
 
 

 

 
त्रिवेणी गाउँपात्रिका 

त्रिवेणी राजपि 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाबाट प्रकाशित  
खण्डः ४) त्रिम्रतु खारनेटा, रुकुम पश िम, िैि १८ गते, २०७८ िाि (िंख्ाः १              

 

भाग-२  
त्रिवेणी गाउँपात्रिका 

गाउँ का्यपात्रिकाको का्ायि्, त्रिम्रतु खारनेटा, रुकुम पश िम 
 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको का्यिञ् िािन त्रनदेशि शिका, २०७८ 

 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको का्य िञ् िािनिाई व््वशथित, त्रमतव््य्ता तिा आन्तररक त्रन्न्िणिाई प्रभावकाररता 
ल््ाई आत्रियक ििुािन र पारदेशशियता का्म गनय वाञ्छनी् भएकोिे, 
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त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको का्यिञ् िािन त्रनदेशि शिका, २०७८ 

 प्रमाशणकरण त्रमत्रतः २०७८/१२ /१८ 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको का्य िञ् िािनिाई प्रभावकारी बनाउन, उपिव्ध स्रोत िाधनको पररिािन एवं 
प्र्ोगमा पारदेशशियता, त्रमतव््य्ता र प्रभावकाररता ल््ाई आत्रियक ििुािन का्म गनय तिा उत्पादेशनमिुक 
तिा प्रत्रतफि्कु्त क्षिेमा िगानी अत्रभवृयि गनय थिानी् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को देशफा १०२ 
बमोशजम गाउँ का्यपात्रिकािे ्ो त्रनदेशि शिका जारी गरेको छ ।  

पररच्छेदेश- १ 

िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१. िशषक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 
(क) ्ो त्रनदेशि शिकाको नाम “त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको का्यिञ् िािन त्रनदेशि शिका, २०७८” रहेको छ ।  

(ख) ्ो त्रनदेशि शिका त्रिवेणी राजपिमा प्रकाशित भएको त्रमत्रतदेेशशख िाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा र व््ाख्ाः- यवष् वा प्रिंगिे अको अिय निागेमा ्ि त्रनदेशि शिकामाः- 
(क) "कमयिारी" भन्नािे गाउँ का्यपात्रिकाको का्ायि्मा का्यरत कमयिारीिाई जनाउँछ ।  

(ख) "प्रिाित्रनक खिय" भन्नािे तिब, भत्ता, बैठक भत्ता, पोिाक, इन्धन, बीमा, शि्ापान, 
का्यिािा/तात्रिम/गोष्ठी/िेत्रमनार/ददेशवि जथता का्यक्रम तिा अत्रतत्रि ित्कार खिय िगा्त हनु े 
दैेशत्रनक खिय जनाउँछ ।  

(ग) "पदेशात्रधकारी" भन्नािे गाउँ का्यपात्रिकाका पदेशात्रधकारीहरुिाई जनाउने छ । िो िव्देशिे गाउँ 
िभाका िदेशथ्हरुिाई िमेत जनाउँछ।   

(घ) "बैठक" भन्नािे गाउँ िभा वा गाउँ का्यपात्रिका वा यवष्गत ित्रमत्रतहरु वा वडा ित्रमत्रत वा कुनै 
काननुी वा नीत्रतगत ब््वथिा बमोशजम गदठत ित्रमत्रत वा का्यदेशिहरुको बैठक िम्झन ुपदेशयछ । 

(ङ) "मन्िाि्" भन्नािे िष घी् मात्रमिा तिा िामान्् प्रिािन मन्िाि् िम्झन ुपछय । 

(ि) "गाउँपात्रिका" भन्नािे त्रिवेणी गाउँपात्रिका, रुकुम पश िमिाई िम्झन ुपछय । 

(छ) "का्ायि्" भन्नािे त्रिवेणी गाउँपात्रिका, गाउँ का्यपात्रिकाको का्ायि्िाई िम्झन ुपछय । 

पररच्छेदेश-२ 

बैठक भत्ता िम्वन्धी व््वथिा 
३. वैठकः (१) गाउँपात्रिकामा हनुे बैठकमा िहभागीहरुिे िङ्घ तिा प्रदेेशि काननुमा तोयकएको अवथिामा 

िोही बमोशजम र िङ्घ तिा प्रदेेशि कानूनमा नतोयकएको अवथिामा देेशहा् बमोशजम बैठक भत्ता तिा 
अन्् ियुवधा पाउनछेन ्। 

(क) प्रित्रित कानून तिा वायषयक का्यक्रम बमोशजम गदठत ित्रमत्रत वा का्यदेशिको बैठकका िात्रग 
माि वैठक भत्ता उपिव्ध गराउन ियकनेछ । 

(ख) ित्रमत्रत वा का्यदेशि गठन गदेशाय नै बैठक भत्ता तिा खाजा ियुवधा उपिब्ध गराउने गरी 
त्रनणय्  भएको अवथिामा माि बैठक भत्ता तिा खाजा ियुवधा उपिब्ध हनुेछ। का्ायि्िे 
का्यिूिी तोयकएको वा एजेण्डा यकटान भएको यवष्मा माि बैठक राख्न ुपनिछ । 
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(ग) का्यप्रकृत्रत अनिुार िकेिम्म त्रमतव्््ी हनुे गरी बैठक राख्न ुपनिछ । 

(घ) ित्रमत्रत वा का्यदेशिका कूि िदेशथ् बाहेक िो] िषख्ाको बढीमा पच्िीि प्रत्रतितिे हनु 
आउने िषख्ामा यवज्ञ, आमशन्ित िदेशथ् वा कमयिारीिाई माि ्ि त्रनदेशि शिका बमोशजम 
बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनछे।  

(ङ) न््ाय्क ित्रमत्रतको त्रन्त्रमत बैठकिाई ्ि त्रनदेशि शिकाको प्र्ोजनका िात्रग बैठक मात्रनन े
छैन। 

(२) उपदेशफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशखएको भएता पत्रन का्ायि् िम्मा बिेको बैठकको बैठक 
भत्ता उपिब्ध गराइन ेछैन।  

४. बैठक खिय िम्वन्धी ब््वथिाः (१) ित्रमत्रत तिा का्यदेशिका पदेशात्रधकारी तिा कमयिारीहरुिे देेशहा् 
बमोशजम प्रत्रतव््शक्त बैठक भत्ता पाउने छन ।  

(क) अध््क्ष, उपाध््क्ष तिा प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतको अध््क्षतामा हनु ेबैठकमा प्रत्रत वैठक 
रु.एक हजार पािँ ि् माि,  

(ख) अन्् पदेशात्रधकरी वा कमयिारीको अध््क्षतामा हनुे बैठकमा प्रत्रत बैठक रु.एक हजार माि, 
(ग) ्ि त्रन्ममा जनुिकैु कुरा िेशखएको भएतापत्रन एक व््शक्तिे एक ददेशनमा बढीमा देशईु वटा 

बैठकको माि बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनछे । 

(घ) बैठक भत्तामा त्रन्मानिुार कर कट्टी हनुेछ ।  

(२) बैठकमा िहभागी व््शक्तहरुको पानी तिा खाजा खिय वापत बढीमा प्रत्रत व््शक्त देशईु ि् पिाि 
रुपै्ाँ िम्म खिय गनय ियकन ेछ । 

पररच्छेदेश-३ 

खाजा तिा अत्रतत्रि ित्कार खिय िम्बन्धी व््वथिा 
५. खाजा खियः देेशहा्को अवथिामा गाउँपात्रिकामा का्यरत कमयिारीिाई खाजा खिय उपिव्ध गराउन 

ियकनछे । 

(क)  का्ायि् िम्मा िम्पादेशन हनु निक्न े भनी प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतिे तोकेको त्रनददेशयष्ट 
कामको िात्रग माि का्ायि् िम् अशघ वा पत्रछ बैठक राख्न वा का्ायि्को अन्् काममा 
िगाउन ियकनछे । प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतको थवीकृत्रत त्रबना राशखएको बैठकको बैठक भत्ता, 
खाजा खिय भकु्तानी हनुे छैन । का्ायि् िम् वाहेक कशम्तमा देशईुघण्टा अत्रतररक्त िम् का्य 
गरेको अवथिामा माि खाजा खिय गनय उपिब्ध गराइनछे ।  

(ख)  अत्रतररक्त िम्मा काम गनुय पनि भएमा देेशहा् वमोशजम खाजा तिा खाना खिय उपिब्ध गराउन 
वा िो बराबरको खाना तिा खाजा खिय गनय ियकनेछ । 

(१) िावयजत्रनक यवदेशाको ददेशन भए प्रत्रतददेशन प्रत्रतव््शक्त बढीमा छ ि् रुपैं्ा माि ।  

(२) का्ायि् खलु्ने ददेशन भए प्रत्रतददेशन प्रत्रतव््शक्त बढीमा तीन ि् रुपैं्ा माि । 

(३) आठ घण्टा भन्देशा बढी अवत्रध त्रनरन्तर बैठक बिेको अवथिामा खाजा खियमा िप पिाि 
प्रत्रतित िम्म भकु्तानी गनय ियकनेछ।  
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(ग) न््ाय्क ित्रमत्रतको बैठक बिेको ददेशन न््ाय्क ित्रमत्रतका िदेशथ् तिा िहभागी कमयिारीहरुिे 
देशफा ४ को उपदेशफा (२) बमोशजम खाजा खियको ियुवधा पाउने छन ्।  

(घ) ्ि देशफामा जनुिकैु कुरा िेशखएको भएतापत्रन रािन वापतको ियुवधा त्रिएका वा बैठक भत्ता 
प्राप्त गरेका कमयिारीिे खाजा खियपाउने छैन । 

६. शि्ापान र अत्रतत्रि ित्कार खियः 
(१)  शि्ापान तिा अत्रतत्रि ित्कार बापत  देेशहा् बमोशजमका पदेशात्रधकारीिे देेशहा् बमोशजमको 

रकममा नबढ्ने गरी प्रदेेशि काननु बमोशजम मात्रिक रुपमा यवयवध खियको आदेेशि ददेशन िक्नेछन।्  

(क) अध््क्षिे रु.पन्र हजार माि, 

(ख) उपाध््क्षिे रु.देशि हजार माि, 
(ग) गाउँ का्यपात्रिकाको का्ायि्िे रु.देशि हजार माि, 
(घ) वडाअध््क्ष तिा वडा का्ायि्िे रु.पािँ हजार माि । 

(२)  उपदेशफा (१) बमोशजमको रकममा नबढ्ने गरी का्ायि् व््वथिापन गनि कमयिारीिे शजम्मा 
त्रिई िम्बशन्धत पदेशात्रधकारीको अनमुत्रतिे का्ायि् प्र्ोजनका िात्रग माि खियको आदेेशि ददेशन 
पाउनेछ।   

(३) उपदेशफा (१) र  (२) मा उल्िेशखत िीमा भन्देशा बढीको खियको आदेेशि भएको अवथिामा आधार 
र औशित्् ियहत गाउँ का्यपात्रिका बैठकमा पेि गनुय पनिछ । गाउँ का्यपात्रिकाको थवीकृत्रत 
नभई त््थतो रकम भकु्तानी गररनछैेन । 

पररच्छेदेश ४ 

दैेशत्रनक भत्ता तिा भ्रमण खिय िम्वन्धी व््वथिा 
७. दैेशत्रनक भत्ता तिा भ्रमण खियः कमयिारीिे िङ्घी् कानून बमोशजमको देशरमा दैेशत्रनक तिा भ्रमण भत्ता 

पाउनेछन ्। पदेशात्रधकारीको दैेशत्रनक तिा भ्रमण भत्ता िम्बन्धी व््वथिा प्रदेेशि कानून बमोशजम हनुेछ 
। दैेशत्रनक तिा भ्रमण भत्ता िम्बन्धी अन्् व््वथिा देेशहा् बमोशजम हनुेछः 
(१) िाधारणत्ा गाउँपात्रिकाका पदेशात्रधकारी तिा कमयिारी िम्वशन्धत कामको िात्रग यफल्डमा खयटन,ु 

खटाउन ुपदेशाय वा अनगुमन तिा िपुरीवेक्षण गनुय पदेशाय भ्रमण आदेेशि थवीकृत गराएर माि जान ु
पनिछ । थवीकृत भ्रमण आदेेशि त्रबना भ्रमण खिय तिा दैेशत्रनक भत्ता भकु्तानी गररने छैन।  

(२) देेशहा्का पदेशात्रधकारीिे भ्रमण वा काजको उद्दे्, अवत्रध र भ्रमण गनि िाधन तोकी भ्रमण आदेेशि 
थवीकृत गनय िक्नेछन।  

(क) प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृत – प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृत 

(ख) प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृत बाहेकका अन्् कमयिारीहरु – प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृत  

(३) उपदेशफा (१) मा जनुिकैु कुरा भएतापत्रन गाउँपात्रिका के्षिबायहर भ्रमण गनुय पदेशायको अवथिामा 
अध््क्षको भ्रमण आदेेशि गाउँ का्यपात्रिकाबाट थवीकृत गराउन ुपनिछ । 

(४) प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतको िात ददेशन भन्देशा बढी अवत्रधको गाउँपात्रिका क्षेिबायहरको भ्रमण गनुय 
पनि अवथिामा अध््क्षिाई जानकारी पनिछ ।  

(५) पदेशात्रधकारी तिा कमयिारीको यवदेेशि भ्रमण िम्वन्धी व््वथिा िष घी् कानून बमोशजम हनुेछ ।  
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(६) का्ायि्को कामको शििशििामा बाि बथने गरी का्ायि् रहेको थिानबाट कम्तीमा देशि 
यकिोत्रमटर बायहरको क्षेिमा भ्रमण वा काजमा खयटएको कमयिारीहरुिे नेपाि िरकारिे तोकेको 
देशर र प्रयक्र्ा बमोशजमको दैेशत्रनक भत्ता तिा भ्रमण खिय पाउनेछन ्। 

तर, पदेशात्रधकारी तिा कमयिारीिे भ्रमण गदेशाय िरकारी िवारी िाधन प्र्ोग भएको 
अवथिामा ्ाता्ात खिय पाईने छैन । िावयजत्रनक िवारी िाधनमा भ्रमण गनुय परेमा प्रित्रित 
भाडादेशर बमोशजमको रकम उपिव्ध गराईनेछ । 

(७) भ्रमण खिय िम्वन्धी फरफारक गनय वा भकु्तानी माग गदेशाय अत्रनवा्य रुपमा भ्रमण प्रत्रतवेदेशन 
का्ायि्मा पेि गनुय पनिछ । 

(८) िात ददेशन भन्देशा बढी अवत्रधको िात्रग पदेशात्रधकारी वा कमयिारीिाई भ्रमण वा काज खटाउन ुपनि 
भएमा भ्रमण आदेेशि थवीकृत गनि पदेशात्रधकारीिे त््िको थपष्ट कारण खोिी आफूभन्देशा एक तह 
मात्रिको अत्रधकारीको थवीकृत्रत त्रिई भ्रमण आदेेशि थवीकृत गनुय पनिछ। 

तर, िात ददेशनभन्देशा बढी अवत्रधको िात्रग काज खटाउँदेशा एक तहमात्रिको पदेशात्रधकारीको 
थवीकृत्रत त्रिन ुपनिछ । 

(९) िरकारी खियमा भ्रमण गनि पदेशात्रधकारी वा कमयिारीिे िम्भव भएिम्म यकफा्ती र कम खशियिो 
बाटो वा िवारी िाधन प्र्ोग गरी भ्रमण गनुयपनिछ । 

(१०) दैेशत्रनक भ्रमण भत्ता उपभोग गनि कमयिारीिे दैेशत्रनक भत्ता उपभोग गरेको अवत्रधभर यफल्ड भत्ता वा 
अन्् कुनै यकत्रिमको भत्ता पाउने छैन । 

(११) कुनै पदेशात्रधकारी वा कमयिारीिे भ्रमण वा काजमा रहेको अवत्रधमा त्रबदेशा बिेमा त््िरी त्रबदेशामा 
बथदेशाको अवत्रधमा त्रनजिे ्ि काननु बमोशजम पाउने दैेशत्रनक भत्ता, भ्रमण खिय पाउने छैन । 

(१२) भ्रमणमा खयटने पदेशात्रधकारी तिा कमयिारीको भ्रमण अत्रभिेख खाता का्ायि्िे  व््वशथित रुपमा 
राख्न ुपनिछ ।  

(१३) ्ि देशफामा अन््न्ि जनुिकैु कुरा िेशखएको भएतापत्रन थिानी् तहका पदेशात्रधकारी तिा 
कमयिारीको भ्रमण िम्वन्धी अन्् व््वथिा नेपाि िरकारको भ्रमण खिय त्रन्माविी बमोशजम 
हनुेछ ।  

पररच्छेदेश-५ 

पारवहन तिा ईन्धन ियुवधा िम्बन्धी व््वथिा 
८. पारवहन ियुवधाः- 

(१) का्ायि्िे प्रदेेशि काननु बमोशजम अध््क्ष र उपाध््क्षिाई उपिब्ध भए िम्म एक/एक वटा 
िारपाष र ेिवारी िाधन उपिव्ध गराउने छ । 

(२) का्ायि्मा उपिब्ध िवारी िाधन कमयिारीको शजम्मेवारी र त्रनजहरुिे िम्पादेशन गनुयपनि का्य 
िापको आधारमा िमन््ाय्क रुपमा उपिब्ध गराउन े शजम्मेवारी प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतको 
हनुेछ । प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतिे का्ायि्को नाममा रहेको तिा भाडामा त्रिई वा अन्् 
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कुनै तररकािे का्ायि्िे प्र्ोगमा ल््ाएको िवारी िाधन िरकारी कामको िात्रग माि प्र्ोगमा 
ल््ाउने व््वथिा त्रमिाउन ुपनिछ । 

(३) का्ायि्िे प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतिाई का्ायि्को कामको प्र्ोजनको िात्रग उपिब्ध भए 
िम्म एक िारपाष र े िवारी िाधन उपिव्ध गराउने छ । िारपाषर े िवारी िाधन उपिब्ध 
गराउन निक्न ेदेेशशखएमा एक वटा मोटरिाईकि उपिब्ध गराउनेछ ।  

(४) का्ायि्िे वडा अध््क्ष तिा गाउँ का्यपात्रिकाको प्रवक्तािाई उपिब्ध भए िम्म एक वटा 
मोटरिाईकि उपिव्ध गराउने छ । िरकारी िवारी िाधन तोयकएको पदेशात्रधकारी वा कमयिारी 
वाहेक अन्् अनत्रधकृत व््शक्तिे प्र्ोग गनय पाउने छैन । ्ददेश अनत्रधकृत व््शक्तिे प्र्ोग गरेको 
पाईएमा थिानी् प्रिािनको िह्ोगमा प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतको आदेेशिमा पक्राउ गनय 
ियकनछे ।  

(५) का्ायि्मा िवारी िाधनको उपिव्धता नभएमा आत्रियक वषयको प्रारम्भमै मापदेशण्ड त् गरी 
का्ायि्िे न््ूनतम मूल््मा शजप/कार भाडामा त्रिन िक्नेछ।  

(६) का्ायि्का महािाखा/िाखा/उप-िाखा प्रमखुिाई का्ायि्बाट उपिब्ध भएिम्म िवारी 
िाधनको व््वथिा गररनछे । 

(७) कुनै पदेशात्रधकारी वा कमयिारीिे िरकारी िवारी िाधन का्ायि्को काम बाहेक अन्् प्र्ोजनमा 
प्र्ोग गनय पाइन ेछैन । िरकारी िवारी िाधनको यहफाजत गरी िरुशक्षत राख्न ुिम्वशन्धत िवारी 
िाधन बझुी त्रिने कमयिारी वा पदेशात्रधकारीको शजम्मेवारी हनुेछ । िावयजत्रनक यवदेशाको ददेशन 
का्ायि्बाट उपिब्ध गराइएको िवारी पाि त्रबना का्ायि्को िवारी िाधन िञ् िािन गनय 
पाइने छैन ।  

(८) का्ायि्िे काननु बमोशजम िवारी िाधनको राजथव त्रतनि,  त्रबमा गनि, प्रदेशषुण जािँ गरी िवारी 
िाधन िथुत देशरुुथत राख्न ेव््वथिा त्रमिाउनेछ। 

(९) िरकारी िवारी िाधन प्र्ोग गनि कमयिारीिाई त्रनजिे प्र्ोग गरेको िवारी िाधनको िात्रग प्रमखु 
प्रिािकी् अत्रधकृतबाट ममयत आदेेशि थवीकृत गरर ममयत यवि बमोशजम बढीमा कार/शजपको 
वायषयक देशईु िाख रुपै्ामँा र मोटरिाईकि वा थकूटरको िात्रग वायषयक त्रबि हजार रुपै्ामँा 
नबढ्ने गरी ममयत खिय उपिव्ध गराईने छ । िरकारी िवारी िाधन तोयकएको पदेशात्रधकारी वा 
कमयिारी वाहेक अनत्रधकृत व््शक्तिे िञ्चािन गरेको का्ायि्िाई जानकारी भएमा टुट, फुट, 
ममयत िम्भारका का्य गनि शजम्मेवारी िवारी बशुझत्रिनेको हनुेछ भने का्ायि्िे गनय िक्नेछैन । 
्ि भन्देशा बढी रकमको िवारी िाधनको ममयत िम्भार बापतको रकम भकु्तानी गनुय पनि 
अवथिामा गाउँ का्यपात्रिकाको त्रनणय्  बमोशजम माि हनुछे।  

(१०) िरकारी िवारी िाधनमा त्रनजी नम्वर प्िेट राख न पाइन ेछैन िािै िवारी िािक अनमुत्रतपि प्राप्त 
नगरेको पदेशात्रधकारी वा कमयिारीिाई िवारी िाधन उपिब्ध गररनछैेन । ्ददेश ्ि त्रनदेशि शिकामा 
तोयकए बमोशजम िवारी िाधन प्राप्त गनय ्ोग्् भएको नदेेशशखएमा ्ो त्रनदेशि शिका िाग ुहनु ुभन्देशा 
अशघ उपिब्ध गराईएका िवारी िाधनहरु थवत का्ायि्मा यफताय गनुयपनिछ ।  

९. इन्धन ियुवधाः 
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(१) िरकारी तिा त्रनजी िवारी िाधन प्र्ोग गरी त्रन्त्रमत रुपमा का्ायि्मा आउने पदेशात्रधकारी तिा 
कमयिारीिाई अनिूुिी-१ बमोशजमको इन्धन ियुवधा उपिब्ध हनुेछ । तोयकएको कोटा भन्देशा 
बढी इन्धन खपत भएमा प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतिे आव्क जाँिबझु गरी मनात्रिब देेशखेमा 
माि िप इन्धनको बीि भकु्तानी गनय िक्नेछ ।  

(२) त्रनजी िवारी िाधन प्र्ोग गनि ]{  पदेशात्रधकरी वा कमयिारीहरुिे इन्धन ियुवधा त्रिन िाहेमा आफुिे 
प्र्ोग गरेको िवारी िाधनको ब्ि ु बकुको छा्ाँप्रत्रत र िवारी िािक अनमुत्रतपि प्रत्रतत्रियप 
अत्रनवा्य रुपमा का्ायि्मा पेि गनुय पनिछ । ब्िूबकुको र िम्बशन्धत कमयिारीको नाममा रहेको 
िवारी िािक अनमुत्रतपिको छा्ापँ्रत्रत पेि नगरे िम्म इन्धन वापतको ियुवधा उपिब्ध गराइने 
छैन ।  

(३) यवद्यतु आपूत्रतयमा अवरोध आउँदेशा गाउँ का्यपात्रिकाको का्ायि् तिा वडा का्ायि्मा रहेको 
जेनेरेटर आव्कता अनिुार तोयकएको अत्रधकारीको आदेेशिमा इन्धन उपिब्ध गरर िञ्चािन 
गररनेछ ।  

(४) का्ायि्िे इन्धन ियुवधा यवतरणको अत्रभिेख अद्यावत्रधक गरी राख्न ुपनिछ । 

१०. िवारी िाधन िम्वन्धी अन्् व््वथिाः   

(१) िवारी िाधनको ियुवधा प्राप्त गनि वा उपिव्ध गराउन ु पनि पदेशात्रधकारी तिा कमयिारीिाई 
का्ायि्मा उपिब्ध िवारी िाधन प्र्ोग गनि व््वथिा त्रमिाइनेछ । का्ायि्मा िवारी िाधन 
उपिब्ध नभएको अवथिामा का्ायि्मा श्रोत उपिब्धताको अवथिा हेरी देेशहा् वमोशजमको 
मापदेशण्डत्रभि रही िवारी िाधन खररदेश गनय ियकनेछ । 

(क) राजपिायित ततृी् शे्रणीका प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतिाई पिाि िाख िम्मको िवारी 
िाधन वा मोटरिाईकि तिा थकुटर २५० त्रि. त्रि. िम्म । 

(ख)  वडा अध््क्ष तिा प्रवक्तािाई मोटरिाईकि तिा थकुटर २०० त्रि. त्रि. िम्म । 

(ग) महािाखा/िाखा/उप-िाखा प्रमखुिाई मोटरिाईकि तिा थकुटर २०० त्रि. त्रि. िम्म । 

(२) का्ायि्का िवारी िाधन त्रन्त्रमत रुपमा ममयत िम्भार गरी िाि ु हाितमा राख्नपुनिछ । 
का्ायि्बाट न्ा ँिवारी िाधन खररदेशिाई त्रनरुत्िाहन गररनेछ। का्ायि्िे न्ाँ िवारी िाधन 
खररदेश गनुय पनि अवथिामा ईिेशक्िकि तिा वातावरण मैिी िवारी िाधन खररदेश तिा प्र्ोगमा 
जोड ददेशइनेछ। 

 

 

 

पररच्छेदेश-६ 
िञ् िार, पोिाक, प्रोत्िाहन भत्ता िम्वन्धी व््वथिा 

११. गाउँपात्रिकाका पदेशात्रधकारीको िञ् िार, पोिाक, तिा अन्् भत्ता: गाउँपात्रिकाका पदेशात्रधकारीको िञ्चार, 
पोिाक, तिा अन्् भत्ता प्रदेेशि काननुमा भए वमोशजम हनुेछ । 

१२. पिपत्रिका तिा िञ् िार ियुवधाः 
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(१) का्ायि्िे पदेशात्रधकारी तिा कमयिारीिाई स्रोतको उपिब्धता हेरी पिपत्रिका तिा ईन्टरनेट 
खररदेश गरी उपिव्ध गराउन िक्नेछ । 

(२) प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतिाई मात्रिक एक हजार पाँिि् रुपै्ाँमा नबढाई िञ् िार ियुवधा 
वापतको रकम वा मोबाइि ररिाजयको ियुवधा उपिब्ध गराइनेछ । 

(३) का्ायि्मा ल््ाण्ड िाईन टेत्रिफोन नभएको अवथिामा महािाखा/िाखा/उप-िाखा प्रमखु, वडा-
िशिव, थवाथ्् िौकी प्रमखुिाई मात्रिक बढीमा पाँि ि् रुपै्ाँमा नबढाई िञ्चार ियुवधा 
वापतको रकम वा मोबाईि ररिाजयको ियुवधा उपिब्ध गराइनेछ ।  

(४) का्ायि्बाट उपिव्ध भएको िञ् िार खिय का्ायि्को प्र्ोजनको िात्रग माि प्र्ोग गनुयपनिछ 
अन््िा उपिब्ध गररनेछैन । 

१३. पोिाक भत्ता: गाउँपात्रिकाका कमयिारीिाई प्रत््ेक वषयको िैि मयहनामा पोिाक भत्ता वापत नेपाि 
िरकारका कमयिारीिे पाए िरहको रकम उपिब्ध गराइनेछ ।  

पररच्छेदेश-७ 
तात्रिम/गोयष्ठ/िेत्रमनार/का्यिािा/ददेशवि िंिािन 

१४. तात्रिम/गोयष्ठ/िेत्रमनार/ददेशवि  

(१) वायषयक का्यक्रम तिा वजेटमा िमावेि भएका  तात्रिम/गोयष्ठ/िेत्रमनार/ददेशवि जथता का्यक्रमहरु 
उपिब्ध भएिम्म िरकारी हिमा नै िञ्चािन गररनेछ । 

(२) थवीकृत वायषयक का्यक्रम अन्तगयत िञ्चािन हनुे का्यक्रममा प्रशिक्षक, स्रोत व््शक्त, िहभागी तिा 
का्यपि प्रथततु कतायको पाररश्रत्रमक भकु्तानी देेशहा् बमोशजम हनुेछ; 
(क)  प्रशिक्षक तिा का्यपि प्रथततुकतायिे दैेशत्रनक देशईु िेिनको भकु्तानी त्रिन िक्नेछन ्तिा कक्षा 

अवत्रध कशम्तमा डेड घण्टाको हनुपुदेशयछ । प्रत्रत िेिन रु. देशईुहजार रुपै्ा र का्यपि त्ारी 
रु. एक हजार िम्म भकु्तानी गनय ियकनेछ। 

(ख) का्यक्रम िंिािन गनि थिानी् तह भन्देशा वायहरबाट प्रशिक्षक तिा स्रोत व््शक्त 
बोिाउनपुरेमा त्रनजिाई त्रन्मानिुार आतेजाते ्ाता्ात खिय र दैेशत्रनक भत्ता तिा का्यपि 
त्रनमायण र िेिन िञ्चािन भत्ता उपिव्ध गराईने छ । 

(ग) तात्रिम/गोयष्ठ/िेत्रमनार/का्यिािा जथता का्यक्रममा  पानी तिा खाजाको िात्रग प्रत्रतव््शक्त 
प्रत्रतददेशन बढीमा तीनि् पिाि  रुपै्ाँ र खाना खवुाउनपुनि अवथिा भए खाना बापत बढीमा 
पािँ ि् रुपै्ा ँिम्म खिय गनय ियकनेछ । 

(घ)  का्यक्रममा िहभगीहरुका िात्रग तात्रिम/गोष्ठी मििन्देश बापत िात का्य ददेशन िम्मको िात्रग  

प्रत्रत िहभागी बढीमा देशईु ि् पिाि रुपै्ाकँो तात्रिम/गोष्ठी मििन्देश िामारी खररदेश गरी 
उपिब्ध गराउन ियकनछे । 

(ङ) िं्ोजक भत्ता प्रत्रतददेशन एक हजार रुपै्ाँ, िह्ोगी भत्ता प्रत्रतव््शक्त पािँ ि् रुपै्ा ँ तिा 
यवयवध खिय (प्रमाण पि,  िरिफाई, व््ानर आददेश ७ का्यददेशनको अनपुातमा) पािँ हजार रुपै्ा ँ
िम्म खिय गनय ियकनेछ । 
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(ि)  िकेिम्म िरकारी छािा/छािवािमा विोबािको  व््वथिा गनुय पछय । ्िका िात्रग घर 
भाडामा त्रिन पाईने छैन । दैेशत्रनक भत्ता पाउने वाहेक व््शक्तगत पहिमा वाि वथन ुपरेमा 
प्रत्रत िहभात्रग दैेशत्रनक एक हजार रुपै्ाकँा देशरिे आवाि भत्ता उपिव्ध गराउन ियकनेछ । 

(छ) पाँि यकिोत्रमटर टाढाबाट आउन ु पनि िहभागीहरुिाई िावयजत्रनक ्ाता्ात बापतको खिय 
उपिव्ध हनुेछ । आवािी् का्यक्रममा एकपटकको माि आतेजाते ियुवधा उपिब्ध गराइन े
छ । 

(ज) प्रत्रतवेदेशकको पाररश्रत्रमक एक ददेशनको एक हजार रुपै्ाकँो देशरिे उपिव्ध गराउन ियकनेछ 
।प्रत्रतवेदेशन पेि गररिकेपत्रछ माि ्थतो रकम भकु्तानी हनुेछ । प्रत्रत का्यक्रम तीन हजार 
रुपै्ामँा नवढ्ने गरी प्रत्रतवेदेशन त्ारी खिय भकु्तानी ददेशन ियकनछे । किैिे पत्रन देशोहोरो 
ियुवधा त्रिन पाउनछैेन । 

(३) प्रायवत्रधक यविषेज्ञ आव्क पनि वा िेिन िञ्चािन गनि आधाभन्देशा बढी यवष् यवज्ञ बायहरबाट 
त्रिन ुपनि अवथिामा वा आवािी् रुपमा िञ्चािन गनुयपनि का्यक्रम का्ायि्बाट िोझै  िञ्चािन 
गनय नियकने भएमा प्रित्रित िावयजत्रनक खररदेश िम्बन्धी कानून बमोशजमको प्रकृ्ाबाट िेवा खररदेश 
गरी तािीम गोष्ठी जथता का्यक्रम िञ्चािन गनय ियकनेछ। 

पररच्छेदेश-८ 

पानी, त्रबजिुी, टेत्रिफोन तिा घरभाडा िम्बन्धी व््वथिा 
१५. पानी,  त्रबजिुी, टेत्रिफोन तिा घरभाडा 

(१) का्ायि् तिा पदेशात्रधकारीिे पानी,  यवजिुी, टेत्रिफोन जथता ियुवधाको प्र्ोगमा त्रमतव््य्ता 
अपनाउन ुपनिछ । 

(२) का्ायि्िे पानी, त्रबजिुी तिा टेत्रिफोनको यवि िम्मै भकु्तानी गरी जररवाना नत्रतनि र छुट 
ियुवधा त्रिने व््वथिा त्रमिाउन ुपनिछ । 

(३) का्ायि्को कामका बाहेक अनाव्क रुपमा त्रबजिुी र टेत्रिफोन प्र्ोग गनुय हदैुेशन । 

(४) का्ायि् प्र्ोजनका िात्रग बाहेक घरभाडामा त्रिइने छैन।का्ायि्मा उपिब्ध थिानिे नपगु हनु े
अवथिामा कारण ियहत का्यपात्रिकाको त्रनणय् बाट का्ायि्को कामको िात्रग घरभाडामा त्रिन ु
पनिछ। 

(५) का्ायि्को िात्रग घरभाडामा त्रिन ुपनि अवथिामा प्रित्रित िावयजत्रनक खररदेश ऐन तिा िावयजत्रनक 
खररदेश त्रन्माविी बमोशजमको प्रयक्र्ाबाट घरभाडामा त्रिइनेछ। 

पररच्छेदेश- ९ 

खररदेश तिा शजन्िी व््वथिापन 

१६. खररदेश िम्वन्धी व््वथिा : 
(१) प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृत वा त्रनजिे तोकेको अत्रधकृत कमयिारीको त्रिशखत आदेेशि त्रबना किैिे 

कुनै माििामान खररदेश गनय, गराउन हुँदैेशन । 
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(२) माििामान खररदेश िम्बन्धी कारबाही िरुु गनुय अशघ खररदेश एकाइिे महािाखा, िाखा, उप-
िाखाबाट आव्क पनि वथतहुरुको माग िििन गरी प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृत वा त्रनजिे 
तोकेको अत्रधकृत कमयिारीबाट आव्क पनि वथतहुरुको कूि माग थवीकृत गराउन ुपनिछ । 

(३) उपदेशफा (२) बमोशजमको खररदेश मागमा देेशहा्का कुरा उल्िेख भएको हनु ुपनिछ: 

(क) माििामानको प्रकार, गणुथतर, पररमाण िम्बन्धी यववरण, 

(ख) माििामान आव्क पनि िम्, 

(ग) खररदेशको अनमुात्रनत मूल््, र 

(घ) मूल्् व््होररने स्रोत । 

(४) खररदेशको िात्रग आव्क बजेट व््वथिा नभई खररदेश कारबाही िरुु गनुय हुदैँेशन । 

(५) का्ायि्िे िाधारणत्ा पेकीिाई त्रनरुत्िायहत गनुयपनिछ । पेकी फर्छ्यौट नगरी देशोहो्ायएर 
पेकी रकम ददेशइन े छैन । पेकी रकम िम्मै फर्छ्यौट गनुय प्रत््ेक कमयिारीको कतयव्् 
हनुेछ। 

(६) खररदेश िम्बन्धी िम्पूणय व््वथिा िावयजत्रनक खररदेश ऐन, २०६३ तिा िावयजत्रनक खररदेश 
त्रन्माविी, २०६४ बमोशजम हनुेछ । 

१७. शजन्िी व््वथिापन : 
(१) का्ायि्मा प्राप्त प्रत््ेक शजन्िी िामरीको वगीकरण गरी िामानको यववरण र मूल्् खिुाई 

महािेखा परीक्षकिे थवीकृत गरेको ढाँिामा िगत त्ार गरी अत्रभिेख राख्नपुनिछ l 

(२) महािाखा/िाखा/उप-िाखामा रहेको कुनै माििामान ममयत िम्भार गनुयपनि भए िोको त्रिशखत 
जानकारी उप्ोगकतायिे प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृतिाई ददेशनपुनिछ । 

(३) गाउँपात्रिकाको प्रत््ेक महािाखा/िाखा/उप-िाखा तिा वडा का्ायि्का प्रत््ेक कोठामा 
भएका शजन्िी िामानको अत्रभिेख िोही कोठामा टाँि गनुयपनिछ । 

(४) खिय भएर नजाने प्रत््ेक शजन्िी िामरीमा शजन्िी िष केत नम्बर उल्िेख गनुयपनिछ । 

(५) आत्रियक वषय िमाप्त भएको ३ मयहना त्रभि गतवषयको मौज्देशात, िाि ुवषयको खररदेश, हथतान्तरण 
भई प्राप्त िामानको पररमाण र मूल्् एवम ् िामानको अवथिा (िबतु, ममयत गनुयपनि, त्रििाम 
गनुयपनि र त्रमन्हा गनुयपनि) खोिी शजन्िी िाखािे शजन्िी प्रत्रतवेदेशन त्ार गनुयपनिछ । 

(६) उपदेशफा (५) बमोशजम त्ार भएको प्रत्रतवेदेशनको आधारमा प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृत वा त्रनजिे 
तोकेको अत्रधकृत कमयिारीिे शजन्िी त्रनरीक्षण गरी रा् िझुाब ियहतको प्रत्रतवेदेशन प्रमखु 
प्रिािकी् अत्रधकृतिाई ददेशनपुनिछ । 

(७) उपदेशफा (६) बमोशजमको प्रत्रतवेदेशन प्रमखु  प्रिािकी् अत्रधकृतिे छिफिका िात्रग 
का्यपात्रिकाको बैठकमा पेि गनुयपनिछ । 
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(८) शजन्िी व््वथिापन िम्बन्धी अन्् व््वथिा प्रित्रित आत्रियक का्ययवत्रध ऐन तिा त्रन्माविी 
बमोशजम हनुेछ l 

पररच्छेदेश-१० 
यवयवध 

१८. त्रनजी िशिवाि् िम्बन्धी व््वथिा:-(१) अध््क्षको त्रनजी िशिवाि्मा िह्ोगी व््वथिापन गनय 
बढीमा गाउँपात्रिकाको िात्रग अठार हजार रुपै्ा ँमात्रिक खिय र उपाध््क्षको िात्रग पन्र हजार रुपै्ा ँ
मात्रिक खिय गनय ियकने छ । उक्त रकम एकमषु्ठ रकम उपिब्ध गराउने वा त्रनजी िशिवाि्को 
िात्रग कमयिारी राख ने मध््े कुनै एक तररकाबाट माि खिय गनय ियकनछे । 

१९. देशघुयटना यवमा व््वथिा:- देशमकि, एम्बिेुन्ि र नगरबि िञ् िािनको काममा तोयकएका कमयिारीको 
िात्रग का्ायि्िे देशघुयटना बीमा गराउनेछ।  

२०. त्रनणय्  गरी खिय गनुय पनि- का्ायि्िे थवीकृत का्यक्रम अन्तगयत कुनै का्यक्रम, तािीम, गोष्ठी आददेश 
िञ्चािन गदेशाय िावयजत्रनक खररदेश तिा आत्रियक का्ययवत्रध िम्बन्धी कानून बमोशजम अत्रधकारप्रपाप्त 
अत्रधकारीबाट त्रनणय्  गरेर माि िञ् िािन गनुय पनिछ। अत्रधकारप्राप्त अत्रधकारीको थवीकृत्रत बेगर 
गरेको खिय भकु्तानी गररने छैन।  

२१. ्िै बमोशजम हनुःे- ्ो त्रनदेशि शिका िाग ु हनुभुन्देशा अशघ का्ायि्बाट भए गरेका िम्पूणय काम 
कारवाहीहरु ्िै त्रनदेशि शिका बमोशजम भए गरेका मात्रननछे ।  

२२. खारेजी र िंिोधनः- ्ि त्रनदेशि शिकाको जनुिकैु देशफा आव्कता अनिुार गाउँ का्यपात्रिकािे खारेज 
तिा िंिोधन गनय िक्नेछ । 
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अनिूुिी-१ 

त्रन्म ९ को उपत्रन्म (१) िगँ िम्बशन्धत 
   पदेशात्रधकारी तिा कमयिारीको िात्रग मात्रिक इन्धन ियुवधा  

 इन्धन (पेिोि/त्रडजेि त्रिटरमा) 

क्र.िं. तह/ पदेश गाउँपात्रिका शजल्िा त्रभि तिा बायहर 
१. अध््क्ष तिा उपाध््क्ष (िारपाषर)े ६० यक.त्रम. वा माईिेज बमोशजम 
२. प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृत (िारपाषर)े ६० यक.त्रम. वा माईिेज बमोशजम 
३. प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृत (मोटरिाईकि) १० यक.त्रम. वा माईिेज बमोशजम 
३. वडा अध््क्ष तिा प्रवक्ता (मोटरिाईकि) १० यक.त्रम. वा माईिेज बमोशजम 
४. अत्रधकृतथतर (मोटरिाइकि/थकुटर) १० यक.त्रम. वा माईिेज बमोशजम 
५. िहा्कथतर (मोटरिाइकि/थकुटर) १० यक.त्रम. वा माईिेज बमोशजम 
६. िह्ोगीथतर (मोटरिाइकि/थकुटर) ८ यक.त्रम. वा माईिेज बमोशजम 
 

इन्धन ियुवधा पाउने आधारहरु, 

१. पदेशात्रधकारी र कमयिारीको िात्रग का्ायि्िे उपिब्ध गराएको वा आफ्नै गाडी वा 
मोटरिाइकि हनुपुनिछ । 

२. मयहना भरी यवदेशामा रहेको अवथिामा िो मयहनाको इन्धन उपिब्ध गराइने छैन । 

३. मात्रिक कोटा इन्धन िोही मयहना त्रभि निगेमा अको मयहना िप हनुे छैन । 

४. देशमकि, एम्बिेुन्ि र िरिफाइका िाधनमा आव्कता अनिुार इन्धन उपिब्ध गराइनेछ। 

५. का्ायि्को िवारी िाधन भएमा ित्रभयत्रिङ् िात्रग प्रत््ेक देशईु मयहनामा कार/शजपको िात्रग 
पािँ त्रिटर मोत्रबि र एक मयहनामा प्रत्रत मोटरिाईकि एक त्रिटर मोत्रबि उपिव्ध हनुेछ । 

६. िारपाषर ेवा िो भन्देशा ठूिा िवारी िाधन िञ्चािनको िगबकु भरी तोयकएको अत्रधकारीिे 
प्रमाशणत गरेको हनुपुनिछ 

 

आज्ञािे, 
प्रमे बहादेशरु घती 

प्रमखु प्रिािकी् अत्रधकृत 


