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सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड२) ताप्लेजुङ, प्रदशेनम्वर१, नेपाल, चैत्र २२ गते २०७७ साल (संख्या१८ 

 

भाग २ 

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ कार्यपासिकािे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको कार्यववसि 

िवयिािरणको जानकारीको िासग प्रकाशित गरीएको छ । 

िम्वत ्२०७७ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. १८ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको कार्यिञ् चािन सनदेशिका2 77   
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको कार्य िञ् चािनिाप प्रभावकारी बनाउन, उपिव्ि स्रोत/िािनको पररचािन 
एवम ् प्रर्ोगमा पारदशियता2 समतव्र्वर्ता र प्रभावकाररता ल्र्ाप आसथयक ििुािन कार्म गनय तथा 
उत्पादनमिुक तथा प्रसतफिर्कु्त क्षेत्रमा िगानी असभववृद्ध गनय सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको प्रिािकीर् 
कार्यववसि ऐन, २०७७ को दफा ४ िे ददएको असिकार प्रर्ोग गरी सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाको 
समसत २०७७।१२।१९ गते बिेको बैठकिे र्ो सनदेशिका जारी गरेको छ। 

पररच्छेद-१ 

िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१. िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भः 
(क) र्ो सनदेशिकाको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको कार्यिञ् चािन सनदेशिका2 २०७७” 

रहेको छ। 

(ि) र्ो सनदेशिका सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकाशित भएको समसतदेशि िागू हनुेछ। 

२. पररभाषा र व्र्ाख्र्ाः ववषर् वा प्रिंगिे अको अथय निागेमा र्ि सनदेशिकामाः- 

(क) "कमयचारी" भन्नािे सिरीजङ्घागाउाँकार्यपासिकाको कार्ायिर् र मातहतका सनकार्मा 
कार्यरत कमयचारीिाप जनाउाँछ। 

(ि) "प्रिािसनक िचय" भन्नािे तिब2 भत्ता,बैठक भत्ता, पोिाक, इन्िन, बीमा, शचर्ापान2 
कार्यिािा/तासिम/गोष्ठी/िेसमनार जस्ता कार्यक्रम तथा असतसथ ित्कार िचय 
िगार्तमाहनुे दैसनक िचयिाप जनाउाँछ। 

(ग) "पदासिकारी" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाका पदासिकारीहरुिाप जनाउनेछ 
र,िो िव्दिे गाउाँ िभाका िदस्र्हरुिाप िमेत जनाउाँछ।  

(घ) "बैठक" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँिभा असिवेिन वा सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिका वा 
गाउाँ िभा तथा गाउाँ कार्यपासिका मातहतका ववषर्गत िसमसतहरु वा वडा िसमसत 
वा कुनै काननुी वा नीसतगत व्र्वस्था बमोशजम गदठत िसमसत वा कार्यदिहरुको 
बैठक िम्झन ुपदयछ। 

(ङ) "मन्त्रािर्" भन्नािे नेपाि िरकारको िङ् घीर् मासमिा हेने िम्बशन्ित मन्त्रािर्िाप 
िम्झन ुपछय। 
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पररच्छेद-२ 

बैठक भत्ता िम्वन्िी व्र्वस्था 
३. वैठकः(1)गाउाँपासिकामा हनुे बैठकमा िहभागीहरुिे िङ्घ तथा प्रदेि काननुमा तोवकएको 

अवस्थामा िोही बमोशजम र िङ्घ तथा प्रदेि कानूनमा नतोवकएको अवस्थामा देहार् बमोशजम 
बैठक भत्ता तथा अन्र् िवुविा पाउनेछन।् 

(क) प्रचसित कानून तथा वावषयक कार्यक्रम बमोशजम गदठतिसमसत वा कार्यदिको 
बैठकका िासग मात्र वैठक भत्ता उपिव्ि गराउन िवकनेछ। 

(ि) िसमसत वा कार्यदि गठन गदाय नै बैठक भत्ता तथा िाजा िवुविा उपिब्ि गराउने 
गरी सनणयर् भएको अवस्थामा मात्र बैठक भत्ता तथा िाजा िवुविा उपिब्ि हनुेछ। 
कार्ायिर्िे कार्यिूची तोवकएको वा एजेण्डा वकटान भएको ववषर्मा मात्र बैठक 
राख्न ुपनेछ। 

(ग) कार्यप्रकृसत अनिुार िकेिम्म समतव्र्र्ी हनुे गरी बैठक राख्न ुपनेछ। 

(घ) िसमसत वा कार्यदिका कूि िदस्र् बाहेक िो]िङ्ख्र्ाको बढीमा पच्चीि प्रसतितिे 
हनु आउने िङ्ख्र्ामा ववज्ञ2 आमशन्त्रत िदस्र् वा कमयचारीिाप मात्र र्ि सनदेशिका 
बमोशजम बैठक भत्ता उपिब्ि गराइनेछ।  

(ङ) न्र्ावर्क िसमसतको सनर्समत बैठकिाप र्ि सनदेशिकाको प्रर्ोजनका िासग बैठक 
मासनने छैन। 

(२)उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन कार्ायिर् िमर्मा बिेको बैठकको 
बैठक भत्ता उपिब्ि गराइने छैन।  

४. बैठक िचय िम्वन्िी व्र्वस्थाः(१)िसमसत तथा कार्यदिका पदासिकारी तथा कमयचारीहरुिे 
देहार् बमोशजम प्रसतव्र्शक्त बैठक भत्ता पाउने छन।् 

(क) गाउाँपासिकाका अध्र्क्ष वा उपाध्र्क्षको अध्र्क्षतामा हनुे बैठकमा प्रसत वैठक 
रु.एकहजार पााँच िर्, 

(ि) अन्र् पदासिकारी वा कमयचारीको अध्र्क्षतामा हनुे बैठकमा प्रसत बैठक रु.एकहजार 
दपु िर्2  

(ग) र्ि सनदेशिकामा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन एक व्र्शक्तिाप एक ददनमा 
वढीमा दपु वटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता उपिब्ि गराइनेछ। 

(घ) बैठक भत्तामा सनर्मानिुार कर कट्टी हनुेछ। 
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(२)बैठकमािहभागी व्र्शक्तहरुको पानी तथा िाजािचयवापत ्बढीमा प्रसत व्र्शक्त दपु िर् 
पचाि रुपैर्ााँिम्म िचय गनय िवकने छ। 

पररच्छेद-३ 

िाजा तथा असतसथ ित्कार िचय िम्बन्िी व्र्वस्था 
५. िाजा िचयःदेहार्कोअवस्थामा मात्रगाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् र मातहतका कमयचारीिाप 

िाजा िचय उपिव्ि गराउन िवकनेछ। 

(क) कार्ायिर् िमर्मा िम्पादन हनु निक्ने भनी प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे तोकेको सनददयष्ट 
कामको िासग मात्र कार्ायिर् िमर् अशघ वा पसछबैठक राख्न वा कार्ायिर्को अन्र् 
काममा िगाउन िवकनछे ।प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतको स्वीकृसत सबना राशिएको 
बैठकको बैठक भत्ता,िाजा िचय भकु्तानी हनुे छैन। कार्ायिर् िमर् वाहेक कशम्तमा 
दपुघण्टा असतररक्त िमर् कार्य गरेको अवस्थामा मात्र िाजा िचय गनय उपिब्ि 
गराइनेछ।  

(ि) असतररक्त िमर्मा काम गनुयपने भएमा देहार् वमोशजम िाजा तथा िाना िचय उपिब्ि 
गराउन वा िो बराबरको िाना तथा िाजा िचय गनय िवकनेछ । 

(१) िावयजसनक ववदाको ददन भए प्रसतददन प्रसतव्र्शक्त बढीमा छ िर् रुपैंर्ा। 

(२) कार्ायिर् िलु्ने ददन भए प्रसतददन प्रसतव्र्शक्त बढीमा तीन िर् रुपैंर्ा। 

(३) आठ घण्टाभन्दा बढी अवसि सनरन्तर बैठक बिेको अवस्थामा िाजा िचयमा थप 
पचाि प्रसतितिम्म भकु्तानी गनय िवकनेछ।  

(ग) न्र्ावर्क िसमसतको बैठकबिेको ददन न्र्ावर्क िसमसतका िदस्र् तथा िहभागी 
कमयचारीहरुिे दफा ४को उपदफा (२)बमोशजम िाजा िचयको िवुविा पाउने छन।् 

(घ) र्ि दफामा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन रािन वापतको िवुविा सिएका वा बैठक 
भत्ता प्राप्त गरेका कमयचारीिे िाजा िचयपाउने छैन। 

६. शचर्ापान र असतसथ ित्कार िचयः 
(१) शचर्ापान तथा असतसथ ित्कार वापत ्देहार् बमोशजमका कार्ायिर्िे देहार् बमोशजमको 

रकममा नबढ्ने गरी मासिकरुपमा ववववि िचयको आदेि ददन िक्नेछन।् 

(क) गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्िे रु.पचािहजार2 
(ि) प्रत्रे्क वडा कार्ायिर्िे रु.पन्रहजार। 
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(२)  उपदफा (१) बामोशजमको रकमको िीमामा नबढ्ने गरी कार्ायिर् व्र्वस्थापन गने 
कमयचारीिे शजम्मा सिप िम्बशन्ित पदासिकारीको अनमुसतिे कार्ायिर् प्रर्ोजनका 
िासग मात्र िचयको आदेि ददन पाउनेछ।   

(३) उपदफा (१) र (२)मा उशल्िेशित िीमाभन्दा बढीको िचयको आदेि भएको 
अवस्थामा आिार र औशचत्र् िवहत कार्यपासिका बैठकमा पेि गनुय पनेछ। 
कार्यपासिकाको स्वीकृसत नभप त्र्स्तो रकम भकु्तानी हनुे छैन। 

पररच्छेद-४ 

दैसनक भत्ता तथा भ्रमण िचय िम्वन्िी व्र्वस्था 
७. दैसनक भत्ता तथा भ्रमण िचयःकमयचारीिे िङ्घीर् कानून बमोशजमको दरमा दैसनक तथा भ्रमण 

भत्ता पाउनेछन।् जनप्रसतसनसिको दैसनक तथा भ्रमण भत्ता िम्बन्िी व्र्वस्था प्रदेि कानून 
बमोशजम हनुेछ। दैसनक तथा भ्रमण भत्ता िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था देहार् बमोशजम हनुेछः 

(१) िािारणतर्ा गाउाँपासिकाका पदासिकारी/कमयचारी िम्वशन्ित कामको िासग 
वफल्डमा िवटन,ुिटाउन ुपदाय वा अनगुमन तथा िपुरीवेक्षण गनुयपदाय भ्रमण आदेि 
स्वीकृत गराएर मात्र जान ु पनेछ ।स्वीकृत भ्रमण आदेि सबना भ्रमणिचय तथा 
दैसनक भत्ता भकु्तानी गररन ेछैन।  

(२) देहार्का पदासिकारीिे भ्रमण वा काजको उदे्दश्र्2 अवसि र भ्रमण गने िािन 
तोकी भ्रमण आदेि स्वीकृत गनय िक्नेछन।  

(क) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतको हकमा गाउाँपासिकाका अध्र्क्षिे2  

(ि) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत बाहेकका अन्र् कमयचारीहरुको हकमा प्रमिु 
प्रिािकीर् असिकृतिे। 

(३) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा भएतापसन गाउाँपासिका क्षेत्रबावहर भ्रमण गनुय 
पदायको अवस्थामा गाउाँपासिकाका अध्र्क्षको भ्रमण आदेि गाउाँ कार्यपासिकाबाट 
स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

(४) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतको िात ददनभन्दा बढी अवसिको गाउाँपासिका 
क्षेत्रबावहरको भ्रमण गनुयपने अवस्थामा मन्त्रािर् तथा प्रदेिको प्रमिु िशचविाप 
जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(५) पदासिकारी तथा कमयचारीको ववदेि भ्रमण िम्वन्िी व्र्वस्था िङ् घीर् कानून 
बमोशजम हनुेछ ।  
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(६) कार्ायिर्को कामको सििसििामा बाि बस्ने गरी कार्ायिर् रहेको स्थानबाट 

कम्तीमा दि वकिोसमटर बावहरको क्षेत्रमा भ्रमण वा काजमा िवटएको 
कमयचारीहरुिे नेपाि िरकारिे तोकेको दर र प्रवक्रर्ा बमोशजमकोदैसनक भत्ता 
तथा भ्रमण िचय पाउनेछन।् 

तर2 पदासिकारी तथा कमयचारीिे भ्रमण गदाय िरकारी िवारी िािन प्रर्ोग भएको 
अवस्थामा र्ातार्ात िचय पापने छैन।िावयजसनक िवारी िािनमा भ्रमण गनुय परेमा 
प्रचसित भाडादर बमोशजमको रकम उपिव्ि गरापने छ। 

(७) भ्रमण िचय िम्वन्िी फरफारक गनय वा भकु्तानी माग गदाय असनवार्य रुपमा भ्रमण 
प्रसतवेदन कार्ायिर्मा पेि गनुय पनेछ। 

(८) िात ददनभन्दा बढी अवसिको िासग पदासिकारी वा कमयचारीिाप भ्रमण वा 
काजिटाउन ुपने भएमा भ्रमण आदेि स्वीकृत गने पदासिकारीिे त्र्िको स्पष्ट 
कारण िोिी आफूभन्दा एक तह मासथको असिकारीको स्वीकृसत सिप भ्रमण 
आदेि स्वीकृत गनुय पनेछ। 

(९) िरकारी िचयमा भ्रमण गने पदासिकारी वा कमयचारीिेिम्भव भएिम्म वकफार्ती र 
कम िशचयिोबाटो वा िवारी िािन प्रर्ोग गरी भ्रमण गनुयपनेछ। 

(१०) दैसनक भ्रमण भत्ता उपभोग गने कमयचारीिे दैसनक भत्ता उपभोग गरेको अवसिभर 
वफल्ड भत्तावा अन्र् कुनै वकसिमको भत्ता पाउने छैन। 

(११) कुनै पदासिकारी वा कमयचारीिे भ्रमण वा काजमा रहेको अवसिमा सबदाबिेमा 
त्र्िरी सबदामा बस्दाको अवसिमा सनजिे र्ि काननु बमोशजम पाउने दैसनकभत्ता, 
भ्रमण िचय पाउने छैन। 

(१२) भ्रमणमा िवटने पदासिकारी तथा कमयचारीको भ्रमण असभिेि िाता कार्ायिर्िे 
व्र्वशस्थत रुपमा राख्न ुपनेछ। 

(१३) र्ि दफामा अन्र्न्त्र जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन गाउाँपासिकाका 
पदासिकारी तथा कमयचारीको भ्रमण िम्वन्िी अन्र् व्र्वस्था नेपाि िरकारको 
भ्रमण िचय सनर्माविी बमोशजम हनुेछ। 

पररच्छेद-५ 

पारवहन तथा इन्िन िवुविा िम्बन्िी व्र्वस्था 
८. पारवहन िवुविाः 

(१) कार्ायिर्मा उपिब्ि िवारी िािन कमयचारीको शजम्मेवारी र सनजहरुिे िम्पादन गनुयपने 
कार्य चापको आिारमा िमन्र्ावर्क रुपमा उपिब्ि गराउने शजम्मेवारी प्रमिु प्रिािकीर् 
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असिकृतको हनुेछ।प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे कार्ायिर्को नाममा रहेको तथा भाडामा 
सिप वा अन्र् कुनै तररकािे कार्ायिर्िे प्रर्ोगमा ल्र्ाएको िवारी िािन िरकारी 
कामको िासग मात्र प्रर्ोगमा ल्र्ाउने व्र्वस्था समिाउन ुपनेछ। 

(२) कार्ायिर्िे प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिाप कार्ायिर्को कामको प्रर्ोजनको िासग 
उपिब्ि भए िम्म एक चारपाङ् र ेिवारी िािन उपिव्ि गराउने छ। 

(३) कार्ायिर्मा िवारी िािनको उपिव्िता नभएमा आसथयक वषयको प्रारम्भमै मापदण्ड तर् 
गरी कार्ायिर्िे न्रू्नतम मूल्र्मा शजप/कार भाडामा सिन िक्नेछ। 

(४) कार्ायिर्का िािा प्रमिुिाप कार्ायिर्बाट उपिब्ि भएिम्म िवारी 
िािन(मोटरिाइकि)को व्र्वस्था गररनेछ। 

(५) कुनै पदासिकारी वा कमयचारीिे िरकारी िवारी िािन कार्ायिर्को काम बाहेक अन्र् 
प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गनय पाइने छैन। िरकारी िवारी िािनको वहफाजत गरी िरुशक्षत राख्न ु
िम्वशन्ित िवारी िािन बझुी सिन े पदासिकारी/कमयचारीको शजम्मेवारी हनुेछ। 
िावयजसनक ववदाको ददन कार्ायिर्बाट उपिब्ि गराइएको िवारी पाि सबना कार्ायिर्को 
िवारी िािन िञ् चािन गनय पाइने छैन। 

(६) कार्ायिर्िे काननु बमोशजम िवारी िािनको राजस्व सतने,  सबमा गने, प्रदूषण जााँच गरी 
िवारी िािन चसु्त दरुुस्त राख्न ेव्र्वस्था समिाउनेछ। 

(७) िरकारी िवारी िािनमा सनजी नम्वर प्िेट राख् न पाइने छैन। 

(८) िडक र्ातार्ातको िवुविा पगेुका गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रका वडाका प्रत्रे्क वडा 
कार्ायिर्हरुिाप उपिब्ि भएिम्म कम्तीमा एक/एक थान मोटरिाइकि िम्बशन्ित 
वडा कार्ायिर्को नाममा उपिब्ि गराइनेछ। 

(९)  उपसनर्म (९) बमोशजम प्राप्त भएको मोटरिाइकिको िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 
िवारीचािक अनमुती प्राप्त कमयचारी तथा पदासिकारी माफय त गने व्र्वस्था समिाउन ु
प्रत्रे्क वडाका वडा अध्र्क्ष र वडा िशचवको िंर्कु्त शजम्मेवारी हनुेछ। 

९. इन्िन तथा ममयत िवुविाः 
(१) िरकारी िवारी िािन प्रर्ोग गने पदासिकारी/कमयचारी तथा वडा कार्ायिर्को नाममा 

उपिब्ि गराइएको िवारीिािनकाको िासग अनिूुची १ बमोशजमको इन्िन तथा ममयत 
िम्भार िचय उपिब्ि हनुेछ। 

(२) सनजी िवारी िािन प्रर्ोग गने ]{कमयचारी तथा पदासिकारीहरुिे इन्िन िवुविा सिन चाहेमा 
आफुिे प्रर्ोग गरेको िवारी िािनको ब्िूबकुको छार्ााँप्रसत र िवारी चािक अनमुसतपत्र 
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प्रसतसिवप असनवार्य रुपमा कार्ायिर्मा पेि गनुय पनेछ। ब्िूबकुको र िम्बशन्ित 
कमयचारीतथा पदासिकारीको नाममा रहेको िवारी चािक अनमुसतपत्रको छार्ााँप्रसतपेि 
नगरेिम्म इन्िन वापतको िवुविा उपिब्ि गराइने छैन। 

(३) कार्ायिर्िे इन्िन िवुविा ववतरणको असभिेि अद्यावसिक गरी राख्न ुपनेछ। 

पररच्छेद-६ 
िञ् चार2 पोिाक2 प्रोत्िाहन भत्तािम्वन्िी व्र्वस्था 

१०. गाउाँपासिकाका पदासिकारीको िञ् चार2 पोिाक2 तथा अन्र् भत्ता:(१)गाउाँपासिकाका 
पदासिकारीको िञ्चार2 पोिाक2 तथा अन्र् भत्ता प्रदेि काननुमा भए वमोशजम हनुेछ। 

११. पत्रपसत्रका तथा िञ् चार तथा प्रोत्िाहन भत्ता िम्बन्िी िवुविाः 
(१) कार्ायिर्िे पदासिकारी तथा कमयचारीिाप स्रोतको उपिब्िता हेरी पत्रपसत्रका 

िररद गरी उपिव्ि गराउन िक्नेछ। 

(२) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिाप मासिकपन्र िर् रुपैर्ााँमा नबढाप िञ् चार 
िवुविा वापतको रकम वा मोबाइि ररचाजयको िवुविा उपिब्ि गराइनेछ। 

(३) कार्ायिर्वाट उपिव्ि भएको िञ् चार िचय कार्ायिर्को प्रार्ोजनको िासग 
मात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ। 

(४) गाउाँपासिकाका कमयचारीको प्रोत्िाहन भत्ता गाउाँ कार्यपासिकाबाट स्वीकृत 
मापदण्ड बमोशजम हनुेछ। 

१२. पोिाक भत्ता:गाउाँपासिकाकाकमयचारीिाप प्रत्रे्क वषयको चैत्र मवहनामा पोिाक भत्ता वापत 
नेपाि िरकारका कमयचारीिे पाए िरहको रकम उपिब्ि गराइनेछ। 

पररच्छेद-७ 
तासिम/गोवष्ठ/िेसमनार/कार्यिािा िञ्चािन 

१३. तासिम/गोवष्ठ/िेसमनार िम्बन्िी व्र्वस्थाः 
(१) वावषयक कार्यक्रम तथा वजेटमा िमावेि भएका तासिम/गोवष्ठ/िेसमनार जस्ता 

कार्यक्रमहरु उपिब्ि भएिम्म िरकारी हिमा नै िञ्चािन गररनेछ। 

(२) स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम अन्तगयत िञ्चािन हनुे कार्यक्रममा प्रशिक्षक, स्रोत व्र्शक्त2 
िहभागी तथा कार्यपत्र प्रस्ततु कतायको पाररश्रसमक भकु्तानी देहार् बमोशजम हनुेछ; 

(क)  प्रशिक्षक तथा कार्यपत्र प्रस्ततुकतायिे दैसनक दपु िेिनको भकु्तानी सिन 
िक्नेछन ्तथा कक्षा अवसि कशम्तमा डेढ घण्टाको हनुपुदयछ। प्रसत िेिनका 
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िासग दपुहजार रुपैंर्ा र कार्यपत्र तर्ारीका िासग एकहजार रुपैंर्ािम्म 
भकु्तानी गनय िवकनेछ। 

(ि)  गाउाँपासिका क्षेत्रभन्दा वावहरबाट प्रशिक्षक तथा स्रोत व्र्शक्त बोिाउनपुरेमा 
सनजिाप सनर्मानिुार आतेजाते र्ातार्ात िचय र दैसनक भत्ता तथा कार्यपत्र 
सनमायण र िेिन िञ्चािन भत्ता उपिव्ि गराइनेछ। 

(ग) तासिम/गोवष्ठ/िेसमनार/कार्यिािा जस्ता कार्यक्रममापानी तथा िाजाको 
िासग प्रसतव्र्शक्त प्रसतददन बढीमा तीनिर् पचाि रुपैंर्ा र िाना िवुाउनपुने 
अवस्था भएमा िाना वापत ्बढीमा पााँचिर् रुपैंर्ािम्म िचय गनय िवकनेछ। 

(घ) कार्यक्रममा िहभागीहरुका िासग तासिम/गोष्ठी मििन्द वापत ् िात कार्य 
ददनिम्मको िासगप्रसत िहभागी बढीमा दपुिर् पचाि रुपैंर्ाको तासिम/गोष्ठी 
मििन्द िामारी िररद गरी उपिब्ि गराउन िवकनेछ। 

(ङ) िंर्ोजक भत्ता प्रसतददन एक हजार रुपैंर्ा, िहर्ोगी भत्ता प्रसतव्र्शक्त पााँचिर् 
रुपैंर्ातथा ववववि िचय (प्रमाण पत्र,  िरिफाप, व्र्ानर आदद ७ कार्यददनको 
अनपुातमा) पााँच हजार रुपैंर्ािम्म िचय गनय िवकनछे। 

(च) िकेिम्म िरकारी छात्रा/छात्रवािमा विोबािको व्र्वस्था गनुयपनेछ।र्िका 
िासग घर भाडामा सिन पापने छैन। दैसनक भत्ता पाउने वाहेक व्र्शक्तगत 
पहिमा वाि वस्न ु परेमा प्रसत िहभागी दैसनक एकहजार रुपैंर्ाकादरिे 
आवाि भत्ता उपिव्ि गराउन िवकनेछ। 

(छ) पााँच वकिोसमटरभन्दा टाढाबाट आउनपुने िहभागीहरुिाप िावयजसनक 

र्ातार्ात वापतको िचय उपिव्ि हनुेछ। आवािीर् कार्यक्रममा एकपटकको 
मात्र आतेजाते िवुविा उपिब्ि गराइनेछ। 

(ज) प्रसतवेदकको पाररश्रसमक एक ददनको एकहजार रुपैंर्ाकोदरिे उपिव्ि 
गराउन िवकनेछ।प्रसतवेदन पेि गररिकेपसछ मात्र र्स्तो रकम भकु्तानी 
हनुेछ। प्रसत कार्यक्रम तीनहजार रुपैंर्ामा नवढ्ने गरी प्रसतवेदन तर्ारी िचय 
भकु्तानी ददन िवकनेछ।किैिे पसन दोहोरो िवुविा सिन पाउने छैन। 

(३) प्राववसिक वविेषज्ञ आवश्र्क पने वा िेिन िञ्चािन गने आिाभन्दा बढी ववषर् ववज्ञ 
बावहरबाट सिनपुने अवस्थामा वा आवािीर् रुपमा िञ्चािन गनुयपने कार्यक्रम 
कार्ायिर्बाट िोझै िञ्चािन गनय निवकने भएमा प्रचसित िावयजसनक िररद िम्बन्िी 
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कानून बमोशजमको प्रकृर्ाबाट िेवा िररद गरी तािीम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम 
िञ्चािन गनय िवकनेछ। 

पररच्छेद-८ 

पानी, सबजिुी, टेसिफोन तथा घरभाडा िम्बन्िी व्र्वस्था 
१४. पानी,  सबजिुी, टेसिफोन तथा घरभाडाः 

(१) कार्ायिर् तथा पदासिकारीिे पानी, ववजिुी2 टेसिफोन जस्ता िवुविाको प्रर्ोगमा 
समतव्र्वर्ता अपनाउन ुपनेछ। 

(२) कार्ायिर्िे पानी2 सबजिुी तथा टेसिफोनको ववि िमर्मै भकु्तानी गरी जररवाना 
नसतने र छुट िवुविा सिन ेव्र्वस्था समिाउन ुपनेछ। 

(३) कार्ायिर्को कामका बाहेक अनावश्र्क रुपमा सबजिुी र टेसिफोन प्रर्ोग गनुय 
हदैुन। 

(४) कार्ायिर् प्रर्ोजनका िासग बाहेक घरभाडामा सिइने छैन।कार्ायिर्माउपिब्ि 
स्थानिे नपगु हनुे अवस्थामा कारण िवहत कार्यपासिकाको सनणयर्बाट कार्ायिर्को 
कामको िासग घरभाडामा सिन ुपनेछ। 

(५) कार्ायिर्को िासग घरभाडामा सिनपुने अवस्थामा प्रचसित िावयजसनक िररद ऐन 
तथा िररद सनर्माविी बमोशजमको प्रवक्रर्ाबाट घरभाडामा सिइनेछ। 

पररच्छेद-९ 

िररद तथा शजन्िी व्र्वस्थापन 

१५. िररद िम्वन्िी व्र्वस्थाः 
(१) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत वा सनजिे तोकेको असिकृत कमयचारीको सिशित आदेि 

सबना किैिे कुनै माििामान िररद गनय, गराउन हुाँदैन। 

(२) माििामान िररद िम्बन्िी कारबाही िरुु गनुय अशघिररद एकाइिेिािाबाट आवश्र्क 
पने वस्तहुरुको माग िङ्किन गरी प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत वा सनजिे तोकेको 
असिकृतस्तरको कमयचारीबाट आवश्र्क पने वस्तहुरुको कूि मागस्वीकृत गराउन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको िररद मागमा देहार्का कुरा उल्िेि भएको हनु ुपनेछ: 

(क) माििामानको प्रकार, गणुस्तर, पररमाण िम्बन्िी वववरण, 
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(ि) माििामान आवश्र्क पने िमर्, 

(ग) िररदको अनमुासनत मूल्र्, र 

(घ) मूल्र् व्र्होररने स्रोत । 

(४) िररदको िासग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था नभप िररद कारबाही िरुु गनुय हुाँदैन। 

(५) कार्ायिर्िे िािारणतर्ा पेश्कीिाप सनरुत्िावहत गनुयपनेछ। पेश्की फर्छ्यौट नगरी 
दोहोर्ायएर पेश्की रकम ददइने छैन। पेश्की रकम िमर्मै फर्छ्यौट गनुय प्रत्रे्क 
कमयचारीको कतयव्र् हनुेछ। 

(६) िररदिम्बन्िीिम्पूणयव्र्वस्थािंघीर् िावयजसनकिररदऐन तथा सनर्माविी बमोशजम 
हनुेछ। 

 

१६. शजन्िी व्र्वस्थापन : 
(१)कार्ायिर्मा प्राप्त प्रत्रे्क शजन्िी िामारीको वगीकरण गरी िामानको वववरण र मूल्र् 

ििुाप महािेिा परीक्षकिे स्वीकृत गरेको ढााँचामा िगत तर्ार गरी असभिेि 
राख्नपुनेछ। 

(२) िािामा रहेको कुनै माििामान ममयत िम्भार गनुयपने भए िोको सिशित जानकारी 
उपर्ोगकतायिे प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिाप ददनपुनेछ। 

(3)गाउाँपासिकाको प्रत्रे्क िािातथावडा कार्ायिर्का प्रत्रे्क कोठामा भएका शजन्िी 
िामानको असभिेि िोही कोठामा टााँि गनुयपनेछ। 

(४) िचय भएर नजाने प्रत्रे्क शजन्िी िामरीमा शजन्िी िङ् केत नम्बर उल्िेि गनुयपनेछ। 

(५) आसथयकवषय िमाप्त भएको तीन मवहनासभत्र गतवषयको मौज्दात2 चािवुषयको 
िररद2हस्तान्तरण भप प्राप्त िामानको पररमाण र मूल्र् एवम्िामानको अवस्था 
(िबतु2ममयत गनुयपने2 सििाम गनुयपने र समन्हा गनुयपने) िोिी शजन्िी िािािे शजन्िी 
प्रसतवेदन तर्ार गनुयपनेछ। 

(६) उपदफा(५) बमोशजम तर्ार भएको प्रसतवेदनको आिारमा प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत 
वा सनजिे तोकेको असिकृत कमयचारीिे शजन्िी सनरीक्षण गरी रार् िझुाब िवहतको 
प्रसतवेदन प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिाप ददनपुनेछ। 
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(७)उपदफा(६) बमोशजमको प्रसतवेदन प्रमिुप्रिािकीर् असिकृतिे छिफिका िासग 
कार्यपासिकाको बैठकमा पेि गनुयपनेछ। 

(८)शजन्िी व्र्वस्थापन िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रचसित आसथयक कार्यववसि ऐन तथा 
सनर्माविी बमोशजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-१० 
ववववि 

१७. दघुयटना ववमािम्बन्िी व्र्वस्था:- दमकि, एम्बिेुन्ि, कार्ायिर्को िवारीिािन िञ् चािनको 
काममा तोवकएका कमयचारीको िासग कार्ायिर्िे दूघयटना बीमा गराउनेछ।  

१८. सनणयर् गरी िचय गनुयपनेः-कार्ायिर्िे स्वीकृत कार्यक्रम अन्तगयत कुनै कार्यक्रम2 तािीम2 
गोष्ठी आदद िञ्चािन गदाय िावयजसनक िररद तथा आसथयक कार्यववसि िम्बन्िी कानून 
बमोशजम असिकार प्राप्त असिकारीबाट सनणयर् गरेर मात्र िञ्चािन गनुय पनेछ। असिकारप्राप्त 
असिकारीको स्वीकृसत बेगर गरेको िचय भकु्तानी गररने छैन। 

१९. िारेजी र बचाउः(१) सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िचयको मापदण्ड, २०७६ र र्ि अशघ गाउाँ 
कार्यपासिकाको बैठकबाट पाररत सिरीजङ्घा गाउाँपासिका मोटरिाइकि प्रर्ोग मापदण्ड, 
२०७५ िाप िारेज गररएको छ। र,उक्त मापदण्ड बमोशजम भए गरेका कामकारवाहीहरु 
र्िै सनदेशिका बमोशजम भए गरेको मासननेछ। 

 

 

अनिूुची१ 

(सनर्म ९ को उपसनर्म (१)िाँग िम्बशन्ित) 
   मासिक इन्िन/ममयतिम्भार िचय     

 

क्र. 
िं. 

 

िवारीिािन 
इन्िन वापत ्

(सिटर) 

 

ममयतिम्भार 
िचय वापत ्

१ गाउाँपासिकाका अध्र्क्षिे प्रर्ोग गने चारपाङ्र ेिवारीिािन १२० सबि बमोशजम 
२ गाउाँपासिकाका उपाध्र्क्षिे प्रर्ोग गने चारपाङ्र े

िवारीिािन(प्रर्ोग गरेको िण्डमा मात्र) 

८० ० 

३ गाउाँपासिकाका प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे प्रर्ोग गने 
चारपाङ्र ेिवारीिािन(प्रर्ोग गरेको िण्डमा मात्र) 

६० ० 
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क्र.
िं. 

िवारीिािन ममयतिम्भार तथा इन्िन वापत ्
एकमषु्ट (मासिक रु.मा) 

४ वडा कार्ायिर्को नाममा रहेको मोटरिाइकि ५५००।०० 
५ गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्का कमयचारीिे प्रर्ोग गने 

मोटरिाइकि 
५५००।०० 

कार्ायिर्को काममा सनजी िवारी प्रर्ोग गने कमयचारी/पदासिकारीिाप मासिक दि सिटर इन्िन िवुविा उपिब्ि गराइनेछ। 
 

इन्िन/ममयत िचय तथा िवुविा पाउन ेआिारहरु2 

१. पदासिकारी र कमयचारीको िासग कार्ायिर्िे उपिब्ि गराएको वा आफ्नै गाडी वा मोटरिाइकि 
हनुपुनेछ। 

२. मवहनाभरी ववदामा रहेको अवस्थामा िो मवहनाको इन्िन उपिब्ि गराइने छैन। 

३. मासिक कोटा इन्िन/ममयतिम्भार िचय िोही मवहना सभत्र निगेमा अको मवहना थप हनुे छैन। 

४. दमकि2एम्बिेुन्ि र िरिफाइका िािन तथा प्राववसिक कमयचारीहरुिे प्रर्ोग गने मोटरिाइकिमा 
आवश्र्कता अनिुार थप इन्िन/ममयतिम्भार िचय उपिब्ि गराइनेछ। 

५. कार्ायिर्को िवारी िािन भएमा िसभयसिङ्गका िासग प्रत्रे्क तीन मवहनामा कार/शजपको िासग पााँच 
सिटर मोववि र प्रसत मोटरिापकि एक सिटर मोववि उपिव्ि हनुछे। 

६. उशल्िशित िीमाभन्दा कम रकमको सबि भपायप पेि हनु आएमा सबि बमोशजमको रकम मात्र 
भकु्तानी गररनछे। 
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