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चौरजहार  नगरपा लका याि टन संचालन स ब धी काय व ध, २०७७ 

तावना : नमूना कायालय संचालन स ब धी मापद ड अनसुार नगरपा लका भ  व थ, सफा र गणु त रय याि टन 

संचालन गर  नगरपा लकाका कमचार , पदा धकार , जन त न ध एवम ्सेवा ाह लाई सलुभदरमा भोजन उपल ध गराउन 

याि टन स ालन गन वा छ नय भएकोले चौरजहार  नगर कायपा लकाको २०७७।०१।२१ गते बसेको बैठकले यो 

काय व ध बनाएको छ । 

प र छेद १ 

ारि भक 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M  -!_  o; sfo{ljlwsf]  gfd æचौरजहार  नगरपा लका याि टन संचालन स ब धी 

sfo{ljlw, @)&%Æ /x]sf] 5 .   

-@_ of] sfo{ljlw त काल k|f/De x'g]5 .    

@= kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df यस काय व धमा,  

-s_ æ याि टन संचालकÆ eGgfn] नगरपा लका वा नगरपा लकाले ठे ा व दोब त गर  तो कएको यि लाई ;Demg'k5{ . 
साथै सो श दले नगरपा लकाले याि टन संचालनको ला ग िज मेवार  तोकेको कमचार  समेतलाई जनाउँदछ ।    
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-v_ ægu/kflnsfÆ भ ाले चौरजहार  gu/kflnsfnfO{ ;Demg'k5{ .    

-u_ æभोजनÆ eGgfn] नगरपा लकाको याि टनबाट उपल ध हनुे स ने खाना, ना ता, खाजा, िचया 

लगायतका प रकारलाई जनाउँदछ ।  

-3_ æनगर हर Æ eGgfn] चौरजहार  नगर हर  ;Demg'k5{ .  

प र छेद २ 

याि टन संचालन स ब धी मापद ड 

३. याि टन संचालन तथा यव थापन :- (१) नगरपा लकाले नगरपा लकाको कायालय भ  

याि टन संचालन तथा यव थापनको ला ग आव यक संरचना, भाँडावतन, फ नचर तथा फ चस 

लगायतका व दोब ती गन स नेछ । 

(२) नगरपा लकाले संभव भएस म नगर हर  वा नगरपा लका भ कै जनशि  र नभएमा सूचना 

काशन गर  ठे ा ब दोब तीमा याि टन संचालन तथा यव थापन गन स नेछ । 

(३) नगरपा लकाले ठे ामा याि टन व दोब त गरेमा याि टन संचालनको ला ग ला ने खच रकम 

समेतलाई व षेण गर  एकमु  रकम अ म पमा नगरपा लकाको संिचत कोषमा दािखला गन 

लगाई अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा स झौता गर  संचालन तथा यव थापन गराउन स नेछ ।  

(४) नगर हर  वा नगरपा लका भ कै जनशि  प रचालन गर  याि टन संचालन ग रएको ख डमा 

याि टन संचालनको ला ग आव यक पन खच र आ दानीको अ ीम पमा व षेण गर  मा सक 

पमा वा एकमु  वा षक पमा हनु आउने रकम नगरपा लकाको संिचत कोषमा आ त रक आयको 

पमा ज मा हनुे गर  नगर हर  वा नगरपा लकाले तोकेको कमचार सँग अनसूुची १ बमोिजमको 

ढाँचामा स झौता गन ुपनछ । नगरपा लकाको संिचत कोषमा स झौता बमोिजम ज मा गरेको रकम 

कटाई याि टन स ालनबाट ा  बाँक  आ दानी याि टन संचालकह बीच दामाशाह को हसाबले 

बाँडफाँड गन ुपनछ । 

(५) नगरपा लकाले नगरपा लका आफैले वा नगर हर  माफत याि टन संचालन गन नि त 

पा र मक तोक  कुक र याि टन सहयोगी गर  ब ढमा दईु जना जनशि को यव थापन गन 

स नेछ । 
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(६) नगर हर  वा नगरपा लकाले खटाएको कमचार ले याि टन संचालनको ममा हनुे आ दानी 

र खचको दै नक हसाव कताव रा पुनछ । याि टन संचालनको ममा भएको आ दानी र 

खचको यथाथ हसाब रािख मा सक पमा नगरपा लका सम  तवेदन पेश गन ुनगर हर  वा 

नगरपा लकाले तोकेको कमचार को कत य हनुेछ । 

४. भोजनको दररेट :- (१) याि टनबाट उपल ध हनुे भोजनको दररेट नगरपा लकाले तोके 

बमोिजम हनुेछ । 

(२) भोजनको दररेट तो दा बजार मू यलाई आधार मा ननेछ र बजार मू य र मह ीको दर 

समेतलाई व षेण गर  मा सक वा चौमा सक पमा भोजनको आइटम वाइज दर तोक  मू यसूची 

स हतको मेन ु काशन गनपुनछ । 

(३) मू यसूची स हतको मेनमुा उ लेिखत दरमा भोजन उपल ध हनुे सु नि तता याि टन 

संचालकले गनपुनछ । 

५. याि टन र याि टनबाट उपल ध हनु े खाना व थकर हनुपुन :- (१) याि टनलाई पूण 

सरसफाईयु  तु याउन ु याि टन संचालनमा ख टन े यि  वा कमचार को कत य हनुेछ । 

(२) याि टनको सरसफाईको अव थाको स ब धमा नगरपा लकाले समयसमयमा नर ण गन 

स नेछ । नर णको ममा कै फयत देिखएमा त काल नगरपा लकाको नदशन अनसुार याि टन 

संचालकले सरसफाईको अव थामा सधुार गनपुनछ । 

(३) याि टनबाट पोषणयु , व थकर र अगा नक भोजनमा  उपल ध गराउन ुपनछ । 

६. भोजन उपल ध गराउनपुन :- (१) नगरपा लकाको आयोजनामा संचालन हनुे बैठक, सभा, 

स मेलन, गो ी, अ तर या, ता लम इ याद मा नगरपा लकाको याि टनबाटै भोजन उपल ध 

गराउनपुनछ ।  

तर नगरपा लकाको याि टनमा उपल ध हनु नस ने भोजनको हकमा यो ावधान लागू हनुे छैन ्। 

(२) नगरपा लकाका कमचार , पदा धकार ले नगरपा लकाले संचालन गरेको याि टनबाटै भोजन 

ा  गन स नेछन ्। सेवा ाह ले नगरपा लकाको याि टनबाट भोजन ा  गन चाहेमा उपल ध 

गराउन स कनेछ । 
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प र छेद ३ 

व वध 

७. सजाय स ब धी यव था :- (१) याि टन संचालकले गणु तर हन, अ व थकर, वषाद यु , 

बासी भोजन उपल ध गराएको मािणत भएमा वा याि टनको सरसफाईमा यान न दएमा वा 

नगरपा लकाले दएका नदशन पालना नगरेमा वा सेवा ाह को वा यमा खेलवाट गरेमा पाँच हजार 

पैयाँस म ज रवाना र कानून बमोिजमको थप सजाय हनुेछ । 

(२) याि टन संचालनमा ख टएका कमचार ले बद नयतपूण ढ ले काम गरेमा वा गन खोजेमा 

नजलाई त काल बखा त गर  पाँच हजार पैयाँस म ज रवाना हनुेछ । 

८. नगदमा मा  करोवार हनु े :- (१) नगरपा लकाले संचालन गरेको याि टनमा नगदमा मा  

कारोवार हनुेछ ।  

तर नगरपा लका भ का कमचार  पदा धकार ह को हकमा मा सक पमा भ ु ानी हनुे व ध 

याि टन संचालकले गन स नेछ । 

(२) कुनै कमचार  वा पदा धकार ले तोकेको अव ध भ  वल भ ु ानी नगरेमा नजले खाईपाई 

आएको तलबभ ाबाट क ी गर  असलुउपर ग रनेछ ।  

९. बचाउ :- याि टन संचालनको स ब धमा यस अिघ भए गरेका कायह  यसै बमोिजम भएको 

मा ननेछ । 

१०. थपघट वा हेरफेर गन स न े :- यस काय व धमा उ लेिखत ावधानह  नगर कायपा लकाले 

आव यकता अनसुार थपघट वा हेरफेर गन स नेछ । 
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cg';"rL ! 

-bkmf # sf] pkbkmf -#_ / -$_ ;+u ;DalGwt_ 

rf}/hxf/L gu/kflnsf / =====================aLr SoflG6g ;+rfngsf] nflu ul/Psf] ;Demf}tf 

rf}/hxf/L gu/kflnsf, ?s'd -klxnf] kIf_ /==================================================================== -
bf];|f] kIf_ aLr ldlt ================================ ut] SoflG6g ;+rfngsf] nflu b]xfosf zt{sf 
cwLgdf /xL bf];|f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ ;]jf pknAw u/fpg dGh'/ eO{ of] ;Demf}tf u/L Ps–Ps 
k|lt cfk;df a'emL lnof}+, lbof}+ . 

zt{x? 

!= bf];|f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ SoflG6g ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&& cg';f/ SoflG6g 
;+rfng u/L u'0f:tl/o ;]jf pknAw u/fpg' kg]{5 . 

@= bf];|f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ sfo{ljlw cg';f/sf] SoflG6g ;DaGwL ;]jf pknAw u/fpg 
gu/kflnsfsf] lgb]{zg / ;dGjodf /xL ug'{kg]{ sfo{x? tyf cfjZostf cg';f/ tf]lsPsf cGo 
sfo{x? ;fdfGotof sfof{no ;dodf / cfjZostf cg';f/ sfof{no ;do afx]ssf] ;dodf 
;d]t pknAw u/fpg' kg]{5 . ;Demf}tf cjlw ldlt ======================== ut]b]lv 
===========================;Dd nfu" x'g]5 . cfjZostf cg';f/ ;Demf}tf cjlw yk x'g ;Sg]5 . 
tf]lsPsf] ;dodf sfof{no p2]Zo cg'?ksf] ;]jf pknAw gePdf klxnf] kIfn] bf];|f] kIf;+usf] 
;Demf}tf h'g;'s} a]nf e+u ug{ ;Sg]5 . 

#= klxnf] kIfn] bf];|f] kIfnfO{ SoflG6g ;+rfngsf] nflu ;+/rgf tyf cfjZos aGbf]a:tLsf 
;fdu|Lx? pknAw u/fP jfkt bf];|f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ Psd'i6 ? ====================-
cIf?kL=============================_ dfl;s÷rf}dfl;s÷jflif{s ?kdf gu/kflnsfsf] d"n vftf 
g+=====================================df bflvnf u/L a}+s bflvnf ef}r/ gu/kflnsfdf k]z ug'{kg]{5 .  

$= ;]jf ;DaGwL k|rlnt sfg"gdf Joj:yf ePsf cfr/0f;DaGwL s'/fx? bf];|f] kIfn] kfngf 
ug'{kg]{5 . 

%= bf];|f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ pknAw u/fpg] SoflG6g ;DaGwL ;]jfx? tf]lsPsf] ;do / 
;Demf}tf cjlwe/ pknAw x'g'kg]{5 .  

^= klxnf] kIfn] bf];|f] kIfnfO{ SoflG6g ;+rfngsf] nflu ;do;dodf lbPsf lgb]{zg Pjd\ 
;'emfjx? bf];|f]] kIfn] sfof{Gjog ug'{kg]{5 . 

&= ;]jf pknAw u/fpg] bf];|f] kIf zf/Ll/s ?kdf c:j:y eO{ jf cGo s'g} sf/0fn] ;]jf lbg 
c;dy{ ePdf jf sfd ;Gtf]ifhgs gePdf jf cfr/0f;DaGwL s'/fx? pNn+3g u/]df ;Demf}tfdf 
Joj:yf ePcg';f/ ;Demf}tf /2 x'g]5 . 

*= ;]jf pknAw u/fpg] bf];|f] kIfn] sfof{nosf] rn crn ;DklQsf] gf]S;fgL jf lxgfldgf u/]df 
;f]sf] Ifltk"lt{ jf xfgL–gf]S;fgLsf] lauf] bf];|f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ lbg'kg]{5 . 

(= ;]jf pknAw u/fpg] bf];|f] kIfn] sfof{nosf] uf]Ko s'/f jf sfuhft s'g} cgflws[t JolQm jf 
;+rf/ dfWofdnfO{ pknAw u/fPsf] k|dfl0ft ePdf To:tf] uf]Ko s'/f jf sfuhft pknAw u/fpg] 
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JolQmnfO{ ;]jfaf6 x6fO{ ;f]af6 ePsf] xflg–gf]S;fgLsf] Ifltk"lt{ bf];|f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ 
lbg'kg]{5 . 

!)= ;Demf}tfdf pNn]v ePeGbf a9L /sdsf] bfaL klxnf] kIfn] ug{ kfpg] 5}g . 

!!= bf];|f] kIfn] sfd ul//x]sf] cj:yfdf cGo s'g} Joj:yf ePdf ;Demf}tf :jtM e+u x'g]5 . 

!@= bf];|f] kIfn] klxnf] kIfsf] sfof{no k|d'vsf] lgb]{zg / clwgdf /xL sfd ug'{kg]{5 . 

!#= ;]jf pknAw u/fpg] bf];|f] kIfnfO{ sfof{non] cfjZostf cg';f/ kl/rokq / kf]zfs 
pknAw u/fpg]5 / To:tf] kl/rokq / kf]zfs SoflG6gdf sfo{/t /x]sf] cj:yfdf clgjfo{ ?kdf 
nufpg'kg]{5 . 

!$= bf];|f] kIfn] g]kfn ;/sf/ tyf o; gu/kflnsfaf6 lgwf{/0f ul/Psf] ;fj{hlgs ljbf 
afx]ssf] cGo ;'ljwf k|fKt ug]{ 5}g\ . ;fj{hlgs ljbf afx]s cGo lbg ljgf sf/0f bf];|f] kIfn] 
SoflG6g ;+rfng gu/]df bf];|f] kIfnfO{ ?= Ps xhf/;Dd hl/jfgf ug{ ;lsg]5 . 

!%= ;Demf}tf eË ug{ rfx]df sDtLdf kGw| lbgsf] ;do lbO{ Ps kIfn] csf]{ kIfnfO{ lnlvt 
?kdf ;"rgf lbg'kg]{5 . 

klxnf] kIfsf] tkm{af6 x:tfIf/ ug]{ JolQmsf]   bf];|f] kIfsf] tkm{af6 x:tfIf/ ug]{ JolQmsf] 

b:tvt M      b:tvt M  

gfdy/ M       gfdy/ M  

kb M       kb M  

sfof{no M      JolQm÷kmd{÷;+:yf÷sfof{no M  

;fIfL -klxnf] kIfaf6_M     ;fIfL -bf];|f] kIfaf6_M 

 

 

cf1fn], 
gfd M /fd axfb'/ s]=;L= 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


