छैटौं, सातौं,आठौं, नर्ौं,) (भोटयसाइकर/स्कङ्ट टय)  १० 
४ सहामकस्तय (भोटयसाइकर/स्कङ्ट टय) १० 
५ सहमोगी स्तय(भोटयसाइकर/स्कङ्ट टय) ५ 
 

इन्धन सङ्टङ्जर्धा ऩाउने आधायहरु, 

१. ऩदाङ्झधकायी य  कभयचायीको राङ्झग कामायरमरे उऩरब्ध गयाएको र्ा आफ्नै गाडी र्ा भोटयसाइकर  
हङ्टनङ्टऩनेछ । 

२. भङ्जहनाबङ्चयङ्झफदाभा यहेको अर्स्थाभा सो भङ्जहनाको इन्धन उऩरब्ध हङ्टने छैन । 

३. भाङ्झसक कोटा इन्धन सोही भङ्जहनाङ्झबत्र नरगेभा अको भङ्जहना थऩ हङ्टने छैन । 

४. दभकर,एबफङ्टरेन्स य सयसपाइका साधनभा आर्श्मकता अनङ्टसाय इन्धन उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ। 

५. कामायरमको सर्ायी साधन बएभा सङ्झबयङ्झसङ्गका राङ्झग प्रत्मेक तीन भङ्जहनाभा काय/ङ्ञजऩको राङ्झग ऩाॉच 
ङ्झरटय भोङ्झफर य प्रङ्झत भोटयसाईकर एक ङ्झरटय भोङ्झफरउऩरब्ध हङ्टनेछ । 

६. सर्ायी साधन सञ्चाबरनको रगफङ्टक बयी तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे प्रभाङ्ञणत गयेको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 


