
 
 

छार्ाा ताङसोङ गाउँपालिर्ार्ो र्ार्ासञ् चािन लनरे्दशिर्ा, 207९ 

 

छार्ाा ताङसोङ गाउँपालिर्ार्ो र्ार्ा सञ् चािनिाई प्रभावर्ारी बनाउन, उपिव्ध स्रोत साधनर्ो पररचािन एवं 
प्रर्ोगमा पारर्दशिाता, लमतव्र्यर्ता र प्रभावर्ाररता ल्र्ाई आलथार् सिुासन र्ार्म गना तथा उत्पार्दनमिुर् तथा 
प्रलतफिर्कु्त क्षते्रमा िगानी अलभवृयि गना स्थानीर् सरर्ार संचािन ऐन, २०७४ र्ो र्दफा १०२ बमोशिम 
र्ार्ापालिर्ािे र्ो लनरे्दशिर्ा िारी गरेर्ो छ ।  

 पररच्छेर्द- १  

संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

 

१. सशषक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 
(र्) र्ो लनरे्दशिर्ार्ो नाम “छार्ाा ताङसोङ गाउँपालिर्ार्ो र्ार्ासञ् चािन लनरे्दशिर्ा, २०७९” रहेर्ो 

छ ।  

(ख) र्ो लनरे्दशिर्ा स्थानीर् रािपत्रमा प्रर्ाशित भएर्ो लमलतरे्दशख िाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा र व्र्ाखर्ाः- यवषर् वा प्रसंगिे अर्ो अथा निागेमा र्स लनरे्दशिर्ामाः- 
(र्) "र्माचारी" भन्नािे गाउँ र्ार्ापालिर्ार्ो र्ार्ाािर्मा र्ार्ारत र्माचारीिाई िनाउँछ ।  

(ख) "प्रिासलनर् खचा" भन्नािे तिब, भत्ता, बैठर् भत्ता, पोिार्, इन्धन, बीमा, शचर्ापान, 
र्ार्ािािा/तालिम/गोष्ठी/सेलमनार िस्ता र्ार्ाक्रम तथा अलतलथ सत्र्ार खचा िगार्तहनुे  रै्दलनर् 
खचा िनाउँछ ।  

(ग) "पर्दालधर्ारी" भन्नािे गाउँर्ार्ापालिर्ार्ा पर्दालधर्ारीहरुिाई िनाउन े छ ।सो िव्र्दिे गाउँ 
सभार्ा सर्दस्र्हरुिाई समेत िनाउँछ।  

(घ) "बैठर्" भन्नािे गाउँसभा वा गाउँ र्ार्ापालिर्ा वा यवषर्गत सलमलतहरु वा वडा सलमलत वा रु्नै 
र्ाननुी वा नीलतगत ब्र्वस्था बमोशिम गठठत सलमलत वा र्ार्ार्दिहरुर्ो बैठर् सम्झन ुपर्दाछ । 

(ङ) "मन्त्रािर्" भन्नािे सष घीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रािर् सम्झन ुपछा । 

 

  



 
 

पररच्छेर्द-२ 

बैठर् भत्ता सम्वन्धी व्र्वस्था 
 

३. वैठर्ः(1)गाउँपालिर्ामा हनु ेबैठर्मा सहभागीहरुिे सङ्घ तथा प्ररे्दि र्ाननुमा तोयर्एर्ो अवस्थामा सोही 
बमोशिम र सङ्घ तथा प्ररे्दि र्ानूनमा नतोयर्एर्ो अवस्थामा रे्दहार् बमोशिम बैठर् भत्ता तथा अन्र् सयुवधा 
पाउनछेन ्। 

(र्) प्रचलित र्ानून तथा वायषार् र्ार्ाक्रम बमोशिम गठठतसलमलत वा र्ार्ार्दिर्ो बैठर्र्ा िालग मात्र 
वैठर् भत्ता उपिव्ध गराउन सयर्नछे । 

(ख) सलमलत वा र्ार्ार्दि गठन गर्दाा नै बैठर् भत्ता तथा खािा सयुवधा उपिब्ध गराउन ेगरी लनर्ार् 
भएर्ो अवस्थामा मात्र बैठर् भत्ता तथा खािा सयुवधा उपिब्ध हनुछे। र्ार्ाािर्िे र्ार्ासूुचुी 
तोयर्एर्ो वा एिेण्डा यर्टान भएर्ो यवषर्मा मात्र बैठर् राख्न ुपनेछ । 

(ग) र्ार्ाप्ररृ्लत अनसुार सरे्सम्म लमतव्र्र्ी हनुे गरी बैठर् राख्न ुपनेछ । 

(घ) सलमलत वा र्ार्ार्दिर्ा रू्ि सर्दस्र् बाहेर् सो]सषखर्ार्ो बढीमा पचीस प्रलतितिे हनु आउन े
सषखर्ामा यवज्ञ, आमशन्त्रत सर्दस्र् वा र्माचारीिाई मात्र र्स लनरे्दशिर्ा बमोशिम बैठर् भत्ता 
उपिब्ध गराइनछे।  

(ङ) न्र्ायर्र् सलमलतर्ो लनर्लमत बैठर्िाई र्स लनरे्दशिर्ार्ो प्रर्ोिनर्ा िालग बैठर् मालनने छैन । 

(२)उपर्दफा (१) मा िनुसरैु् रु्रा िेशखएर्ो भएता पलन र्ार्ाािर् समर्मा बसेर्ो बैठर्र्ो बैठर् भत्ता 
उपिब्ध गराइने छैन।  

४. बैठर् खचा सम्वन्धी ब्र्वस्थाः(१)सलमलत तथा र्ार्ार्दिर्ा पर्दालधर्ारी तथा र्माचारीहरुिे रे्दहार् बमोशिम 
प्रलतव्र्शक्त बैठर् भत्ता पाउन ेछन ।  

(र्) अध्र्क्ष वाउपाध्र्क्षर्ो अध्र्क्षतामा हनुे बैठर्मा प्रलत वैठर् रु एर्हिार पाँच सर् 

(ख) अन्र् पर्दालधर्री वा र्माचारीर्ो अध्र्क्षतामा हनुे बैठर्मा प्रलत बैठर् रु एर्हिार र्दईु सर्,  

(ग) र्स लनर्ममा िनुसरैु् रु्रा िेशखएर्ो भएतापलन एर् व्र्शक्तिे एर् ठर्दनमा वढीमा र्दईु वटा 
बैठर्र्ो मात्र बैठर् भत्ता उपिब्ध गराइनछे । 

(घ) बैठर् भत्तामा लनर्मानसुार र्र र्ट्टी हनुेछ । 

(२)बैठर्मासहभागी व्र्शक्तहरुर्ो पानी तथा खािाखचावापत बढीमा प्रलत व्र्शक्त र्दईु सर् पचास 
रुपैर्ाँसम्म खचा गना सयर्ने छ । 



 
 

पररच्छेर्द-३ 

खािा तथा अलतलथ सत्र्ार खचा सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

५. खािा खचाःरे्दहार्र्ोअवस्थामागाउँपालिर्ार्ा र्माचारीिाई खािा खचा उपिव्ध गराउन सयर्नेछ । 

(र्)  र्ार्ाािर् समर्मा सम्पार्दन हनु नसक्न ेभनी प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्तिे तोरे्र्ो लनठर्दाष्ट र्ामर्ो 
िालग मात्र र्ार्ाािर् समर् अशघ वा पलछबैठर् राख्नवा र्ार्ाािर्र्ो अन्र् र्ाममा िगाउन सयर्नेछ 
।प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्तर्ो स्वीरृ्लत लबना राशखएर्ो बैठर्र्ो बैठर् भत्ता,खािा खचा भकु्तानी हनु े
छैन।र्ार्ाािर् समर् वाहेर् र्शम्तमा र्दईुघण्टा अलतररक्त समर् र्ार्ा गरेर्ो अवस्थामा मात्र खािा 
खचा गना उपिब्ध गराइनेछ।  

(ख) अलतररक्त समर्मा र्ाम गनुा पने भएमा रे्दहार् वमोशिम खािा तथा खाना खचा उपिब्ध गराउन वा सो 
बराबरर्ो खाना तथा खािा खचा गना सयर्नछे । 

(१) सावािलनर् यवर्दार्ो ठर्दन भए प्रलतठर्दन प्रलतव्र्शक्त बढीमा छ सर् रुपैंर्ा ।  

(२) र्ार्ाािर् खलु्ने ठर्दन भए प्रलतठर्दन प्रलतव्र्शक्त बढीमा तीन सर् रुपैंर्ा । 

(३) आठ घण्टा भन्र्दा बढी अवलध लनरन्तर बैठर् बसेर्ो अवस्थामा खािा खचामा थप पचास 
प्रलतितसम्म भकु्तानी गना सयर्नेछ।  

(ग) न्र्ायर्र् सलमलतर्ो बैठर्बसेर्ो ठर्दन न्र्ायर्र् सलमलतर्ा सर्दस्र् तथा सहभागी र्माचारीहरुिे र्दफा 
४र्ो उपर्दफा (२)बमोशिम खािा खचार्ो सयुवधा पाउने छन ्।  

(घ) र्स र्दफामा िनुसरैु् रु्रा िेशखएर्ो भएतापलन रासन वापतर्ो सयुवधा लिएर्ावा बैठर् भत्ता प्राप्त 
गरेर्ा र्माचारीिे खािा खचापाउने छैन । 

६. शचर्ापान र अलतलथ सत्र्ार खचाः 
(१) शचर्ापान तथा अलतलथ सत्र्ार बापतरे्दहार् बमोशिमर्ा पर्दालधर्ारीिे रे्दहार् बमोशिमर्ो रर्ममा 

नबढ्ने गरी मालसर् रुपमा यवयवध खचार्ो आरे्दि ठर्दन सक्नेछन ्।  

(र्) गाँउपालिर्ा अध्र्क्षिे रु.पन्र हिार, 

(ख) गाउँपालिर्ा उपाध्र्क्षिे रु.र्दि हिार, 
(ग) गाउँपालिर्ार्ो र्ार्ाािर्िे रु.र्दि हिार, 
(घ) वडाअध्र्क्ष/वडा र्ार्ाािर्िे रु.पाचँ हिार । 

(२)  उपर्दफा (१) बामोशिमर्ो रर्ममा नबढ्न े गरी र्ार्ाािर् व्र्वस्थापन गने र्माचारीिे शिम्मा 
लिई सम्बशन्धत पर्दालधर्ारीर्ो अनमुलतिे र्ार्ाािर् प्रर्ोिनर्ा िालग मात्र खचार्ो आरे्दि ठर्दन 
पाउनेछ।   

(३) उपर्दफा (१) र (२)मा उशल्िेशखत सीमा भन्र्दा बढीर्ो खचार्ो आरे्दि भएर्ो अवस्थामा आधार र 
औशचत्र् सयहत र्ार्ापालिर्ा बैठर्मा पेि गनुा पनेछ । र्ार्ापालिर्ार्ो स्वीरृ्लत नभई त्र्स्तो 
रर्म भकु्तानी हनुे छैन ।  



 
 

पररच्छेर्द ४ 

रै्दलनर् भत्ता तथा भ्रमर् खचा सम्वन्धी व्र्वस्था 
 

७. रै्दलनर् भत्ता तथा भ्रमर् खचाःर्माचारीिे सङ्घीर् र्ानून बमोशिमर्ो र्दरमा रै्दलनर् तथा भ्रमर् भत्ता पाउनेछन ्
। िनप्रलतलनलधर्ो रै्दलनर् तथा भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी व्र्वस्था प्ररे्दि र्ानून बमोशिम हनुेछ। रै्दलनर् तथा 
भ्रमर् भत्ता सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था रे्दहार् बमोशिम हनुछेः 

(१) साधारर्तर्ा गाउँपालिर्ार्ा पर्दालधर्ारी/र्माचारी सम्वशन्धत र्ामर्ो िालग यफल्डमा खयटन,ु 
खटाउन ुपर्दाा वा अनगुमन तथा सपुरीवेक्षर् गनुा पर्दाा भ्रमर् आरे्दि स्वीरृ्त गराएर मात्र िान ु
पनेछ ।स्वीरृ्त भ्रमर् आरे्दि लबना भ्रमर्खचा तथा रै्दलनर् भत्ता भकु्तानी गररने छैन।  

(२) रे्दहार्र्ा पर्दालधर्ारीिे भ्रमर् वा र्ािर्ो उद्दशे्र्, अवलध र भ्रमर् गने साधन तोर्ी भ्रमर् 
आरे्दि स्वीरृ्त गना सक्नेछन।  

(र्) प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्त      –अध्र्क्ष,  

(ख) प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्त बाहेर्र्ा अन्र् र्माचारीहरु  –प्रमखु प्रिासर्ीर् 
अलधरृ्त । 

(३) उपर्दफा (१) मा िनुसरैु् रु्रा भएतापलन गाउँपालिर्ा के्षत्रबायहर भ्रमर् गनुा पर्दाार्ो अवस्थामा 
अध्र्क्षर्ो भ्रमर् आरे्दि गाउँर्ार्ापालिर्ाबाट स्वीरृ्त गराउन ुपनेछ । 

(४) प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्तर्ो सात ठर्दन भन्र्दा बढी अवलधर्ो गाउँपालिर्ा क्षेत्रबायहरर्ो भ्रमर् 
गनुा पने अवस्थामा संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रािर् तथा प्ररे्दिर्ो प्रमखु 
सशचविाई िानर्ारी पनेछ ।  

(५) पर्दालधर्ारी तथा र्माचारीर्ो यवरे्दि भ्रमर् सम्वन्धी व्र्वस्था सष घीर् र्ानून बमोशिम हनुेछ 
।  

(६) र्ार्ाािर्र्ो र्ामर्ो शििशििामा बास बस्ने गरी र्ार्ाािर् रहेर्ो स्थानबाटर्म्तीमा र्दि 
यर्िोलमटर बायहरर्ो क्षेत्रमा भ्रमर् वा र्ािमा खयटएर्ो र्माचारीहरुिे नेपाि सरर्ारिे 
तोरे्र्ो र्दर र प्रयक्रर्ा बमोशिमर्ोरै्दलनर् भत्ता तथा भ्रमर् खचा पाउनेछन ्। 

तर, पर्दालधर्ारी तथा र्माचारीिे भ्रमर् गर्दाा सरर्ारी सवारी साधन प्रर्ोग भएर्ो अवस्थामा 
र्ातार्ात खचा पाईने छैन । सावािलनर् सवारी साधनमा भ्रमर् गनुा परेमा प्रचलित भाडार्दर 
बमोशिमर्ो रर्म उपिव्ध गराईने छ । 

(७) भ्रमर् खचा सम्वन्धी फरफारर् गना वा भकु्तानी माग गर्दाा अलनवार्ा रुपमा भ्रमर् प्रलतवेर्दन 
र्ार्ाािर्मा पेि गनुा पनेछ । 



 
 

(८) सात ठर्दन भन्र्दा बढी अवलधर्ो िालग पर्दालधर्ारी वा र्माचारीिाई भ्रमर् वा र्ािखटाउन ुपने 
भएमा भ्रमर् आरे्दि स्वीरृ्त गने पर्दालधर्ारीिे त्र्सर्ो स्पष्ट र्ारर् खोिी आफूभन्र्दा एर् 
तह मालथर्ो अलधर्ारीर्ो स्वीरृ्लत लिई भ्रमर् आरे्दि स्वीरृ्त गनुा पनेछ। 

तर, सात ठर्दनभन्र्दा बढी अवलधर्ो िालगर्ाि खटाउँर्दा एर् तहमालथर्ो पर्दालधर्ारीर्ो 
स्वीरृ्लत लिन ुपनेछ । 

(९) सरर्ारी खचामा भ्रमर् गने पर्दालधर्ारी वा र्माचारीिेसम्भव भएसम्म यर्फार्ती र र्म 
खशचािोबाटो वा सवारी साधन प्रर्ोग गरी भ्रमर् गनुापनेछ । 

(१०) रै्दलनर् भ्रमर् भत्ता उपभोग गने र्माचारीिे रै्दलनर् भत्ता उपभोग गरेर्ो अवलधभर यफल्ड 
भत्तावा अन्र् रु्नै यर्लसमर्ो भत्ता पाउने छैन । 

(११) रु्नै पर्दालधर्ारी वा र्माचारीिे भ्रमर् वा र्ािमा रहेर्ो अवलधमा लबर्दाबसेमा त्र्सरी लबर्दामा 
बस्र्दार्ो अवलधमा लनििे र्स र्ाननु बमोशिम पाउने रै्दलनर्भत्ता, भ्रमर् खचा पाउने छैन । 

(१२) भ्रमर्मा खयटन े पर्दालधर्ारी तथा र्माचारीर्ो भ्रमर् अलभिेख खाता र्ार्ाािर्िे  व्र्वशस्थत 
रुपमा राख्न ुपनेछ ।  

(१३) र्स र्दफामा अन्र्न्त्र िनुसरैु् रु्रा िेशखएर्ो भएतापलन गाउँपालिर्ार्ा पर्दालधर्ारी तथा 
र्माचारीर्ो भ्रमर् सम्वन्धी अन्र् व्र्वस्था नेपाि सरर्ारर्ो भ्रमर् खचा लनर्माविी बमोशिम 
हनुेछ ।  

पररच्छेर्द-५ 

पारवहन तथा ईन्धन सयुवधा सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

८. पारवहन सयुवधाः- 
(१) र्ार्ाािर्मा उपिब्ध सवारी साधन र्माचारीर्ो शिम्मेवारी र लनिहरुिे सम्पार्दन गनुापने र्ार्ा चापर्ो 

आधारमा समन्र्ायर्र् रुपमा उपिब्ध गराउन ेशिम्मेवारी प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्तर्ो हनुेछ।प्रमखु 
प्रिासर्ीर् अलधरृ्तिे र्ार्ाािर्र्ो नाममा रहेर्ो तथा भाडामा लिई वा अन्र् रु्नै तररर्ािे 
र्ार्ाािर्िे प्रर्ोगमा ल्र्ाएर्ो सवारी साधन सरर्ारी र्ामर्ो िालग मात्र प्रर्ोगमा ल्र्ाउने व्र्वस्था 
लमिाउन ुपनेछ । 

(२) र्ार्ाािर्िे प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्तिाई र्ार्ाािर्र्ो र्ामर्ो प्रर्ोिनर्ो िालग उपिब्ध भए सम्म 
एर् चारपाष र ेसवारी साधन उपिव्ध गराउने छ । 

(३) र्ार्ाािर्मा सवारी साधनर्ो उपिव्धता नभएमा आलथार् वषार्ो प्रारम्भमै मापर्दण्ड तर् गरी 
र्ार्ाािर्िे न्रू्नतम मूल्र्मा शिप/र्ार भाडामा लिन सक्नेछ। 

(४) र्ार्ाािर्र्ा िाखा प्रमखुिाई र्ार्ाािर्बाट उपिब्ध भएसम्म सवारी साधनर्ो व्र्वस्था गररनेछ । 

(५) रु्नै पर्दालधर्ारी वा र्माचारीिे सरर्ारी सवारी साधन र्ार्ाािर्र्ो र्ाम बाहेर् अन्र् प्रर्ोिनमा 
प्रर्ोग गना पाइने छैन। सरर्ारी सवारी साधनर्ो यहफाित गरी सरुशक्षत राख्न ु सम्वशन्धत सवारी 



 
 

साधन बझुी लिने र्माचारीर्ो शिम्मेवारी हनुेछ । सावािलनर् यवर्दार्ो ठर्दन र्ार्ाािर्बाट उपिब्ध 
गराइएर्ो सवारी पास लबना र्ार्ाािर्र्ो सवारी साधन सञ् चािन गना पाइने छैन । 

(६) र्ार्ाािर्िे र्ाननु बमोशिम सवारी साधनर्ो रािस्व लतने,  लबमा गने, प्ररू्दषर् िाचँ गरी सवारी साधन 
चसु्त र्दरुुस्त राख्न ेव्र्वस्था लमिाउनेछ। 

(७) सरर्ारी सवारी साधन प्रर्ोग गने र्माचारीिाई लनििे प्रर्ोग गरेर्ो सवारी साधनर्ो िालग ममात 
यवि बमोशिम बढीमा र्ार/शिपर्ो वायषार् पचास हिार र मोटरसाईर्ि वा स्रू्टरर्ो िालग 
वायषार्र्दि हिार नबढ्ने गरी ममात खचा उपिव्ध गराईने छ । र्स भन्र्दा बढी रर्मर्ो सवारी 
साधनर्ो ममात सम्भार बापतर्ो रर्म भकु्तानी गनुा पने अवस्थामा र्ार्ापालिर्ार्ो लनर्ार् बमोशिम 
हनुेछ।  

(८) सरर्ारी सवारी साधनमा लनिी नम्वर प्िेट राख न पाइन ेछैन  । 

(९) र्स गाउँपालिर्ा रायिर् सडर् सञ्जाि निोलडएसम्म र्दफा १ रे्दशख ८ सम्म भएर्ा प्रावधानहरु 
अलनवार्ा रुपमा िाग ु हनुे छैनन ् । स्थालनर् रुपमा उपिब्ध हनुे घोडार्ो प्रर्ोग गना सयर्ने छ 
।त्र्सर्ो िालग र्ार्ापालिर्ािे लनर्ार् गरे बमोशिम हनुेछ । 

९. इन्धन सयुवधाः 
(१) प्ररे्दि र्ानून पर्दालधर्ारीहरुिाई र र्ार्ापालिर्ािे लनर्ार् गरे बमोशिम र्माचारीहरुिाई इन्धन सयुवधा 

उपिब्ध हनुेछ । 

(२) र्ार्ाािर्िे इन्धन सयुवधा यवतरर्र्ो अलभिेख अद्यावलधर् गरी राख्न ुपनेछ । 

१०. सवारी साधन सम्वन्धी अन्र् व्र्वस्थाः सवारी साधनर्ो सयुवधा प्राप्त गने वा उपिव्ध गराउन ु पने 
पर्दालधर्ारी तथा र्माचारीिाई र्ार्ाािर्मा सवारी साधन उपिब्ध नभएर्ो अवस्थामा सडर् पहुँच र 
र्ार्ाािर्मा श्रोत उपिब्धतार्ो अवस्था हेरी रे्दहार् वमोशिमर्ो मापर्दण्डलभत्र रही सवारी साधन खररर्द गना 
सयर्नछे । 

(र्) पालिर्ा अध्र्क्ष।उपाध्र्क्षिाई सत्तरीिाख रुपैर्ा ँसम्मर्ो सवारी साधन, 

(ख) मोटरसाईर्ि तथा स्रू्टर २०० लस. लस. सम्म । 

 

 

पररच्छेर्द-६ 
सञ् चार, पोिार्, प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी व्र्वस्था 

 

११. गाउँपालिर्ार्ा पर्दालधर्ारीर्ो सञ् चार, पोिार्, तथा अन्र् भत्ता: गाउँपालिर्ार्ा पर्दालधर्ारीर्ो सञ्चार, 
पोिार् तथा अन्र् भत्ता प्ररे्दि र्ाननुमा भए वमोशिम हनुेछ । 

१२. पत्रपलत्रर्ा तथा सञ् चार सयुवधाः 



 
 

(१) र्ार्ाािर्िे पर्दालधर्ारी तथा र्माचारीिाई स्रोतर्ो उपिब्धता हेरी  पत्रपलत्रर्ा खररर्द गरी 
उपिव्ध गराउन सक्नछे । 

(२) प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्तिाई मालसर् पन्र सर् रुपैर्ाँमा नबढाई सञ् चार सयुवधा 
वापतर्ो रर्म वा मोबाइि ररचािार्ो सयुवधा उपिब्ध गराइनेछ । 

(३) र्ार्ाािर्वाट उपिव्ध भएर्ो सञ् चार खचा र्ार्ाािर्र्ो प्रार्ोिनर्ो िालग मात्र प्रर्ोग 
गनुापनेछ । 

१३. पोिार् भत्ता:गाउँपालिर्ार्ा र्माचारीिाई प्रत्रे्र् वषार्ो चैत्र मयहनामा पोिार् भत्ता वापत नेपाि 
सरर्ारर्ा र्माचारीिे पाए सरहर्ो रर्म उपिब्ध गराइनेछ ।  

 

पररच्छेर्द-७ 
तालिम/गोयष्ठ/सेलमनार/र्ार्ािािा संचािन 

 

१४. तालिम/गोयष्ठ/सेलमनारः  

(१) वायषार् र्ार्ाक्रम तथा विेटमा समावेि भएर्ा  तालिम/गोयष्ठ/सेलमनार िस्ता र्ार्ाक्रमहरु 
उपिब्ध भएसम्म सरर्ारी हिमा नै सञ्चािन गररनेछ। 

(२) स्वीरृ्त वायषार् र्ार्ाक्रम अन्तगात सञ्चािन हनुे र्ार्ाक्रममा प्रशिक्षर्, स्रोत व्र्शक्त, सहभागी तथा 
र्ार्ापत्र प्रस्ततु र्ताार्ो पाररश्रलमर् भकु्तानी रे्दहार् बमोशिम हनुेछ; 

(र्)  प्रशिक्षर् तथा र्ार्ापत्र प्रस्ततुर्ताािे रै्दलनर् र्दईु सेसनर्ो भकु्तानी लिन सक्नेछन ्तथा 
र्क्षा अवलध र्शम्तमा डेड घण्टार्ो हनुपुर्दाछ ।प्रलत सेसन रु र्दईुहिार रुपैर्ा र र्ार्ापत्र 
तर्ारी रु एर् हिारसम्म भकु्तानी गना सयर्नछे। 

(ख) र्ार्ाक्रम संचािन गने स्थानीर् तहभन्र्दा वायहरबाट प्रशिक्षर् तथा स्रोत व्र्शक्त 
बोिाउनपुरेमा लनििाई लनर्मानसुार आतेिाते र्ातार्ात खचा र रै्दलनर् भत्ता तथा र्ार्ापत्र 
लनमाार् र सेसन सञ्चािन भत्ता उपिव्ध गराईने छ । 

(ग) तालिम/गोयष्ठ/सेलमनार/र्ार्ािािा िस्ता र्ार्ाक्रममा पानी तथा खािार्ो िालग 
प्रलतव्र्शक्त प्रलतठर्दन बढीमा तीनसर् पचास  रुपैर्ाँ र खाना खवुाउनपुने अवस्था भए 
खानाबापत बढीमापाचँ सर् रुपैर्ा ँसम्म खचा गना सयर्नछे । 

(घ) र्ार्ाक्रममा सहभगीहरुर्ा िालग तालिम/गोष्ठीमसिन्र्द बापत सात र्ार्ा ठर्दन सम्मर्ो 
िालगप्रलत सहभागी बढीमा र्दईु सर् पचासर्ो तालिम/गोष्ठी मसिन्र्द सामारी खररर्द गरी 
उपिब्ध गराउन सयर्नछे । 

(ङ) संर्ोिर् भत्ता प्रलतठर्दन एर् हिार, सहर्ोगी भत्ता प्रलतव्र्शक्त पाचँसर् तथा यवयवध खचा 
(प्रमार् पत्र,  सरसफाई, व्र्ानर आठर्द ७ र्ार्ाठर्दनर्ो अनपुातमा ) पाचँ हिारसम्म खचा 
गना सयर्नेछ । 



 
 

(च) सरे्सम्म सरर्ारी छात्रा/छात्रवासमा वसोबासर्ो  व्र्वस्था गनुा पछा । र्सर्ा िालग 
घर भाडामा लिन पाईने छैन । रै्दलनर् भत्ता पाउने वाहेर् व्र्शक्तगत पहिमा वास वस्न ु
परेमा प्रलत सहभालग रै्दलनर् एर् हिारर्ा र्दरिे आवास भत्ता उपिव्ध गराउन सयर्नेछ 
। 

(छ) पाँच यर्िोलमटर टाढाबाट आउन ुपने सहभागीहरुिाई सावािलनर् र्ातार्ात बापतर्ो खचा 
उपिव्ध हनुेछ । आवासीर् र्ार्ाक्रममा एर्पटर्र्ो मात्र आतेिाते सयुवधा उपिब्ध 
गराइने छ । 

(ि) प्रलतवेर्दर्र्ो पाररश्रलमर् एर् ठर्दनर्ो एर् हिारर्ो र्दरिे उपिव्ध गराउन सयर्नछे 
।प्रलतवेर्दन पेि गररसरे्पलछ मात्र र्स्तो रर्म भकु्तानी हनुेछ । प्रलत र्ार्ाक्रम तीन 
हिारमा नवढ्ने गरी प्रलतवेर्दन तर्ारी खचा भकु्तानी ठर्दन सयर्नछे ।र्सैिे पलन र्दोहोरो 
सयुवधा लिन पाउनछैेन । 

(३) प्रायवलधर् यविषेज्ञ आवश्र्र् पने वा सेसन सञ्चािन गने आधाभन्र्दा बढी यवषर् यवज्ञ बायहरबाट 
लिन ुपने अवस्थामा वा आवासीर् रुपमा सञ्चािन गनुापने र्ार्ाक्रम र्ार्ाािर्बाट सोझै  सञ्चािन 
गना नसयर्ने भएमा प्रचलित सावािलनर् खररर्द सम्बन्धी र्ानून बमोशिमर्ो प्ररृ्र्ाबाट सेवा खररर्द 
गरी तािीम गोष्ठी िस्ता र्ार्ाक्रम सञ्चािन गना सयर्नेछ। 

 

पररच्छेर्द-८ 

पानी, लबििुी, टेलिफोन तथा घरभाडा सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

१५. पानी,  लबििुी, टेलिफोन तथा घरभाडा 
(१) र्ार्ाािर् तथा पर्दालधर्ारीिे पानी,  यवििुी, टेलिफोन िस्ता सयुवधार्ो प्रर्ोगमा लमतव्र्यर्ता 

अपनाउन ुपनेछ । 

(२) र्ार्ाािर्िे पानी, लबििुी तथा टेलिफोनर्ो यवि समर्मै भकु्तानी गरी िररवाना नलतने र छुट 
सयुवधा लिने व्र्वस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(३) र्ार्ाािर्र्ो र्ामर्ा बाहेर् अनावश्र्र् रुपमा लबििुी र टेलिफोन प्रर्ोग गनुा हरैु्दन । 

(४) र्ार्ाािर् प्रर्ोिनर्ा िालग बाहेर् घरभाडामा लिइने छैन।र्ार्ाािर्मा उपिब्ध स्थानिे नपगु 
हनुे अवस्थामा र्ारर् सयहत र्ार्ापालिर्ार्ो लनर्ार्बाट र्ार्ाािर्र्ो र्ामर्ो िालग घरभाडामा 
लिन ुपनेछ। 

(५) र्ार्ाािर्र्ो िालग घरभाडामा लिन ुपने अवस्थामा प्रचलित सावािलनर् खररर्द ऐन तथा खररर्द 
लनर्माविी बमोशिमर्ो प्रयक्रर्ाबाट घरभाडामा लिइनछे। 

 



 
 

पररच्छेर्द- ९ 

खररर्द तथा शिन्सी व्र्वस्थापन 

 

१६. खररर्द सम्वन्धी व्र्वस्था : 
(१) प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्त वा लनििे तोरे्र्ो अलधरृ्त र्माचारीर्ो लिशखत आरे्दि लबना र्सैिे रु्नै 

मािसामान खररर्द गना, गराउन हुँरै्दन । 

(२) मािसामान खररर्द सम्बन्धी र्ारबाही िरुु गनुा अशघखररर्द एर्ाइिे िाखाबाट आवश्र्र् पने 
वस्तहुरुर्ो माग सङ्किन गरी प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्त वा लनििे तोरे्र्ो अलधरृ्त र्माचारीबाट 
आवश्र्र् पने वस्तहुरुर्ो रू्ि माग स्वीरृ्त गराउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशिमर्ो खररर्द मागमा रे्दहार्र्ा रु्रा उल्िेख भएर्ो हनु ुपनेछ: 

(र्) मािसामानर्ो प्रर्ार, गरु्स्तर, पररमार् सम्बन्धी यववरर्, 

(ख) मािसामान आवश्र्र् पने समर्, 

(ग) खररर्दर्ो अनमुालनत मूल्र्, र 

(घ) मूल्र् व्र्होररने स्रोत । 

(४) खररर्दर्ो िालग आवश्र्र् बिेट व्र्वस्था नभई खररर्द र्ारबाही िरुु गनुा हुरैँ्दन । 

(५) र्ार्ाािर्िे साधारर्तर्ा पेश्र्ीिाई लनरुत्सायहत गनुापनेछ । पेश्र्ी फर्छ्यौट नगरी र्दोहोर्ााएर पेश्र्ी 
रर्म ठर्दइन ेछैन । पेश्र्ी रर्म समर्मै फर्छ्यौट गनुा प्रत्रे्र् र्माचारीर्ो र्ताव्र् हनुेछ। 

(६) खररर्द सम्बन्धी सम्पूर्ा व्र्वस्था सावािलनर् खररर्द ऐन २०६३ तथा लनर्माविी २०६४ बमोशिम 
हनुेछ । 

 

१७. शिन्सी व्र्वस्थापन : 
(१)र्ार्ाािर्मा प्राप्त प्रत्रे्र् शिन्सी सामरीर्ो वगीर्रर् गरी सामानर्ो यववरर् र मूल्र् खिुाई महािेखा 

परीक्षर्िे स्वीरृ्त गरेर्ो ढाँचामा िगत तर्ार गरी अलभिेख राख्नपुनेछ l 

(२) िाखामा रहेर्ो रु्नै मािसामान ममात सम्भार गनुापने भए सोर्ो लिशखत िानर्ारी उपर्ोगर्ताािे 
प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्तिाई ठर्दनपुनेछ । 

(3)स्थानीर् तहर्ो प्रत्रे्र् िाखातथावडा र्ार्ाािर्र्ा प्रत्रे्र् र्ोठामा भएर्ा शिन्सी सामानर्ो अलभिेख 
सोही र्ोठामा टाँस गनुापनेछ । 

(४) खचा भएर निाने प्रत्रे्र् शिन्सी सामरीमा शिन्सी सष रे्त नम्बर उल्िेख गनुापनेछ । 



 
 

(५) आलथार्वषा समाप्त भएर्ो ३ मयहना लभत्र गतवषार्ो मौज्र्दात, चािवुषार्ो खररर्द,हस्तान्तरर् भई प्राप्त 
सामानर्ो पररमार् र मूल्र् एवम्सामानर्ो अवस्था (सबतु,ममात गनुापने, लििाम गनुापने र लमन्हा 
गनुापने) खोिी शिन्सी िाखािे शिन्सी प्रलतवेर्दन तर्ार गनुापनेछ । 

(६) उपर्दफा(५) बमोशिम तर्ार भएर्ो प्रलतवेर्दनर्ो आधारमा प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्त वा लनििे 
तोरे्र्ो अलधरृ्त र्माचारीिे शिन्सी लनरीक्षर् गरी रार् सझुाब सयहतर्ो प्रलतवेर्दन प्रमखु प्रिासर्ीर् 
अलधरृ्तिाई ठर्दनपुनेछ । 

(७)उपर्दफा(६) बमोशिमर्ो प्रलतवेर्दन प्रमखु प्रिासर्ीर् अलधरृ्तिे छिफिर्ा िालग र्ार्ापालिर्ार्ो 
बैठर्मा पेस गनुापनेछ । 

(८)शिन्सी व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था प्रचलित आलथार् र्ार्ायवलध ऐन तथा लनर्माविी बमोशिम 
हनुेछ l 

 

 

पररच्छेर्द १० 
यवयवध 

 

१८.  लनिी सशचवािर् सम्बन्धी व्र्वस्था:-(१) अध्र्क्ष/उपाध्र्क्षर्ो लनिी सशचवािर्मा सहर्ोगी व्र्वस्थापन 
गना वढीमा अठार हिार मालसर् खचार उपाध्र्क्षर्ो िालग पन्र हिार मालसर् खचा गना सयर्न े छ 
।उक्त रर्म एर्मषु्ठ रर्म उपिब्ध गराउन ेवा लनिी सशचवािर्र्ो िालग र्माचारी राख्न ेमध्रे् रु्नै 
एर् तररर्ाबाट मात्र खचा गना सयर्नेछ । 

१९. र्दघुाटना यवमा व्र्वस्था:- र्ार्ा प्ररृ्लत र प्राबधान हेरी र्माचारीर्ो िालग र्ार्ाािर्िे रू्दघाटना बीमा 
गराउन सक्नछे।  

२०. लनर्ार् गरी खचा गनुा पने- र्ार्ाािर्िे स्वीरृ्त र्ार्ाक्रम अन्तगात रु्नै र्ार्ाक्रम, तािीम, गोष्ठी आठर्द 
सञ्चािन गर्दाा सावािलनर् खररर्द तथा आलथार् र्ार्ायवलध सम्बन्धी र्ानून बमोशिम अलधर्ार प्राप्त 
अलधर्ारीबाट लनर्ार् गरेर मात्र सञ्चािन गनुा पनेछ। अलधर्ार प्राप्त अलधर्ारीर्ो स्वीरृ्लत बेगर गरेर्ो 
खचा भकु्तानी गररने छैन।  

 

  


