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परिच्छेद १ 

खर्चको मापदण्ड तथा कार्चविधि  

लितगंगा नगरपालिका नगरपालिका अन्तगचतका तनकार्हरुको खर्चको मापदण्ड, तालिम, गोष्ठी, 
प्रलिक्षण, अन्तरक्रिर्ा, परामिचदाताको छनोट, कार्चिम सञ्र्ािन, तनकासा, जिन्सी व्र्िस्थापन, गैर 
सरकारी संघ संस्था पररर्ािन, खािा खाना तथा पररिहन खर्च, भ्रमण खर्च, भत्ता, ईन्िन सुवििा, िेख 
रर्ना पाररश्रलमक, दरबन्दी लसिचना, प्रोत्साहन रकम, घरभाडा तथा सरकारी सिारी सािन खररद तथा 
प्रर्ोग िगाएतका विषर्हरुमा हुने खर्चिाई तनर्लमत, व्र्िजस्थत, लमतव्र्र्ी, प्रभािकारी, ििाफदेही, 
पारदसी बनाउनका िाधग र्ो खर्च मापदण्ड तनदेलिका, २०७८ तर्ार गररएको छ । 

१.१ खर्चको मापदण्ड सम्बन्िमा :- 

पाररश्रलमक तथा सेिा सुवििा सम्बन्िी प्रर्लित ऐन कानुनमा व्र्िस्था भए बमोजिम गनुच पनेछ । 
अन्र् विषर् देहार् बमोजिम हुनेछ । 

(क) तालिम कार्चिमहरु दोहोरो नपने गरी सम्बजन्ित तनकार्हरुसँग समन्िर् गरी सञ्र्ािन गनुच 
पनेछ । 

(ख) तालिम, प्रलिक्षण, गोष्ठी, सेमीनार, अन्तरक्रिर्ा िस्ता कार्चिमहरु सञ्र्ािन गदाच उपिब्ि 
भएसम्म सरकारी तालिम हिहरुमा सञ्र्ािन गनुच पनेछ । 

(ग) तालिम भत्ता, बैठक भत्ता, संर्ोिक भत्ता, प्रलिक्षक भत्ता तथा तालिम सम्बन्िी अन्र् खर्चका 
विषर्मा संघीर् सरकार िा प्रदेि सरकारिे तोकेको हकमा सोही बमोजिम र अन्र् अिस्थामा 
पररच्छेद २ मा उल्िेख भए अनुसार हुनेछ । 

(घ) आर्ोिना, पररर्ोिना िस्ता कार्चिमहरु सञ्र्ािन गदाच संघीर् सरकार तथा प्रदेि सरकारिे 
नगरपालिकािाई ददएको अजततर्ारीमा उल्िेखखत कार्चिमहरु सम्बजन्ित तनकार्हरुसँग समन्िर् गरी 
सञ्र्ािन गनुच पनेछ । 



(ङ) कम््रु्टर अपरेटर, प्राविधिक कमचर्ारी‚ सिारी र्ािक, कार्ाचिर् सहर्ोधगिे गनुच पने िस्ता 
कामहरु गनच स्िीकृत दरिन्दी तथा अजततर्ारी लभत्र रही प्रर्लित न्रू्नतम स्केि भन्दा बढी नहुने 
गरी सािचितनक खररद तनर्माििीको तनर्म ९५ अनुसार गनुच पनेछ । 

(र्) सेिा करार सम्झौता माफच त काम लिँदा त्र्स्तो िनिजततसँग ितच उल्िेख गरी सम्झौता गरी 
काममा िगाउने, तनिहरुिे पाउने अन्र् सेिा सुवििाहरुका सम्बन्िमा संघीर् कानून र प्रदेि कानून 
अनुसार गनुच पनेछ । 

(छ) मौिुदा िनिजततबाट कुनै कामहरु सम्पादन हुन नसतने अिस्था भएमा मात्र परामिचदातासँग 
सम्झौता गरी तनिहरुबाट सेिा लिनु पदाच सािचितनक खररद ऐन तनर्माििीको पररिी लभत्र रही सेिा 
लिन सक्रकनेछ । 

(ि) परामिचदातािे प्रा्त गने सेिा सुवििाका सम्बन्िमा प्रदेि सरकार र संतघर् सरकारिे तर्ार 
गरेको स्िीकृत Standards Norms of Specifications तथा मापदण्ड अनुसार हुनेछ । स्थानीर् स्तरमा 
र्स्तो मापदण्ड तर्ार गनुचपदाच सािचितनक खररद अनुगमन कार्ाचिर्को कुनै तनिाचररत मापदण्ड भए 
सो सँग तादात्म्र्ता (Compatible) हुने गरी कार्चविधि तथा मापदण्ड तर्ार गरी िागू गनुच पनेछ । 

(झ) आर्ोिनाहरुको वित्तीर् तथा भौततक प्रगतत मालसक, र्ौमालसक, अिच िावषचक तथा िावषचक समीक्षा 
नगरपालिकािे गनेछ । 

१.२ आधथचक कार्चविधि सम्बन्िमा :- 

(क) कार्चिम सञ्र्ािन गने, तनकासा लिने, अलभिेख राख्ने, प्रततिेदन गने, आन्तररक र अजन्तम 
िेखापरीक्षण गने, बेरुिु फछ्र्ौट गने, बरबुझारथ गने, नगदी जिन्सी जिम्मा लिने िगार्तको 
व्र्िस्था प्रर्लित संघीर् प्रदेि तथा स्थानीर् कानून बमोििम हुनेछ । 

(ख) खर्च गने अधिकारीहरुको के्षत्राधिकारका सम्बन्िमा स्थानीर् सरकार सञ्र्ािन ऐन, २०७४ एिम ्
संतघर् सरकारको प्रर्लित खररद ऐन तनर्म अनुसार गनुच पनेछ । मौिुदा सूर्ी तर्ार गने, खररद 
इकाई गठन गने, खररद अलभिेख तथा प्रततिेदन गने, खररद सम्बजन्ि कारिाही गने िगार्तका काम 
सोही बमोजिम संतघर् सरकारको प्रर्लित खररद ऐन तनर्म अनुसार गनूच पनेछ । 

१.३ कन्न्िन्जेन्सी िकम प्रर्ोग गरे्न सम्बन्िमा :- 



(क) सकेसम्म र्ािु तथा प्रिासतनक िीषचकमा वितनर्ोजित रकमबाट कजन्टन्िेन्सीको काम गनुच 
गराउनु पनेछ । त्र्स्तो िीषचकको वितनर्ोजित रकमबाट नपुग हुन गएमा आिश्र्कता अनुसार मात्र 
कजन्टन्िेन्सी रकम छुट्र्ाउनु पनेछ । 

(ख) कजन्टन्िेन्सी रकम तनिाचरण गनुच पदाच आिश्र्कता र लमतव्र्र्ीताको लसद्िान्तिाई ध्र्ानमा 
राखी कुनै कामका िागी कजन्टन्िेन्सी रकम आिश्र्क नपने भएमा िागत अनुमानमा त्र्स्तो रकम 
छुट्र्ाउनु हुदैन । र्स अनुसार बढी तथा ठूिा कामका िागी कामको र स्टेिनरी खर्चको 
आिश्र्कता हेरी कूि िागत अनुमानको बदढमा ३ प्रततितसम्म कजन्टन्िेन्सी रकम छुट्र्ाउन 
सक्रकनेछ । 

(ग) र्स्तो कजन्टन्िेन्सी रकम छुट्र्ाउँदा आिार र कारण एिं सूर्क समेत तनिाचरण गरी 
सािचितनक खररद ऐन तथा तनर्माििी अनुसार छुट्र्ाइएको कजन्टन्िेन्सी रकममध्रे् नगरसभाको 
तनणचर्ानुसार र्ािू खर्च, पुँिीगत खर्च, विपद् व्र्िस्थापन कोष, आर्ोिनाको ममचत संभार िगार्तमा 
छुट्र्ाई सम्बजन्ित आर्ोिना तथा कामका िाधग मात्र कजन्टन्िेन्सी रकम प्रर्ोग गनुच पनेछ । 

१.४ न्जन्सी व्र्िस्थापर्न सम्बन्िमा :-  

संघीर् आधथचक कार्चविधि ऐन एिम ् स्थानीर् आधथचक कार्चविधि ऐन तनर्म अनुसार जिन्सी 
व्र्िस्थापन गनुच पनेछ । र्सरी जिन्सी व्र्िस्थापन गदाच मूिभूत रुपमा तनम्न कुराहरुको पािना 
गनुचपनेछ । 

(क) जिन्सी व्र्िस्थापन गदाच म.िे.प.फा.नं. ४५ देखख ५७ सम्मका सबै फारामहरुको उद्देश्र् मूिक 
ढंगिे प्रर्ोग गनुच पनेछ । 

(ख) अधिकार प्रा्त अधिकारीको स्िीकृत खररद आदेि बेगर सामान खररद गनच पाइने छैन । 

(ग) सामान खररद गरेपतछ ररतपुिचक म.िे.प.फा.नं. ४६ दाखखिा प्रततिेदन तर्ार गनुचपनेछ । ख्ने 
सामान म.िे.प.फा.नं. ४७, खर्च हुने सामान म.िे.प.फा.नं. ५२ हेरी आम्दानी बाँध्नु पनेछ । 
हस्तान्तरण फाराम माफच त सामान कतै पठाइएको भए दाखखिा प्रततिेदन प्रा्त भए पतछ मात्र िगत 
कट्टा गनुच पनेछ । कार्ाचिर्मा रहेको जिन्सी अलभिेखबाट खर्च िेखु्न पदाच ररतपुिचक माग फाराम 
स्िीकृत भइसकेपतछ मात्र खर्च िेखु्न पनेछ । 



(घ) जिन्सी तनररक्षण म.िे.प.फा.नं. ४९ तथा जिन्सी मौज्दातको िावषचक वििरण म.िे.प.फा.नं. ५७ 
संघीर् सरकार आधथचक कार्चविधि ऐन तथा तनर्माििी एिं लििाम सम्बन्िी तनदेलिका अनुसार 
लििाम तथा ममचत सम्भारको कार्च सम्पादन गनुच पनेछ । 

१.५ गैि सिकािी संस्था परिर्ालर्न सम्बन्िमा :- 

(क) गैर सरकारी संघ संस्थािे नगरलभत्र कार्चिम सञ्र्ािन गदाच नगरपालिकाको अनुमतत लिएर 
दोहोरोपना नहुने गरी कार्चिम सञ्र्ािन गनुच पनेछ । 

(ख) गैर सरकारी संस्थाहरुिे कार्चिम स्िीकृत गदाच बढी नततिा प्रा्त गने गरी लमतव्र्तर्ताको 
लसद्िान्तिाइ ध्र्ानमा राखी सञ्र्ािन गनुच पनेछ । 

(ग) गैर सरकारी संस्थािे सम्पादन गरेका कामहरुको नगरपालिकािे अनुगमन तथा तनररक्षण गनच 
सतनेछ । त्र्स्ता संघ संस्थािे सम्पादन गरेको कार्च प्रगतत वििरण कार्च सम्पन्न भएको ७ ददन 
लभत्र नगरपालिकामा पेि गनुचपनेछ । 

१.६ उपभोक्ता सममतत िा लाभग्राही समुदार्बाि काम लगाउर्न सम्बन्िमा :- 

र्स अनुसार उपभोतता सलमततिाई काम िगाउनु पदाच नेपाि सरकारको सािचितनक खररद ऐन, 

२०६३ तथा तनर्माििी, २०६४ अनुसार कार्ाचन्िर्न गनच तनम्नानुसार गनुच पनेछ । 

 (क) त्र्स्तो उपभोतता सलमतत गठन गदाच उतत कार्चका िाभग्राही सरोकारिािाहरुको भेिा गराई 
स्थातनर् तहको िनप्रतततनिीको रोहिरमा गठन गनुच पनेछ । र्सरी गठन भएको सलमततको बारेमा 
स्थातनर् िडा कार्ाचिर्मा िानकारी गराई तत्काि सािचितनक गनुच पनेछ । 

(ख) र्सरी काम गराउनु पदाच िागत अनुमानमा ओभरहेड, कजन्टन्िेन्सी तथा िनसहभाधगताको अिं 
एिं मूल्र् अलभिदृ्धि कर समेत समािेि गनुच पनेछ । 

(ग) सेिाग्राही िाभग्राही उपभोतता सलमततबाट काम गराउनु पदाच सम्बजन्ित सािचितनक तनकार्िे 
सम्बजन्ित काम िा सेिाको प्रकृतत, काम गनुच पने पररणाम, काम गदाच िाग्ने रकम, सम्बजन्ित 
सलमतत िा िाभग्राहीिे व्र्होनुच पने रकम र अन्र् आिश्र्क कुराहरु खुिाई खररद ऐन तथा 



तनर्माििीिे तोकेको समर्सीमा उल्िेख गरी सािचितनक सूर्ना प्रकािन गरी प्रस्ताि िा तनिेदन 
माग गनुच पनेछ । 

(घ) त्र्स्तो प्रस्ताि उपर सम्बद्ि उपभोतता सलमतत िा िाभग्राही समुदार्सँग छिफि िाताच िा 
काम गनुच पने ठाउँको स्थिगत अििोकन गरी गराई सम्झौता गनेसम्मको काम सम्पन्न गरी 
कामप्रतत जिम्मेिार गराउनु पनेछ । त्र्सरी उपभोतता सलमततिे काम गने ितच पेश्कीका कुरा 
उपभोतता सलमततका र्ोगदानका कुरा काम सम्पन्न गनुच समर् भुततानीका ितच र तररका र अन्र् 
आिश्र्क कुराहरु खुिाई सम्झौता गनुच पनेछ । 

(ङ) आफुिे प्रत्रे्क क्रकस्तामा गरेको खर्चको सूर्ना सािचितनक स्थानमा टाँस गनुच पने कुरा 
सम्झौतामा उल्िेख गनुच पनेछ । उपभोतता सलमतत िा िाभग्राही समुदार्बाट काम गराउँदा काम 
गनच तर्ार गने तनमाचण सम्बजन्ि िागत अनुमानमा िोडर, एतसाभेटर, रोिर, डोिर, गे्रडर िस्ता हेभी 
मेलसन प्रर्ोग गनच नसक्रकने कुरा सम्झौतामा उल्िेख गनुच पनेछ । कदाधर्त हेलभ मेलसन प्रर्ोग गनुच 
पने िदटि पररजस्थतत छ भने सम्बजन्ित प्राविधिकको लसफाररसमा त्र्स्तो मेलसन प्रर्ोग गनच 
सक्रकने कुरा सम्झौतामा समािेि गनुच पनेछ । र्स विपरीत काम गरेको पाइएमा प्रर्लित कानून 
बमोजिम कारबाही गररनेछ । 

१.७ पेश्की सम्बन्िमा :- 

पेश्की सम्बन्िमा सािचितनक खररद ऐन २०६३, सािचितनक खररद तनर्माििी २०६४ र आधथचक 
कार्चविधि तनर्माििी २०६४ अनुसार गनुच पनेछ । 

(क) कुनै पतन कामको िाधग पेश्की ददनु पदाच काम स्पष्ट, प्रर्ोिन स्पष्ट िागत अनुमान भन्दा बढी 
नहुने गरी र्थासमर्मा फछ्र्ौट गने गरी पेश्की रकम ददनु पनेछ ।  

(ख) पेश्की फछ्र्ौट गदाच तोक्रकए बमोजिमको बीि भरपाई तथा कागिातहरु पेि गनुच पनेछ । 
कदाधर्त लिएको पेश्की रकमबाट काम गनच नसक्रकएमा िा कम काम भएमा पेश्की फछ्र्ौटका िाधग 
तनिेदन ददँदा कामको वििरण तथा बीि भरपाईमा दस्तखत गरी त्र्स्ता बबि भरपाई एिम काम 
हुन नसकी बाँकी रहेको रकम नगदै िा बैंक भौर्र संिग्न राखी फछ्र्ौट गनुच पनेछ । 



(ग) सामान्र्तर्ा कार्ाचिर् प्रमुख र आधथचक प्रिासन िाखा प्रमुखिाई मािसामान खररद गने 
प्रर्ोिनको पेश्की ददईने छैन । कुनै फमच, व्र्जतत िा संस्थािाई पेश्की ददनुपने भएमा बैंक ग्र्ारेन्टी 
िा िरौटी खातामा रकम िम्मा गरेको प्रमाणको आिारमा सम्झौता तथा कबुलिर्तनामा बमोजिम 
पेश्की रकम ददन सक्रकनेछ । 

(घ) पेश्की लिएको रकम िुन प्रर्ोिनको िाधग लिईएको हो सोही प्रर्ोिनमा मात्र प्रर्ोग गनुच पनेछ 
। लिईएको पेश्की रकम म्र्ादलभत्रै प्रर्ोग गररसतनु पनेछ । कदाधर्त म्र्ादलभत्र प्रर्ोग गनच 
नसक्रकएमा कारण खुिाई नगदै बैंक दाखखिा गरेको भौर्र राखी फछ्र्ौट गनुच गराउनु पनेछ । 
फछ्र्ौट गने समर् लभत्र काम नसक्रकने भएमा कारण खुिाई थप म्र्ादको िाधग तनिेदन ददई पूिच 
स्िीकृतत लिएर सम्बजन्ित काममा रकम प्रर्ोग गनुच पनेछ । 

(ङ) सरकारी रकम व्र्जततगत काममा प्रर्ोग गनच नपाईने हँुदा सम्बजन्ित काममा प्रर्ोग गने तथा 
समर्मै फछ्र्ौट गने गराउने कुरामा पेश्की लिने ददने दिुै सिग रहनु पनेछ । 

(र्) बहुिवषचर् ठेतका बाहेक आधथचक िषचको अन्तसम्म खर्च नभएको रकम केिि बिेट क्रिि हुन 
नददने उदेश्र्िे कसैिाई पेश्की ददन िा िरौटी खातामा िम्मा गनच पाईने छैन । र्स विपररत पेश्की 
लिएमा िा पेश्की फछ्र्ौट नगरेमा ददने लिने दिुै िाई कानून बमोजिम सिार् हुनेछ । 

(छ) पेश्की लिने कमचर्ारीिे तोक्रकएको म्र्ादलभत्र फछ्र्ौट अटेर गरी पेश्की फछ्र्ौट नगरेमा तनििे 
पाउने िुनसुकै सुवििा तथा तिब भत्ताबाट कट्टा गरी सम्बन्िीत ऐन कानून अनुसार विभागीर् 
कारबाही समेत हुनेछ । कमचर्ारी बाहेक अन्र् फमच, कम्पनी, व्र्जतत िा संस्थाहरुिे तोक्रकएको 
म्र्ादलभत्र अटेर गरी पेश्की फछ्र्ौट नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुि उपर गनुच पनेछ । 

 (ि) ददइएको पेश्की तोक्रकएको म्र्ाद लभत्र फछ्र्ौट गनुच गराउनु पेश्की लिनेददने दिुैको कतचव्र् हुनेछ 
। 

(झ) ददइएको पेश्की फछ्र्ौट गने पदाधिकारीिे तनम्नानुसार तोक्रकएको समर्लभत्र फछ्र्ौट नगरेमा 
१० प्रततित िररिाना सदहत असुि उपर गने कुरा पेश्की ददँदा खुिाउनु पनेछ :- 

(क) कमचर्ारीको हकमा नाम, ठेगाना, कमचर्ारी संकेत नम्िर तथा अन्र् व्र्जततको हकमा तीन पुस्ते 
वििरण एिं संस्थाको हकमा ठेगाना समेत उल्िेख गरी पेश्की उपिब्ि गराउनु पनेछ । 



(ख) दैतनक भ्रमण भत्ताको पेश्की कार्ाचिर् फकेको ३५ ददनलभत्र फछ्र्ौट गररसतनु पनेछ । 

(ग) मािसामान पेश्की रकम कार्ाचिर्मा फकेको ७ ददनलभत्र फछ्र्ौट गररसतनु पनेछ । 

(घ) तनमाचण तथा परामिच मोवििाइिेिन पेश्की सम्झौताका ितचमा उल्िेखखत समर्लभत्र फछ्र्ौट 
गररसतनु पनेछ । 

१.८ खाजा, खार्ना तथा परििहर्न खर्च सम्बन्िमा :- 

खािा, खाना खर्चका सम्बन्िमा सम्बजन्ित तनकार्बाट तनणचर् भई आएपतछ प्रर्िनमा रहेका 
स्िीकृत मापदण्ड (नम्स) को आिारमा औधर्त्र् हेरी नगरपालिकािे र्स्तो स्िीकृत ददन सतनेछ । 
र्स्तो खािा, खाना तथा पररिहन खर्च देहार् बमोजिमको कार्च प्रक्रिर्ा पूरा हुने अिस्थामा मात्र 
उपिब्ि गराइनेछ । 

(क) अततररतत समर् काम गनुच पने सम्बन्िमा आिार र कारण सदहतको वििरण खुिाई िेखा 
उत्तरदार्ी अधिकृतको पूिच स्िीकृती लिनु पनेछ । र्स्तो खर्च िेतदा दैतनक कजम्तमा औषत ३ घण्टा 
अततररतत समर् काम गरेको हुनुपने र सो कुरा सम्बजन्ित कार्चमा खदटएका कमचर्ारीहरुको टोलि 
प्रमुखिे पेि गरेको प्रततिेदनको आिारमा िेखा उत्तरदार्ी अधिकृतिे प्रमाखणत गरेको हुनु पनेछ । 
कार्ाचिर् समर् अतघपतछ अततररतत समर् काम गनुच पने भएमा देहार् बमोजिमको रकम उपिब्ि 
गराउन सक्रकनेछ ।  

(अ) सािचितनक विदाको ददन भए रु. ५००। प्रतत ददन, 

(आ) कार्ाचिर् खुल्ने ददन भए रु. २५०। प्रतत ददन, 

(ख) सािचितनक विदाको ददनमा कार्ाचिर्मा काम गनच आउँदा िादाँ कार्ाचिर्िे सिारी सािन 
उपिब्ि नगराएको अिस्थामा पररिहन खर्च िापत प्रतत ददन बढीमा एकमुष्ठ रु. १००। उपिब्ि 
गराउन सक्रकनेछ । 

(ग) नगरपालिकािे कामको र्ापको आिारमा अततररतत समर्मा कार्च सम्पादन गराउनु परेमा बँदा 
(क) को प्रततकुि नहुने गरी खाइपाइ आएको तिििाइ आिारमानी ित प्रततित सम्म प्रोत्साहान भत्ता उपिब्ि 
गराउन सतने छ । सो को सूर्क कार्चपालिकािे तोके बमोजिम हुने छ । 



१.९ प्रोत्साहार्न सुवििा सम्बन्िमा :- कार्ाचिर्मा कामको बोझिाइ मध्र्निर रातदै विहान साझ 
तथा विदाको ददनमा खट्ने कमचर्ारीहरुिाइ तनम्न आिारमा कार्चपालिका तथा नगरसभाबाट तनणचर् 
गराइ खाइपाइ आएको तिि िरािरको प्रोत्साहान सुवििा उपिब्ि गराइ कार्च सम्पादन गनच सक्रकने 
छ ।  

(क) सरकारिे तोकेको दैतनक घण्टािाइ आिारमानी सो बरािरको समर्िाइ दहसाि गरी उपिब्ि 
गराउने । 

(ख) अततरतत समर्मा काम गरेको विहान साझकै प्रततिेदन राखु्न पने । 

(ग) समर् तोकी उपजस्थतत गरेको रेकडच । 

(घ) प्रमुख प्रिासकीर् अधिकृतिे प्रमाखणत गरेको । 

१० भ्रमण खर्च सम्बन्िमा :- 

(क) सम्बजन्ित कामको िाधग क्रफल्डमा खदटनु खटाउनु पदाच िा अन्र् कार्ाचिर्गत काम गनुच पदाच, 
कामको अनुगमन तथा सुपररिेक्षण गनुच पदाच िा कमचर्ारी सरुिा बढुिा भई आउँदा िाँदा 
तनर्मानुसार पाउने दैतनक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्िमा नेपाि सरकारको भ्रमण खर्च 
तनर्माििी अनुसार गनुच पनेछ । 

(ख) र्स्तो भ्रमण खर्च िेतदा प्रा्त अधिकारीको भ्रमण आदेि, भ्रमण आदेि अनुसार भ्रमण 
प्रततिेदन तथा अन्र् आिश्र्क कागिात संिग्न गरी तनर्माििीिे तोकेको म्र्ाद लभत्र भ्रमण विि 
साथ तनिेदन पेि गररसकेको हुनु पनेछ । 

(ग) र्स्तो तनिेदन उपर भ्रमण खर्च तनर्माििी तथा अन्र् प्रर्लित कानून अनुसार भ्रमण बीि 
र्ेकिाँर् गरी मात्र भ्रमण खर्च भुततानी ददनु पनेछ । 

परिच्छेद २ 

खर्चको मापदण्ड सम्बन्िी तर्नणचर् तथा कार्चविधि 

२.१ खर्चको मापदण्ड :- 

खर्चको मापदण्ड नगरपालिकाको आधथचक कार्चविधि ऐन, निने सम्म संघीर् आधथचक ऐन तनर्माििी 
सािचितनक खररद ऐन तनर्माििी बमोजिम हुनेछ । प्रर्लित अन्र् ऐन तनर्ममा खर्चको तनजश्र्त 
मापदण्ड नतोक्रकएको आिस्था भएमा त्र्स्तो मापदण्ड तोकी ददन सम्बन्िीत तनकार्बाट िेखी 



आएकोमा नगरपालिकािे मापदण्ड तोक्रकसकेको भए सोही बमोजिम गनुच पनेछ । अन्र्था मापदण्ड 
नतोक्रकएको नर्ाँ विषर् भए नगरपालिकािे आिश्र्क परामिच गरी कार्चिम सम्पन्न गनच त्र्सबाट 
भविश्र्मा पनच सतने आधथचक दातर्त्ि र प्रभाि समेतिाई विर्ार गरी खर्चको मापदण्ड बनाई 
स्िीकृत गराई िागु गनुच गराउनु पनेछ । 

२.२ लागत अरु्नमार्न तर्ाि गदाच न्जल्ला दििेिलाई समेत आिाि मार्नी र्नगिपामलकाले आफ्र्नो दििेि 
तर्निाचिण गरु्नच परे्न छ। 

नगरपालिकाको दररेट सलमततिे तनिाचरण गरेको नगर दररेटिाई आिार बनाई िागत अनुमान तर्ार 
गने िगार्तका कार्चहरु गनुच पनेछ । 

२.३ बैठक भत्ताको मापदण्ड :- 

बैठक भत्ता ददरे्न आिािहरु तर्नम्र्नारु्नसाि हुरे्नछर्न :- 

(क) स्पष्ट विषर् बस्तु,  कार्चर्ोिना तथा कार्च ितच (TOR) बेगर बैठक बस्न पाइने छैन । 

(ख) बैठक कार्ाचिर् समर् अतघ पतछ बसेको हुनु पनेछ । तर टेण्डर खोल्ने कार्च सूर्नामा तोक्रकएको 
कार्ाचिर् समर् लभत्र विलभन्न तनकार्का प्रतततनिीहरुको रोहिरमा खोल्नु पने भएकोिे उतत कार्चको 
कार्ाचिर् समर् लभत्रको समेत भत्ता ददइनेछ । 

 (ग) कानून तथा कुनै तनणचर् एिं आदेिबाट गदठत सलमतत िा कार्चदिको बैठकको िाधग मात्र भत्ता 
प्रदान गररनेछ । र्ोिनाहरुको अनुगमन गरी सलमततको बैंठक बसी प्रततिेदन पेि गरेमा सो को र 
िाँर्पास तथा फरफारक सलमततको बैंठक िसी र्ोिनाहरु िाँर्पास तथा फरफारक गदाचको समेत 
बैठक भत्ता ददइने छ । त्र्स ै गरी मुल्र्ाङिन सलमततको बैठक भत्ता समेत ददइनुको साथै अन्र् 
विलभन्न सलमततको बैठक भत्ता समेत प्रदान गररनेछ ।  

(घ) बैठकमा सहार्क कमचर्ारी एक िना र सहर्ोगी कमचर्ारी एक िना अततररतत वििेषज्ञ सेिा 
आिश्र्क परेको आिस्थामा बढीमा तीन िना आमजन्त्रत सदस्र्का रुपमा थप व्र्जततहरु राख्न 
सक्रकनेछ । 

२.४ बैठक भत्ता :- 



नगर प्रमुख तथा िडा अध्र्क्षिे अध्र्क्षता गने िैठकमा पदाधिकारी तथा कमचर्ारीिाई प्रतत िैठक 
रु. १०००। भन्दा बढी नहुने गरी बैठक भत्ता प्रदान गनच सक्रकनेछ । कार्ाचिर् प्रमुखिे अध्र्क्षता गने 
बैठकमा प्रतत बैठक रु १०००। भन्दा बढी नहुने गरी बैठक भत्ता प्रदान गनच सक्रकनेछ । विभन्न गठीत 
सलमततको बैठक भत्ता समेत रु १००० भन्दा बढी नहुने गरी ददनु पनेछ । 

 

२.५ सबै प्रकािका तामलम, गोष्ठी, सेममर्नाि, कार्चशाला सञ्र्ालर्न सम्िन्िी खर्चको मापदण्ड सम्िन्िमा :- 

तालिम, गोष्ठी, सेलमनार िगाएतका खर्चको मापदण्ड देहार् बमोजिम हुने हँुदा सो मापदण्डिाई 
आिार लिई खर्च गनुच पनेछ । सो देखख बाहेकका विषर्हरु र उल्िेखखत दरभन्दा अधिक दरमा खर्च 
गनुच परेमा नगरपालिकाको पूिच स्िीकृती लिएर मात्र खर्च गनुच पनेछ । 

लस
.नं. 

 

प्रर्ोिन/ वििरण 

 

नगरपालि
का स्तर 

दर 

स्पष्टीकरण/कैक्रफर्त 

 नगरपालिकािे संर्ािन गने तालिम गोष्ठी सेलमनार गदाचको खर्च नमच 

१ 
गोष्ठी सेलमनार सम्मेिन कार्चिािाको 
कार्चपत्रको दट्पणीकताच पाररश्रमीक 
(प्रतत कार्चपत्र)  

१००० 

एउटा कार्चपत्रमा दइु िना भन्दा बढी 
दट्पणीकताच राख्न लमल्दैन ।  

२ 

न.पा.बाट संर्ािन हुने सीप विकास 
िगार्तका तालिम 

क) कक्षागत 

 कार्चपत्र/Handsout िापत 

 कक्षा सञ्र्ािन िापत 

ख) आिधिक व्र्िस्थामा 
 

(बादहरी श्रोत व्र्जततको हकमा ३० कार्च 
ददन सम्म प्रतत ददन) 
मुतर् प्रलिक्षक (प्रतत ददन न्रू्नतम २ 
कक्षा लिनु पने) 
सहार्क प्रलिक्षक (प्रतत ददन न्रू्नतम २ 
कक्षा लिनु पने) 
ग) आिधिक व्र्िस्थामा 

 

 
 
 

७०० 

१००० 

 
 
 
 
 
 

७०० 

 

५०० 

 
 

७ कार्चददन सम्मको तालिम कक्षागत 
रुपमा र सो भन्दा बढीको तालिममा 
आिधिक रुपमा श्रोत व्र्ततीको व्र्बस्था 
गनुच पदचछ । 

 आिधिक रुपमा स्रोत व्र्ततीको 
व्र्िस्था गदाच एउटा तालिममा 
दईुिना (आिश्र्कतानुसार दिुै 
मुतर् िा एकिना मुतर् र 
एकिना सहार्क ) राखु्नपदचछ र 
सीपस्तरका आिारमा स्थानीर् 
प्रर्िन समेतको बबर्ार गरी 
उल्िेखखत अधिकतम सीमालभत्र 
ततनको पाररश्रलमक तोतनुपदचछ । 

 सम्िन्िीत कार्ाचिर्िे सञ्र्ािन 



(बादहरी श्रोत व्र्जततको हकमा ३० 
कार्चददन भन्दा बढी मालसक) 
मुतर् प्रलिक्षक मालसक (मालसक 
न्रू्नतम ६० कक्षा लिनुपने) 
सहार्क प्रलिक्षक( मालसक न्रू्नतम ६० 
कक्षा लिनुपने) 
 

 
 

 
 
१०००० 

७००० 

 

गरेको तालिममा अन्र् स्रोत 
व्र्जतत नभइ सोही कार्ाचिर्को 
स्रोत व्र्तती भएको अिस्थामा 
कक्षा लिए िापतको पाररश्रलमक र 
कार्चपत्र िापतको रकम पाउनेछन 
। 

 कार्चिम सञ्र्ािन गने 
कार्ाचिर्को कमचर्ारी पररिारको 
तनकटतम व्र्तती स्रोत व्र्तती 
हुनु हँुदैन । 

 ग्रालमण पिुस्िास््र् कार्चकताच 
तालिम िस्ता बबलभन्न बबषर् 
बबज्ञ आिश्र्क हुने तालिममा 
आिधिक रुपमा स्रोत व्र्ततीको 
व्र्िस्था गरेपतछ पतन आिश्र्क 
भए िम्मा कक्षाको २० प्रततित 
सम्म अततररत्त स्रोत व्र्जततद्िारा 
कक्षागत रुपमा सञ्र्ािन गराउन 
सक्रकन्छ । 

 एउटा कक्षाको अिधि कजम्तमा १ 
घण्टा ३० लमनेट हुनु पदचछ । 

 कार्चपत्र भन्नािे कजम्तमा ७५० 
िब्दको प्रिन्ि सम्झनु पदचछ । 
पारदिचक पाना, प्रस्तुततकरण 
दटपोट िा प्रस्तुततकरणको 
प्रर्ोिनका िागी तर्ार पाररएको 
अरु त्र्स्तै सामग्रीको छाँर्ाप्रतत 
कार्चपत्र हुदैन । 

 पालिका स्तरीर् तालिम भन्नािे 
पालिकामा िा अन्र्त्र िहाँ 
सञ्र्ािन गररने भएता पतन 



सहभागीको (आफ्नो घर िा 
साविकको बसोिस स्थिको दैतनक 
ओहोर–दोहोर गनच नभ्र्ाइने २० 
क्रक.लम. भन्दा बढी भई) आिसको 
व्र्िस्था गनुचपने तालिम सजम्झनु 
पने छ । 

४ 

नगरपालिकाबाट सञ्र्ािान हुन सबै प्रकारका 
तालिमका श्रोत व्र्जतत/प्रलिक्षकको पाररश्रलमक 

क) अधिकृत स्तरको कमचर्ारी िा सो 
सरहका प्रलिक्षकबाट तालिम 

 कार्चपत्र/ Handsout िापत 

 कक्षा सञ्र्ािन िापत 

ख) सहार्कस्तर/ अन्र् कमचर्ारी तालिम 

 कार्चपत्र/ Handsout िापत 

 कक्षा सञ्र्ािन िापत 

 
 
 
 

 
८०० 

१००० 

 
८०० 

७०० 

एउटा कक्षाको अितघ कजम्तमा १ घण्टा 
३० लमनेट हुनुपदचछ । 

 कार्चपत्र भन्नािे कजम्तमा ७५० 
िब्दको प्रिन्ि सम्झनु पदचछ । 
पारदिचक पाना, प्रस्तुततकरण 
दटपोट िा प्रस्तुततकरणको 
प्रर्ोिनकािागी तर्ार पाररएको 
अरु त्र्स्तै सामाग्रीको छाँर्ा प्रतत 
कार्चपत्र हुदैन । 

 सम्िन्िीत कार्ाचिर्िे सञ्र्ािन 
गरेको तालिममा सोही 
कार्ाचिर्को स्रोत व्र्तती भएको 
अिस्थामा कक्षा लिए िापतको 
पाररश्रलमक नपाउने तर कार्चपत्र 
िापतको रकम पाउनेछ । 

तालिमका सहभागीिाई आफ्नो घर िा 
साविकको बसोिास स्थिबाट दैतनक 
ओहोर–दोहोर गनच नभ्र्ाइने िा ४ कोष 
भन्दा बढी दरूीबाट सहभागी हुनुपने भए 
आिासको व्र्िस्था गनुचपनेछ । 

५ 

गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन, कार्चिािा, 
तालिम, अध्र्र्न आिद्िता िस्ता 
समारोह उदघाटन, समापन 
खािा/सहभागीको खािा (प्रतत व्र्जतत 
प्रतत ददन) न.पा.मा रु २०० र िडा मा 

२०० 

 संर्ोिक, श्रर्ोत व्र्जतत, प्रततिेदक 
र सहभागी कमचर्ारीिाई समेत 

 



रु १५० का दरिे 

बबलभन्न बबलिष्ट व्र्जततहरुिाई र्स्ता 
समारोहमा आमन्त्रण गररएको 
अिस्थामा र्स्ता सबै ब्र्जततहरुको 
खािा, खाना, खर्च िापत बढीमा एकमषु्ठ 
रु. २००० ।– सम्म खर्च गनच सक्रकनेछ । 
तर बबलिष्ट व्र्जततहरुको उपजस्थतत 
भएको प्रमाखणत हुनु पनेछ । 

६ 

मसिन्द 

क) गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन, 

कार्चिािाका िागी 
– सहभागीको िागी प्रतत सहभागी 
– प्रलिक्षण कार्चका िागी (प्रतत 
कार्चिम) 
ख) सीप बबकास तथा अन्र् तालिम 
कार्चिमका िागी 
– सहभागीको िागी (७ कार्च ददनसम्म 
प्रतत सहभागी) 
– सहभागीको िागी (७ कार्चददन भन्दा 
बढी प्रतत सहभागी 
– प्रलिक्षण कार्चका िागी (७ कार्च ददन 
सम्म प्रतत कार्चिम) 
– प्रलिक्षण कार्चका िागी ३० कार्च ददन 
सम्म प्रतत कार्चिम) 
प्रलिक्षण कार्चका िागी (३० कार्च ददन 
भन्दा बढी प्रतत कार्चिम) 
ग) अध्र्र्न/अििोकन, अध्र्र्न 
आिद्िताका िागी 
– सहभागीका िागी (ितत सुकै कार्चददन 
भएपतन प्रतत सहभागी) 

 
 
 
 

१०० 

२५०० 

 
 
 
 
 
 

१०० 

 

१०० 

 

१५०० 

 
 

२००० 

 

२५०० 

 
 
 
 

१०० 

 प्रलिक्षण कार्चको मसिन्द 
अन्तगचत बोडचमाकच र, पारदिचक 
पाना, कार्चपत्रको छार्ा प्रतत, 

मेटाकाडच माजस्कङ टेप इत्र्ादद । 

 



७ 

संर्ोिक भत्ता (अधिकतम ७ कार्च ददन 
सम्म प्रतत ददन 

७ ददनपतछ प्रततददन 

७०० 

 

२०० 

एक कार्चिममा एक िना संर्ोिकिाई 
कार्चिमको प्रततिेदन बुझाएपतछ र दईु 
िनासम्म सहर्ोगीिाई भत्ता ददन 
सक्रकनेछ । 

८ 

सहर्ोगी भत्ता (अधिकतम ७ कार्चददन 
सम्म प्रततददन 

७ ददनपतछ प्रततददन 

 

५०० 

१०० 

संर्ोिक तालिम अबधिमा बबदा बसेमा 
भत्ता नपाउने र संर्ोिकको काम 
सहर्ोगीिे गरे िापत संर्ोिकिे पाउने 
भत्ता पाउने छैन । 

९ 

विविि (प्रमाण पत्र, पानी, सरसफाई, तुि 
इत्र्ाददका िागी 
– ७ कार्च ददन सम्म प्रतत कार्चिम 

– ३० कार्च ददन सम्म प्रतत कार्चिम 

- ३० कार्च ददन भन्दा बढी प्रतत 
कार्चिम 

 
 
 

१५०० 

२००० 

२५०० 

 

१
० 

प्रलिक्षाथी आिास खर्च 
दैतनक भ्रमण भत्ता नपाएको खण्डमा 
खािा खाना खर्च उपिब्ि गराउने । 

प्रर्लित 
बिार 
अनुसार
को 
भाडा 

तालिम आर्ोिना हुने स्थिमा कुनै 
सरकारी िा गैर सरकारी तनकार्को 
छात्राबास भएमा त्र्स्तो तनकार्िे 
तोकेको दरमा छात्राबास प्रर्ोग गनच 
सक्रकने तर अल्पकालिन तालिमका िागी 
होटि िा सोही प्रर्ोिनिाई घरभाडामा 
लिई खर्च िेख्न नपाईने 

१
१ 

तालिम सुवििा (तालिम कक्ष तथा 
भाडामा लिनुपने उपकरणको भाडा) 

प्रर्लित 
बिारदर 

 

१
२ 

तालिम सामाग्री (कच्र्ा पदाथच, नमूना, 
इन्िन, पोकािन्दीका सामान, खररद गनुच 
पने सानाततना औिार आदी । 

प्रर्लित 
बिारदर 

 

 

१
३ 

प्रततिेदकको पाररश्रलमक 

क) पाररश्रलमक (सम्मेिन, गोष्ठी र 
कार्चिािा) 
– एक ददनको कार्चिममा 
– एक ददन भन्दा बढीको कार्चिम भए 

 

 
 

१००० 

५०० 

प्रततिेदकको पररश्रलमक प्रततिेदन 
बुझाएपतछ मात्र ददनु पदचछ । प्रतत 
कार्चिम रु. ३०००।– भन्दा बढी हुनुहुदैन 
। साथै तालिम संर्ोिक र प्रततिेदक एकै 
व्र्जतत भएमा अततररतत पाररश्रलमक र 



खािा/खाना खर्च दोहोरो सुवििा पाइने 
छैन । 

 
 

२.६ सहभाधगता भत्ता 

क) प्रलिक्षाथी छनौट गरी िा नगरी सञ्र्ािन गररएको िुनसुकै प्रकारको तालिम, गोष्ठीको 
सहभागीहरुिाई सहभागी भत्ता उपिब्ि नगराउने भनी सुर्ना गनुच पनेछ । 

ख) तर, तालिम, गोष्ठी, कार्चिािाको सहभागीहरुिाई सहभागी भत्ता ददने गरी कार्चिममै 
सहभागीहरुिाई सहभागी भत्ता िा सहभागीको भ्रमण खर्च िा दिुै ददने गरी स्िीकृत भएको 
कार्चिमका सहभागीहरुिाई तनम्न अनुसारको सहभागी भत्ता र सहभागी भ्रमण खर्च उपिब्ि गराउन 
सक्रकनेछ :- 
 

ि.स. प्रर्ोिन पालिका तथा 
पालिका लभत्र 

रकम रु 

स्पष्टीकरण 

१ 

दैतनक खाने िस्ने खर्च िापत (२१ 
कार्च ददन सम्मको तालिम) 

७०० पालिका स्तरीर् तालिम भन्नािे 
सदममुकाम िा अन्र्त्र िहाँ सञ्र्ािन 
गररने भए तापनी सहभागीको (आफ्नो 
घर िा साविकको बसोिास स्थिबाट 
दैतनक ओहोर दोहोर गनच नभ्र्ाइने ४ 
कोष भन्दा बढी भई ) आिासको 
व्र्िस्था गनुचपने तालिम सम्झनु पदचछ 
। 

२१ कार्चददन भन्दा बढीको तालिम 
भए खाने बस्ने खर्च िापत मालसक 

८४०० 

कार्चिमको तफच बाट छात्राबासको 
व्र्िस्था भएकोमा दैतनक खाना 
खर्च 

४०० 

२ 

छात्राबासको व्र्िस्था भएकोमा १ 
मदहना भन्दा बढी अिधिको भए 
खाना खर्च िापत मालसक 

६४०० एतकाइस ददन भन्दा बढी ददनमा 
मालसकको दामासाहीिे हुने रकम 
ददनको पतन थप गरर पाउने । 

तालिम अिधिका िागी सहभागी भत्ता 
पाएकोमा दैतनक भत्ता िा आिास खर्च 
नपाउने 

कार्चिमको तफच बाट खािा तथा 
खानाको व्र्िस्था भएको तर 
आिासको व्र्िस्था नभएकोमा 

दैतनक भ्रमण 

भत्ताको 
२५५ 



 कार्चिमा सहभागी हुने व्र्जततिे अन्र् 
तनकार्बाट दै.भ्र. भत्ता पाउने भएमा 
सहभागी भत्ता नपाउने । सात 
कार्चददनसम्मको तालिम विदाको 
ददनमा पतन िगातार्ार सञ्र्ािन 
गनुचपने । 

३ सहभागी भत्ता १००० छोटो समर्को तालिम गोष्ठीमा अन्र् 
कुनै भत्ता तथा सुवििा नददने 
(स्टेिसनरी र खािा बाहेक) 

 

दैतनक भ्रमण भत्ता पाउने गरी जिल्िा बादहरबाट कार्चिममा बोिािट भई सहभागी हुनेहरुिाई 
सहभागी भत्ता ददन लमल्दैन । 

२.७. सहभागी/प्रलिक्षकको भ्रमण खर्च 

सहभागीको आतेिाते खर्चको सम्बन्िमा सािचितनक र्ातार्ात र्ल्ने स्थानमा (बस) िापतको 
न्रू्नतम भाडा पाउने । सािचिातनक र्ातार्ात नर्ल्ने स्थानमा आते िाते गरी प्रतत ददन रु. १०० 
का दरिे भ्रमण खर्च उपिब्ि गराउने । 

२.८.ईन्िन सुवििा 

सिारी सािन सुवििा पाउने पदाधिकारीहरुिाई प्रदेि कानून अनुसार इन्िन सुवििा उपिब्ि गराउन 
सक्रकनेछ । 

२.९ िेख रर्ना पाररश्रलमक 

िेख रर्ना समाविष्ट गरी पबत्रका प्रकािन गने तनकार्िे िेख रर्ना िापतको पाररश्रलमक, कम््रू्टर 
सेदटङ, डडिाइतनङ र टाइवपङ, िुद्िािुद्िी तथा सम्पादन मण्डिका सदस्र्हरुिाई पाररश्रलमक भतुतनी 
गदाच देहार्अनुसारको मापदण्डका आिारमा रकम भुततानी गनुच पनेछ :- 

लस.नं. वििरण दर 

१ िेखकिाई पाररश्रलमक प्रतत िेख द्रष्टव्र्मा ददईएको शे्रणी अनुसार रु.२००० देखख 



 ४५०० सम्म (सम्पादक मण्डिको तनणचर्ानुसार) 

२ 
कम््रू्टर सेदटङ, डडिातनङ र टाइप 
समेतका िागी प्रतत अंक 

२५०० 

३ 
सम्पादक मण्डिका सदस्र्हरुिाईच प्रतत 
सदस्र् प्रतत रर्ना सम्पादन िापत 
(अधिकतम ५ िना) 

२०० 

 

परिच्छेद ३ 

दिबन्दी मसजचर्ना/सहमतत सम्बन्िी कार्चविधि 

दरबन्दी लसिचना/ सहमती सम्िजन्ि कार्चविधि संघीर् तथा प्रदेि कानून अनुसार हुनेछ ।  

३.१ स्थार्ी दरबन्दी लसिचना गदाच अपनाउनु पने कार्चविधि 

स्थार्ी दरबन्दी लसिचना गदाच अपनाउनुपने कार्चविधि संघीर् तथा प्रदेि कानून अनुसार हुनेछ । 

३.६ सरकारी सिारी सािन खररद सम्बन्िी मापदण्ड 

नगरपालिकािे खररद गने कुनै पतन प्रकृततको सिारी सािन गुणस्तरीर्,  प्रभािकारी एिं लमतव्र्र्ी 
ढङ्गिे खररद गनच सिारी सािनको खररद प्रक्रिर्ािाई व्र्िस्थीत, पारदिी, लमतव्र्र्ी र ििाफदेही 
बनाउन सिारी सािन खररद तथा व्र्िस्थापन गनच तनम्न मापदण्डको अििम्बन गनुच पनेछ । 

(क) सिारी सािन भन्नािे नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रिासकीर् अधिकृत एिं सिारी 
सािन प्रर्ोग गने िाखा प्रमुखहरु, सिै अधिकृत कमचर्ारीहरु, कार्चिम सञ्र्ािन गने अन्र् 
कमचर्ारीहरुिे प्रर्ोग गने र्ाजन्त्रक िजततबाट सञ्र्ािन हुने कुनै पतन प्रकृततको दइु पाङ्गे तथा र्ार 
पाङ्गे्र सिारी सािनिाई िनाउँदछ । 

(ख) सिारी सािनको खररद प्रक्रिर्ा :- नगरपालिकाको िाधग सिारी सािन खररद गदाच सम्बन्िीत 
तनकार्िे देहार्को प्रक्रिर्ा बमोजिम गनुच पनेछ । 

(अ) सािचितनक खररद ऐन, २०६३ तथा तनर्माििी, २०६४ बमोजिम प्रक्रिर्ा अपनाउनु पनेछ । 



(आ) सिारी सािन खररदका िाधग स्पेलसक्रफकेिन तर्ार गने कार्चमा सम्भि भएसम्म सरकारी 
कार्ाचिर्मा कार्चरत कजम्तमा रा.प.ततृतर् शे्रणी मेकातनकि ईजन्ितनर्र स्तरको कमचर्ारीको सहर्ोग 
लिनु पनेछ । 

(र्) विविि व्र्िस्था :- 

१) सिारी सािन खररद गदाच िावषचक बिेटको लसमा लभत्र रही खररद गनुच पनेछ । 

२) कुनै पतन तनकार्िे आिश्र्कता एिं िाभ िागतको आिारमा सिारी सािन खररद गने खररद 
र्ोिना बनाउनु पनेछ । उपिब्ि भएसम्म साविककै तनकार्को सिारी सािन प्रर्ोगिाई प्राथालमकता 
ददनु पनेछ । 

३) कुनै पतन सरकारी सिारी सािनमा सरकारी नम्िर ्िेट राखु्न पनेछ । तनजि नम्िर ्िेट राखी 
सरकारी सिारी सािन प्रर्ोग गनच पाईने छैन । 

(छ) हस्तान्तररत सिारी सािन सम्बन्िमा :- विलभन्न तनकार्बाट नगरमा प्रा्त हुन आएका सिारी 
सािनहरु नगरपालिकािे आफ्नो जिन्सी आम्दानीमा तनर्मानुसार िगत कसी आम्दानी िनाई 
त्र्स्तो दाखखिा प्रततिेदन प्रा्त भईसकेपतछ मात्र हस्तान्तरण फाराम पठाउने तनकार्िे आफ्नो 
अलभिेख प्रमाखणत गराई िगत कट्टा गनुच पनेछ । आफ्नो तनकार्मा रहेका सिारी सािनहरु 
आिश्र्कता अनुसार ममचत गरी सञ्र्ािन तथा व्र्िस्थापन गने जिम्मेिारी सम्बजन्ित तनकार्को 
रहनेछ । 

३.७ घरभाडा तथा सिारी सािन एिं अन्र् सािन भाडा सम्बन्िमा 

घर तथा घर िग्गा, सिारी सािन एिं अन्र् सािन भाडा सम्बन्िी व्र्िस्था सािचितनक खररद ऐन, 

२०६३ तथा तनिमाििी, २०६४ बमोजिम हुनेछ । 

३.८ सेिा करार लिने सम्बन्िमा 

(क) कुनै आर्ोिना पररर्ोिनामा सकेसम्म स्थार्ी संरर्ना तथा िनिजततबाट काम सम्पादन 
गनुचपनेछ । कथंकदाधर्त दरबन्दी लसिचना नगरी नहुने भएमा पर्ाच्त आिार सदहत प्रर्लित कानून 
बमोजिमको तनकार्बाट स्िीकृत गराएर मात्र गनुच पनेछ । र्स्ता दरिन्दीमा कार्चरत िनिजततिे 



प्रा्त गने सेिा सुवििा स्थानीर् तहको संरर्नामा कार्चरत स्थार्ी कमचर्ारीिे प्रा्त गने िुरु तिब 
भन्दा बढी हुने छैन । 

(ख) विकास र्ोिनाहरुमा कमचर्ारी तनरु्तत गदाच सकेसम्म करार सेिामा लिने व्र्िस्था गनुच पनेछ । 
तर कार्ाचिर् प्रमुख, जिन्सी प्रमुख, आधथचक प्रिासन िाखाको काम गने पदमा करारबाट काममा 
िगाउन सक्रकने छैन । सामान्र्तर्ा विकास आर्ोिनाहरुको हकमा स्थार्ी कमचर्ारीहरुबाट काममा 
िगाउनु पनेछ । स्थार्ी कमचर्ारीहरु प्रा्त गनच सतने अिस्था नभएमा मात्र करार सेिाबाट काममा 
िगाउन सक्रकनेछ । 

(ग) सेिा करारमा लिँदा प्रदेि सरकारबाट अको व्र्िस्था नभएसम्म आधथचक कार्चविधि तनर्माििी 
२०६४ को तनर्म ९५ बमोजिम गनुच पनेछ । 

प्रमाखणत गने अधिकारीक  
 

दस्तखत 

नाम,थर :-झविन्द्र खनाि 

पद प्रमुख प्रिासकीर् अधिकृत 

कार्ाचिर् लितगंगा नगरपालिकाको कार्ाचिर् ठाडा 
लमतत २०७८/९/२७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


