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हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्य सञ् चािन लनदेशिकाका2 70 ८ 

 

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्य सञ् चािनिाप रभावााकारब ानाउन, उपिव्ध स्रोत साधनको पररचािन एां 
रभार्ोगमा पारदेशकायता2 लमतव्र्यर्ता र रभावााकाररता ल्र्ाप आलथयक साुासन कार्म गनय तथा उत्पादेशनमिुक तथा 
रभालतफिर्कु्त क्षते्रमा िगानी अलवायृि गनयहेटौंडा उपमहानगरपालिकाको रभााासकीर् कार्ययाधी ( लनर्लमत गनि) ऐन, 

२०७५ को देशफा ४ र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को देशफा १०२ िे ददेशएको अलधकार रभार्ोग गरब 
कार्यपालिकािे र्ो लनदेशि काका जारब गरेको छ । 

पररच्छेदेश- १ 

संकक्षप्त नाम र रभाारम्व 

१. संकक्षप्त नाम र रभाारम्वः- 
(क) र्ो लनदेशि काकाको नाम “ हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यसञ् चािन लनदेशि काका2 २०७८” रहेको   छ ।  

(ख) र्ो लनदेशि काका नगरकार्यपालिकाको ाैठकााट स्ाीकृत वएको लमलत देेशकख िागू हनुेछ । 

 

२. पररवाषा र व्र्ाखर्ाः- याषर् ाा रभासंगिे अको अथय निागेमा र्स लनदेशि काकामाः- 
(क) "कमयचारब" वन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्मा कार्यरत कमयचारबिाप 

जनाउँछ ।  
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(ख) "रभााासलनक खचय" वन्नािे तिा2 वत्ता,ाैठक वत्ता, पोााक, इन्धन, ाीमा, कचर्ापान2 
कार्याािा/तालिम/गोष्ठी/सेलमनार जस्ता कार्यक्रम तथा अलतलथ सत्कार खचय िगार्तहनुे  दैेशलनक खचय 
जनाउँछ ।  

(ग) "रभामखु रभााासकीर् अलधकृत" वन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको रभामखु रभााासकीर् अलधकृतिाप 
जनाउँछ। 

(घ) "पदेशालधकारब" वन्नािे हेटौडा उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाका पदेशालधकारबहरुिाप जनाउन े 

छ ।सो ाव्देशिे नगर सवाका सदेशस्र्हरुिाप समेत जनाउँछ।  

(ङ) "ाैठक" वन्नािे नगरसवा ाा नगर कार्यपालिका ाा याषर्गत सलमलतहरु ाा ाडा सलमलत ाा कुनै 
कानूनी ाा नीलतगत ब्र्ास्था ामोकजम गदठत सलमलत ाा कार्यदेशिहरुको ाैठक सम्झन ुपदेशयछ । 

(च) "मन्त्रािर्" वन्नािे सङ् घीर् मालमिा तथा सामान्र् रभााासन मन्त्रािर् सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेदेश-२ 

ाैठक वत्ता सम्ान्धी व्र्ास्था 
 

३. ाैठकः(1)उपमहानगरपालिकामा हनुे ाैठकमा सहवागीहरुिे सङ्घ तथा रभादेेशा कानूनमा तोयकएको अास्थामा 
सोहब ामोकजम र सङ्घ तथा रभादेेशा कानूनमा नतोयकएको अास्थामा देेशहार् ामोकजम ाैठक वत्ता तथा अन्र् 
सयुाधा पाउनेछन ्। 

(क) रभाचलित कानून तथा ाायषयक कार्यक्रम ामोकजम गदठतसलमलत ाा कार्यदेशिको ाैठकका िालग ाैठक 
वत्ता उपिव्ध गराउन सयकनेछ । 

(ख) सलमलत ाा कार्यदेशि गठन गदेशाय नै ाैठक वत्ता तथा खाजा सयुाधा उपिब्ध गराउने गरब लनर्यर् वएको 
अास्थामा ाैठक वत्ता तथा खाजा खचय उपिब्ध हनुछे। कार्ायिर्िे कार्यसूची तोयकएको ाा एजेण्डा 
यकटान वएको याषर्मााैठक राख्न ुपनिछ । 

(ग) कार्यरभाकृलत अनसुार सकेसम्म लमतव्र्र्ी हनुे गरब ाैठक राख्न ुपनिछ । 

(घ) सलमलत ाा कार्यदेशिमा तोयकएको कूि सदेशस्र् ााहेक ाढबमा तीन जना याषर् याज्ञ2याकाष्ट पदेशालधकारब 
ाा कार्ायिर्को कमयचारबिाप मात्र र्स लनदेशि काका ामोकजम ाैठक वत्ता उपिब्ध गराइनेछ। तर ाडा 
सलमलतको ाैठकमा ाडा सलमलत र ाडा सकचा मात्रको वत्ता उपिब्ध गरापनछे।  

 

४. ाैठक खचय सम्ान्धी ब्र्ास्थाः(१)सलमलत तथा कार्यदेशिका पदेशालधकारब तथा कमयचारबहरुिे रभालत ाैठक रु 
एक हजारका देशरिे ाैठक वत्ता पाउनेछन।ाैठक वत्तामा लनर्मानसुार कर कट्टी हनुछे । 

(२) ाैठकमासहवागी व्र्कक्तहरुको पानी तथा खाजाखचयाापत ाढबमा रभालत व्र्कक्त देशपु सर् पचास 
रुपैर्ाँसम्म खचय गनय सयकने छ । 

(३) ाडा सलमलतको मयहनामा ायढमा तीन ाटा र उपमहानगरपालिका अन्तरगतका यालवन्न सलमलतको 
ाैठक मयहनामा ायढमा चाराटा सम्मको ाैठक वत्ता उपिब्ध हनुेछ। 

 

पररच्छेदेश-३ 
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खाजा तथा अलतलथ सत्कार खचय सम्ान्धी व्र्ास्था 

 

५. खाजा खचयःदेेशहार्कोअास्थामा कमयचारबिाप खाजा खचय उपिव्ध गराउन सयकनछे । 

(क)  कार्ायिर् समर्मा सम्पादेशन हनु नसक्ने वनी रभामखु रभााासकीर् अलधकृतिे तोकेको लनददेशयष्ट कामको 
िालग मात्र कार्ायिर् समर् अकघ ाा पलछाैठक राख्नाा कार्ायिर्को अन्र् काममा िगाउन 
सयकनछे।रभामखु रभााासकीर् अलधकृतको स्ाीकृलत लाना राकखएको ाैठकको ाैठक वत्ता,खाजा खचय 
वकु्तानी हनु ेछैन।कार्ायिर् समर् ााहेक ककम्तमा देशपुघण्टा अलतररक्त समर् कार्य गरेको अास्थामा 
मात्र खाजा खचय गनय उपिब्ध गराइनछे।  

(ख) अलतररक्त समर्मा काम गनुय पनि वएमा देेशहार् ामोकजम खाजा तथा खाना खचय उपिब्ध गराउन ाा 
सो ाराारको खाना तथा खाजा खचय गनय सयकनेछ । 

(१) साायजलनक यादेशाको ददेशन वए रभालतददेशन रभालतव्र्कक्त ाढबमा छ सर् रुपैंर्ा ।  

(२) कार्ायिर् खलु्ने ददेशन वए रभालतददेशन रभालतव्र्कक्त ाढबमा तीन सर् रुपैंर्ा । 

(३) आठ घण्टा वन्देशा ाढब अालध लनरन्तर ाैठक ासेको अास्थामा खाजा खचयमा थप पचास 
रभालतातसम्म वकु्तानी गनय सयकनेछ।  

(ग) न्र्ायर्क सलमलतको ाैठक ासेको ददेशन न्र्ायर्क सलमलतका सदेशस्र् तथा सहवागी कमयचारबहरुिे देशफा ४ 
को उपदेशफा (२) ामोकजम खाजा खचयको सयुाधा पाउने छन ्।  

(घ) र्स देशफामा जनुसकैु कुरा िेकखएको वएतापलन रासन ाापतको सयुाधा लिएकााा ाैठक वत्ता रभााप्त 
गरेका कमयचारबिे खाजा खचयपाउने छैन । 

६. कचर्ापान र अलतलथ सत्कार खचयः 
(१) कचर्ापान तथा अलतलथ सत्कार ाापतदेेशहार् ामोकजमका पदेशालधकारबिे देेशहार् ामोकजमको रकममा 

नाढ्ने गरब मालसक रुपमा यायाध खचयको आदेेशा ददेशन सक्नेछन ्।  

(क) नगर रभामखुिे रु.ाीस हजार,  

(ख) उपरभामखुिेरु.पन्र हजार, 

(ग) ाडाअध्र्क्षिे रु.देशा हजार । 

(२) उपदेशफा (१) ामोकजमको रकममा नाढ्ने गरब कार्ायिर् व्र्ास्थापन गनि कमयचारबिे कजम्मा लिप 
सम्ाकन्धत पदेशालधकारबको अनमुलतिे कार्ायिर् रभार्ोजनका िालग मात्र खचयको आदेेशा ददेशन पाउनेछ।   

(३) उपदेशफा (१) र (२)मा उकल्िेकखत सीमा वन्देशा ाढबको खचयको आदेेशा वएको अास्थामा आधार र 
औकचत्र् सयहत कार्यपालिका ाैठकमा पेा गनुय पनिछ।कार्यपालिकाको स्ाीकृलत नवप त्र्स्तो रकम 
वकु्तानी हनु ेछैन ।तर र्स अलध कार्ायिर्को रभार्ोजनाथय सवा ाा कार्यपालिकाााट पाररत वप िाग ु
वएको खाजा खचय सम्ान्धमा सोहब ामोकजम हनुेछ। 

 

पररच्छेदेश ४ 

दैेशलनक वत्ता तथा भ्रमर् खचय सम्ान्धी व्र्ास्था 
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७. दैेशलनक वत्ता तथा भ्रमर् खचयःकमयचारबिे सङ्घीर् कानून ामोकजमको देशरमा दैेशलनक तथा भ्रमर् वत्ता 
पाउनेछन।्जनरभालतलनलधको दैेशलनक तथा भ्रमर् वत्ता सम्ान्धी व्र्ास्था रभादेेशा कानून ामोकजम हनुछे। दैेशलनक 
तथा भ्रमर् वत्ता सम्ान्धी अन्र् व्र्ास्था देेशहार् ामोकजम हनुेछः 
(१) साधारर्तर्ा उपमहानगरपालिकाको पदेशालधकारब/कमयचारब सम्ाकन्धत कामको िालग यफल्डमा खयटन2ु 

खटाउन ु पदेशाय ाा अनगुमन तथा सपुरबाेक्षर् गनुय पदेशाय भ्रमर् आदेेशा स्ाीकृत गराएर मात्र जान ु
पनिछ।स्ाीकृत भ्रमर् आदेेशा लाना भ्रमर्खचय तथा दैेशलनक वत्ता वकु्तानी गररने छैन।  

(२) देेशहार्का पदेशालधकारबिे भ्रमर् ाा काजको उद्देश्र्2 अालध र भ्रमर् गनि साधन तोकी भ्रमर् आदेेशा 
स्ाीकृत गनुय पनिछ।  

(क) रभामखु रभााासकीर् अलधकृत – नगर रभामखु2  

(ख) रभामखु रभााासकीर् अलधकृत ााहेकका अन्र् कमयचारबहरु –रभामखु रभााासकीर् अलधकृत । 

(३) उपदेशफा (१) मा जनुसकैु कुरा वएतापलन उपमहानगर के्षत्राायहर भ्रमर् गनुय पदेशायको अास्थामा नगर 
रभामखुको भ्रमर् आदेेशा नगर कार्यपालिकाााट स्ाीकृत गराउन ुपनिछ । 

(४) रभामखु रभााासकीर् अलधकृतको सात ददेशन वन्देशा ाढब अालधको नगर क्षेत्राायहरको भ्रमर् गनुय पनि 
अास्थामा संघीर् मालमिा तथा सामान्र् रभााासन मन्त्रािर् तथा रभादेेशाको रभामखु सकचािाप जानकारब 
ददेशन ुपनिछ ।  

(५) पदेशालधकारब तथा कमयचारबको यादेेशा भ्रमर् सम्ान्धी व्र्ास्था सङ् घीर् कानून ामोकजम हनुेछ।  

(६) कार्ायिर्को कामको कािकािामा ाास ास्ने गरब कार्ायिर् रहेको स्थानााटकम्तीमा देशा यकिोलमटर 
ाायहरको क्षेत्रमा भ्रमर् ाा काजमा खयटएको कमयचारबहरुिे नेपाि सरकारिे तोकेको देशर र रभायक्रर्ा 
ामोकजमकोदैेशलनक वत्ता तथा भ्रमर् खचय पाउनेछन ्। 

  तर2 पदेशालधकारब तथा कमयचारबिे भ्रमर् गदेशाय सरकारब साारब साधन रभार्ोग वएको अास्थामा र्ातार्ात 
खचय पापने छैन।साायजलनक साारब साधनमा भ्रमर् गनुय परेमा रभाचलित वाडादेशर ामोकजमको रकम 
उपिव्ध गरापने छ । 

(७) भ्रमर् खचय सम्ान्धी फरफारक गनय ाा वकु्तानी माग गदेशाय अलनाार्य रुपमा भ्रमर् रभालताेदेशन कार्ायिर्मा 
पेा गनुय पनिछ । 

(८) सात ददेशन वन्देशा ाढब अालधको िालग पदेशालधकारब ाा कमयचारबिाप भ्रमर् ाा काजखटाउन ुपनि वएमा 
भ्रमर् आदेेशा स्ाीकृत गनि पदेशालधकारबिे त्र्सको स्पष्ट कारर् खोिब आफूवन्देशा एक तह मालथको 
अलधकारबको स्ाीकृलत लिप भ्रमर् आदेेशा स्ाीकृत गनुय पनिछ। 

तर2 सात ददेशनवन्देशा ाढब अालधको िालगकाज खटाउँदेशा एक तहमालथको पदेशालधकारबको स्ाीकृलत लिन ु
पनिछ । 

(९) सरकारब खचयमा भ्रमर् गनि पदेशालधकारब ाा कमयचारबिेसम्वा वएसम्म यकफार्ती र कम खकचयिोााटो 
ाा साारब साधन रभार्ोग गरब भ्रमर् गनुयपनिछ । 

(१०) दैेशलनक भ्रमर् वत्ता उपवोग गनि कमयचारबिे दैेशलनक वत्ता उपवोग गरेको अालधवर यफल्ड वत्तााा अन्र् 
कुनै यकलसमको वत्ता पाउन ेछैन । 

(११) कुनै पदेशालधकारब ाा कमयचारबिे भ्रमर् ाा काजमा रहेको अालधमा लादेशाासेमा त्र्सरब लादेशामा 
ास्देशाको अालधमा लनजिे र्स काननु ामोकजम पाउने दैेशलनकवत्ता, भ्रमर् खचय पाउने छैन । 
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(१२) भ्रमर्मा खयटन ेपदेशालधकारब तथा कमयचारबको भ्रमर् अलविेख खाता कार्ायिर्िे  व्र्ाकस्थत रुपमा 
राख्न ुपनिछ ।  

(१३) र्स देशफामा अन्र्न्त्र जनुसकैु कुरा िेकखएको वएतापलन स्थानीर् तहका पदेशालधकारब तथा कमयचारबको 
भ्रमर् सम्ान्धी अन्र् व्र्ास्था नेपाि सरकारको भ्रमर् खचय लनर्माािब ामोकजम हनुछे।  
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पररच्छेदेश-५ 

पाराहन तथा पन्धन सयुाधा सम्ान्धी व्र्ास्था 
 

८. पाराहन सयुाधाः- 

(१) कार्ायिर्मा उपिब्ध साारब साधन कमयचारबको कजम्मेाारब र लनजहरुिे सम्पादेशन गनुयपनि कार्य चापको 
आधारमा समन्र्ायर्क रुपमा उपिब्ध गराउन ेकजम्मेाारब रभामखु रभााासकीर् अलधकृतको हनुेछ।रभामखु 
रभााासकीर् अलधकृतिेकार्ायिर्को नाममा रहेको तथा वाडामा लिप ाा अन्र् कुनै तररकािे कार्ायिर्िे 
रभार्ोगमा ल्र्ाएको साारब साधन सरकारब कामको िालग मात्र रभार्ोगमा ल्र्ाउने व्र्ास्था लमिाउन ु
पनिछ। 

(२) कार्ायिर्िे रभामखु रभााासकीर् अलधकृतिाप कार्ायिर्को कामको रभार्ोजनको िालग उपिब्ध वए सम्म 
एक चारपाङ् र ेसाारब साधन उपिव्ध गराउने छ । 

(३) कार्ायिर्मा साारब साधनको उपिव्धता नवएमा आलथयक ाषयको रभाारम्वमै मापदेशण्ड तर् गरब 
कार्ायिर्िे न्रू्नतम मूल्र्मा कजप/कार वाडामा लिन सक्नेछ। 

(४) कार्ायिर्का महाााखा/ााखा रभामखुिाप कार्ायिर्ााट उपिब्ध वएसम्म साारब साधनको व्र्ास्था 
गररनेछ । 

(५) कुनै पदेशालधकारब ाा कमयचारबिे सरकारब साारब साधन कार्ायिर्को काम ााहेक अन्र् रभार्ोजनमा 
रभार्ोग गनय पाइने छैन। सरकारब साारब साधनको यहफाजत गरब सरुकक्षत राख्न ु सम्ाकन्धत साारब 
साधन ाझुी लिने कमयचारबको कजम्मेाारब हनुेछ । साायजलनक यादेशाको ददेशन कार्ायिर्ााट उपिब्ध 
गराइएको साारब पास लाना कार्ायिर्को साारब साधन सञ् चािन गनय पाइने छैन । 

(६) कार्ायिर्िे कानून ामोकजम साारब साधनको राजस्ा लतनि,  लामा गनि, रभादूेशषर् जाचँ गरब साारब साधन 
चसु्त देशरुुस्त राख्न ेव्र्ास्था लमिाउनेछ। 

(७) सरकारब साारब साधन रभार्ोग गनि कमयचारबिाप लनजिे रभार्ोग गरेको साारब साधनको िालग ममयत 
याि ामोकजम ाढबमा कार/कजपको ाायषयक पचास हजाररुपैर्ा र मोटरसापकि ाा स्कूटरको िालग 
ाायषयकदेशा हजाररुपैर्ा नाढ्न ेगरब ममयत खचय उपिव्ध गरापने छ।र्स वन्देशा ाढब रकमको साारब 
साधनको ममयत सम्वार ाापतको रकम वकु्तानी गनुय पनि अास्थामा कार्यपालिकाको लनर्यर् ामोकजम 
हनुेछ।  

 

९. इन्धन सयुाधाः 
(१) सरकारब तथा लनजी साारब साधन रभार्ोग गरब लनर्लमत रुपमा कार्ायिर्मा आउने स्थार्ी र करारका 

कमयचारबिाप अनसूुची १ ामोकजमको इन्धन सयुाधा उपिब्ध हनुेछ । 

(२) लनजी साारब साधन रभार्ोग गनि ]{कमयचारबहरुिे इन्धन सयुाधा लिन चाहेमा आफुिे रभार्ोग गरेको साारब 
साधनको ब्िूाकुको छार्ाँरभालत र साारब चािक अनमुलतपत्र रभालतलियप अलनाार्य रुपमा कार्ायिर्मा पेा 
गनुय पनिछ ।ब्िूाकुको र सम्ाकन्धत कमयचारबको नाममा रहेको साारब चािक अनमुलतपत्रको 
छार्ाँरभालत पेा नगरे सम्म इन्धन ाापतको सयुाधा उपिब्ध गराइने छैन ।  

(३) कार्ायिर्िे इन्धन सयुाधा यातरर्को अलविेख अद्याालधक गरब राख्न ुपनिछ । 
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(४) कुनै कारर्ास अनसुचुी १ मा सम्ाकन्धत कमयचारबका िालग तोयकएको इन्धनको कोटा(पररमार्) 
अपगु हनुे वएमा आाश्र्कता र औकचत्र् हेरब रभामखु रभााासकीर् अलधकृतााट थप इन्धनको 
कोटा(पररमार्) उपिब्धा गराउन सयकनेछ। 
 

१०. साारब साधन सम्ान्धी अन्र् व्र्ास्थाः   

(१) साारब साधनको सयुाधा रभााप्त गनि ाा उपिव्ध गराउन ुपनि पदेशालधकारब तथा कमयचारबिाप कार्ायिर्मा 
उपिब्ध साारब साधन रभार्ोग गनि व्र्ास्था लमिाइनेछ।कार्ायिर्मा साारब साधन उपिब्ध नवएको 
अास्थामा कार्ायिर्मा श्रोत उपिब्धताको अास्था हेरब देेशहार्ामोकजमको मापदेशण्डलवत्र रहब साारब 
साधन खररदेश गनय सयकनेछ । 

(क) याकाष्ट शे्रर्ीको रभामखु रभााासकीर् अलधकृतिाप सत्तरबिाख रुपैर्ा ँसम्मको साारब साधन, 

(ख) राजपत्रायित रभाथम शे्रर्ीका अलधकृतिाप साठी िाख सम्मको साारब साधन, 

(ग) मोटरसापकि तथा स्कूटर २०० लस. लस. सम्म । 

 

(२) कार्ायिर्का साारब साधन लनर्लमत रुपमा ममयत सम्वार गरब चाि ु हाितमा राख्नपुनिछ । 
कार्ायिर्ााट नर्ाँ साारब साधन खररदेशिाप लनरुत्साहन गररनेछ। कार्ायिर्िे नर्ाँ साारब साधनखररदेश 
गनुय पनि अास्थामा पिेकक्िकि तथा ााताारर् मैत्री साारब साधन खररदेश तथा रभार्ोगमा जोड 
ददेशइनेछ। 

पररच्छेदेश-६ 
सञ् चार2 पोााक2 रभाोत्साहन वत्ता सम्ान्धी व्र्ास्था 

 

११. स्थानीर् तहका पदेशालधकारबको सञ् चार2 पोााक2 तथा अन्र् वत्ता: स्थानीर् तहका पदेशालधकारबको सञ्चार2 
पोााक2 तथा अन्र् वत्ता रभादेेशा कानूनमा वए ामोकजम हनुेछ । 

१२. पत्रपलत्रका तथा सञ् चार सयुाधाः 
(१) कार्ायिर्िे पदेशालधकारब तथा कमयचारबिाप स्रोतको उपिब्धता हेरब पत्रपलत्रका खररदेश गरब उपिव्ध 

गराउन सक्नछे । 

(२) रभामखु रभााासकीर् अलधकृतिाप मालसक पन्र सर् रुपैर्ाँमा नाढाप सञ् चार सयुाधा ाापतको रकम ाा 
मोााइि ररचाजयको सयुाधा उपिब्ध गराइनछे । 

(३) कार्ायिर्ााट उपिव्ध वएको सञ् चार खचय कार्ायिर्को रभाार्ोजनको िालग मात्र रभार्ोग गनुय   पनिछ । 

१३. पोााक वत्ता: स्थानीर् तहका कमयचारबिाप रभात्रे्क ाषयको चैत्र मयहनामा पोााक वत्ता ाापत नेपाि 
सरकारका कमयचारबिे पाए सरहको रकम उपिब्ध गराइनेछ ।  

पररच्छेदेश-७ 
तालिम/गोयष्ठ/सेलमनार/कार्याािा संचािन 

१४.   तालिम/गोयष्ठ/सेलमनारः  

(१) ाायषयक कार्यक्रम तथा ाजेटमा समााेा वएका तालिम/गोयष्ठ/सेलमनार जस्ता कार्यक्रमहरु उपिब्ध 
वएसम्म सरकारब हिमा नै सञ्चािन गररनेछ। 

(२) स्ाीकृत ाायषयक कार्यक्रम अन्तगयत सञ्चािन हनु ेकार्यक्रममा रभाकाक्षक, स्रोत व्र्कक्त2 सहवागी तथा 
कार्यपत्र रभास्ततु कतायको पाररश्रलमक वकु्तानी देेशहार् ामोकजम हनुेछ; 
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(क)  रभाकाक्षक तथा कार्यपत्र रभास्ततुकतायिे दैेशलनक देशपु सेसनको वकु्तानी लिन सक्नेछन ्तथा कक्षा 
अालध ककम्तमा डेड घण्टाको हनुपुदेशयछ ।रभालत सेसन रु देशपुहजार रुपैर्ा र कार्यपत्र तर्ारब रु 
एक हजारसम्म वकु्तानी गनय सयकनछे। 

(ख) कार्यक्रम संचािन गनि स्थानीर् तहवन्देशा ाायहरााट रभाकाक्षक तथा स्रोत व्र्कक्त ाोिाउनपुरेमा 
लनजिाप लनर्मानसुार आतेजाते र्ातार्ात खचय र दैेशलनक वत्ता तथा कार्यपत्र लनमायर् र सेसन 
सञ्चािन वत्ता उपिव्ध गरापने छ । 

(ग) तालिम/गोयष्ठ/सेलमनार/कार्याािा जस्ता कार्यक्रममापानी तथा खाजाको िालग रभालतव्र्कक्त 
रभालतददेशन ाढबमा तीन सर् पचास  रुपैर्ाँ र खाना खाुाउनपुनि अास्था वए खाना ाापत ाढबमा 
पाचँ सर् रुपैर्ा ँसम्म खचय गनय सयकनेछ । 

(घ) कार्यक्रममा सहवगीहरुका िालग तालिम/गोष्ठी मसिन्देश ाापत सात कार्य ददेशन सम्मको 
िालगरभालत सहवागी ाढबमा देशपु सर् पचास रुपैर्ाको तालिम/गोष्ठी मसिन्देश सामारी खररदेश 
गरब उपिब्ध गराउन सयकनछे । 

(ङ) संर्ोजक वत्ता रभालतददेशन एक हजार, सहर्ोगी वत्ता रभालतव्र्कक्त पाचँ सर् रुपैर्ा तथा यायाध खचय 
(रभामार् पत्र,  सरसफाप, व्र्ानर आददेश ७ कार्यददेशनको अनपुातमा) पाचँ हजार रुपैर्ासम्म खचय 
गनय सयकनेछ । 

(च) सकेसम्म सरकारब छात्रा/छात्राासमा ासोाासको व्र्ास्था गनुय पछय । र्सका िालग घर 
वाडामा लिन पापने छैन । दैेशलनक वत्ता पाउने ााहेक व्र्कक्तगत पहिमा ाास ास्न ुपरेमा 
रभालत सहवालग दैेशलनक एक हजार रुपैर्ाकादेशरिे आाास वत्ता उपिव्ध गराउन सयकनछे। 

(छ) पाँच यकिोलमटर टाढाााट आउन ु पनि सहवागीहरुिाप साायजलनक र्ातार्ात ाापतको खचय 
उपिव्ध हनुेछ।आाासीर् कार्यक्रममा एकपटकको मात्र आतेजाते सयुाधा उपिब्ध गराइन े
छ । 

(ज) रभालताेदेशकको पाररश्रलमक एक ददेशनको एक हजार रुपैर्ाको देशरिे उपिव्ध गराउन सयकनेछ । 
रभालताेदेशन पेा गररसकेपलछ मात्र र्स्तो रकम वकु्तानी हनुेछ । रभालत कार्यक्रम तीन हजार 
रूपैर्ामा नाढ्ने गरब रभालताेदेशन तर्ारब खचय वकु्तानी ददेशन सयकनेछ ।कसैिे पलन देशोहोरो 
सयुाधा लिन पाउनछैेन । 

 

(३) रभाायालधक यााषेज्ञ आाश्र्क पनि ाा सेसन सञ्चािन गनि आधावन्देशा ाढब याषर् याज्ञ ाायहरााट 
लिन ुपनि अास्थामा ाा आाासीर् रुपमा सञ्चािन गनुयपनि कार्यक्रम कार्ायिर्ााट सोझै  सञ्चािन 
गनय नसयकन ेवएमा रभाचलित साायजलनक खररदेश सम्ान्धी कानून ामोकजमको रभाकृर्ाााट सेाा खररदेश 
गरब तािबम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चािन गनय सयकनेछ। 
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पररच्छेदेश ८ 
यायाध 

१५. लनजी सकचाािर् सम्ान्धी व्र्ास्था:- रभामखु/उपरभामखुको लनजी सकचाािर्मा सहर्ोगी व्र्ास्थापन गनय 
ाढबमा रभामखुको िालग पच्चीस हजार रुपैर्ार उपरभामखुको िालग ाीस हजार रुपैर्ा मालसक खचय गनय 
सयकने छ ।उक्त रकम एकमषु्ठ रकम उपिब्ध गराउने ाा लनजी सकचाािर्को िालग कमयचारब राख्न े
मध्रे् कुनै एक तररकाााट मात्र खचय गनय सयकनेछ । 

१६. देशघुयटना यामा व्र्ास्था:- देशमकि, एम्ािेुन्स र नगरास सञ् चािनको काममा तोयकएका कमयचारबको 
िालग कार्ायिर्िे देशघुयटना ाीमा गराउनेछ।  

१७. लनर्यर् गरब खचय गनुय पनि- कार्ायिर्िे स्ाीकृत कार्यक्रम अन्तगयत कुनै कार्यक्रम2 तािबम2 गोष्ठी आददेश 
सञ्चािन गदेशाय साायजलनक खररदेश तथा आलथयक कार्ययालध सम्ान्धी कानून ामोकजम अलधकाररभापाप्त 
अलधकारबााट लनर्यर् गरेर मात्र सञ्चािन गनुय पनिछ। अलधकाररभााप्त अलधकारबको स्ाीकृलत ाेगर गरेको 
खचय वकु्तानी गररने छैन।  

१८.  लनदेशि काकाको व्र्ाखर्ाः- र्ो लनदेशि काकाको अकन्तम व्र्ाखर्ा गनि अलधकार कार्यपालिकामा लनयहत रहनछे। 

१९.  थपघट र हेरफेरः मिुकुको आाश्र्कता, रभााथलमकता एां सन्देशवयिाप समेत मध्र्नजर गरब 
कार्यपालिकािे रभाचलित कानूनसँग नााकझने गरब र्स लनदेशि काकामा आाश्र्क थपघट तथा हेरफेर गनय 
सक्नेछ । 

 

 

 

  



 

10 

अनसूुची१ 

देशफा ९ को उपदेशफा (१) सँग सम्ाकन्धत 
कमयचारबको िालग मालसक इन्धन सयुाधा 

इन्धन(पेिोि/लडजेि लिटरमा) 
क्र.सं. तह/ पदेश (पेिोि/लडजेिलिटरमा) 
१ रभामखु रभााासकीर् अलधकृत(चारपाङ्र)े ८० 
२ अलधकृतस्तर(नाौं2 देशाौं र एघारौं)(चारपाङ्र)े ६० 
३ अलधकृतस्तर(नाौं2देशाौंरएघारौं)(मोटरसाइकि/स्कुटर) १५ 
४ अलधकृतस्तर (छैठौं2सातौंरआठौं)(मोटरसाइकि/स्कुटर) १२ 
५ ाहरब पाुायधार महाााखा अन्तगयत कार्यरत रभाायालधकहरु अलधकृतस्तर छैठौं र सो देेशकख माथी २० 
६ ाहरब पाुायधार महाााखा अन्तगयत कार्यरत रभाायालधक सहार्कस्तर पाचँौ र चौथो  १२ 
७ रभााासन2 राजस्ा2 िेखा2 कजन्सी2 कानून, ााताारर्2 कृषी र मयहिा तथा ाािाालिका ााखा। १० 
८ ाडा नं ३2१४2१५2१६ र १७ ाडा सकचा र रभाायालधक सहार्कस्तर पाँचौ र चौथो, ज.ुप. , सा-

ओारलसर्र र अलमन। 
१५ 

९ ाडा नं १२2 १३ र १९ ाडा सकचा र रभाायालधक सहार्कस्तर पाँचौ र चौथो, ज.ुप. , सा-ओारलसर्र 
र अलमन। 

२० 

१० ाडा नं १८ ाडा सकचा र रभाायालधक सहार्कस्तर पाँचौ र चौथो, ज.ुप., सा-ओारलसर्र र अलमन। २५ 
११ ाडा नं १2२2४2५2६2७2८2९2१० र ११ ाडा सकचा र रभाायालधक सहार्कस्तर पाँचौ र चौथो, ज.ुप. , 

सा-ओारलसर्र र अलमन। 
१२ 

१२ नगर रभाहरब इन्चाजय ाा रभामखु  २५ 
१३ मोाापि रभाहरब (मोटरसापकि) २५ 
१४ मोाापि कर राजस्ा (मोटरसापकि) २५ 
१५ ाजार व्र्ास्थापन केन्र ासपाकय  रभामखु १५ 
१६ सूचना ााखा अन्तगयत कार्यरत इकिलनर्र ाा जलुनर्र इकिलनर्र १५ 
१७ ाहरब स्ाास््र् केन्र, आर्ाुिदेश र कृषी तथा पा ु सेाा केन्र हनायमाडी2 ज्र्ालमरे, नेाारपानी, िेाट 

ास्तीपरु2 पदेशमपोखरब2 चौघडा र हयटर्ाका इन्चाजय  ाा रभामखु   
१५ 

१८ सहार्कस्तर पाचौं १० 
१९ सहार्कस्तर चौथो ८ 
२० सहार्कस्तर तेस्रो ७ 
२१ सहर्ोगी स्तर ६ 

इन्धन सयुाधा पाउन ेआधारहरु2  

१. पदेशालधकारब र कमयचारबको िालग कार्ायिर्िे उपिब्ध गराएको ाा आफ्नै गाडी ाा मोटरसाइकि हनुपुनिछ । 

२. दैेशलनक ज्र्ािादेशारबको हकमा अन्र् स्तर र तहका कमयचारबिे पाए सरहको इन्धन उपिब्ध गराइने छ। 

३. मयहना वरब यादेशामा रहेको अास्थामा सो मयहनाको इन्धन उपिब्ध गराइने छैन । 

४. मालसक कोटा इन्धन सोहब मयहना लवत्र निगमेा अको मयहना थप हनु ेछैन । 

५. देशमकि2एम्ािेुन्स र सरसफाइका साधनमा आाश्र्कता अनसुार इन्धन उपिब्ध गराइनेछ । 

६. कार्ायिर्को साारब साधन वएमा सलवयलसङ्गका िालग रभात्रे्क तीन मयहनामा कार/कजपको िालग पाँच लिटर मोयाि र रभालत 
मोटरसापकि एक लिटर मोयाि उपिव्ध हनुेछ । 

७. चारपाङ् र ेाा सो वन्देशा ठूिा साधन सञ् चािनको िगाकु वरब तोयकएको अलधकारबिे रभामाकर्त गरेको हनुपुनिछ । 

 

 

 

रभामार्ीकरर् लमलत २०७८/०३/०६ गते                                          रभामखु रभााासकीर् अलधकृत 

                                                                            कााराज चौिागाप  

हेटौंडा उपमहानगरपालिका 


