
 

 

 

 

 

  

लिख ुपिके गाउँिालिका 

स्थालिय राजित्र 

खण्ड ४                               संख्या १                              लिल िः२०७७/१२/०८ 

भाग-२ 

लिख ुपिके गाउँिालिका 

लिख ुपिके गाउँिालिका काययसञ् चािि लिदेशिकाका 2077 
 

लिख ुपिके गाउँिालिकाको कायय सञ् चािििाई प्रभावकारी बिाउि, उििव्ध स्रो  साधिको िररचािि एवं प्रयोगिा िारदेशकाय ा  
लि व्यपय ा र प्रभावकारर ा ल्याई आलथयक साुासि कायि गिय  था उत्िादेशिििुक  था प्रल फियकु्त क्षेत्रिा िगािी अलभवृपि 
गिय लिख ुपिके गाउँ काययिालिकािे यो लिदेशि काका जारी गरेको छ ।  

िररच्छेदेश- १ 

संकक्षप्त िाि र प्रारम्भ 

 

१. सकषक्षप्त िाि र प्रारम्भिः- 
(क) यो लिदेशि काकाको िाि “लिख ुपिके गाउँिालिकाको काययसञ् चािि लिदेशिकाका  २०७७” रहेको छ ।  

(ख) यो लिदेशि काका स्थािीय राजित्रिा प्रकाका  भएको लिल देेशकख िाग ुहिुेछ ।  

२. िररभाषा र व्याख्यािः- पवषय वा प्रसंगिे अको अथय ििागेिा यस लिदेशि काकािािः- 
(क) "कियचारी" भन्नािे गाउँ काययिालिकाको कायायियिा काययर  कियचारीिाई जिाउँछ ।  



(ख) "प्राासलिक खचय" भन्नािे  िब  भत्ता, बैठक भत्ता, िोााक, इन्धि, बीिा, कचयािाि  
काययाािा/ ालिि/गोष्ठी/सेलििार जस् ा काययक्रि  था अल लथ सत्कार खचय िगाय  हिु े  दैेशलिक खचय 
जिाउँछ ।  

(ग) "िदेशालधकारी" भन्नािे गाउँ काययिालिकाका िदेशालधकारीहरुिाई जिाउिे छ । सो ाव्देशिे गाउँ सभाका 
सदेशस्यहरुिाई सिे  जिाउँछ।   

(घ) "बैठक" भन्नािे गाउँसभा वा गाउँ काययिालिका वा पवषयग  सलिल हरु वा वडा सलिल  वा कुिै काििुी वा 
िील ग  ब्यवस्था बिोकजि गठठ  सलिल  वा काययदेशिहरुको बैठक सम्झि ुिदेशयछ । 

(ङ) "िन्त्रािय" भन्नािे सङ  घीय िालििा  था सािान्य प्राासि िन्त्रािय सम्झि ुिछय । 

 

  



िररच्छेदेश-२ 

बैठक भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था 
 

३. वैठकिः (1) गाउँिालिकािा हिुे बैठकिा सहभागीहरुिे सङ्घ  था प्रदेेशा काििुिा  ोपकएको अवस्थािा सोही बिोकजि 
र सङ्घ  था प्रदेेशा कािूििा ि ोपकएको अवस्थािा देेशहाय बिोकजि बैठक भत्ता  था अन्य सपुवधा िाउिछेि ्। 

(क) प्रचलि  कािूि  था वापषयक काययक्रि बिोकजि गठठ  सलिल  वा काययदेशिको बैठकका िालग िात्र वैठक 
भत्ता उििव्ध गराउि सपकिेछ । 

(ख) सलिल  वा काययदेशि गठि गदेशाय िै बैठक भत्ता  था खाजा सपुवधा उििब्ध गराउिे गरी लिर्यय भएको 
अवस्थािा िात्र बैठक भत्ता  था खाजा सपुवधा उििब्ध हिुेछ। कायायियिे काययसचुी  ोपकएको वा एजेण्डा 
पकटाि भएको पवषयिा िात्र बैठक राख्न ुिििछ । 

(ग) काययप्रकृल  अिसुार सकेसम्ि लि व्ययी हिुे गरी बैठक राख्न ुिििछ । 

(घ) सलिल  वा काययदेशिका कूि सदेशस्य बाहेक सो] सषख्याको बढीिा िचास प्रल ा िे हिु आउि ेसषख्यािा 
पवज्ञ  आिकन्त्र  सदेशस्य वा कियचारीिाई िात्र यस लिदेशि काका बिोकजि बैठक भत्ता उििब्ध गराइिछे।  

(ङ) न्यापयक सलिल को लियलि  बैठकिाई यस लिदेशि काकाको प्रयोजिका िालग बैठक िालििे छैि । 

(२) उिदेशफा (१) िा जिुसकैु कुरा िेकखएको भए ा िलि कायायिय सियिा बसेको बैठकको बैठक भत्ता उििब्ध 
गराइिे छैि।  

४. बैठक खचय सम्वन्धी ब्यवस्थािः (१) सलिल   था काययदेशिका िदेशालधकारी  था कियचारीहरुिे देेशहाय बिोकजि प्रल व्यकक्त 
बैठक भत्ता िाउिे छि ।  

(क) अध्यक्ष, उिाध्यक्ष र प्रिखु प्राासकीय अलधकृ को अध्यक्ष ािा हिुे बैठकिा प्रल  वैठक रु एकहजार िाँच 
सय 

(ख) अन्य िदेशालधकरी वा कियचारीको अध्यक्ष ािा हिुे बैठकिा प्रल  बैठक रु एकहजार देशईु सय    

(ग) यस लियििा जिुसकैु कुरा िेकखएको भए ािलि एक व्यकक्तिे एक ठदेशििा वढीिा देशईु वटा बैठकको िात्र 
बैठक भत्ता उििब्ध गराइिछे । 

(घ) बैठक भत्तािा लियिािसुार कर कट्टी हिुेछ ।  

(२) बैठकिा सहभागी व्यकक्तहरुको िािी  था खाजा खचय वाि  बढीिा प्रल  व्यकक्त देशईु सय िचास रुिैयाँ सम्ि 
खचय गिय सपकिे छ । 



िररच्छेदेश-३ 

खाजा  था अल लथ सत्कार खचय सम्बन्धी व्यवस्था 
 

५. खाजा खचयिः देेशहायको अवस्थािा स्थािीय  हका कियचारीिाई खाजा खचय उििव्ध गराउि सपकिेछ । 

(क)  कायायिय सियिा सम्िादेशि हिु िसक्ि ेभिी प्रिखु प्राासकीय अलधकृ िे  ोकेको लिठदेशयष्ट कािको िालग िात्र 
कायायिय सिय अकघ वा िलछ बैठक राख्न वा कायायियको अन्य काििा िगाउि सपकिछे । प्रिखु प्राासकीय 
अलधकृ को स्वीकृल  लबिा राकखएको बैठकको बैठक भत्ता, खाजा खचय भकु्तािी हिुे छैि।कायायिय सिय वाहेक 
ककम् िा देशईुघण्टा अल ररक्त सिय कायय गरेको अवस्थािा िात्र खाजा खचय गिय उििब्ध गराइिेछ।  

(ख) अल ररक्त सियिा काि गिुय ििि भएिा देेशहाय विोकजि खाजा  था खािा खचय उििब्ध गराउि वा सो बराबरको 
खािा  था खाजा खचय गिय सपकिछे । 

(१) सावयजलिक पवदेशाको ठदेशि भए प्रल ठदेशि प्रल व्यकक्त बढीिा छ सय रुिैंया ।  

(२) कायायिय खलु्िे ठदेशि भए प्रल ठदेशि प्रल व्यकक्त बढीिा  ीि सय रुिैंया । 

(३) आठ घण्टा भन्देशा बढी अवलध लिरन् र बैठक बसेको अवस्थािा खाजा खचयिा थि िचास प्रल ा  सम्ि 
भकु्तािी गिय सपकिेछ।  

(ग) न्यापयक सलिल को बैठक बसेको ठदेशि न्यापयक सलिल का सदेशस्या  था सहभागी कियचारीहरुिे देशफा ४ को 
उिदेशफा (२)बिोकजि खाजा खचयको सपुवधा िाउिे छि ्।  

(घ) यस देशफािा जिुसकैु कुरा िेकखएको भए ािलि रासि वाि को सपुवधा लिएका वा बैठक भत्ता प्राप्त गरेका 
कियचारीिे खाजा खचयिाउिे छैि । 

६ अल लथ सत्कार: अल लथ सत्कार सम्बन्धी व्यवस्था काययिालिकािे  ोके बिोकजि हिुेछ ।   



िररच्छेदेश ४ 

दैेशलिक भत्ता  था भ्रिर् खचय सम्वन्धी व्यवस्था 
 

७ दैेशलिक भत्ता  था भ्रिर् खचयिः कियचारीिे सङ्घीय कािूि बिोकजिको देशरिा दैेशलिक  था भ्रिर् भत्ता िाउिछेि ् । 
जिप्रल लिलधको दैेशलिक  था भ्रिर् भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेेशा कािूि बिोकजि हिुेछ। दैेशलिक  था भ्रिर् भत्ता 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था देेशहाय बिोकजि हिुेछिः 

(१) साधारर् या गाउँिालिकाका िदेशालधकारी/कियचारी सम्वकन्ध  कािको िालग पफल्डिा खपटि ु खटाउि ुिदेशाय 
वा अिगुिि  था सिुरीवेक्षर् गिुय िदेशाय भ्रिर् आदेेशा स्वीकृ  गराएर िात्र जाि ुिििछ ।स्वीकृ  भ्रिर् 
आदेेशा लबिा भ्रिर् खचय  था दैेशलिक भत्ता भकु्तािी गररि ेछैि।  

(२) देेशहायका िदेशालधकारीिे भ्रिर् वा काजको उद्दशे्य  अवलध र भ्रिर् गिि साधि  ोकी भ्रिर् आदेेशा स्वीकृ  
गिय सक्िेछि।  

(क) प्रिखु प्राासकीय अलधकृ  – ७ ठदेशिसम्ि आफै र सोभन्देशा बढी अवलधको अध्यक्ष   

(ख) प्रिखु प्राासकीय अलधकृ  बाहेकका अन्य कियचारीहरु  –प्रिखु प्राासकीय अलधकृ  । 

(३) प्रिखु प्राासकीय अलधकृ को सा  ठदेशि भन्देशा बढी अवलधको गाउँ क्षेत्रबापहरको भ्रिर् गिुय ििि अवस्थािा 
अध्यक्षबाट स्वीकृ  गराई संघीय िालििा  था सािान्य प्राासि िन्त्रािय  था प्रदेेशाको प्रिखु सकचविाई 
जािकारी ठदेशििुििछ ।  

(४) िदेशालधकारी  था कियचारीको पवदेेशा भ्रिर् सम्वन्धी व्यवस्था सष घीय कािूि बिोकजि हिुेछ ।  

(५) कायायियको कािको कािकािािा बास बस्ि ेगरी कायायिय रहेको स्थािबाट कम् ीिा देशस पकिोलिटर 
बापहरको क्षेत्रिा भ्रिर् वा काजिा खपटएको कियचारीहरुिे िेिाि सरकारिे  ोकेको देशर र प्रपक्रया 
बिोकजिको दैेशलिक भत्ता  था भ्रिर् खचय िाउिेछि ्। 

 र  िदेशालधकारी  था कियचारीिे भ्रिर् गदेशाय सरकारी सवारी साधि प्रयोग भएको अवस्थािा या ाया  
खचय िाईिे छैि । सावयजलिक सवारी साधििा भ्रिर् गिुय िरेिा प्रचलि  भाडादेशर बिोकजिको रकि 
उििव्ध गराईिे छ । 

(६) भ्रिर् खचय सम्वन्धी फरफारक गिय वा भकु्तािी िाग गदेशाय अलिवायय रुििा भ्रिर् प्रल वेदेशि कायायियिा 
िेा गिुय िििछ । 

(७) सा  ठदेशि भन्देशा बढी अवलधको िालग िदेशालधकारी वा कियचारीिाई भ्रिर् वा काज खटाउि ुििि भएिा 
भ्रिर् आदेेशा स्वीकृ  गिि िदेशालधकारीिे त्यसको स्िष्ट कारर् खोिी आफूभन्देशा एक  ह िालथको 
अलधकारीको स्वीकृल  लिई भ्रिर् आदेेशा स्वीकृ  गिुय िििछ। 

(८) सरकारी खचयिा भ्रिर् गिि िदेशालधकारी वा कियचारीिे सम्भव भएसम्ि पकफाय ी र कि खकचयिो बाटो वा 
सवारी साधि प्रयोग गरी भ्रिर् गिुयिििछ । 

(९) दैेशलिक भ्रिर् भत्ता उिभोग गिि कियचारीिे दैेशलिक भत्ता उिभोग गरेको अवलधभर पफल्ड भत्ता वा अन्य 
कुिै पकलसिको भत्ता िाउि ेछैि । 

(१०) कुिै िदेशालधकारी वा कियचारीिे भ्रिर् वा काजिा रहेको अवलधिा लबदेशा बसेिा त्यसरी लबदेशािा बस्देशाको 
अवलधिा लिजिे यस काििु बिोकजि िाउि ेदैेशलिक भत्ता, भ्रिर् खचय िाउिे छैि । 



(११) भ्रिर्िा खपटिे िदेशालधकारी  था कियचारीको भ्रिर् अलभिेख खा ा कायायियिे  व्यवकस्थ  रुििा राख्न ु
िििछ ।  

(१२) यस देशफािा अन्यन्त्र जिुसकैु कुरा िेकखएको भए ािलि स्थािीय  हका िदेशालधकारी  था कियचारीको 
भ्रिर् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था िेिाि सरकारको भ्रिर् खचय लियिाविी बिोकजि हिुछे ।  

िररच्छेदेश-५ 

िारवहि  था ईन्धि सपुवधा सम्बन्धी व्यवस्था 
 

८ िारवहि सपुवधािः- 

(१) कायायियिा उििब्ध सवारी साधि कियचारीको कजम्िेवारी र लिजहरुिे सम्िादेशि गिुयििि कायय चािको आधारिा 
सिन्यापयक रुििा उििब्ध गराउिे कजम्िेवारी प्रिखु प्राासकीय अलधकृ को हिुेछ।प्रिखु प्राासकीय अलधकृ िे 
कायायियको िाििा रहेको  था भाडािा लिई वा अन्य कुिै  ररकािे कायायियिे प्रयोगिा ल्याएको सवारी साधि 
सरकारी कािको िालग िात्र प्रयोगिा ल्याउि ेव्यवस्था लििाउि ुिििछ । 

(२) कायायियिे प्रिखु प्राासकीय अलधकृ िाई कायायियको कािको प्रयोजिको िालग उििब्ध भए सम्ि एक 
चारिाष र ेसवारी साधि उििव्ध गराउिे छ । 

(३) कायायियिा सवारी साधिको उििव्ध ा िभएिा आलथयक वषयको प्रारम्भिै िािदेशण्ड  य गरी कायायियिे न्यूि ि 
िूल्यिा कजि/कार भाडािा लिि सक्िेछ।  

(४) कायायियका िहाााखा/ााखा प्रिखुिाई कायायियबाट उििब्ध भएसम्ि सवारी साधिको व्यवस्था गररिेछ । 

(५) कुिै िदेशालधकारी वा कियचारीिे सरकारी सवारी साधि कायायियको काि बाहेक अन्य प्रयोजििा प्रयोग गिय 
िाइि े छैि। सरकारी सवारी साधिको पहफाज  गरी सरुकक्ष  राख्न ु सम्वकन्ध  सवारी साधि बझुी लिि े
कियचारीको कजम्िेवारी हिुेछ । सावयजलिक पवदेशाको ठदेशि कायायियबाट उििब्ध गराइएको सवारी िास लबिा 
कायायियको सवारी साधि सञ् चािि गिय िाइिे छैि ।  

(६) कायायियिे काििु बिोकजि सवारी साधिको राजस्व ल िि,  लबिा गिि, प्रदूेशुुषर् जाँच गरी सवारी साधि चसु्  
देशरुुस्  राख्न ेव्यवस्था लििाउिेछ। 

(७) सरकारी सवारी साधि प्रयोग गिि र सरकारी काििा लिकज सवारी साधि प्रयोग गिि कियचारीिाई लिजिे प्रयोग 
गरेको सवारी साधिको िालग ििय  सम्भार बाि को रकि भकु्तािी काययिालिकाको लिर्यय बिोकजि हिुेछ।  

(८) सरकारी सवारी साधििा लिजी िम्वर प्िेट राख् ि िाइि ेछैि । 

९ इन्धि सपुवधािः 
(१) सरकारी  था लिजी सवारी साधि प्रयोग गरी लियलि  रुििा कायायियिा आउि ेकियचारीिाई काययिालिकाको 

लिर्यय बिोकजिको इन्धि सपुवधा उििब्ध हिुछे । 

(२) लिजी सवारी साधि प्रयोग गिि ]{  कियचारीहरुिे इन्धि सपुवधा लिि चाहेिा आफुिे प्रयोग गरेको सवारी साधिको 
ब्िू बकुको छायाँप्रल  र सवारी चािक अििुल ित्र प्रल लिपि अलिवायय रुििा कायायियिा िेा गिुय िििछ 
।ब्िूबकुको र सम्बकन्ध  कियचारीको िाििा रहेको सवारी चािक अििुल ित्रको  छायाँप्रल  िेा िगरे सम्ि 
इन्धि वाि को सपुवधा उििब्ध गराइि ेछैि ।  

(३) कायायियिे इन्धि सपुवधा पव रर्को अलभिेख अद्यावलधक गरी राख्न ुिििछ । 

१० सवारी साधि सम्वन्धी अन्य व्यवस्थािः   



(१) सवारी साधिको सपुवधा प्राप्त गिि वा उििव्ध गराउि ु ििि िदेशालधकारी  था कियचारीिाई कायायियिा 
उििब्ध सवारी साधि प्रयोग गिि व्यवस्था लििाइिछे।कायायियिा सवारी साधि उििब्ध िभएको अवस्थािा 
काययिालिकाको लिर्यय बिोकजि हिुेछ ।  

 

(२) कायायियका सवारी साधि लियलि  रुििा ििय  सम्भार गरी चाि ुहाि िा राख्निुििछ । कायायियबाट िया ँ
सवारी साधि खररदेशिाई लिरुत्साहि गररिेछ। कायायियिे ियाँ सवारी साधि खररदेश गिुय िदेशाय आवश्यक ा र 
औकचत्य ा सिे िाई ध्याि ठदेशइिेछ ।  

 

िररच्छेदेश-६ 
सञ् चार  िोााक  प्रोत्साहि भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था 

 

११ स्थािीय  हका िदेशालधकारीको सञ् चार  िोााक   था अन्य भत्ता: स्थािीय  हका िदेशालधकारीको सञ्चार  िोााक   था 
अन्य भत्ता प्रदेेशा काििुिा भए विोकजि हिुेछ । 

१२ ित्रिलत्रका  था सञ् चार सपुवधािः 
(१) कायायियिे िदेशालधकारी  था कियचारीिाई स्रो को उििब्ध ा हेरी  ित्रिलत्रका खररदेश गरी उििव्ध 

गराउि सक्िछे । 

(२) प्रिखु प्राासकीय अलधकृ िाई िालसक देशईु हजार रुिैयाँिा िबढाई सञ् चार सपुवधा वाि को रकि वा 
िोबाइि ररचाजयको सपुवधा उििब्ध गराइिछे । 

(३) कायायियवाट उििव्ध भएको सञ् चार खचय कायायियको प्रायोजिको िालग िात्र प्रयोग गिुयिििछ । 

१३ िोााक भत्ता: स्थािीय  हका कियचारीिाई प्रत्येक वषयको चैत्र िपहिािा िोााक भत्ता वाि  िेिाि सरकारका 
कियचारीिे िाए सरहको रकि उििब्ध गराइिेछ ।  

 

िररच्छेदेश-७ 
 ालिि/गोपष्ठ/सेलििार/काययाािा संचािि 

 

१४  ालिि/गोपष्ठ/सेलििारिः  

(१) वापषयक काययक्रि  था वजेटिा सिावेा भएका   ालिि/गोपष्ठ/सेलििार जस् ा काययक्रिहरु उििब्ध भएसम्ि 
सरकारी हििा िै सञ्चािि गररिेछ। 

(२) स्वीकृ  वापषयक काययक्रि अन् गय  सञ्चािि हिु ेकाययक्रििा प्रकाक्षक, स्रो  व्यकक्त  सहभागी  था काययित्र 
प्रस्  ु क ायको िाररश्रलिक भकु्तािी देेशहाय बिोकजि हिुछे; 

(क)  प्रकाक्षक  था काययित्र प्रस्  ुक ायिे दैेशलिक देशईु सेसिको भकु्तािी लिि सक्िछेि ् था कक्षा अवलध 
ककम् िा डेड घण्टाको हिुिुदेशयछ ।प्रल  सेसि रु देशईुहजार रुिैया र काययित्र  यारी रु एक 
हजारसम्ि भकु्तािी गिय सपकिेछ। 



(ख) काययक्रि संचािि गिि स्थािीय  हभन्देशा वापहरबाट प्रकाक्षक  था स्रो  व्यकक्त बोिाउििुरेिा 
लिजिाई लियिािसुार आ ेजा े या ाया  खचय र दैेशलिक भत्ता  था काययित्र लििायर् र सेसि सञ्चािि 
भत्ता उििव्ध गराईिे छ । 

(ग)  ालिि/गोपष्ठ/सेलििार/काययाािा जस् ा काययक्रििा  िािी  था खाजाको िालग प्रल व्यकक्त प्रल ठदेशि 
बढीिा  ीिसय िचास  रुिैयाँ र खािा खवुाउििुिि अवस्था भए खािा बाि  बढीिा िाचँ सय रुिैया ँ
सम्ि खचय गिय सपकिछे । 

(घ)  काययक्रििा सहभगीहरुका िालग  ालिि/गोष्ठी िसिन्देश बाि  सा  कायय ठदेशि सम्िको िालग  प्रल  
सहभागी बढीिा देशईु सय िचासको  ालिि/गोष्ठी िसिन्देश सािारी खररदेश गरी उििब्ध गराउि 
सपकिछे । 

(ङ) संयोजक भत्ता प्रल ठदेशि एक हजार, सहयोगी भत्ता प्रल व्यकक्त िाचँसय  था पवपवध खचय (प्रिार् ित्र,  

सरसफाई, व्यािर आठदेश ७ काययठदेशिको अििुा िा ) िाचँ हजार सम्ि खचय गिय सपकिेछ । 

(च)  सकेसम्ि सरकारी छात्रा/छात्रवासिा वसोबासको  व्यवस्था गिुय िछय । यसका िालग घर भाडािा 
लिि िाईिे छैि । दैेशलिक भत्ता िाउिे वाहेक व्यकक्तग  िहििा वास वस्ि ुिरेिा प्रल  सहभालग 
दैेशलिक एक हजारका देशरिे आवास भत्ता उििव्ध गराउि सपकिेछ । 

(छ) िाँच पकिोलिटर टाढाबाट आउि ुििि सहभागीहरुिाई सावयजलिक या ाया  बाि को खचय उििव्ध 
हिुेछ । आवासीय काययक्रििा एकिटकको िात्र आ ेजा े सपुवधा उििब्ध गराइिे छ । 

(ज) प्रल वेदेशकको िाररश्रलिक एक ठदेशिको एक हजारको देशरिे उििव्ध गराउि सपकिेछ ।प्रल वेदेशि िेा 
गररसकेिलछ िात्र यस् ो रकि भकु्तािी हिुछे । प्रल  काययक्रि  ीि हजारिा िवढ्िे गरी प्रल वेदेशि 
 यारी खचय भकु्तािी ठदेशि सपकिेछ ।कसैिे िलि देशोहोरो सपुवधा लिि िाउिछैेि । 

(३) प्रापवलधक पवाेषज्ञ आवश्यक ििि वा सेसि सञ्चािि गिि आधाभन्देशा बढी पवषय पवज्ञ बापहरबाट लिि ुििि 
अवस्थािा वा आवासीय रुििा सञ्चािि गिुयििि काययक्रि कायायियबाट सोझै  सञ्चािि गिय िसपकिे भएिा 
प्रचलि  सावयजलिक खररदेश सम्बन्धी कािूि बिोकजिको प्रकृयाबाट सेवा खररदेश गरी  ािीि गोष्ठी जस् ा 
काययक्रि सञ्चािि गिय सपकिेछ। 

 

िररच्छेदेश-८ 

िािी, लबजिुी, टेलिफोि  था घरभाडा सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१५ िािी,  लबजिुी, टेलिफोि  था घरभाडा 
(१) कायायिाय  था िदेशालधकारीिे िािी,  पवजिुी  टेलिफोि जस् ा सपुवधाको प्रयोगिा लि व्यपय ा अििाउि ु

िििछ । 

(२) कायायियिे िािी  लबजिुी  था टेलिफोिको पवि सियिै भकु्तािी गरी जररवािा िल िि र छुट सपुवधा लिि े
व्यवस्था लििाउि ुिििछ । 

(३) कायायियको कािका बाहेक अिावश्यक रुििा लबजिुी र टेलिफोि प्रयोग गिुय हदैुेशि । 

(४) कायायिय प्रयोजिका िालग बाहेक घरभाडािा लिइि े छैि।कायायियिा उििब्ध स्थाििे ििगु हिु े
अवस्थािा कायायियको कािको िालग घरभाडािा लिि ुिििछ। 



(५) कायायियको िालग घरभाडािा लिि ुििि अवस्थािा प्रचलि  सावयजलिक खररदेश ऐि  था खररदेश लियिाविी 
बिोकजिको प्रपक्रयाबाट घरभाडािा लिइिेछ। 

िररच्छेदेश- ९ 

खररदेश  था कजन्सी व्यवस्थािि 

 

१६ खररदेश सम्वन्धी व्यवस्था : 
(१) प्रिखु प्राासकीय अलधकृ  वा लिजिे  ोकेको अलधकृ  कियचारीको लिकख  आदेेशा लबिा कसैिे कुिै िािसािाि 

खररदेश गिय, गराउि हुँदैेशि । 

(२) िािसािाि खररदेश सम्बन्धी कारबाही ारुु गिुय अकघ खररदेश एकाइिे िहाााखा, ााखाबाट आवश्यक ििि 
वस् हुरुको िाग सङ्किि गरी प्रिखु प्राासकीय अलधकृ  वा लिजिे  ोकेको अलधकृ  कियचारीबाट आवश्यक 
ििि वस् हुरुको कूि िाग स्वीकृ  गराउि ुिििछ । 

(३) उिदेशफा (२) बिोकजिको खररदेश िागिा देेशहायका कुरा उल्िेख भएको हिु ुिििछ: 

(क) िािसािािको प्रकार, गरु्स् र, िररिार् सम्बन्धी पववरर्, 

(ख) िािसािाि आवश्यक ििि सिय, 

(ग) खररदेशको अििुालि  िूल्य, र 

(घ) िूल्य व्यहोररिे स्रो  । 

(४) खररदेशको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था िभई खररदेश कारबाही ारुु गिुय हुदैँेशि । 

(५) कायायियिे साधारर् या िेश्कीिाई लिरुत्सापह  गिुयिििछ । िेश्की फर्छ्यौट िगरी देशोहोयायएर िेश्की रकि 
ठदेशइिे छैि । िेश्की रकि सियिै फर्छ्यौट गिुय प्रत्येक कियचारीको क यव्य हिुेछ। 

(६) खररदेश सम्बन्धी सम्िूर्य व्यवस्था सावयजलिक खररदेश ऐि २०६३  था लियिाविी बिोकजि हिुेछ । 

 

१७ कजन्सी व्यवस्थािि : 
(१) कायायियिा प्राप्त प्रत्येक कजन्सी सािरीको वगीकरर् गरी सािािको पववरर् र िूल्य खिुाई िहािेखा िरीक्षकिे 

स्वीकृ  गरेको ढाँचािा िग   यार गरी अलभिेख राख्निुििछ l 

(२) िहाााखा/ााखािा रहेको कुिै िािसािाि ििय  सम्भार गिुयििि भए सोको लिकख  जािकारी उियोगक ायिे 
प्रिखु प्राासकीय अलधकृ िाई ठदेशििुििछ । 

(3) स्थािीय  हको प्रत्येक ााखा/ िहाााखा  था वडा कायायियका प्रत्येक कोठािा भएका कजन्सी सािािको 
अलभिेख सोही कोठािा टाँस गिुयिििछ । 

(४) खचय भएर िजािे प्रत्येक कजन्सी सािरीिा कजन्सी सष के  िम्बर उल्िेख गिुयिििछ । 



(५) आलथयक वषय सिाप्त भएको ३ िपहिा लभत्र ग वषयको िौज्देशा   चाि ु वषयको खररदेश  हस् ान् रर् भई प्राप्त 
सािािको िररिार् र िूल्य एवि ्सािािको अवस्था (सब ु  ििय  गिुयििि  लििाि गिुयििि र लिन्हा गिुयििि) 
खोिी कजन्सी ााखािे कजन्सी प्रल वेदेशि  यार गिुयिििछ । 

(६) उिदेशफा (५) बिोकजि  यार भएको प्रल वेदेशिको आधारिा प्रिखु प्राासकीय अलधकृ  वा लिजिे  ोकेको 
अलधकृ  कियचारीिे कजन्सी लिरीक्षर् गरी राय सझुाब सपह को प्रल वेदेशि प्रिखु प्राासकीय अलधकृ िाई 
ठदेशििुििछ । 

(७) उिदेशफा (६) बिोकजिको प्रल वेदेशि प्रिखु  प्राासकीय अलधकृ िे छिफिका िालग काययिालिकाको बैठकिा 
िेस गिुयिििछ । 

(८) कजन्सी व्यवस्थािि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलि  आलथयक काययपवलध ऐि  था लियिाविी बिोकजि हिुेछ l 

िररच्छेदेश १० 
                                         पवपवध 

 

१८  देशघुयटिा पविा व्यवस्था:- देशिकि, एम्बिेुन्स र िगरबस सञ् चाििको काििा  ोपकएका कियचारीको िालग 
कायायियिे दूेशघयटिा बीिा गराउिेछ।  

१९ लिर्यय गरी खचय गिुय ििि- कायायियिे स्वीकृ  काययक्रि अन् गय  कुिै काययक्रि   ािीि  गोष्ठी आठदेश सञ्चािि गदेशाय 
सावयजलिक खररदेश  था आलथयक काययपवलध सम्बन्धी कािूि बिोकजि अलधकारप्रिाप्त अलधकारीबाट लिर्यय गरेर िात्र 
सञ्चािि गिुय िििछ। अलधकारप्राप्त अलधकारीको स्वीकृल  बेगर गरेको खचय भकु्तािी गररिे छैि।  

 

 

                                                                       आज्ञािे  
                                                                      कृष्र् िौडेि 

प्रिखु प्राासपकय अलधकृ  


