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गलु्मीदरबार गाउँपालिका 

 

 

 खण्ड :३  संख्या :६     साउन ३२ गते, आईतबार, २०७७  

भाग-२ 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको सार्वजलनक खर्व लमतव्यययता सम्बन्धी  लनदेशिका, २०७७ 
 

कायवपालिकाबाट स्र्ीकृत लमलत : २०७७।०४।३२ 
प्रस्तार्ना  
यस गाउँपालिकाको आन्तररक स्रोत अन््यनै  न्यनन भकको ताा ााि यर्् र् माामाररको ुपपमा ैै लिकको 
कोरोना भाईरस (कोलभड-१९) संक्रमण लनयन्रण ताा रोकाामको िालग भक गरेका प्रयासाुपको कारणिे 
अावतन्रमा गशम्भर असर परेको अर्स्ाा यर्द्यमान राेको छ । नेपाि सरकार ताा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त 
ानुे राज् र् रकम समेत गत र्र्वको अनमुान गरेकोमा कम प्राप्त भकको कारण समेतिे पालिकाको समग्र 
आय कम भकको र व्यय गनुवपने क्षेरको र्यृि भकको अर्स्ाा राेको छ । पालिकामा सिुासन, पारदशिवता 
कायम गदै सार्वजलनक खर्वमा ाप लमतव्यययता ल्याउन नेपाि सरकारिे यर्.सं. २०७५।०१।२६ मा 
जारी गरेको मागवदिवन ताा सभाबाट स्र्ीकृत नीलतगत मागवदिवनिाई आधार मानी  स्ाानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दैा १०२ ताा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको प्रिासकीय कायवयर्लध (लनयलमत गने) ऐन, 

२०७६ को दैा (४) बमोशजमको अलधकार प्रयोग गरी गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे यो लनदेशिका तयार 
गरी जारी गरेको छ ।  
 

१. संशक्षप्त नाम, प्रारम्भ र पररभार्ा : 

(क) यो लनदेशिकाको नामः “गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको सार्वजलनक खर्व लमतव्यययता सम्बन्धी लनदेशिका¸२०७७” 

राेकोछ । 

(ख) यो लनदेशिका २०७७ श्रार्ण १ गते देशख िाग ुानुेछ । 

(ग) यो लनदेशिका गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाट गररने खर्व प्रयोजनमा िागाुनुेछ। 

 

      स्ाानीय राजपर 
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२. पररभार्ाः यर्र्य र्ा प्रसंगको अको अाव निागेमा यस लनदेशिकामा, 
(क) “लनदेशिका”  भन्नािे "सार्जवलनक खर्व लमतव्ययी लनदेशिका २०७७” भने्न बझु्नपुछव । 

(ख) “गाउँपालिका” भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदवछ । 

(ग) “पदालधकारी” भन्नािे अध्यक्ष र उपाध्यक्षिाई बझुाउँदछ ।  

(घ) "जनप्रलतलनलध" भन्नािे अध्यक्ष¸ उपाध्यक्ष¸ र्डाध्यक्ष,  कायवपालिकाका सदस्य समेतिाई सम्झन ुपदवछ । यो 
िब्दिे गाउँ सभाका सदस्य समेतिाई जनाउने छ । 

(ङ) “कमवर्ारी” भन्नािे प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत समेतका गाउँपालिकाका सबै  कमवर्ारी सम्झन ुपदवछ । 

(र्) "पाटी" भन्नािे सार्वजलनक खररद प्रकृयाको िालग गाउँपालिकामा सनशर्कृत ैमव/संस्ाा/व्यर्सायीिाई सम्झन ु
पछव । 

(छ) "िाखा प्रमखु" भन्नािे गाउँपालिकाका यर्लभन्न िाखाको प्रमखुिाई बझु्न ुपदवछ । 

३. उदाारणीय ुपपमा प्रस्ततु ानुःे सबै  जनप्रलतलनलध ताा कमवर्ारीाुपिे सदार्ारयकु्त असि व्यर्ाार अर्िम्र्न गरी 
समाजमा उदाारणीय बने्न । 

४. लमतव्ययीता अपनाउन े : पालिकाका सबै  जनप्रलतलनलध ताा कमवर्ारीाुपिे सार्वजलनक खर्व गदाव आर््यकता 
औशर््यताको आधारमा आलावक अनिुासन कायम गरी लमतव्ययी ुपपमा खर्व गने व्यर्स्ाा लमिाउन ुपनेछ । 

५. सम्पशि ताा साधन मेशिनरी उपकरण ममवत सम्भार सम्बन्धी : (१) यन्र उपकरण ताा अन्य सामग्रीाुपको 
समयमै  ममवत संभार गरी र्ाि ुअर्स्ाामा राने  े। ममवत संभार नानुे यन्र उपकरण र सामग्रीाुप लििाम यर्क्री 
र्ा उपयकु्त तररका अपनाई ाटाउने । 

(२) कायावियका ैोटोकपी र यप्रन्टरमा कायटवजको मसी सयकक पछी टोनर ररयैि गनुवपनेछ टोनर ररयैि गरेर 
संर्ािन गनव नसयकने अर्स्ाा भकमा सनर्ना प्रयर्लध िाखाको लसैाररसमा  उक्त कायटवज शजन्सी िाखामा बझुाई 
नयाँ लिन सयकनछे ।  

(३) कायावियका पार्र व्याकअप¸ कम््यटुर¸ यप्रन्टर¸ ैोटोकपी¸ इन्टरनेट र नेटर्यकव ङ्ग सम्बन्धीका सामान्य 
समस्यााुप सनर्ना प्रयर्लध िाखाबाट समाधान गने व्यर्स्ाा लमिाईनेछ । 

(४) सनर्ना प्रयर्लध िाखाबाट समाधान ानु नसकेमा कारण सयात प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत समक्ष पेि गरी 
लनदेिन अनसुार ममवत संभार गने व्यर्स्ाा लमिाईनेछ ।  

६. सम्पशिको उपयोग र संरक्षण : (१) गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको स्र्ालम्र्मा राेका जग्गा, भर्न िगायतका 
संरर्नाको व्यर्शस्ात अलभिेख राखी अलधकतम उपयोग गने व्यर्स्ाा लमिाउने । पालिका लभर राेका सार्वजलनक 
खािी जलमनको उशर्त व्यर्स्ाापन गरी आय आजवनको संभाव्यता पयाल्याउने । 

  (२) शजन्सी िाखािे गाउँपालिकाको खर्व भकर जाने र नजाने सम्पनणव सम्पिीाुपको पालिकाको कम््यटुराईज्ड 
शजन्सी व्यर्स्ाापन प्रणािीमा अलभिेशखकरण गनुवपनेछ । अलभिेशखकरण गदाव खर्व भकर नजाने सामग्रीाुपको 
ैोटो सयातको यर्स्ततृ यर्र्रण प्रयर्ष्ट गराउन ुपनेछ ।   

(३) खर्व भकर जाने र नजाने सबै  सामग्रीाुपको (खररद आदेि¸ दाशखिा प्रलतरे्दन र माग ैारम) शजन्सी 
व्यर्स्ाापन प्रणािीमा अलनर्ायव प्रयर्ष्टी गरेर मार भकु्तानीको प्रकृया अगालड बढाउन ुपनेछ ।  

(४) धेरै  परुानो र काम नगने प्रकृलतका सामग्रीाुप आर््यक प्रकृया परुा गरी लििामी गनुवपनेछ । 
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७. सार्वजलनक खररद सम्बन्धमा : गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको कायाविय अन्तगवत यर्लभन्न िाखा ताा लनकायाुपमा 
जनुसकुै  सामग्रीाुप खररद गदाव लमतव्यती¸ पारदिी र आलावक अनिुासन कायम ानुे गरी खररद सलमलतको लनणवय 
गरेर मार गररनेछ । परुानो सामग्री प्रयोग गनव नसयकन ेभकमा मार लििामीको प्रकृया परुा गरी नयाँ सामग्री 
खररद गनुवपनेछ । शजन्सी प्रमखुिे खररद सलमलतको लनणवय रे्गरका सामग्रीाुप दाशखिा नगने र िेखा प्रमखुिे 
खररद सलमलतको लनणवय रे्गरका सामग्रीाुप भकु्तानी नददन ेव्यर्स्ाा लमिाउने यदी भकु्तानी ददइकको पाइकमा 
सम्बशन्धत िाखा र्ा कायाविय र िेखा प्रमखुबाट असिु उपर गररने । खररद गदाव लनम्नानसुार गने व्यर्स्ाा 
गने 

(१) ुप १ िाख सम्मको खररदमा खररद गनुवपने कारण र बजेट व्यर्स्ााको बेाोरा उल्िेख गरी सम्बशन्धत 
िाखाको सामान्य यट्पणी उठान गरी खररद आदेि/दाशखिा प्रलतरे्दन/माग ैारामको प्रकृया परुा गने ।  

(२) ुप १ िाख भन्दा माला ५ िाख सम्मको खररदमा खररद गनुवपने कारण र बजेट व्यर्स्ााको बेाोरा उल्िेख 
गरी सम्बशन्धत िाखाको यट्पणी उठान गने¸ सनर्ीकृत पाटीाुपिाई कोटेिन मागका िालग परार्ार गरी प्राप्त 
कोटेिनिाई अलनर्ायव दताव यकताबमा दताव गने । प्राप्त कोटेिनका आधारमा Comparative Chart तयार गरी 
सोाी र्ाटवमा सम्बशन्धत िाखािे सबै भन्दा कम कबोि गरेको पाटीसँग खररद गनव मनाशिर् देशखन्छ भनी राय 
पेि गने । सामाग्रीाुपको अर्स्ाा ाेरी खररद सम्झौता गने । सामाग्री प्राप्त भकपश्चात जनु िाखासँग सम्बशन्धत 
सामग्रीाो उक्त िाखािे सामग्रीको गणुस्तर रे्कजाँर् गरी प्रलतरे्दन पेि गरे प् र्ात शजन्सी िाखािे दाशखिा 
गरी भकु्तानीको प्रकृया अगालड बढाउने ।  

(३) ुप ५ िाख भन्दा माला ुप २० िाख सम्मको खररदमा खररद गनुवपने कारण र बजेट व्यर्स्ााको बेाोरा 
उल्िेख गरी सम्बशन्धत िाखाको यट्पणी उठान गने सााै  बजार भाउ शजल्िा दररेट¸पालिकाको दररेट िगायतका 
आधारमा मनल्य लनधावरण गरी िागत अनमुान तयार गने । लसिबन्दी दरभाउपर र्ा ई-टेण्डर कुन प्रकृयाबाट 
खररद गने ाो ? खररद सलमलतिे लनणवय गरी सार्वजलनक खररद लनयमार्िी बमोशजम डकुमेन्ट तयारी गरी खररद 
प्रस्तार् आव्ानको सनर्ना प्रकािन गने । प्राप्त प्रस्तार्ाुप खोिी मनल्याङ्कन सलमलतिे मनल्याङ्कन गने । सारभनत 
ुपपिे प्रर्ाभग्रााी आपनलतवकताव छनौट गरी छनौट भकको पाटीिाई लनयमानसुार खररद सम्झौता गनव परार्ार गने 
। सामाग्री प्राप्त भक पश्चात जनु िाखासँग सम्बशन्धत सामग्री ाो उक्त िाखािे सामग्रीको गणुस्तर रे्कजाँर् गरी 
प्रलतरे्दन पेि गरे प् र्ात शजन्सी िाखािे दाशखिा गरी भकु्तानीको प्रकृया अगालड बढाउने ।     

(४) ुप २० िाख भन्दा मालाको खररदमा अलनर्ायव ई-टेण्डर मा वै त खररद गने गरी उपदैा(३) बमोशजमको 
प्रकृयााुप परुा गने । 

परामिव खररद¸ लनमावण¸ स्र्ास््य सामग्री िगायतका अन्य खररदमा सार्वजलनक खररद लनयमार्िीमा भकको लसलिङ्ग 
अनसुार गनव सयकन े। 

८. आलावक साायता यर्तरण सम्बन्धी मापदण्ड : अलत यर्पन्न अिक्त, असााय व्यशक्तिे उपर्ार र्ा अन्य कुनै  
कारणिे .सायोग माग गरी अध्यक्ष समक्ष लनरे्दन ददककोमा स्र्ीकृत बजेटको अधीनमा राी अर्स्ाा ाेरी 
अलधकतम ुप. १०¸००० ।– (दि ाजार) भन्दा बढी नानु ेगरी मार आलावक साायता प्रदान गनव  सयकनेछ । 
र्ाढी, पयारो,  आगिागी जस्ता यर्पद्को कारण यपडीत पररर्ारिाई सम्बशन्धत र्डाको लसैाररस र प्रारी प्रलतरे्दन 
समेतको आधारमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत राेको सलमलतिे लनणवय गरी यर्पद् व्यर्स्ाापन 
कोर्बाट खर्व ाुँने गरी अलधकतम ुप २१०००।– (कक्काईस ाजार) सम्म मार राात सायोग उपिब्ध गराउन 
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सयकनछे । उक्त सायोग सम्बन्धी यर्र्रण यर्पद् व्यर्स्ाापन सलमलतको बै ठकबाट अनमुोदन गरी कायवपालिका 
बै ठकमा पेि गनुवपनेछ । 

९. इन्धनको उपयोग सम्बन्धमा :  इन्धनको देााय बमोशजम ानुे गरी लमतव्ययय ढंगिे उपयोग गररनेछ । 

(क) प्रर्लित नेपाि कानननमा तोयककका पदालधकारीाुपिाई उपिब्ध गराउने भनी पररमाण तोयकककोमा सोाी 
बमोशजम उपिब्ध गराउने । 

(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई मालसक ३० लि. पेट्रोि र्ा लडजि उपिब्ध ानुछे । 

(ग) सरकारी सर्ारी साधन अनालधकृत व्यशक्तिे प्रयोग नगने र कायावियको कामको िालग मार प्रयोग गनुवपने 
।  

(घ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई इन्धन खर्व र्ापत मालसक ुपपमा इन्धन कुपन उपिब्ध 
ानुेछ । शजल्िा बायार कायावियको कामको लसिलसिामा भ्रमण आदेि स्र्ीकृत गराई गकको अर्स्ाामा 
प्रमाशणत िगबकु ताा यर्ि बमोशजमको इन्धन र्ा यातायात खर्व उपिब्ध गराइनेछ । 

(ङ) पालिकाका िाखा प्रमखु¸ यैल्डमा खयटने प्रायर्लधक कमवर्ारी¸ र्डा सशर्र् र स्र्ास््य संस्ााका 
इन्र्ाजवाुपिाई देााय बमोशजम ानुे गरी गरी इन्धन सयुर्धा उपिब्ध गराइन ेछ । 

(१) कायावियको नाममा दताव भकको र्ा कमवर्ारीको लनजी सर्ारी साधन (यर्ि बकु र सर्ारी र्ािक अनमुती 
पर भकको) सर्ारी साधनमा ककमषु्ठ मालसक १० लिटर का दरिे । यसरी इन्धन सयुर्धा प्राप्त गने 
कमवर्ारीिे अलनर्ायव िगबकु भरी पेि गनुवपनेछ । 

(२) यर्ाान बेिकुा ताा कायाविय समयमा यैल्डमा खयटने गाउँपालिकाको प्रायर्लधक कमवर्ारी (इशन्जलनयर, सर् 

इशन्जलनयर, अलसस्टेन्ट सर् इशन्जलनयर, कृयर् ताा भेटनरी प्रायर्लधक) ाुपको ाकमा कालतवक  मसान्तसम्म प्रलत 
मयाना १५ लि. र मागव देशख आर्ाढ मसान्त सम्म मालसक २० लिटरका दरिे इन्धन उपिब्ध ानुेछ । 
र्डा कायावियको प्रायर्लधक कमवर्ारीिाई यैल्डमा खयटकको िगबकुको आधारमा मालसक ५ (पाँर्) लिटर 
इन्धन उपिब्ध गराईनेछ ।   

(३) काजमा खयटकको र्ा यर्दामा राेको र्ा अन्य कारणिे मयानामा १५ ददनभन्दा कम उपशस्ात भकको 
अर्स्ाामा इन्धन उपिब्ध ानुेछै न। 

(४) सम्बशन्धत मयानामा इन्धन सयुर्धा नलिकको अर्स्ाामा अको मयानामा अशघल्िो मयानाको ाप इन्धन 
सयुर्धा उपिब्ध गराईने छै न । 

(५) उपदैा (ङ) बााेकका अन्य कमवर्ारीाुपिाई आर््यकता र औशर््यताको आधारमा कायावियको 
कामकाजमा खयटकको अर्स्ाामा मालसक बयढमा ५ (पाँर्) लिटर इन्धन उपिब्ध गराउन सयकनेछ ।   

(६) उशल्िशखत बााेक ाप इन्धन उपिब्ध गराउन ुपरेमा ाप उपिब्ध गराउन ुपनावको कारण र ्यसबाट 
कायावियिाइ ानुे ै ाइदा समेत उल्िेख गरी स्पष्ट कारण खिुाई िाखा प्रमखुको राय सयात लसैाररस भकमा 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(७) सर्ारी संर्ािन र यैल्डमा जाँदाको र्खतको अलनर्ायव िगबकु भनुवपनेछ र यैल्ड प्रगती प्रलतरे्दन समेत 
बझुाउन ुपनेछ । 

१०. मेशिनरी र ैलनवलसङ्ग सम्बन्धी : कायाविय प्रयोजनको िालग कम््यटुर¸ यप्रन्टर र ैलनवर्रको न्यननतम 
आर््यकताको आधारमा व्यर्स्ाापन गने । आ नै िे प्रयोग गरेका कम््यटुर¸ यप्रन्टर ताा ैलनवर्राुपको उशर्त 
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प्रयोग गनुव सम्बशन्धत कमवर्ारीको दायय्र् ानुछे । यप्रन्टर प्रयोग गदाव नेटर्कव  सेयररङ्ग मा वै त प्रयोग गरी 
िाखामा ककर्टा यप्रन्टर राने गरी व्यर्स्ाापन गनुवपनेछ ।  

११. ममवत खर्वः ममवत खर्वमा देााय बमोशजम लमतव्यययता अपनाउन ुपनेछ । 

कायावियको नाममा राेकको मोटर साइकिको ममवत गनुवपदाव ममवत आदेि लिई ममवत सम्बन्धीको कायव 
गनुवपनेछ । ममवत आदेि यर्ना ममवत गरेको यर्ि पेि भकमा भकु्तानी गररनेछै न । ममवत खर्व भकु्तानी लनम्नानसुार 
ानुेछ ।  

र्ायर्वक ममवत खर्व खररद गरेको २ र्र्व अबलध नपगेुको भक अलधकतम ुप. ४०००¸ २ बर्व पगेुको तर ५ र्र्व 
नपगेुको भक अलधकतम ुप  ७०००। र ५ बर्व अर्लध पगेुको भक अलधकतम १००००। ताा कायावियर्ाट 
सर्ारी साधन प्राप्त नभै  लनजी सर्ारी प्रयोग गने कमवर्ारीको ाकमा ममवत खर्व र्ायर्वक ककमषु्ठ ुप ५०००।-– का 
दरिे उपिब्ध गराउन े(ममवत गरेको यर्ि पेि भकमा, र्ै र मयानामा) । ममवत गररसकेपछी  इन्धन सयुर्धा र्ा 
ममवत खर्व प्राप्त गनव उक्त सर्ारी साधन सम्बशन्धत कमवर्ारीिे नै  अलनर्ायव ुपपमा प्रयोग गररराेको ानुपुनेछ । 
शजन्सी िाखािे प्रयोगमा राेका सरकारी मोटरसाइकिाुप र ममवत संभार गरेका सर्ारी साधनाुपको िगत 
यर्र्रण तयार गरी प्रमाशणत गरेर राने  ुपनेछ । 

अन्य सर्ारी साधन ताा मेशिनरी सामग्रीाुप ममवत गदाव ममवत शस्टमेट तयार गरी ममवत सम्बन्धीको कायव अगालड 
बढाउन ुपनेछ ।  

१२. यर्द्यतु माििु : गाउँ कायवपालिका ताा र्डा कायावियको नाममा राेको सबै  यर्द्यतु लमटराुपको समयमै  िेखा 
िाखाबाट माििु भकु्तानी गररनेछ । िेखा िाखाबाट माििु भकु्तानी गदाव जररर्ाना रकम नलतवने गरी भकु्तानी 
गने व्यर्स्ाा लमिाउन ुपनेछ । 

१३. सञ्चार माििु : (१) कायाविय¸ र्डा कायाविय र यर्लभन्न िाखााुपम जडान गररकको इन्टरनेट सेर्ा सक्दो 
लमतव्ययी बनाइनेछ । 

 (२) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई आर््यकतानसुार ताा िाखा प्रमखु¸ र्डा सशर्र् र सनर्ना अलधकारीिाई 
कायावियिे उपिब्ध गराकको लसममा मालसक अलधकतम ुप ५००। सम्म मोर्ाइि माििु रकम कायावियबाट 
ररर्ाजव गने व्यर्स्ाा लमिाईनेछ ।   

(३) अन्य कमवर्ारीाुपिाई संर्ार सयुर्धा उपिब्ध गराउन ुपने भकमा आर््यकता र औशर््यताको पषु्टाई ानु े
गरी सम्बशन्धत िाखा प्रमखु र प्रिासन िाखाबाट लसैाररस भई प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतबाट स्र्ीकृत भक 
पश्चात मार बढीमा ुप. ४००।- सम्म संर्ार माििु उपिब्ध ानुेछ ।  

१४. परपलरका : अनिाइन सञ्चारको पाुँर् लतव्र ुपपमा यर्स्तार भै राेकोिे छापा पलरका गाउँकायवपालिका कायावियमा 
सामान्यतया तीन प्रलत भन्दा बढी खररद गररने छै न ।  

१५. स्टेिनरी खर्व : सम्बशन्धत िाखािे आफ्नो िाखा र्ा अन्तगवत अलत आर््यक पने स्टेिनरीाुपको यर्र्रण 
श्रार्ण मसान्न सम्म तयार गरी शजन्सी िाखामा पेि गने र शजन्सी िाखािे भाद्र ७ गते लभर आर््यक 
सामाग्रीको यर्र्रण तयार गरी सार्वजलनक प्रलतष्पधावको माध्यमर्ाट स्टेिनरीको दररेट कायम गने । गाउँ 
कायवपालिका ताा र्डा कायावियाुपिे सोाी दरिाई आधार मानी सामग्री खररद गनपुनेछ । सबै  सामानको 
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लमतव्ययी प्रयोगका िालग सफ्टरे्यर मा वै त ारेक कमवर्ारीिे माग गरेको र बझेुको सामाग्रीको यर्र्रण तयार 
ानुे व्यर्स्ाा लमिाईनेछ ।  

१६. अलतला स्कार ताा यर्यर्ध खर्व : र्डा कायावियको अलतला स्कारको अलधकतम सीमा मालसक ुप १०¸०००।- 

(दि ाजार) कायम ानुेछ । गाउँपालिकाको अलतला स्कार व्यर्शस्ात गनव अध्यक्ष र प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृतको आदेिबाट व्यर्स्ाापन गररनेछ । गाउँपालिकाको अलतला स्कारको अलभिेख प्रिासन िाखािे 
व्यर्शस्ात ुपपमा राने पुनेछ ।  

१७. बै ठक व्यर्स्ाापन र भिा सम्बन्धमा : बै ठक भिा ताा अन्य भिा देााय बमोशजम कायम गररकको छ । 

(१) गाउँ सभा, कायवपालिकाको बै ठक ताा र्डा सलमलतको र्ै ठकभिा प्रलत बै ठक ुप १०००। कायम गरी 
गाउँपालिकाको सशञ्चत कोर्र्ाट रकम खर्व ानुे अन्य सबै  प्रकारको बै ठक भिा अलधकतम ुप १०००। कायम 
गने । बढी सख्यामा बै ठक बसेपलन बै ठक भिा देााय बमोशजम सख्यामा नबढ्ने गरी मार उपिब्ध गराउन े
। 

(क) कायवपालिकाको बैंठक मयानामा जलतपटक बसेपनी मयानाको ३ र्टा बै ठकको मार बै ठक भिा लिन े
। 

(ख) र्डा सलमलतको बै ठक मयानामा जलतपटक बसेपनी मयानाको २ र्टा बै ठकको मार बै ठक भिा लिन े
।  

(ग) गाउँ सभाको बै ठक कक अलधरे्िनमा जलतसकुै  पटक बै ठक बसेता पलन बढीमा ४ र्टा बैंठकको मार 
बैंठक भिा उपिब्ध गराइन ेछ । 

(घ) गाउँ कायवपालिकाको बै ठक¸ सभाको बै ठक¸ पालिकाको यर्लभन्न सलमलताुपको बै ठक ताा कमवर्ारीाुपको 
बै ठकमा शर्या खाजा बयढमा प्रलतव्यशक्त ुप १५० (कक सय पर्ास) लभर राने गरी व्यर्स्ाापन गने ।  

(ङ) यर्पद् ताा यर्पन्न नागररक लसैाररस सम्बन्धीको बै ठकाुप जलतपटक बसेपनी सो र्ापत कुनै  पलन 
भिा रकम नलिन े।  

(र्) कउटै  बै ठकबाट ानु सक्ने लनणवयाुप कउटै  बै ठकबाट गने सोाी प्रकृतीका लनणवयाुप गनव अको बै ठकको 
आयोजना नगने ।  

(छ) कायवपालिका बै ठकमा बै ठक व्यर्स्ाापन समेतका कायवको िालग प्रिासन िाखा प्रमखु १ जना राने र 
अन्य िाखा प्रमखु ताा कमवर्ारीिाई आर््यकता र औशर््यताको आधारमा गाउँपालिका अध्यक्षको 
स्र्ीकृलतमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे उपशस्ात गराउन सक्ने ।   

(ज) सामान्यतया र्डा सलमलत र कायवपालिकाको बै ठक बााेक अन्य बै ठकमा ३ जना भन्दा बढी ानुेगरी 
यर्ज्ञ र्ा आमशन्रत गररनेछै न । 

(झ) बै ठकको व्यर्स्ाापनमा संिग्न ानुे बढीमा अलधकृत र्ा साायक १ जना र कायाविय सायोगी १ जना 
भन्दा बढीिाई भिा उपिब्ध ानुे छै न । 

(ञ) अनगुमन भिाको िालग अनगुमन प्रलतरे्दन र जार्पास ैरैारक भिाको िालग जार्पास ैरैारक 
सम्बन्धी लनणवय समारे्ि नभई भिा उपिब्ध गराइने छै न । 

(ट) भिा उपिव्ध गराउदा तोयककको दरमा पारीश्रमीक कर कट्टी गरी उपिव्ध गराइनेछ । 
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(ठ) तोयकक बााेकका अन्य प्रकृलतका पालिकािे खर्व रे्ाोनुवपने गरी आयोजना गररकका बै ठक संर्ािन गदाव 
आर््यकता र औशर््यता पषु्टी ानुे गरी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई जानकारी  गराउनपुनेछ । 
जानकारी यर्नाका बै ठकाुपको भकु्तानी गररने छै न । 

 

१८. तालिम¸ गोष्ठी¸ सेलमनार र कायवक्रम संर्ािन र पाररश्रलमक सेर्ा सयुर्धाः 
(१) अलत आर््यक भनी सम्बशन्धत िाखाबाट कारण सयात खोिी आकका तालिम गोष्ठीाुपमा र्ााेक संशर्त 

कोर्को रकमबाट व्ययभार ानुे गरी गररकका तालिम गोष्ठीमा र्ाय व यर्ज्ञ र कायवपर तै यारी र्ापतको बााेक 
अन्य भिा उपिब्ध गराइने छै न । 

(२) पदीय शजम्मेर्ारीमा राेका जनप्रलतलनलध र कमवर्ारीिाई सार्वजलनक लबदा बााेक कायाविय समयमा संर्ालित 
गोष्ठी तालिमको साजकताव, यर्ज्ञको ुपपमा खयटदा कायावियको सेर्ा प्रर्ाािाई बाधा नपने गरी कउटा सेसन 
मार लिन ुपनेछ । 

(३) प्रलत १.५ घण्टाको कउटा सेसन ानुेछ र ददनमा बढीमा ४ सेसन मार संर्ािन गनुवपनेछ । तालिम संर्ािन 
गने यर्र्याुपको लबर्य बस्त ुपाठ योजना अलनर्ावय ुपपमा पेि गरर सोाी बमोशजम तालिम संर्ािन ानु ु
पनेछ । 

(४) कायवपर कशम्तमा १५०० (कक ाजार पाँर् सय) िब्दको ानुपुनेछ । सो कायवपर व्याशण्डङ्ग गरी अलनर्ायव 
ुपपमा पेि गनुवपनेछ । (पारदिवक पाना र्ा प्रस्तलुतकरण यटपोटको ैोटोकपी कायवपरमा मान्य ानुेछै न । ) 

(५) तालिम कायवक्रमको प्रस्तार् र प्रलतरे्दन कशम्तमा १००० (कक ाजार) िब्दको ानुपुनेछ । 

(६) गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको कुनै  पलन कायवक्रम संर्ािन गदाव सेर्ा प्रदायक संस्ाा/ब्यशक्त/ैमवाुप संग 
सेर्ा लिनपुने भकमा सनशर्कृत संस्ाााुपबाट मार सेर्ा लिन ुपनेछ । यसरी सेर्ा लिदा ुप. १ िाख भन्दा 
कमका कायवक्रमाुप र्ाताव बाट सोझै  लिन ुपदाव कक आलावक र्र्वमा ककै  संस्ाार्ाट ुप. १ िाख सम्मको मार 
सेर्ा लिन सयकनछे भने अन्यको ाकमा कम्तीमा १५ ददन ेसाबवजलनक सनर्ना प्रकािन गरर साबवजलनक खररद 
ऐन, २०६३ र साबवजलनक लनयमार्लि ,२०६४ बमोशजमको छनोट प्रकृया परुा गरर छनोटमा परेका सेर्ा 
प्रदान गने संस्ाा/ैमव/ब्यशक्ताुपबाट मार कायवक्रम संर्ािन गनुवपने छ ।    

(७) तालिम, गोष्ठी, सेमीनार सम्बन्धी खर्व देााय बमोशजम ानुेछ । 

 बाय व प्रशिक्षक प्रलत सेसन कायवपर सयात जम्मा रकम ुप. २५००।-  

 बाय व प्रशिक्षक प्रलतसेसन कायवपर बााेक जम्मा रकम ुप. २०००।-   

 आन्तररक प्रशिक्षकः कायवपर सयात प्रशिक्षण िलु्क प्रलत सेसन ुप. २०००।– 

 आन्तररक प्रशिक्षक कायवपर बााेक प्रशिक्षण िलु्क प्रलत सेसन ुप. १५००।– 

 कायवक्रम संयोजक भिा प्रलतददन ुप १०००। बढीमा ३ ददनसम्मको मार 

 साभागी स्टेिनरी ुप ७५।– 

 तालिम सामग्री ुप ५०० प्रलतसेसन, जलतसकुै  सेसन भकपलन अलधकतम ुप ३०००। 

 आर्ालसय तालिम संर्ािन गनुवपने भकमा प्रलत साभालग ुप. १०००।– (खाना र ाोटि खर्व)  

 उद्घाटन ताा समापन खर्व अलधकतम ुप १५००। 

 साभागी भिा पालिकास्तरीय प्रलतददन ुप. ५००।– र र्डास्तरीय ुप. ३००।- 

 तालिम सायोगी प्रलतददन ुप. ५००।– बढीमा ३ ददन  
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 तालिममा साभागी आतेजाते यातायात खर्व बढीमा ुप. ३०० (र्डा नं. ३¸ ४ र ७) ुप ४०० (र्डा नं. ५ 
र ६)  र ुप. ५००।– (र्डा नं. १ र २)  (िामो समयको सीप मनिक तालिममा बजेटको पररलधलभर राेर 
न्यननतम यातायात खर्वको व्यर्स्ाापन गनव सयकनेछ )  

(पालिकामा आयोजना ानुे तालिममा कायावियमा कायवरत कमवर्ारी र कायावियको सर्ारी साधन प्रयोग गरी 
तालिममा आउने कमवर्ारीिाई यातायात खर्व र्ापतको रकम भकु्तानी गररनेछै न)  

 प्रस्तार् र प्रलतरे्दन िेखन ुप १०००। (लनयमानसुार करकट्टी ानुे) तोयककको ढाँर्ामा प्रस्तार् पेि गनुवपने । 

 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत¸ र्डाध्यक्ष (र्डास्तरीय तालिमको िालग मार)¸िाखा प्रमखुिे 
तालिम कायवक्रमको अनगुमन गरेमा अनगुमन भिा प्रलतददन ुप १०००।– पाउनेछन ्। अनगुमन प्रलतरे्दन 
अनसुनर्ी-१ बमोशजम ानुेछ ।   

 यर्यर्ध खर्व आर््यकता र औशर््यताको आधारमा बढीमा ३०००।– सम्म  

 लसपमिुक तालिम संर्ािन गदाव तालिम सामग्रीको खर्व तालिमको प्रकृलत र औशर््यताको आधारमा 
रकम ापघट गनव सयकनछे ।  

 पालिका ताा र्डा कायावियिे संर्ािन गने तालिममा शजल्िा लभरबाट बाय व प्रशिक्षक आमन्रण गनुव 
पने भकमा लनयमानसुार पाउने यातायात खर्व र दै लनक भ्रमण भिा उपिब्ध गराईनेछ । 

 शजल्िा बायारबाट बाय व प्रशिक्षक आमन्रण गनुवपने भकमा ाोटि बास खर्व दै लनक १०००।- र 
लनयमानसुार आतेजाते यातायात खर्व उपिब्ध गराईनछे । लनजिे आफ्नो लनजी सर्ारी प्रयोग गरी 
आकमा देााय बमोशजम इन्धन उपिब्ध गराईनेछ । 

o र्ारपाङ्ग्ग्र ेसर्ारीको ाकमा प्रलत १० यक.लम. को १ लिटरका दरिे 

o दईुपाङ्ग्ग्र ेसर्ारीको ाकमा प्रलत ३० यक.लम. को १ लिटरका दरिे 

 कुनै  यर्िरे् प्रकारको अनशुिक्षण¸ प्रर्र्न¸ TOT संर्ािन गनव शजल्िा बायारबाट बाय व प्रशिक्षक आमन्रण 
गनुवपने भकमा कायवपालिकािे लनणवय गरेअनसुारको सयुर्धा उपिब्ध गराईनेछ ।   

 प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतबाट तालिम ताा कायवक्रमको प्रस्तार् स्र्ीकृत भक पश्चातमार तालिम ताा 
कायवक्रम संर्ािन गनुवपनेछ । 

१९. खाजा / खाना खर्व 
(क) बै ठक, तालिम, गोष्ठी,  सेलमनार गदाव लनम्नानसुारको खाजा/खाना खर्व गनुवपनेछ । 

 (१) खाजा १५०   (२) शर्या  ुप. २०    (३) पानी १ बोिि ुप २०  

  (४) सादा खाना ुप. १५० र मास ुखाना सेट ुप ३००।-    

(ख) गाउँसभाको बै ठक यर्ाान देशख संर्ािन गनुवपने अर्स्ाा भकमा लबाानको खाना र ददर्ा खाजाको व्यर्स्ाा 
लमिाउन ुपनेछ ।  

(ग) कायावियको कायवबोझ र बजेट लनमावण िगायतका कायवाुप सम्पादन गनुवपदाव सम्बशन्धत िाखाबाट सम्पाददत 
कामको अलभिेशखकरण राखी खयटने कमवर्ारीाुपको लसैाररस गरी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतबाट स्र्ीकृत 
गराई खाजा/खानाको व्यर्स्ाापन कायावियिे गनव सक्नछे । प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको स्र्ीकृत यर्नाका 
खाजा खानाका लबिाुपको भकु्तानी ानुेछै न । सामान्यतया कायवबोझ नभकको अर्स्ाामा कायावियको त वै बाट 
खाजा/खानाको व्यर्स्ाापन गररनेछै न । 
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माला जनुसकुै  कुरा उल्िेख भकतापलन यर्शिष्ट पाानुा,  यर्देिी पाानुा उपशस्ात कायवक्रममा खाजा खाना सामान्यतया 
ुप १५००।- भन्दा बढी ानु ेछै न । सो भन्दा बढी खर्व गनुवपरेमा सम्बशन्धत िाखाबाट कारण र औशर््य उल्िेख 
गरी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत समक्ष पेि गनुवपनेछ । यर्शिष्ट पाउना समेतको उपशस्ालत भकको प्रमाण पेि गरी 
कारण र औशर््यको आधारमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतबाट लनणवय गराई खर्व गनुवपनेछ ।  

२०. सञ्चार माध्यममा ददइन ेिभुकामना, यर्ज्ञापन ताा अन्य सनर्ना प्रकािन, प्रिारण :  

सबै  प्रकारका सञ्चार माध्यमिाई ददइन ेसनर्ना, यर्ज्ञापन ताा सन्देि र िभुकामना ककिार प्रणािीर्ाट न्यायोशर्त 
यर्तरण प्रणािी अपनाई उपिब्ध गराइनछे । यसका िालग ककजना िाखा प्रमखु संयोजक रान ेगरी ३ सदस्य 
राेको सलमलत बनाइनेछ । पालिकाबाट अलग्रम ुपपमा प्रिारण र्ा प्रकािन गनव उपिब्ध गराइकको सामाग्री र रकम 
यकटान गरी अलग्रम ुपपमा ददइकको आदेि र्ा गररकको सम्झौता संिग्न नभकको सनर्ना, िभुकामना र्ा सामाग्री 
प्रकािन प्रिारण गरेर्ापत सामान्यतः भकु्तानी गररने  छै न । 

२१. बै ठक सञ्चािन व्यर्स्ाापन सम्बन्धमाः पालिकामा आयोजना गररन ेसबै  प्रकारका बै ठक आयोजना गनुवपरु्व 
प्रिासन िाखासंग सम्बशन्धत िाखािे समन्र्य गनुवपनेछ । बै ठक बस्ने समय र यर्र्य सयातको अलभिेख प्रिासन 
िाखािे राने पुनेछ । बै ठकको सञ्चािन ताा व्यर्स्ाापन भने सम्बशन्धत िाखाबाटै  ानुेछ । 

२२. यर्यर्धः 

 (१) कायावियिे अनगुमन भ्रमण िगायतका कायवको िालग अन्य सर्ारी साधन भाडामा लिन ुपरेमा प्रर्लित 
शजल्िा दररेट र पालिकाको दररेटिाई आधार मानी यक.लम. को आधारमा खर्व गने सम्झौता गरी सर्ारी 
भाडामा लिन ेव्यर्स्ाा लमिाउनेछ ।  

(२) र्ायर्वक कायवक्रममा नपरेका र खर्वको दायय्र् लसजवना ानुे खािका यर्लभन्न कायवाुप गनुव पदाव आर््यकता 
र औशर््यताको आधारमा आर््यक प्रस्तार् तयार गरी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतबाट स्र्ीकृत गराकर मार 
कायव संर्ािन गनुवपनेछ । 

(३) गाउँसभाको बै ठक संर्ािनको िालग व्यानर¸ माईयकङ्ग¸ लभलडयोग्राैी समेतको िालग यर्यर्ध खर्व बयढमा ुप. 

१५¸०००।– सम्म गनव सयकनेछ ।  

(४) यैल्ड भिाको भकु्तानी गदाव यैल्डमा खटीकको यैल्ड िगबकु र प्रलतरे्दन पेि गरी कायवपालिकािे तोके 
बमोशजमको दररेटमा बजेटको पररलध लभर राेर सम्बशन्धत कमवर्ारीिाई यैल्ड भिा भकु्तानी गररनछे । 

(५) कायावियका यर्द्यशुिय सामग्रीाुप प्रयोग गरेपछी सम्बशन्धत कमवर्ारीिे कायवकक्ष छोड्दा र्ा कायावियबाट 
बायार लनस्कदा अलनर्ायव ुपपमा बन्द गरेको ानुपुनेछ । बारम्बार रे्र्ास्ाा गरेको पाइकमा आर्रण सम्बन्धी 
प्रर्लित काननन बमोशजम कारर्ााीको प्रकृया अगालड बढाईनेछ ।  

(६) पालिकामा कायवरत सम्पनणव कमवर्ारीाुपिे आर््यकता र औशर््यताको आधारमा कायावियको कामकाजमा 
भ्रमण ताा अनगुमन कायव गनुवपने अर्स्ाा भकमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतबाट स्र्ीकृत गराकर मार भ्रमण 
ताा अनगुमन कायवमा खयटन ुपनेछ । प्रिासन िाखािे भ्रमण अलभिेख अध्यार्लधक गराई प्रमाशणत गरेर 
राने नपुनेछ ।  प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको आदेि यर्नाका भ्रमण आदेिको भकु्तानी ानुे छै न । भ्रमण 
ताा अनगुमन प् र्ात कक ाप्तालभर तोयककको ढाँर्ामा प्रलतरे्दन पेि गरी रकम भकु्तानी लिन ुपनेछ । 
भ्रमण प्रलतरे्दनमा भ्रमण कयािे देशख कयािे सम्म ाो¸ कलत नं. भ्रमण आदेिबाट के कामको िालग खयटकको 



10 
 

ाो¸ ्यसको उपिब्धी के भयो आदी यर्र्य समारे्ि गरी ैोटो सयातको कशम्तमा २०० िब्दको भ्रमण 
प्रलतरे्दन पेि गनुवपनेछ । 

(७) देि लभर र बायार भ्रमण गने पदालधकारी¸जनप्रलतलनलध ताा कमवर्ारीाुपको भ्रमण सम्बन्धी यर्र्रण प्रिासन 
र िेखा िाखासँग समन्र्य गरी सनर्ना प्रयर्लध िाखािे अनसुनर्ी-२ बमोशजमको ढाँर्ामा तयार गरी मालसक 
ुपपमा रे्भसाईटमा प्रकािन गने व्यर्स्ाा लमिाउन ुपनेछ । 

(८) पालिका लभर ककै  ददन कउटै  ुपटमा पने योजना/आयोजना/कायवक्रमाुपको अनगुमन गदाव ककै पटक गने 
व्यर्स्ाा लमिाउन ुपनेछ । यसरी अनगुमन गररकका योजना/आयोजना/कायवक्रमाुपको यर्र्रण र अनगुमन 
प्रलतरे्दन प्रिासन योजना ताा अनगुमन िाखािे तयार गरी राख् नपुनेछ ।  

 

२३. खारेजी¸ बर्ाउ र व्याख्या :  
(१) गत यर्गत आलावक र्र्वमा सयुर्धा उपिब्ध गराउने गरी भकका लनणवय र सो बमोशजम उपिब्ध गराइसकेको 

सयुर्धा यसै  लनदेशिका बमोशजम भकको मालननछे । अर् उप्रान्त यस लनदेशिकाको अधीनमा रारे मार अन्य 
सेर्ा सयुर्धा उपिब्ध ानुछे । अन्य सयुर्धा सम्बन्धमा यस अशघका सबै  लनणवयाुप खारेज गररकको छ । 

(२) समय समयमा कायवपालिकािे कुनै  दैा आर््यक संिोधन र्ा खारेज गनव सक्नछे । 

(३) यस लनदेशिकाको व्यर्स्ाामा ाप स्पष्ट पाने र्ा व्याख्या गने काम गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट ानुेछ । 
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अनसुनर्ी– १ 

(तालिम अनगुमन गने खाकाको यर्र्रण) 

कायवक्रमको नाम : 

अनगुमनको मा्र् : 

उदे्द्य :  

स्ाान :          अर्लध   : 

प्रकृलत : क्षमत यर्कासा÷लसप यर्कास : 

साभागी संख्या : 

अनगुमनको क्षेर : 

साभागीको  साभालगता :  

साजकताव भनलमका, प्रस्ततुी :    यर्र्य र्स्त,ु र्ा यर्र्य र्स्तमुा ज्ञान : 

पालिकास्तरीय र्ा र्डास्तरीय : 

व्यर्स्ाापन : 

तालिमको अपेशक्षत उपिब्धी : 

सधुार गनुव पने पक्ष : 

राम्रो पक्ष :   

सझुार् : 

 

तयार गनेको दस्तखत :     अनगुमनकतावको दस्तखत : 

नाम :         नाम : 

पद :        पद :  

िाखा :        कायाविय : 

लमलत : 
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अनसुनर्ी-२ 

पदालधकारी¸जनप्रलतलनलध ताा कमवर्ारीाुपको भ्रमण सम्बन्धी यर्र्रण।   

लस.नं. पद नाम ार भ्रमण लमलत भ्रमण गरेको 
स्ाान 

भ्रमणको 
उद्दे्य देशख सम्म जम्मा 

ददन 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

तयार गने     पेि गने       प्रमाशणत गने 

प्रिासन िाखा     िेखा िाखा   प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 

िक्ष्मण पाण्डे 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

 


