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राम�ाम नगरपा�लकाको काय�स� चालन �नद��शका, २०७८ 
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��ताव: राम�ाम नगरकाय�पा�लकाको काय� स� चालनलाई आ�त�रक �नय��ण �णाल�लाई �भावकार� बनाउन  

उपल�ध �ोत साधनको प�रचालन एवं �योगमा पारद�श�ता, �मत�य�यता र �भावका�रता �याई आ�थ�क सुशासन 

कायम गन� तथा उ�पादनमुलक तथा ��तफलयु�त ��ेमा लगानी अ�भव�ृ�ध गन� �थानीय सरकार सचंालन ऐन 

२०७४ को दफा १०२ बमोिजम काय�पा�लकाल ेयो �नद��शका जार� गरेको छ ।  

प�र�छेद- १ 

सं���त नाम र �ार�भ 

 

१. स����त नाम र �ार�भः- 

(क) यो �नद��शकाको नाम राम�ाम नगरकाय�पा�लकाको काय�स� चालन �नद��शका,२०७८”रहेको छ ।  

(ख) यो �नद��शका �थानीय राजप�मा �का�शत भएको �म�तदे�ख लागु हुनेछ ।  

२. प�रभाषा र �या�याः- �वषय वा �सगंले अक� अथ� नलागेमा यस �नद��शकामाः- 

(क) "कम�चार�" भ�नाले नगर काय�पा�लकाको काया�लय र अ�तरगत काय�रत कम�चार�लाई जनाउँछ ।  

(ख) "�शास�नक खच�" भ�नाले तलब, भ�ा,बैठक भ�ा, पोशाक, इ�धन, बीमा, �चयापान, 

काय�शाला/ता�लम/गो�ठ�/से�मनार ज�ता काय��म तथा अ�त�थ स�कार खच� लगायत हुने  

दै�नक खच� लाई जनाउँछ ।  
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(ग) "पदा�धकार�" भ�नाले नगरपा�लकाका पदा�धकार�ह�लाई जनाउने छ । सो श�दल ेनगर सभाका 

सद�यह�लाई समेत जनाउँछ।  

(घ) "बैठक" भ�नाले गाउँसभा वा नगरकाय�पा�लका वा �वषयगत स�म�तह� वा वडा स�म�त वा कुनै 

कानुनी वा नी�तगत �यव�था बमोिजम ग�ठत स�म�त वा काय�दलह�को बैठक स�झनु पद�छ । 

(ङ) "म��ालय" भ�नाले स� घीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय स�झनु पछ� । 

 

प�र�छेद-२ 

बैठक भ�ा स�व�धी �यव�था 

 

३. वैठकः(१) नगरपा�लकामा हुने बैठकमा सहभागीह�ल े स�घ तथा �देश कानुनमा तो�कएको अव�थामा 

सोह� बमोिजम र स�घ तथा �देश कानूनमा नतो�कएको अव�थामा देहाय बमोिजम बठैक भ�ा तथा 

अ�य सु�वधा पाउनछेन ्। 

(क) �च�लत कानून तथा वा�ष�क काय��म बमोिजम ग�ठत स�म�त वा काय�दलको बठैकका ला�ग मा� 

वैठक भ�ा उपल�ध गराउन स�कनेछ । 

(ख) स�म�त वा काय�दल गठन गदा� नै बैठक भ�ा तथा खाजा सु�वधा उपल�ध गराउने गर� �नण�य 

भएको अव�थामा मा� बैठक भ�ा तथा खाजा सु�वधा उपल�ध हुनेछ। काया�लयले काय�सू◌ुची 

तो�कएको वा एजे�डा �कटान भएको �वषयमा मा� बठैक रा�ु पन�छ । 

(ग) काय� �कृ�त अनुसार सके स�म �मत�ययी हुने गर� बैठक रा�ु पन�छ । 

(घ) स�म�त वा काय�दलका कूल सद�य बाहेक  सो स��याको बढ�मा पचास ��तशतले हुन आउन े

स��यामा �व�, आमि��त सद�य वा कम�चार�लाई मा� यस �नद��शका बमोिजम बैठक भ�ा 

उपल�ध गराइनेछ।  

४. बैठक खच� स�व�धी �यव�थाः (१) स�म�त तथा काय�दलका पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�ले देहाय 

बमोिजम बठैक भ�ा पाउन ेछन ।  

(क) �मुख, उप �मुखको अ�य�तामा हुने बैठकमा ��त वठैक � एकहजार पांच सय  

(ख) अ�य पदा�धकर� वा कम�चार�को अ�य�तामा हुने बैठकमा ��त बठैक � एक हजार पांच सय  

(ग) यस �नयममा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएताप�न एक �यि�तलाई एक �दनमा वढ�मा दईु वटा 

बैठकको मा� बठैक भ�ा उपल�ध गराइनेछ । 

(घ) बैठक भ�ामा �नयमानुसार कर क�ट� हुनेछ । 

(२) बैठकमा सहभागी �यि�तह�को पानी तथा खाजाखच� वापत बढ�मा ��त �यि�त दईु सय पचास 

�पैयाँ स�म खच� गन� स�कने छ । 
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प�र�छेद-३ 

खाजा तथा अ�त�थ स�कार खच� स�ब�धी �यव�था 

 

५. खाजा खच�ः देहायको अव�थामा �थानीय तहका कम�चार�लाई खाजा खच� उपल�ध गराउन स�कनेछ । 

(क)  काया�लय समयमा स�पादन हुन नस�न ेभनी �मुख �शासक�य अ�धकृतले तोकेको �न�द��ट कामको 

ला�ग मा� काया�लय समय अ�घ वा प�छ बठैक रा� वा काया�लयको अ�य काममा लगाउन स�कनेछ 

। �मुख �शासक�य अ�धकृतको �वीकृ�त �बना रा�खएको बैठकको बैठक भ�ा, खाजा खच� भु�तानी 

हुने छैन । काया�लय समय वाहेक कि�तमा दईु घ�टा अ�त�र�त समय काय� गरेको अव�थामा मा� 

खाजा खच� उपल�ध गराइनेछ।  

(ख) अ�त�र�त समयमा काम गनु� पन� भएमा देहाय वमोिजम खाजा तथा खाना खच� उपल�ध गराउन वा 

सो बराबरको खाना तथा खाजा वापत नगद उपल�ध गराउन स�कनेछ । 

(१) साव�ज�नक �वदाको �दन भए ��त�दन ��त�यि�त बढ�मा छ सय �प�या ।  

(२) काया�लय खु�ने �दन भए ��त�दन ��त�यि�त बढ�मा तीन सय �प�या । 

(३) आठ घ�टा भ�दा बढ� अव�ध �नर�तर बैठक बसेको अव�थामा खाजा खच�मा थप पचास 

��तशतस�म भु�तानी गन� स�कनेछ।  

(ग) �या�यक स�म�तको बठैकबसेको �दन �या�यक स�म�तका सद�य तथा सहभागी कम�चार�ह�ल ेदफा 

४को उपदफा (२) बमोिजम खाजा खच�को सु�वधा पाउन ेछन ्।  

(घ) यस दफामा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएताप�न रासन वापतको सु�वधा �लएका वा बैठक भ�ा �ा�त 

गरेका कम�चार�ले खाजा खच� पाउन ेछैन । 

६. �चया खाजा स�व�धी खच�ः 

(१) �चया खाजा बापत देहाय बमोिजमका पदा�धकार�ल े देहाय बमोिजमको रकममा नब�ने गर� 

मा�सक �पमा �व�वध खच�को आदेश �दन स�नेछन ्।  

(क) �मुखले �.बीस हजार, 

(ख) उप�मुखल े�.प�� हजार, 

(ग) काया�लय �मुख/काय�पा�लकाको काया�लयले �.चा�लस हजार, 

(घ) वडा अ�य�ले �. दस हजार । 

(२)  उपदफा (१) बामोिजमको रकममा नब�ने गर� काया�लय �यव�थापन गन� कम�चार�ले िज�मा 

�लई स�बि�धत पदा�धकार�को अनुम�तल ेकाया�लय �योजनका ला�ग मा� खच�को आदेश �दन 

पाउनेछ।   
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(३) उपदफा (१) र (२)मा उि�ल�ेखत सीमा भ�दा बढ�को खच�को आदेश भएको अव�थामा आधार र 

औ�च�य स�हत काय�पा�लका बैठकमा पेश गनु� पन�छ । काय�पा�लकाको �वीकृ�त नभई �य�तो 

रकम भो�तानी हुने छैन । 

७. अ�त�थ स�कार स�व�धी खच�ः पा�लका �भ� �ब�भ�न �योजनकालागी आउने �वदेशी तथा �बदेशी पाहुना 

/ अ�त�थह�लाई  स�कार गन� ला�ने खच� �ब�नयोिजत बजेटको प�र�ध�भ� रह� �मुखको �वीकृतीमा एक 

पटकमा एक लाख पचास हजार स�म खच� गन� स�कने छ । साथै सो भ�दा मा�थ थप खच� गनु� परेमा 

काय�पा�लकाको �नण�य अनुसार खच� गन� स�कने छ। 
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प�र�छेद ४ 

दै�नक भ�ा तथा �मण खच� स�व�धी �यव�था 

 

८. दै�नक भ�ा तथा �मण खच�ः कम�चार�ले स�घीय कानून बमोिजमको दरमा दै�नक तथा �मण भ�ा 

पाउनेछन ्। जन��त�न�धको दै�नक तथा �मण भ�ा स�ब�धी �यव�था �देश कानून बमोिजम हुनेछ। 

दै�नक तथा �मण भ�ा स�ब�धी अ�य �यव�था देहाय बमोिजम हुनेछः 

(१) साधारणतया नगरपा�लकाका पदा�धकार�/कम�चार� स�वि�धत कामको ला�ग �फ�डमा ख�टनु, 

खटाउनु पदा� वा अनुगमन तथा सुपर�वे�ण गनु� पदा� �मण आदेश �वीकृत गराएर मा� 

जानु पन�छ । �वीकृत �मण आदेश �बना �मणखच� तथा दै�नक भ�ा भु�तानी ग�रने छैन।  

(२) देहायका पदा�धकार�ल े �मण वा काजको उ�दे�य, अव�ध र �मण गन� साधन तोक� �मण 

आदेश �वीकृत गन� स�नेछन।  

(क) अ�य पदा�धकार� र �मुख �शासक�य अ�धकृत   –�मुख 

(ख) �मुख �शासक�य अ�धकृत बाहेकका अ�य कम�चार�ह�  –�मुख �शासक�य अ�धकृत  

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा भएताप�न नगर �े�बा�हर �मण गनु� पदा�को अव�थामा �मुखको 

�मण आदेश ७ �दन स�म भए �मुख �वंयले  �वीकृत गन� र सो भ�दा व�ढ अव�धका 

ला�ग भए काय�पा�लका वाट ि�वकृत गराउनु पन�छ । 

(४) �मुख �शासक�य अ�धकृतको सात �दन भ�दा बढ� अव�धको नगर �े� बा�हरको �मण गनु� पन� 

अव�थामा संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय तथा �देशको �मुख स�चवलाई 

जानकार� गराउनु पन�छ ।  

(५) पदा�धकार� तथा कम�चार�को �वदेश �मण स�व�धी �यव�था स� घीय कानून बमोिजम हुनेछ ।  

(६) काया�लयको कामको �शल�शलामा बास ब�ने गर� काया�लय रहेको �थानबाट क�तीमा बीस 

�कलो�मटर बा�हरको ��ेमा �मण वा काजमा ख�टएको कम�चार�ह�ले नेपाल सरकारले 

तोकेको दर र ���या बमोिजमको दै�नक भ�ा तथा �मण खच� पाउनेछन ्। 

तर, पदा�धकार� तथा कम�चार�ले �मण गदा� सरकार� सवार� साधन �योग भएको अव�थामा 

यातायात खच� पाईने छैन । साव�ज�नक सवार� साधनमा �मण गनु� परेमा �च�लत भाडादर 

वा आ�धकार�क �वल बमोिजमको रकम उपल�ध गराईने छ । 

(७) �मण खच� स�व�धी फरफारक गन� वा भु�तानी माग गदा� �मण ��तवेदन काया�लयमा पेश गनु� 

पन�छ । 
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(८) सात �दन भ�दा बढ� अव�धको ला�ग पदा�धकार� वा कम�चार�लाई �मण वा काज खटाउनु पन� 

भएमा �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकार�ले �यसको �प�ट कारण खोल� आफूभ�दा एक 

तह मा�थको अ�धकार�को �वीकृ�त �लई �मण आदेश �वीकृत गनु� पन�छ। 

(९) सरकार� खच�मा �मण गन� पदा�धकार� वा कम�चार�ल े स�भव भए स�म �कफायती र कम 

ख�च�लो बाटो वा सवार� साधन �योग गर� �मण गनु�पन�छ । 

(१०) दै�नक �मण भ�ा उपभोग गन� कम�चार�ले दै�नक भ�ा उपभोग गरेको अव�धभर �फ�ड भ�ा 

वा अ�य कुनै �क�समको भ�ा पाउने छैन । 

(११) कुनै पदा�धकार� वा कम�चार�ले �मण वा काजमा रहेको अव�धमा �बदा बसमेा �यसर� 

�बदामा ब�दाको अव�धमा �नजले यस कानुन बमोिजम पाउने दै�नक भ�ा, �मण खच� पाउन े

छैन । 

(१२) �मणमा ख�टने पदा�धकार� तथा कम�चार�को �मण अ�भलेख खाता काया�लयल े �यवि�थत 

�पमा रा� ुपन�छ ।  

(१३) यस दफामा अ�य�� जुनसुकै कुरा ले�खएको भएताप�न �थानीय तहका पदा�धकार� तथा 

कम�चार�को �मण स�व�धी अ�य �यव�था नेपाल सरकारको �मण खच� �नयमावल� 

बमोिजम हुनेछ ।  

प�र�छेद-५ 

पारवहन तथा ई�धन सु�वधा स�ब�धी �यव�था 

 

९. पारवहन सु�वधाः- 

(१) काया�लयमा उपल�ध सवार� साधन कम�चार�को िज�मेवार� र �नजह�ले स�पादन गनु�पन� काय� 

चापको आधारमा सम�या�यक �पमा उपल�ध गराउने िज�मेवार� �मुख �शासक�य अ�धकृतको 

हुनेछ।�मुख �शासक�य अ�धकृतल े काया�लयको नाममा रहेको तथा भाडामा �लई वा अ�य कुनै 

त�रकाले काया�लयल े�योगमा �याएको सवार� साधन सरकार� कामको ला�ग मा� �योगमा �याउने 

�यव�था �मलाउनु पन�छ । 

(२) काया�लयले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई काया�लयको कामको �योजनको ला�ग उपल�ध भए स�म 

एक चारपा� � ेसवार� साधन उपल�ध गराउने छ । 

(३) काया�लयमा सवार� साधनको उपल�धता नभएमा आ�थ�क वष�को �ार�भमै मापद�ड तय गर� 

काया�लयले �यूनतम मू�यमा िजप/कार भाडामा �लन स�नेछ। 

(४) काया�लयका महाशाखा र शाखा �मुखलाई काया�लयबाट उपल�ध भएस�म सवार� साधनको �यव�था 

ग�रनेछ । 
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(५) कुनै कम�चार�ले सरकार� सवार� साधन काया�लयको काम बाहेक अ�य �योजनमा �योग गन� पाइने 

छैन। सरकार� सवार� साधनको �हफाजत गर� सुर��त रा�ु स�वि�धत सवार� साधन बुझी �लने 

कम�चार�को िज�मेवार� हुनेछ । साव�ज�नक �वदाको �दन काया�लयबाट उपल�ध गराइएको सवार� पास 

�बना काया�लयको सवार� साधन स� चालन गन� पाइने छैन । 

(६) काया�लयले कानुन बमोिजम सवार� साधनको राज�व �तन�,  �बमा गन�, �दषूण जाचँ गर� सवार� 

साधन चु�त द�ु�त रा�े �यव�था �मलाउनेछ। 

(७) सरकार� सवार� साधन �योग गन� पदा�धकार� एव ं कम�चार�लाई �नजले �योग गरेको सवार� 

साधनको ला�ग कार/िजपको �बल वमोिजम उपल�ध गराउने । मोटरसाईकल वा �कूटरको ला�ग 

वा�ष�कदश हजार नब�ने गर� मम�त खच� उपल�ध गराईने छ । यस भ�दा बढ� रकमको सवार� 

साधनको मम�त स�भार बापतको रकम भु�तानी गनु� पन� अव�थामा काय�पा�लको �नण�य बमोिजम 

हुनेछ।  

 

१०. इ�धन सु�वधाः 

(१) सरकार� तथा �नजी सवार� साधन �योग गर� �नय�मत �पमा काया�लयमा आउने कम�चार�लाई 

अनुसूची १ बमोिजमको इ�धन सु�वधा उपल�ध हुनेछ । 

(२) �नजी सवार� साधन �योग गन�]{ कम�चार�ह�ले इ�धन सु�वधा �लन चाहेमा आफुले �योग गरेको 

सवार� साधनको �लूबुकको छाया ँ ��त र सवार� चालक अनुम�तप� ��त�ल�प अ�नवाय� �पमा 

काया�लयमा पेश गनु� पन�छ । �लूबकुको र स�बि�धत कम�चार�को नाममा रहेको सवार� चालक 

अनुम�तप�को छायाँ ��त पशे नगरे स�म इ�धन वापतको सु�वधा उपल�ध गराइने छैन ।  

(३) काया�लयले इ�धन सु�वधा �वतरणको अ�भलेख अ�याव�धक गर� रा�ु पन�छ । 

११. सवार� साधन स�व�धी अ�य �यव�थाः   

(१) सवार� साधनको सु�वधा �ा�त गन� वा उपल�ध गराउनु पन� पदा�धकार� तथा कम�चार�लाई 

काया�लयमा उपल�ध सवार� साधन �योग गन� �यव�था �मलाइनेछ।काया�लयमा सवार� साधन 

उपल�ध नभएको अव�थामा काया�लयमा �ोत उपल�धताको अव�था हेर� देहाय वमोिजमको 

मापद�ड �भ� रह� सवार� साधन ख�रद गन� स�कनेछ । 

(क) �मुख कालागी असी लाख �पैयाँ स�मको सवार� साधन, 

(ख) �मुख �शासक�य अ�धकृतकालागी सा�ठ� लाख �पयैा ँस�मको सवार� साधन, 

(ग) मोटरसाईकल तथा �कूटर २०० �स. �स. स�म । 

 

(२) काया�लयका सवार� साधन �नय�मत �पमा मम�त स�भार गर� चालु हालतमा रा� ु पन�छ । 

काया�लयबाट नयाँ सवार� साधन ख�रदलाई �न��साहन ग�रनेछ। काया�लयले नयाँ सवार� साधन 
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ख�रद गनु� पन� अव�थामा ईलेि��कल तथा वातावरण मै�ी सवार� साधन ख�रद तथा �योगमा 

जोड �दइनेछ। 

 

प�र�छेद-६ 

स� चार, पोशाक, �ो�साहन भ�ा स�व�धी �यव�था 

 

१२. �थानीय तहका पदा�धकार�को स� चार, पोशाक, तथा अ�य भ�ा: �थानीय तहका पदा�धकार�को 

संचार, पोशाक, तथा अ�य भ�ा �देश कानुनमा भए वमोिजम हुनेछ । 

१३. प�प��का तथा स� चार सु�वधाः 

(१) काया�लयले कम�चार�ह�लाई �ोतको उपल�धता हेर� प�प��का ख�रद गर� उपल�ध गराउन स�नछे 

। 

(२) �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई मा�सक �. दईु हजार �पैयाँमा नबढाई स� चार सु�वधा वापतको 

रकम वा मोबाइल �रचाज�को सु�वधा उपल�ध गराइनेछ । 

(३) काया�लयले कम�चार�ह�लाई �ोतको उपल�धता हेर� महाशाखा �मुखलाई मा�सक �. एक हजार, 

शाखा �मुख कम�चार�ह�लाई मा�सक �. पांच सय �पैयाँमा नबढाई स� चार सु�वधा 

वापतको रकम वा मोबाइल �रचाज�को सु�वधा उपल�ध गराइनेछ ।  

१४. पोशाक भ�ा:  

१. �थानीय तहका �थायी कम�चार�ह�लाई ��येक वष�को चै� म�हनामा पोशाक भ�ा वापत नेपाल 

सरकारका कम�चार�ले पाए सरहको रकम उपल�ध गराइनेछ ।  

२. �थानीय तहमा काय�रत नगर �हर�ह�को पोशाक नगर �हर� प�रचालन तथा काय��वधी वमोिजम 

हुनेछ । 

३. �थानीय तहमा काय�रत करार कम�चार�ह�को पोशाक करार स�झौतामा तो�कए वमोिजम कि�तमा 

६ म�हना �य�तत भएप�छ �थानीय तहका कम�चार�ले पाए सरहको रकम उपल�ध गराइनेछ ।  

 

 

प�र�छेद-७ 

ता�लम/गोि�ठ/से�मनार/काय�शाला संचालन 

 

१५. ता�लम/गोि�ठ/से�मनारः  
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(१) वा�ष�क काय��म तथा वजेटमा समावेश भएका ता�लम/गोि�ठ/स�ेमनार ज�ता काय��मह� उपल�ध 

भएस�म सरकार� हलमा नै स�चालन ग�रनछे। 

(२) �वीकृत वा�ष�क काय��म अ�तग�त स�चालन हुने काय��ममा ��श�क, �ोत �यि�त, सहभागी 

तथा काय�प� ��तुत कता�को पा�र��मक भु�तानी देहाय बमोिजम हुनेछ; 

(क)  ��श�क तथा काय�प� ��तुतकता�ले दै�नक दईु सेसनको भु�तानी �लन स�नेछन ्तथा 

क�ा अव�ध कि�तमा डेढ घ�टाको हुन ुपद�छ ।��त ससेन � दईुहजार �पैया र काय�प� 

तयार� � एक हजारस�म भ�ुतानी गन� स�कनेछ। 

(ख) काय��म संचालन गन� �थानीय तह भ�दा वा�हरबाट ��श�क तथा �ोत �यि�त 

बोलाउनु परेमा �नजलाई �नयमानुसार आतेजाते यातायात खच� र दै�नक भ�ा तथा 

काय�प� �नमा�ण र सेसन स�चालन भ�ा उपल�ध गराईने छ । 

(ग) ता�लम/गोि�ठ/से�मनार/काय�शाला ज�ता काय��ममा पानी तथा खाजाको ला�ग 

��त�यि�त ��त�दन बढ�मा तीनसय पचास  �पैया ँ र खाना खुवाउनुपन� अव�था भए 

खानाबापत बढ�मा पाँच सय �पैयाँ स�म खच� गन� स�कनेछ । 

(घ) काय��ममा सहभगीह�का ला�ग ता�लम/गो�ठ� मसल�द बापत सात काय� �दन स�मको 

ला�ग��त सहभागी बढ�मा दईु सय पचासको ता�लम/गो�ठ� मसल�द सामा�ी ख�रद 

गर� उपल�ध गराउन स�कनेछ । 

(ङ) संयोजक भ�ा ��त�दन एक हजार, सहयोगी भ�ा ��त�यि�त पाचँसय तथा �व�वध खच� 

(�माण प�,  सरसफाई, �यानर आ�द ७ काय��दनको अनुपातमा ) पाँच हजारस�म खच� 

गन� स�कनेछ । 

(च) सकेस�म सरकार� छा�ा/छा�वासमा वसोबासको  �यव�था गनु� पछ� । यसका ला�ग घर 

भाडामा �लन पाईने छैन । दै�नक भ�ा पाउने वाहेक �यि�तगत पहलमा वास 

व�नुपरेमा ��त सहभा�ग दै�नक एक हजारका दरले आवास भ�ा उपल�ध गराउन 

स�कनेछ । 

(छ) काय��ममा नगर �भ�का आउनु पन� सहभा�गह�लाई साव�ज�नक यातायात बापतको ��त 

�दन �. पांच सय खच� उपल�ध हुनेछ । आवासीय काय��ममा एकपटकको मा� �बल 

वमोिजम आतेजाते सु�वधा उपल�ध गराइने छ । 

(ज) ��तवेदकको पा�र��मक एक �दनको एक हजारको दरले उपल�ध गराउन स�कनेछ 

।��तवेदन पेश ग�र सके प�छ मा� य�तो रकम भु�तानी हुनेछ । ��त काय��म तीन 

हजारमा नव�ने गर� ��तवदेन तयार� खच� भु�तानी �दन स�कनेछ ।कसैले प�न दोहोरो 

सु�वधा �लन पाउनेछैन । 
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(झ)  कुनै काय��मको ला�ग �वषय �वशेष� सेवा �लनु पन� भएमा (ज�तै डा�टर व�कल 

आ�द ज�ता ) �नजह� लाई ��त �दन व�ढमा दश हजार स�म वा ��त सेसन चार 

हजारको दरले  उपल�ध गराउने छ। 

(३) �ा�व�धक �वशेष� आव�यक पन� वा सेसन स�चालन गन� आधा भ�दा बढ� �वषय �व� 

बा�हरबाट �लनु पन� अव�थामा वा आवासीय �पमा स�चालन गनु�पन� काय��म काया�लयबाट 

सोझै  स�चालन गन� नस�कने भएमा �च�लत साव�ज�नक ख�रद स�ब�धी काननू बमोिजमको 

�कृयाबाट सेवा ख�रद गर� ताल�म गो�ठ� ज�ता काय��म स�चालन गन� स�कनेछ। 

 

प�र�छेद-८ 

पानी, �बजुल�, टे�लफोन तथा घरभाडा स�ब�धी �यव�था 

 

१६. पानी,  �बजुल�, टे�लफोन तथा घरभाडा 

(१) काया�लाय तथा पदा�धकार�ले पानी,  �वजलु�, टे�लफोन ज�ता सु�वधाको �योगमा �मत�य�यता 

अपनाउनु पन�छ । 

(२) काया�लयले पानी, �बजुल� तथा टे�लफोनको �वल समयमै भु�तानी गर� ज�रवाना न�तन� र 

छुट सु�वधा �लने �यव�था �मलाउनु पन�छ । 

(३) काया�लयको कामका बाहेक अनाव�यक �पमा �बजुल� र टे�लफोन �योग गनु� हुदैन । 

(४) तो�कएका कमा�चर�को आवास सु�बधा र काया�लय �योजन बाहेक घरभाडामा �लइने छैन। 

(५) काया�लयको ला�ग घरभाडामा �लनु पन� अव�थामा �च�लत साव�ज�नक ख�रद ऐन तथा ख�रद 

�नयमावल� बमोिजमको ���याबाट घरभाडामा �लइनेछ। 
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प�र�छेद- ९ 

ख�रद तथा िज�सी �यव�थापन 

१७. ख�रद स�व�धी �यव�था : 

(१) �मुख �शासक�य अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकृत कम�चार�को �ल�खत आदेश �बना कसैले 

कुनै मालसामान ख�रद गन�, गराउन हँुदैन । 

(२) मालसामान ख�रद स�ब�धी कारबाह� शु� गनु� अ�घ ख�रद एकाइल े शाखाबाट आव�यक पन� 

व�तुह�को माग स�कलन गर� �मुख �शासक�य अ�धकृत वा �नजल ेतोकेको अ�धकृत कम�चार�बाट 

आव�यक पन� व�तुह�को कुलमाग �वीकृत गराउनु पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको ख�रद मागमा देहायका कुरा उ�लखे भएको हुनु पन�छ: 

(क) मालसामानको �कार, गुण�तर, प�रमाण स�ब�धी �ववरण, 

(ख) मालसामान आव�यक पन� समय, 

(ग) ख�रदको अनुमा�नत मू�य, र 

(घ) मू�य �यहो�रने �ोत । 

(४) ख�रदको ला�ग आव�यक बजेट �यव�था नभई ख�रद कारबाह� शु� गनु� हँुदैन । 

(५) काया�लयले साधारणतया पे�क�लाई �न��सा�हत गनु� पन�छ । पे�क� फ��यौट नगर� दोहोया�एर पे�क� 

रकम �दइने छैन । पे�क� रकम समयमै फ��यौट गनु� ��येक कम�चार�को कत��य हुनेछ। 

(६) ख�रद स�ब�धी स�पूण� �यव�था साव�ज�नक ख�रद ऐन २०६३ तथा �नयमावल� बमोिजम हुनेछ । 
 

१८. िज�सी �यव�थापन : 

(१) काया�लयमा �ा�त ��येक िज�सी साम�ीको वग�करण गर� सामानको �ववरण र मू�य खुलाई 

महालेखा पर��कले �वीकृत गरेको ढाचँामा लगत तयार गर� अ�भलेख रा�ुपन�छ l 

(२) शाखामा रहेको कुनै मालसामान मम�त स�भार गनु�पन� भए सोको �ल�खत जानकार� उपयोगकता�ले 

�मुख �शासक�य अ�धकृतलाई �दनु पन�छ । 

(3) �थानीय तहको ��येक शाखा तथा वडा काया�लयका ��येक कोठामा भएका िज�सी सामानको 

अ�भलेख सोह� कोठामा टासँ गनु� पन�छ । 

(४) खच� भएर नजाने ��येक िज�सी साम�ीमा िज�सी स� केत न�बर उ�लखे गनु�पन�छ । 

(५) आ�थ�कवष� समा�त भएको ३ म�हना �भ� गतवष�को मौ�दात, चालुवष�को ख�रद,ह�ता�तरण भई 

�ा�त सामानको प�रमाण र मू�य एवं समानको अव�था (सबुत,मम�त गनु�पन�, �ललाम गनु�पन� र 

�म�हा गनु�पन�) खोल� िज�सी शाखाले िज�सी ��तवेदन तयार गनु�पन�छ । 
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(६) उपदफा (५) बमोिजम तयार भएको ��तवेदनको आधारमा �मुख �शासक�य अ�धकृत वा �नजल े

तोकेको अ�धकृत कम�चार�ले िज�सी �नर��ण गर� राय सुझाब स�हतको ��तवदेन �मुख 

�शासक�य अ�धकृतलाई �दनुपन�छ । 

(७) उपदफा(६) बमोिजमको ��तवेदन �मुख �शासक�य अ�धकृतल े छलफलका ला�ग काय�पा�लकाको 

बठैकमा पेस गनु�पन�छ । 

(८) िज�सी �यव�थापन स�ब�धी अ�य �यव�था �च�लत आ�थ�क काय��व�ध ऐन तथा �नयमावल� 

बमोिजम हुनेछ l 

प�र�छेद १० 

�व�वध 

१९.  �नजी स�चवालय स�ब�धी �यव�था:-(१) �मुख/उप�मुख को �नजी स�चवालयमा सहयोगी �यव�थापन 

गन� वढ�मा नगरपा�लकाको �मुखको ला�ग बीस हजार मा�सक खच� र उप�मुखको ला�ग प�� हजार 

मा�सक खच� गन� स�कने छ ।उ�त रकम �नजी स�चवालयको ला�ग रा�खने सहयोगीको पा�र��मक 

वापत खच� ल�ेखने छ । �मुख र उप�मुखले तोके वमोिजमका �यि�तलाई �नजी स�चवालयको 

सहयोगीको �पमा सोझै करार समझौता ग�र रा�खने छ।  

२०. �वमा स�ब�धी �यव�था:- (१) नगरपा�लकाले �ोत �व�लेषण ग�र दमकल, ए�बलुे�स, शव वाहन , नगर 

बस , सरसफाई वाहन चालक तथा सहचालक, नगर �हर� एवं इलेि���शयन कम�चार�ह�को ला�ग 

काया�लयले दघू�टना बीमा गराउनेछ। 

(२) सा�बक �थानीय तहका कम�चार�ह�लाई नेपाल सरकारले उपल�ध गराए सरह साव�धक बीमा वापत 

रकम उपल�ध गराउनेछ। 

(३) नगरपा�लकाले स�ंामक रोग ज�य �वपदको समयमा आ�नो �ोतको समेत �व�लेषण ग�र 

नगरकाय�पा�लकाको काया�लय र अ�तरगत काय�रत कमचा�र�ह� एवं पदाधीकार�ह�लाई जो�खम 

�व�लेषण ग�र �वा��य बीमा गराउन स�नेछ।  

२१. �नण�य गर� खच� गनु� पन�- काया�लयल े�वीकृत काय��म अ�तग�त कुनै काय��म, ताल�म, गो�ठ� आ�द 

स�चालन गदा� साव�ज�नक ख�रद तथा आ�थ�क काय��व�ध स�ब�धी कानून बमोिजम अ�धकार �ा�त 

अ�धकार�बाट �नण�य गरेर मा� स�चालन गनु� पन�छ। अ�धकार �ा�त अ�धकार�को �वीकृ�त बेगर गरेको 

खच� भु�तानी ग�रने छैन।  

२२.  कम�चार�का आवास सु�वधा स�ब�धमा :-  

१. �मुख �शासक�य अ�धकृत र महाशाखा �मुखलाई वासको ला�ग बढ�मा ४ कोठे भवन, शौचालय 

,खानेपानी, �वजुल�   र एक जना भा�सेको �यव�था काया�लय वाटै ग�रन ेछ । 
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        २. उपदफा १ वमोिजमको घर काया�लयले उपल�ध नगराएको अव�थामा बढ�मा ४ कोठे भवन भाडामा   

             �लई उपल�ध गराउनु पन�छ । 

        ३.  उपदफा १ र २ मा जुनसकै कुरा ल�ेखएको भएताप�न सरकार� भवनमा वा आ�नै घरमा बसेको 

अव�थामा घर भाडा वापत कुनै सु�बधा उपल�ध गराइने छैन । 

२३.  नगर सभा तयार�को ला�ग सु�वधा स�ब�धमा :- नगरपा�लकाको सालबसाल��पमा संचालन हुने 

नगरसभाको तयार�को ला�ग �मुख �शासक�य अ�धकृतको आदेशल ेकाया�लय समय भ�दा अ�तर��त �वहान 

बेलुका खटाउन स�नेछ । यसर� खटाएका कम�चार�ह�लाई बढ�मा १ म�हना शु� तलब �केलमा नबढने ग�र 

�ो�साहन �व�प नगर �मुखले �नण�य ग�र उपल�ध गराउन स�नेछ । 
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अनुसूची १ 

�नयम ९ को उप�नयम (१)सँग स�बि�धत 

   कम�चार�को ला�ग मा�सक इ�धन सु�वधा     

इ�धन(पे�ोल/�डजेल�लटरमा) 

�.स.ं तह/ पद नगरपा�लका  

१ �मुख �शासक�य अ�धकृत(चारपा��)े ६०  

२ अ�धकृत�तर नव�, दश� र एघार� (चारपा��)े ४०  

३ अ�धकृत�तर आठ�, नव�, दश� र एघार� (मोटरसाइकल/�कुटर) १५  

४ अ�धकृत�तर ६ औ र ७ औ(मोटरसाइकल/�कुटर) १०  

५ सहायक�तर(मोटरसाइकल/�कुटर) १०  

६ सहयोगी �तर(मोटरसाइकल/�कुटर) ५  

 
 

इ�धन सु�वधा पाउने आधारह�, 

१. पदा�धकार� र कम�चार�को ला�ग काया�लयले उपल�ध गराएको वा आ�नै गाडी वा मोटरसाइकल हुनुपन�छ । 

२. म�हना भर� �वदामा रहेको अव�थामा सो म�हनाको इ�धन उपल�ध गराइन ेछैन । 

३. मा�सक कोटा इ�धन सोह� म�हना �भ� नलगेमा अक� म�हना थप हुने छैन । 

४. दमकल,ए�बुल�ेस र सरसफाइका साधनमा आव�यकता अनुसार इ�धन उपल�ध गराइनेछ । 

५. काया�लयको सवार� साधन भएमा स�भ��स�गका ला�ग ��येक तीन म�हनामा कार/िजपको ला�ग पाँच �लटर 

मो�वल र ��त मोटरसाईकल एक �लटर मो�वल उपल�ध हुनेछ । 

६. सवै �कारका सवार� साधनको लगवुक  अ�नवाय� �पमा भ�र तो�कएको कम�चार�सँग �मा�णत गराउनु 

पन�छ । सवार� लगवुक पेश नगन� कुनै प�न कम�चार� लाई ई�धन उपल�ध गराईने छैन । 

७. रातो न�बर �लेट भएका �नजी सवार� साधान हुने कम�चार�ह�लाई समेत मम�त र इ�धन उपल�ध गराईन े

छ । 

८. काया�लय �योजनका ला�ग �योग ग�रन ेसवार� र �ा�व�धक कम�चार�ले �योग गन� सवार� साधनको हकमा 

�मुख �शासक�य अ�धकृतले आव�यकता अनसुार थप इ�धन उपल�ध गराउन स�नेछ । 
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