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जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरकाको कामयसञ् चारन ङ्झनदेङ्ञिका, 2079 

 

 

जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरकाको कामय सञ् चारनराई प्रबावकायी फनाउन, उऩरव्ध स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन एवॊ 
प्रमोगभा ऩायदङ्ञियता, ङ्झभतव्मङ्जमता य प्रबावकाङ्चयता ल्माई आङ्झथयक सङ्टिासन कामभ गनय तथा उत्ऩादनभङ्टरक तथा 
प्रङ्झतपरमङ्टक्त ऺेत्रभा रगानी अङ्झबवृङ्जि गनय स्थाङ्झनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ फभोङ्ञजभ 
कामयऩाङ्झरकारे मो ङ्झनदेङ्ञिका जायी गयेको छ ।  

ऩङ्चयच्छेद- १ 

सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

 

१. सङ्ञषऺप्त नाभ य प्रायम्ब्- 
(क) मो ङ्झनदेङ्ञिकाको नाभ “जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरकाको कामयसञ् चारन ङ्झनदेङ्ञिका, २०७९” यहेको 

छ ।  

(ख) मो ङ्झनदेङ्ञिका स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाङ्ञित बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रागङ्ट हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा य व्माखमा्- ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा्- 
(क) "कभयचायी" बङ्ङारे गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरमभा कामययत कभयचायीराई जनाउॉछ ।  

(ख) "प्रिासङ्झनक खचय" बङ्ङारे तरफ, बत्ता, फैठक बत्ता, ऩोिाक, इन्धन, फीभा, ङ्ञचमाऩान, 
कामयिारा/ताङ्झरभ/गोष्ठी/सेङ्झभनाय जस्ता कामयक्रभ तथा अङ्झतङ्झथ सत्काय खचय रगामत हङ्टन े 
दैङ्झनक खचय जनाउॉछ ।  

(ग) "ऩदाङ्झधकायी" बङ्ङारे गाउॉ कामयऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरुराई जनाउने छ । सो िव्दरे गाउॉ 
सबाका सदस्महरुराई सभेत जनाउॉछ।   

(घ) "फैठक" बङ्ङारे गाउॉसबा वा गाउॉ कामयऩाङ्झरका वा ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरु वा वडा सङ्झभङ्झत वा 
कङ्ट नै कानङ्टनी वा नीङ्झतगत ब्मवस्था फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झत वा कामयदरहरुको फैठक सम्झनङ्ट 
ऩदयछ । 

(ङ) "भन्त्रारम" बङ्ङारे सङ  घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछय । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

फैठक बत्ता सम्वन्धी व्मवस्था 
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३. वैठक् (1) गाउॉऩाङ्झरकाभा हङ्टने फैठकभा सहबागीहरुरे सङ्घ तथा प्रदेि कानङ्टनभा तोङ्जकएको अवस्थाभा 
सोही फभोङ्ञजभ य सङ्घ तथा प्रदेि कानूनभा नतोङ्जकएको अवस्थाभा देहाम फभोङ्ञजभ फैठक बत्ता तथा अन्म 
सङ्टङ्जवधा ऩाउनेछन ्। 

(क) प्रचङ्झरत कानून तथा वाङ्जषयक कामयक्रभ फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झत वा कामयदरको फैठकका राङ्झग 
भात्र वैठक बत्ता उऩरव्ध गयाउन सङ्जकनेछ । 

(ख) सङ्झभङ्झत वा कामयदर गठन गदाय नै फैठक बत्ता तथा खाजा सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउने गयी ङ्झनणयम 
बएको अवस्थाभा भात्र फैठक बत्ता तथा खाजा सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध हङ्टनेछ। कामायरमरे 
कामयसूुङ्टची तोङ्जकएको वा एजेण्डा ङ्जकटान बएको ङ्जवषमभा भात्र फैठक याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(ग) कामयप्रकृङ्झत अनङ्टसाय सकेसम्भ ङ्झभतव्ममी हङ्टने गयी फैठक याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(घ) सङ्झभङ्झत वा कामयदरका कूर सदस्म फाहेक सो] सषखमाको फढीभा ऩचीस प्रङ्झतितरे हङ्टन आउन े
सषखमाभा ङ्जवऻ, आभङ्ञन्त्रत सदस्म वा कभयचायीराई भात्र मस ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभ फैठक बत्ता 
उऩरब्ध गयाइनछे।  

(ङ) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनमङ्झभत फैठकराई मस ङ्झनदेङ्ञिकाको प्रमोजनका राङ्झग फैठक भाङ्झनने छैन 
। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन कामायरम सभमभा फसेको फैठकको फैठक 
बत्ता उऩरब्ध गयाइन ेछैन।  

४. फैठक खचय सम्वन्धी ब्मवस्था् (१) सङ्झभङ्झत तथा कामयदरका ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीहरुरे देहाम 
फभोङ्ञजभ प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फैठक बत्ता ऩाउने छन ।  

(क) अध्मऺ, उऩाध्मऺको अध्मऺताभा हङ्टने फैठकभा प्रङ्झत वैठक रु एकहजाय ऩाॉच सम 

(ख) अन्म ऩदाङ्झधकयी वा कभयचायीको अध्मऺताभा हङ्टने फैठकभा प्रङ्झत फैठक रु एकहजाय दङ्टई सम ,  

(ग) मस ङ्झनमभभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन एक व्मङ्ञक्तरे एक ङ्छदनभा वढीभा दङ्टई वटा 
फैठकको भात्र फैठक बत्ता उऩरब्ध गयाइनछे । 

(घ) फैठक बत्ताभा ङ्झनमभानङ्टसाय कय कट्टी हङ्टनेछ ।  

(२) फैठकभा सहबागी व्मङ्ञक्तहरुको ऩानी तथा खाजा खचय वाऩत फढीभा प्रङ्झत व्मङ्ञक्त दङ्टई सम 
ऩचास रुऩैमाॉ सम्भ खचय गनय सङ्जकन ेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

खाजा तथा अङ्झतङ्झथ सत्काय खचय सम्फन्धी व्मवस्था 
 

५. खाजा खचय्  देहामको अवस्थाभा स्थानीम तहका कभयचायीराई खाजा खचय उऩरव्ध गयाउन सङ्जकनेछ । 
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(क)  कामायरम सभमभा सम्ऩादन हङ्टन नसक्ने बनी प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतरे तोकेको ङ्झनङ्छदयष्ट काभको 
राङ्झग भात्र कामायरम सभम अङ्ञघ वा ऩङ्झछ फैठक याख्न वा कामायरमको अन्म काभभा रगाउन 
सङ्जकनछे । प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतको स्वीकृङ्झत ङ्झफना याङ्ञखएको फैठकको फैठक बत्ता, खाजा खचय 
ब ङ्टक्तानी हङ्टन ेछैन।कामायरम सभम वाहेक कङ्ञम्तभा दङ्टईघण्टा अङ्झतङ्चयक्त सभम कामय गयेको अवस्थाभा 
भात्र खाजा खचय गनय उऩरब्ध गयाइनेछ।  

(ख) अङ्झतङ्चयक्त सभमभा काभ गनङ्टय ऩने बएभा देहाम वभोङ्ञजभ खाजा तथा खाना खचय उऩरब्ध गयाउन वा 
सो फयाफयको खाना तथा खाजा खचय गनय सङ्जकनेछ । 

(१) सावयजङ्झनक ङ्जवदाको ङ्छदन बए प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फढीभा छ सम रुऩैंमा ।  

(२) कामायरम खङ्टल्ने ङ्छदन बए प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फढीभा तीन सम रुऩैंमा । 

(३) आठ घण्टा बन्दा फढी अवङ्झध ङ्झनयन्तय फैठक फसेको अवस्थाभा खाजा खचयभा थऩ ऩचास 
प्रङ्झतित सम्भ ब ङ्टक्तानी गनय सङ्जकनेछ।  

(ग) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको फैठक फसेको ङ्छदन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका सदस्मा तथा सहबागी कभयचायीहरुरे दपा 
४ को उऩदपा (२)फभोङ्ञजभ खाजा खचयको सङ्टङ्जवधा ऩाउन ेछन ्।  

(घ) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन यासन वाऩतको सङ्टङ्जवधा ङ्झरएका वा फैठक बत्ता प्राप्त 
गयेका कभयचायीरे खाजा खचयऩाउने छैन । 

६. ङ्ञचमाऩान य अङ्झतङ्झथ सत्काय खचय्  
(१)  ङ्ञचमाऩान तथा अङ्झतङ्झथ सत्काय फाऩत  देहाम फभोङ्ञजभका ऩदाङ्झधकायीरे देहाम फभोङ्ञजभको 

यकभभा नफढ्ने गयी भाङ्झसक रुऩभा ङ्जवङ्जवध खचयको आदेि ङ्छदन सक्नछेन ्।  

(क) गाॉउऩाङ्झरका अध्मऺरे रु. ऩन्र हजाय, 

(ख) गाउॉऩाङ्झरका उऩाध्मऺरे रु. दि हजाय, 
(ग) गाउॉऩाङ्झरकाको कामायरमरे रु. दि हजाय, 
(घ) वडाअध्मऺ/वडा कामायरमरे रु. ऩाॉच हजाय । 

(२)  उऩदपा (१) फाभोङ्ञजभको यकभभा नफढ्ने गयी कामायरम व्मवस्थाऩन गने कभयचायीरे ङ्ञजम्भा 
ङ्झरई सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीको अनङ्टभङ्झतरे कामायरम प्रमोजनका राङ्झग भात्र खचयको आदेि ङ्छदन 
ऩाउनेछ।   

(३) उऩदपा (१) य  (२) भा उङ्ञल्रेङ्ञखत सीभा बन्दा फढीको खचयको आदेि बएको अवस्थाभा 
आधाय य औङ्ञचत्म सङ्जहत कामयऩाङ्झरका फैठकभा ऩेि गनङ्टय ऩनेछ । कामयऩाङ्झरकाको स्वीकृङ्झत 
नबई त्मस्तो यकभ ब ङ्टक्तानी हङ्टने छैन । 

ऩङ्चयच्छेद ४ 

दैङ्झनक बत्ता तथा भ्रभण खचय सम्वन्धी व्मवस्था 
 



5 

 

७. दैङ्झनक बत्ता तथा भ्रभण खचय्  कभयचायीरे सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभको दयभा दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ता 
ऩाउनेछन ्। जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ता सम्फन्धी व्मवस्था प्रदेि कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ता सम्फन्धी अन्म व्मवस्था देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(१) साधायणतमा गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी/कभयचायी सम्वङ्ञन्धत काभको राङ्झग ङ्जपल्डभा 
खङ्जटनङ्ट, खटाउनङ्ट ऩदाय वा अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺण गनङ्टय ऩदाय भ्रभण आदेि स्वीकृत गयाएय 
भात्र जानङ्ट ऩनेछ ।स्वीकृत भ्रभण आदेि ङ्झफना भ्रभण खचय तथा दैङ्झनक बत्ता ब ङ्टक्तानी गङ्चयने 
छैन।  

(२) देहामका ऩदाङ्झधकायीरे भ्रभण वा काजको उद्देश्म, अवङ्झध य भ्रभण गने साधन तोकी भ्रभण 
आदेि स्वीकृत गनय सक्नेछन।  

(क) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत –अध्मऺ,  

(ख) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत फाहेकका अन्म कभयचायीहरु  –प्रभङ्टख प्रिासकीम 
अङ्झधकृत । 

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या बएताऩङ्झन गाउॉ ऺेत्रफाङ्जहय भ्रभण गनङ्टय ऩदायको अवस्थाभा 
अध्मऺको भ्रभण आदेि गाउॉ कामयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतको सात ङ्छदन बन्दा फढी अवङ्झधको गाउॉ ऺते्रफाङ्जहयको भ्रभण गनङ्टय 
ऩने अवस्थाभा सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्त्रारम तथा प्रदेिको प्रभङ्टख 
सङ्ञचवराई जानकायी ऩनेछ ।  

(५) ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीको ङ्जवदेि भ्रभण सम्वन्धी व्मवस्था सष घीम कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ ।  

(६) कामायरमको काभको ङ्ञिरङ्ञिराभा फास फस्ने गयी कामायरम यहेको स्थानफाट कम्तीभा दि 
ङ्जकरोङ्झभटय फाङ्जहयको ऺेत्रभा भ्रभण वा काजभा खङ्जटएको कभयचायीहरुरे नेऩार सयकायरे 
तोकेको दय य प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभको दैङ्झनक बत्ता तथा भ्रभण खचय ऩाउनेछन ्। 

तय, ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीरे भ्रभण गदाय सयकायी सवायी साधन प्रमोग बएको अवस्थाभा 
मातामात खचय ऩाईन ेछैन । सावयजङ्झनक सवायी साधनभा भ्रभण गनङ्टय ऩयेभा प्रचङ्झरत बाडादय 
फभोङ्ञजभको यकभ उऩरव्ध गयाईने छ । 

(७) भ्रभण खचय सम्वन्धी पयपायक गनय वा ब ङ्टक्तानी भाग गदाय अङ्झनवामय रुऩभा भ्रभण प्रङ्झतवेदन 
कामायरमभा ऩेि गनङ्टय ऩनेछ । 

(८) सात ङ्छदन बन्दा फढी अवङ्झधको राङ्झग ऩदाङ्झधकायी वा कभयचायीराई भ्रभण वा काज खटाउनङ्ट 
ऩने बएभा भ्रभण आदेि स्वीकृत गने ऩदाङ्झधकायीरे त्मसको स्ऩष्ट कायण खोरी आपूबन्दा 
एक तह भाङ्झथको अङ्झधकायीको स्वीकृङ्झत ङ्झरई भ्रभण आदेि स्वीकृत गनङ्टय ऩनेछ। 

तय, सात ङ्छदनबन्दा फढी अवङ्झधको राङ्झग काज खटाउॉदा एक तहभाङ्झथको ऩदाङ्झधकायीको 
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स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(९) सयकायी खचयभा भ्रभण गने ऩदाङ्झधकायी वा कभयचायीरे सम्बव बएसम्भ ङ्जकपामती य कभ 
खङ्ञचयरो फाटो वा सवायी साधन प्रमोग गयी भ्रभण गनङ्टयऩनेछ । 

(१०) दैङ्झनक भ्रभण बत्ता उऩबोग गने कभयचायीरे दैङ्झनक बत्ता उऩबोग गयेको अवङ्झधबय ङ्जपल्ड 
बत्ता वा अन्म कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको बत्ता ऩाउने छैन । 

(११) कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी वा कभयचायीरे भ्रभण वा काजभा यहेको अवङ्झधभा ङ्झफदा फसेभा त्मसयी 
ङ्झफदाभा फस्दाको अवङ्झधभा ङ्झनजरे मस कानङ्टन फभोङ्ञजभ ऩाउने दैङ्झनक बत्ता, भ्रभण खचय ऩाउन े
छैन । 

(१२) भ्रभणभा खङ्जटने ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीको भ्रभण अङ्झबरेख खाता कामायरमरे  व्मवङ्ञस्थत 
रुऩभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

(१३) मस दपाभा अन्मन्त्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा 
कभयचायीको भ्रभण सम्वन्धी अन्म व्मवस्था नेऩार सयकायको भ्रभण खचय ङ्झनमभावरी 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद-५ 

ऩायवहन तथा ईन्धन सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी व्मवस्था 
 

८. ऩायवहन सङ्टङ्जवधा्- 

(१) कामायरमभा उऩरब्ध सवायी साधन कभयचायीको ङ्ञजम्भेवायी य ङ्झनजहरुरे सम्ऩादन गनङ्टयऩने कामय 
चाऩको आधायभा सभन्माङ्जमक रुऩभा उऩरब्ध गयाउन े ङ्ञजम्भेवायी प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतको 
हङ्टनेछ।प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतरे कामायरमको नाभभा यहेको तथा बाडाभा ङ्झरई वा अन्म कङ्ट नै 
तङ्चयकारे कामायरमरे प्रमोगभा ल्माएको सवायी साधन सयकायी काभको राङ्झग भात्र प्रमोगभा ल्माउन े
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) कामायरमरे प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतराई कामायरमको काभको प्रमोजनको राङ्झग उऩरब्ध बए 
सम्भ एक चायऩाष र ेसवायी साधन उऩरव्ध गयाउने छ । 

(३) कामायरमभा सवायी साधनको उऩरव्धता नबएभा आङ्झथयक वषयको प्रायम्बभै भाऩदण्ड तम गयी 
कामायरमरे न्मूनतभ भूल्मभा ङ्ञजऩ/काय बाडाभा ङ्झरन सक्नेछ।  

(४) कामायरमका भहािाखा/िाखा प्रभङ्टखराई कामायरमफाट उऩरब्ध बएसम्भ सवायी साधनको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ । 

(५) कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी वा कभयचायीरे सयकायी सवायी साधन कामायरमको काभ फाहेक अन्म प्रमोजनभा 
प्रमोग गनय ऩाइन े छैन। सयकायी सवायी साधनको ङ्जहपाजत गयी सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्ट सम्वङ्ञन्धत सवायी 
साधन फङ्टझी ङ्झरन ेकभयचायीको ङ्ञजम्भेवायी हङ्टनछे । सावयजङ्झनक ङ्जवदाको ङ्छदन कामायरमफाट उऩरब्ध 
गयाइएको सवायी ऩास ङ्झफना कामायरमको सवायी साधन सञ् चारन गनय ऩाइने छैन ।  
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(६) कामायरमरे कानङ्टन फभोङ्ञजभ सवायी साधनको याजस्व ङ्झतने,  ङ्झफभा गने, प्रदूुङ्टषण जाॉच गयी सवायी 
साधन च ङ्टस्त दङ्टरुस्त याख्न ेव्मवस्था ङ्झभराउनेछ। 

(७) सयकायी सवायी साधन प्रमोग गने कभयचायीराई ङ्झनजरे प्रमोग गयेको सवायी साधनको राङ्झग भभयत 
ङ्जवर फभोङ्ञजभ फढीभा काय/ङ्ञजऩको वाङ्जषयक ऩचास हजाय य भोटयसाईकर वा स्कूटयको राङ्झग 
वाङ्जषयक दि हजाय नफढ्ने गयी भभयत खचय उऩरव्ध गयाईने छ । मस बन्दा फढी यकभको सवायी 
साधनको भभयत सम्बाय फाऩतको यकभ ब ङ्टक्तानी गनङ्टय ऩने अवस्थाभा कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

(८) सयकायी सवायी साधनभा ङ्झनजी नम्वय प्रेट याख न ऩाइन ेछैन । 

९. इन्धन सङ्टङ्जवधा् 
(१) सयकायी तथा ङ्झनजी सवायी साधन प्रमोग गयी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा कामायरमभा आउने कभयचायीराई 

अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभको इन्धन सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध हङ्टनछे । 

(२) ङ्झनजी सवायी साधन प्रमोग गने ]{  कभयचायीहरुरे इन्धन सङ्टङ्जवधा ङ्झरन चाहेभा आपङ्ट रे प्रमोग गयेको 
सवायी साधनको ब्रू फङ्टकको छामाॉप्रङ्झत य सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झनवामय रुऩभा 
कामायरमभा ऩेि गनङ्टय ऩनेछ ।ब्रूफङ्टकको य सम्फङ्ञन्धत कभयचायीको नाभभा यहेको सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩत्रको  छामाॉप्रङ्झत ऩेि नगये सम्भ इन्धन वाऩतको सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाइन ेछैन ।  

(३) कामायरमरे इन्धन सङ्टङ्जवधा ङ्जवतयणको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयी याख्नङ्ट ऩनेछ । 

१०. सवायी साधन सम्वन्धी अन्म व्मवस्था्   

(१) सवायी साधनको सङ्टङ्जवधा प्राप्त गने वा उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩने ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीराई 
कामायरमभा उऩरब्ध सवायी साधन प्रमोग गने व्मवस्था ङ्झभराइनछे।कामायरमभा सवायी साधन 
उऩरब्ध नबएको अवस्थाभा कामायरमभा श्रोत उऩरब्धताको अवस्था हेयी देहाम वभोङ्ञजभको 
भाऩदण्डङ्झबत्र यही सवायी साधन खङ्चयद गनय सङ्जकनेछ । 

(क) याजऩत्राङ्जित ङ्छिङ्ञत्तम शे्रणीको प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतराई सत्तयी  राख रुऩैमाॉ 
सम्भको सवायी साधन, 

(ख) याजऩत्राङ्जित तङृ्ञत्तम शे्रणीका अङ्झधकृतराई साठी  राख सम्भको सवायी साधन, 

(ग) भोटयसाईकर तथा स्कूुङ्टटय २०० ङ्झस. ङ्झस. सम्भ । 

 

(२) कामायरमका सवायी साधन ङ्झनमङ्झभत रुऩभा भभयत सम्बाय गयी चारङ्ट हारतभा याख्नङ्टऩनेछ । 
कामायरमफाट नमाॉ सवायी साधन खङ्चयदराई ङ्झनरुत्साहन गङ्चयनेछ। कामायरमरे नमाॉ सवायी साधन 
खङ्चयद गनङ्टय ऩने अवस्थाभा ईरेङ्ञक्िकर तथा वातावयण भैत्री सवायी साधन खङ्चयद तथा प्रमोगभा 
जोड ङ्छदइनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 
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सञ् चाय, ऩोिाक, प्रोत्साहन बत्ता सम्वन्धी व्मवस्था 
 

११. स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीको सञ् चाय, ऩोिाक, तथा अन्म बत्ता: स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीको सय, 
ऩोिाक, तथा अन्म बत्ता प्रदेि कानङ्टनभा बए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१२. ऩत्रऩङ्झत्रका तथा सञ् चाय सङ्टङ्जवधा् 
(१) कामायरमरे ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीराई स्रोतको उऩरब्धता हेयी  ऩत्रऩङ्झत्रका खङ्चयद 

गयी उऩरव्ध गयाउन सक्नछे । 

(२) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतराई भाङ्झसक ऩन्र सम रुऩैमाॉभा नफढाई सञ् चाय सङ्टङ्जवधा 
वाऩतको यकभ वा भोफाइर ङ्चयचाजयको सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(३) कामायरमवाट उऩरव्ध बएको सञ् चाय खचय कामायरमको प्रामोजनको राङ्झग भात्र प्रमोग 
गनङ्टयऩनेछ । 

१३. ऩोिाक बत्ता: स्थानीम तहका कभयचायीराई प्रत्मेक वषयको चैत्र भङ्जहनाभा ऩोिाक बत्ता वाऩत नेऩार 
सयकायका कभयचायीरे ऩाए सयहको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद
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अनङ्टसूची १ 

ङ्झनमभ ९ को उऩङ्झनमभ (१)सॉग सम्फङ्ञन्धत 
   कभयचायीको राङ्झग भाङ्झसक इन्धन सङ्टङ्जवधा     

इन्धन (ऩेिोर/ङ्झडजेर ङ्झरटयभा) 

क्र.सॊ. तह/ ऩद ईन्धनको ऩङ्चयभाण रीटयभा 

१ प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत(चायऩाषर)े १५० 

२ अङ्झधकृतस्तय ६ औ य ७ औ 
(भोटयसाइकर/स्कङ्ट टय) 

२० 

३ सहामकस्तय ५ औ य  चौथो 
(भोटयसाइकर/स्कङ्ट टय) 

१५ 

४ सहमोगी स्तय(भोटयसाइकर/स्कङ्ट टय) १० 

 

इन्धन सङ्टङ्जवधा ऩाउने आधायहरु, 

१. ऩदाङ्झधकायी य कभयचायीको राङ्झग कामायरमरे उऩरब्ध गयाएको वा आफ्नै गाडी वा भोटयसाइकर 
हङ्टनङ्टऩनेछ । 

२. भङ्जहना बयी ङ्जवदाभा यहेको अवस्थाभा सो भङ्जहनाको इन्धन उऩरब्ध गयाइने छैन । 

३. भाङ्झसक कोटा इन्धन सोही भङ्जहना ङ्झबत्र नरगेभा अको भङ्जहना थऩ हङ्टने छैन । 

४. डोजय, स्काबेटय, एम्फङ्टरेन्स य सयसपाइका साधनभा आवश्मकता अनङ्टसाय इन्धन उऩरब्ध गयाइनेछ 
। 

५. कामायरमको सवायी साधन बएभा सङ्झबयङ्झसङ्गका राङ्झग प्रत्मेक तीन भङ्जहनाभा काय/ङ्ञजऩको राङ्झग ऩाॉच 
ङ्झरटय भोङ्जवर य प्रङ्झत भोटयसाईकर एक ङ्झरटय भोङ्जवर उऩरव्ध हङ्टनछे । 

६. चायऩाष र े वा सो बन्दा ठूरा साधन सञ् चारनको रगफङ्टक बयी तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे प्रभाङ्ञणत 
गयेको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

७. प्राङ्जवङ्झधक िाखाको हकभा प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतरे आवश्मक्ता तथा कामयफोझको आधायभा थऩ 
ईन्धन उऩरब्ध गयाउन सकने छ। 

८. ईन्धन सङ्टङ्जवधा कामायरमको कभयचायीहरुको राङ्झग सङ्टङ्जवधा भात्र हो अङ्झधकाय होइन । 
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