
 

 

 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०5) पोखरा, भदौ 20 गते, २०७9 साल (अततररक्ताङ्क 17 
भाग ३ 

गण्डकी प्रदेश सरकार 
 अर्थ मन्त्त्रालयको सूचना 

 

प्रदेश खचथको मापदण्ड,२०७९ 
 

उपलब्ध स्रोत र साधनको अतधकतम उपयोग गरी सार्थजतनक खचथमा 
पारदशशथता, तमतव्यययता एर्म ् प्रभार्काररता अपनाई आतर्थक अनशुासन कायम गनथ 
र्ाञ्छनीय भएकोले,  

प्रदेश आतर्थक कायथयर्तध तर्ा यर्त्तीय उत्तरदाययत्र् ऐन,2078 को दफा 60 
ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले यो मापदण्ड बनाएको छ। 

 पररच्छेद-1 
प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाम र प्रारभभः (१) यस मापदण्डको नाम "प्रदेश खचथको मापदण्ड, 
२०७९’’ रहेको  छ। 

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त्त लागू हनुछे। 
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२. पररभाषाः  तबषय र्ा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस मापदण्डमा,- 
(क) ‘‘कायाथलय प्रमखु’’ भन्नाले कायाथलयको प्रशासकीय प्रमखु 

भई कामकाज गनथ तोयकएको पदातधकारी सभझन ुपछथ। 

(ख) ‘‘मन्त्त्री’’ भन्नाले प्रदेश सरकारका मखु्यमन्त्त्री, मन्त्त्री, 
राज्यमन्त्त्री र सहायक मन्त्त्री समेत सभझन ुपछथ। 

(ग) "महाशाखा प्रमखु" भन्नाले प्रदेश मन्त्त्रालयका कभतीमा 
राजपत्रायङ्कत दद्वत्तीय शे्रणी र्ा सो सरहको महाशाखा प्रमखु 
सभझन ुपछथ।   

(घ) ‘‘सर्ारी साधन’’ भन्नाले चारपाङ्ग्र ेसर्ारी साधन तर्ा मोटर 
साइकल, स्कुटर र मोपेड समेत सभझन ुपछथ। 

 

पररच्छेद-२ 

खचथको मापदण्ड 
३. बैठक भत्ताको मापदण्ड: (१) बैठक भत्ता प्रदान गने आधार तर्ा मापदण्ड 

देहाय बमोशजम  हनुेछ:- 

(क) बैठक सार्थजतनक तबदाका ददन र्ा कायाथलय खलेुको ददन 
कायाथलय समय अशघ र्ा पतछ  बसेको हनु ुपनेछ। 

(ख) स्पष्ट यर्षयर्स्त ु तर्ा कायथयोजनातबना बसेको रै्ठकमा 
भत्ता प्रदान गररने छैन। 

(ग) एउटै तनकाय र अन्त्तगथतका पदातधकारी/कमथचारी मात्र 
बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान गररन ेछैन। 

(घ) कानून तर्ा कुन ै तनणथय एर्म ्आदेशबाट गदठत सतमतत 
र्ा कायथदलको बैठकका लातग मात्र भत्ता प्रदान गररनेछ। 

(ङ) बैठकमा आर्श्यकतानसुार बढीमा तीन जना सभम र्प 
व्यशक्त राख्न सयकनेछ। 

(च) कायथ प्रकृतत अनसुार तमतव्ययी ढङ्गले न्त्यूनतम संख्यामा 
बैठक बसी कायथ सभपन्न गनुथ पनेछ। 
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(2) मशन्त्त्रस्तरको अध्यितामा हनु ेबैठकमा सहभागी पदातधकारीलाई 
प्रतत बैठक रु.2,500।-, प्रमखु सशचर्, प्रदेश सशचर्, आयोगका पदातधकारी 
र अतधकृतस्तर एघारौं तह र्ा सो सरहको शे्रणी र्ा तहले अध्यिता गने 
बैठकमा रु.२,०००।- अन्त्य अतधकृतस्तरले अध्यिता गने बैठकमा रु. 
१,५००।- का दरले बैठक भत्ता प्रदान गनथ सयकनेछ। 

४. खाजा/खाना खचथको मापदण्ड:  देहाय बमोशजमको कायथ प्रयिया पूरा हनु े
अर्स्र्ामा मात्र खाजा, खाना खचथ उपलब्ध गराउन सयकन ेछः- 

 (क) कायाथलय समय अशघपतछ अततररक्त समय काम गनुथ पने 
भएमा आधार र कारण सयहतको यर्र्रण खलुाई लेखा 
उत्तरदायी अतधकृतको पूर्थ स्र्ीकृतत तलन ुपनेछ।  

 (ख) यस्तो खचथ लेख्दा कायाथलय समय बाहेक कभतीमा २ 
घण्टा काम गरेको प्रततरे्दनसयहत महाशाखा 
प्रमखु/सभबशन्त्धत कायाथलय प्रमखुले प्रमाशणत गरेको हनु ु
पनेछ। 

 (ग) कायाथलय समय अशघपतछ अततररक्त समय काम गनुथ पने 
भएमा देहाय बमोशजमको रकम खाजा/खाना खचथ र्ापत 
उपलब्ध गराउन सयकनेछः- 

(अ) सार्थजतनक तबदाको ददन प्रततददन रु. ६००।-    

(आ) कायाथलय खलु्न ेददन प्रततददन रु. ३००।-  

5.   भ्रमण खचथ: (1) सभबशन्त्धत कामको लातग यफल्डमा खयटन ुखटाउन ुपरेमा र्ा 
अन्त्य कायाथलयगत काम गनुथ पदाथ र्ा कामको अनगुमन तर्ा सपुरररे्िण गनुथ 
पदाथ र्ा कमथचारी सरुर्ा बढुर्ा भई आउँदा जादँा तनयमानसुार पाउने दैतनक 
भत्ता तर्ा भ्रमण खचथ प्रदेश भ्रमण खचथ तनयमार्ली बमोशजम गनुथ पनेछ। प्रदेश 
भ्रमण खचथ तनयमार्ली नबनेसभम नेपाल सरकारको प्रचतलत भ्रमण खचथ 
तनयमार्ली बमोशजम गनुथ पनेछ।  
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(2) मशन्त्त्रपररषद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तर्ा पदातधकारी र 
प्रदेश सरकारका अन्त्य पदातधकारीको भ्रमण खचथ सभर्न्त्धमा सभबशन्त्धत 
पदातधकारी तर्ा सदस्यको पाररश्रतमक तर्ा सयुर्धा सभबन्त्धी कानूनमा उल्लेख 
भए बमोशजम हनुेछ। 

(3) उपदफा (२) मा उशल्लशखत पदातधकारीका स्र्कीय सशचर्ालयमा 
कायथरत कमथचारीको सभर्न्त्धमा सभबशन्त्धत पदातधकारीले स्र्देश तभत्र भ्रमण 
गदाथ सभबशन्त्धत पदातधकारीको भ्रमण अर्तधसभमका लातग मात्र दैतनक भत्ता 
उपलब्ध हनुेछ। तर, यस प्रकारको भ्रमण अर्तध सभबशन्त्धत पदातधकारीको 
सेर्ा सयुर्धासभर्न्त्धी ऐनमा तोयकएको भएमा सोही अर्तधसभमका लातग हनुेछ। 

(4) उपदफा (2)  मा उशल्लशखत पदातधकारीमध्ये स्र्देश तभत्र भ्रमण 
गदाथ मखु्यमन्त्त्रीको हकमा पदातधकारी र्ाहेक बढीमा ४ जना र प्रदेश सभाका 
सभामखु र मन्त्त्रीको हकमा पदातधकारीबाहेक बढीमा ३ जनाका लातग दैतनक 
भत्ता तर्ा भ्रमण खचथ उपलब्ध गराइनेछ। 

6.  सबै प्रकारका तातलम, गोयि, सेतमनार, कायथशाला सञ्चालनसभबन्त्धी खचथको 
मापदण्ड: (1) तातलम, प्रशशिण, गोिी, सेमीनार, अन्त्तरयिया जस्ता 
कायथिमहरु सञ्चालन गदाथ उपलब्ध भएसभम सरकारी हलहरुमा सञ्चालन 
गनुथपनेछ। 

(2) तातलम कायथिमहरु दोहोरो नपने गरी स्र्ानीय र्ा संघीय 
सरकारका  शजल्लाशस्र्त कायाथलयहरुसँग समन्त्र्य गरी सञ्चालन गनुथ पनेछ। 

(3) तातलम, गोयि र सेतमनार लगायतमा अनसूुची-1 बमोशजम खचथ गनुथ 
पनेछ। 

(4) उपदफा (3) देशख बाहेकका यर्षय र दरभन्त्दा अतधक दरमा खचथ 
गनुथपने भएमा अर्थ मन्त्त्रालयको पूर्थ सहमतत तलन ुपनेछ।     

7.   सहभातगता भत्ताः (१) प्रशशिार्ी छनौट गरी र्ा नगरी सञ्चालन गररएको जनुसकैु 
प्रकारको तातलम, गोयिका सहभागीलाई सहभागी भत्ता उपलव्ध नगराइने 
अर्स्र्ामा सहभागी भत्ता उपलब्ध नगराउने भनी अतरम सूचना ददन ुपनेछ। 
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(2) तातलम, गोिी, कायथशालाको सहभागीलाई कायथिममै सहभागी भत्ता 
र्ा सहभागीको भ्रमण खचथ ददने गरी स्र्ीकृत भएका कायथिमका सहभागीलाई 
अनसूुची-2 बमोशजम सहभागी भत्ता र्ा भ्रमण खचथ उपलव्ध गराउन सयकनेछ। 

(३) दैतनक भ्रमण भत्ता पाउन े गरी शजल्ला बायहरबाट कायथिममा 
बोलार्ट भई सहभागी हनुेलाई सहभागी भत्ता ददइने छैन। 

(४) सहभागीको आते जाते खचथको सभबन्त्धमा सार्थजतनक यातायात 
चल्न ेस्र्ानमा बस भाडा र्ापतको न्त्यूनतम भाडा पाउनेछ। 

(5) सार्थजतनक यातायात नचल्ने स्र्ानमा आतेजाते गरी दईु ददनसभमको 
लातग एकमषु्ट दईु सय रुपैयाँ र सोभन्त्दा बढी जततसकैु ददन भए तापतन एकमषु्ट 
पाँच सय रुपैया प्रदान गनथ सयकनछे। 

8.   इन्त्धन सयुर्धाः सर्ारी साधन सयुर्धा पाउने पदातधकारी तर्ा कमथचारीलाई 
अनसूुची-3 बमोशजमको  इन्त्धन सयुर्धा उपलब्ध गराउन सयकनेछ। 

9.   लेख, रचना पाररश्रतमकः  लेख, रचना समायर्ष्ट गरी पतत्रका प्रकाशन गने 
तनकायले लेख, रचना  र्ापतको पाररश्रतमक, कभ्यूटर सेयटङ, तडजाइतनङ र 
टाइयपङ, शदु्धाशदु्धी तर्ा सभपादक मण्डलका सदस्यलाई अनसूुची-४ बमोशजमको 
आधारमा पाररश्रतमक भकु्तानी  गनुथ पनेछ । 

१0.    सरकारी सर्ारी साधन उपयोग तर्ा व्यर्स्र्ापनः (१) प्रचतलत कानून बमोशजम 
सर्ारी साधन उपलब्ध  गराउन ुपने पदातधकारी, प्रमखु सशचर् र सशचर् र्ाहेक 
अन्त्य कमथचारीको हकमा कायथ प्रकृतत, शजभमेर्ारी र आर्श्यकताका आधारमा 
पलुमा सर्ारी साधन राखी प्रयोग गने व्यर्स्र्ा तमलाउन ुपनेछ। 

(२) यर्तभन्न तनकायबाट प्रदेशमा प्राप्त हनु आएका सर्ारी साधन प्रदेश 
शस्र्त यर्तभन्न मन्त्त्रालय एर्म ्तनकायमा हस्तान्त्तरण भई दाशखला हनु आएकोमा 
त्यस्ता सर्ारी साधन जनु तनकायमा हस्तान्त्तरण भई आएको हो सोही तनकायले 
आफ्नो शजन्त्सी आभदानीमा तनयमानसुार लगत कसी आभदानी जनाई त्यस्तो 
दाशखला प्रततरे्दन सभबशन्त्धत सर्ारी साधन तर्ा हस्तान्त्तरण फाराम पठाउने 
तनकायमा पठाउन ु पनेछ। त्यस्तो दाशखला प्रततरे्दन प्राप्त भइसकेपतछ मात्र 
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हस्तान्त्तरण फाराम पठाउन े तनकायले आफ्नो अतभलेख प्रमाशणत गराई लगत 
कट्टा गनुथ पनेछ।आफ्नो तनकायमा रहेका सर्ारी साधन आर्श्यकता अनसुार 
ममथत गरी सञ् चालन तर्ा व्यर्स्र्ापन गने शजभमेर्ारी सभबशन्त्धत तनकायको 
रहनेछ। 

(३) सरकारी सर्ारी साधनमा सरकारी नभर्र ्लेट राख् न ुपनेछ।  
(4)  तनजी नभर्र ्लेट राखी सरकारी सर्ारी साधन प्रयोग गनथ पाइने 

छैन।  
१1.  सेर्ा करार तर्ा परामशथ सेर्ा सभर्न्त्धी मापदण्ड: (१) मौजदुा जनशशक्तबाट 

कुन ैकाम सभपादन हनु नसक्ने अर्स्र्ा भएमा मात्र प्रचतलत सार्थजतनक खररद 
ऐन, 2063 तर्ा सार्थजतनक खररद तनयमार्ली, 2064 बमोशजम सेर्ा करार 
र्ा परामशथ सेर्ा तलन ुपनेछ।  

(२) सेर्ा करार सभझौतामाफथ त काम तलँदा त्यस्तो संस्र्ा र्ा व्यशक्तसँग 
शतथ उल्लेख गरी सभझौता गरी काममा लगाउन ुपनेछ र सेर्ा सयुर्धाका सतथ 
प्रदेश सरकारको छुटै्ट काननु नबनेसभम संघीय सरकारको प्रचतलत कानून 
बमोशजम हनुेछ। 

(३) कभ्यटुर अपरेटर, सर्ारी चालक र कायाथलय सहयोगीले गनुथ पने 
जस्ता काम गनथ स्र्ीकृत दरबन्त्दी तभत्र रही प्रचतलत न्त्यूनतम ्स्केलभन्त्दा बढी 
नहनु ेगरी सार्थजतनक खररद ऐन, २०६३ तर्ा सार्थजतनक खररद तनयमार्ली, 
२०६४ अनसुार गनुथ पनेछ। 

(४) परामशथदाताले प्राप्त गने सेर्ा सयुर्धाका सभबन्त्धमा प्रदेश सरकारले 
मापदण्ड नबनाएसभम संघीय सरकारका स्र्ीकृत मापदण्ड अनसुार हनुेछ। 
प्रदेशस्तरमा यस्तो मापदण्ड तयार गनुथपदाथ सार्थजतनक खररद अनगुमन 
कायाथलयको कुन ै तनधाथररत मापदण्ड भए सोसँग तादात्भयता (Compatible) 

हनुेगरी मापदण्ड तर्ा कायथयर्तध तयार गने र प्रायर्तधक यर्षयको हकमा भौततक 
पूर्ाथधार सभर्न्त्धी यर्षय हेने मन्त्त्रालय तर्ा आतर्थक तर्ा योजना सभर्न्त्धी 
यर्षयमा अर्थ मन्त्त्रालयको सहमतत तलई त्यस्तो कायथयर्तध तर्ा मापदण्ड लागू 
गनुथ पनेछ। यर्षययर्ज्ञको पाररश्रतमक सभर्न्त्धमा प्रदेशस्तरको मापदण्ड 
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(Norms) स्र्ीकृत नभएसभम संघीय र्ा प्रदेश सरकारका कुन ै तनकाय र्ा 
स्र्ीकृतत प्राप्त पेशागत संघ/संस्र्ाबाट स्र्ीकृत दररेटका आधारमा सभबशन्त्धत 
मन्त्त्रालयको सशचर्स्तरीय तनणथयबाट स्र्ीकृत गराई लागत अनमुान तयार गरी 
परामशथ सेर्ा प्राप्त गनथ सयकनेछ। 

(५) सामान्त्यतया यर्कास आयोजनाको हकमा स्र्ायी कमथचारीलाई 
काममा लगाउन ुपनेछ। स्र्ायी कमथचारी प्राप्त गनथ सक्ने अर्स्र्ा नभएमा मात्र 
करार सेर्ाबाट काममा लगाउन सयकनेछ।तर, कायाथलय प्रमखु, शजन्त्सी प्रमखु, 

आतर्थक प्रशासन सभबन्त्धी काम गने पदमा करारबाट काममा लगाउन सयकन े
छैन।  

(६) करार र्ा ज्यालादारीमा कुन ैकमथचारी तनयकु्त गनुथ परेमा तनजले 
मातसक रुपमा पाउने पाररश्रतमक र सयुर्धाको रकम तर्ा तनयकु्त हनु ेअर्तध 
समेत स्पष्ट तोकेर तनयकु्ती गनुथ पनेछ। करार र्ा ज्यालादारीमा कुन ैकमथचारी 
तनयकु्त गदाथ त्यस्तो कमथचारीले कुन ैपद यर्शेषले पाउने पाररश्रतमक र्ा सयुर्धा 
सरह पाउनेछ भनी उल्लेख गनुथ हदैुन। 

१2.   अतततर् सत्कार:  अनसूुची-5 बमोशजमका पदातधकारी तर्ा कमथचारीलाई मातसक 
रुपमा अनसूुची-5 बमोशजम अतततर् सत्कार सयुर्धा उपलब्ध  गराउन सयकनेछ। 

१3. पाररश्रतमक तर्ा सयुर्धा भकु्तानी सभर्न्त्धी व्यर्स्र्ा: मखु्यमन्त्त्री तर्ा मन्त्त्रीले 
कानून बमोशजम पाउने पाररश्रतमक तर्ा सयुर्धा मखु्यमन्त्त्री तर्ा मशन्त्त्रपररषद्को 
कायाथलयबाट र प्रदेश सभाका पदातधकारी तर्ा सदस्यको पाररश्रतमक तर्ा 
सयुर्धा प्रदेश सभा सशचर्ालयबाट बैंक खातामाफथ त भकु्तानी हनुेछ। 

पररच्छेद -3 

खचथको  तमतव्यययता र प्रभार्काररता सभर्न्त्धी मागथदशथन 

 

14.  कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम सभबन्त्धी व्यर्स्र्ाः  (1) कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम तनधाथरण गदाथ 
आर्श्यकता र तमतव्यययतालाई ध्यानमा राखी पाँच करोड रुपैयाँसभम लागत 
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अनमुान भएको आयोजना तर्ा कायथिममा चार प्रततशत सभम र पाचँ करोड 
रुपैयाँभन्त्दा बढी लागत अनमुान भएको आयोजना तर्ा कायथिममा तीन प्रततशत 
सभम रकम छुट्टाउन सयकनेछ। कुनै कामको लातग कशन्त्टन्त्जने्त्सी रकम 
आर्श्यकता नपने भएमा कशन्त्टन्त्जने्त्सी रकम छुट्याउन ुहुँदैन। 

(2) कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम छुट्याउँदा प्रचतलत सार्थजतनक खररद कानून 
बमोशजम र्कथ चाजथ, स्टाफ खचथ र अन्त्य सानाततना खचथमा समेत लागत अनमुान 
तयार गदाथ न ैप्रष्ट खलुाई अतधकार प्राप्त अतधकारीबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ। 

(3) लागत अनमुानमा व्यर्स्र्ा भए बमोशजमको कशन्त्टन्त्जने्त्सी रकम 
भकु्तानी रकमको अनपुातमा पारदशी, तमतव्ययी र औशचत्यपूणथ तररकाले खचथ 
गनुथ पनेछ। 

(4) कशन्त्टन्त्जने्त्सी रकम खचथ गनथ देहाय बमोशजमको खचथ शीषथक 
तनधाथरण गनुथ पनेछः- 

(क) र्कथ  चाजथ स्टाफ खचथ, 
(ख)   अन्त्य खचथ । 

(5)  उपदफा (4) को खण्ड (क) बमोशजमको शीषथकबाट देहाय 
बमोशजमको काममा खचथ गनथ सयकनेछः- 

(क)   जनशशक्त (करार, ज्यालादारी) व्यर्स्र्ापन, 
(ख)   परामशथ सेर्ा, 
(ग)   आयोजनाको अनगुमन, सपुरररे्िण, दैतनक भ्रमण भत्ता 

तर्ा इन्त्धन खचथ । 
(६)  उपदफा (4) को खण्ड (ख) बमोशजमको शीषथकबाट देहाय 

बमोशजमको काममा खचथ गनथ सयकनेछः- 
(क)   बोलपत्र र प्रस्तार् तयारी खचथ, 
(ख) सूचना प्रकाशन खचथ, 
(ग)   सर्ारी साधन ममथत तर्ा भाडा, 
(घ)   कायाथलयको भाडा र कायाथलयका लातग आर्श्यक सामान, 
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(ङ)   टेतलफोन यर्द्यतु तर्ा पानी महशलु खचथ, 
(च)   अन्त्य यर्यर्ध खचथ। 

(7) उपदफा (६) मा उल्लेख भएका शीषथकहरु बाहेक अन्त्य शीषथकमा 
कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खचथ गनुथपने भएमा अर्थ मन्त्त्रालयको सहमतत तलन ुपनेछ। 

(8) बहरु्षीय खररदको सभबन्त्धमा चाल ुआतर्थक र्षथको लातग यर्तनयोजन 
भएको रकमबाट खचथ हनु ेरकमको अनपुातको आधारमा कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम 
खचथ गनुथ पनेछ। 

(9) यर्तनयोशजत बजेटको आधारमा नभई खचथ भएको बजेटको 
अनपुातमा कशन्त्टन्त्जने्त्सी रकम खचथ गनुथ पनेछ। 

(10) आयोजनामा खचथ भएको कशन्त्टन्त्जने्त्सी रकमको अतभलेख राख्न ु
पनेछ। 

15.   तलब, भत्ता र पाररश्रतमक (१) सभर्शन्त्धत तनकायको कायथिेत्र तभत्र पने तनयतमत 
प्रकृततको काम गरे  र्ापत तलब बाहेकको अन्त्य र्प सयुर्धा एर्म ्अततररक्त 
भत्ता तलन पाइन ेछैन । 

(२) प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक कायाथलय र्ा तोयकएको कायाथलयबाट तलबी 
प्रततरे्दन पाररत गराउन ुपनेछ।  

(३) दैतनक काम बाहेक अतनर्ायथ रुपमा र्प काम गनुथ पने अर्स्र्ामा 
र्प कामको यर्र्रण र कारण सयहत अतधकार प्राप्त अतधकारीको पूर्थ स्र्ीकृतत 
तलएर मात्र त्यस्तो काममा लगाउन ेर सो र्ापत तोयकएको सयुर्धा खचथ लेख्दा 
कायथसभपन्न भएको प्रगतत यर्र्रण समेत पेश गनुथ पनेछ । 

16.   पानी, तबजलुी, टेतलफोनः (१) पानी तर्ा तबजलुीको चहुार्ट रोक्न काम 
नपरेको समयमा सरै् मन्त्त्रालय/आयोग/सशचर्ालय/सतमतत/कायाथलयहरुमा 
यर्द्यतुीय उपकरणहरु कभ्यूटर, फोटोकपी मेशशन, एअर कशन्त्डसनर, यहटर, 
पंखा, बत्ती तर्ा धारा अतनर्ायथ रुपमा र्न्त्द गनथ प्रबन्त्ध तमलाउन ुपनेछ ।  

(२) पानी, तबजलुी, टेतलफोनको महसलु तमटर ररडीङ्ग पतछ तोयकएको 
समयमा नै भकु्तानी गदाथ रररे्ट (छुट) पाउने हकमा यस्तो भकु्तानी समयमा न ै
गरी जररर्ाना नततने र तनयमानसुारको छुट सयुर्धा तलने व्यर्स्र्ा तमलाउन ु
पनेछ । 
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(३) पानी, तबजलुी र टेतलफोन तमतव्ययी ढंगले प्रयोग नगरी यर्तनयोशजत 
बजेटभन्त्दा बढी खचथ भई बक्यौता रहेमा र्ा समयमा महसलु नततरी जररर्ाना 
ततनुथ परेमा कायाथलय प्रमखु तर्ा लेखा प्रमखु न ैशजभमेर्ार हनुेछन ्। 

17.  इन्त्धन र सर्ारी साधनः(१) सर्ारी साधनको सयुर्धा प्राप्त गने अतधकार प्राप्त 
पदातधकारीलाई कानून र्ा प्रदेश सरकारले तोकेको अर्स्र्ामा र्ाहेक एक 
भन्त्दा बढी सर्ारी साधन उपलब्ध गराइने छैन ।  

(२) मखु्यमन्त्त्री, सभामखु, उपसभामखु र मन्त्त्री र्ाहेक सार्थजतनक 
यर्दाका ददनहरुमा सरकारी सर्ारी साधन चलाउन ुपरेमा सभर्शन्त्धत मन्त्त्रालयको 
सशचर्स्तरको पदातधकारीको तलशखत अनमुतत पत्र तलएर मात्र प्रयोग गनुथ पनेछ।  

(३) आफ्नो कायाथलयको नाममा दताथ भएका सर्ारी साधन बाहेक अन्त्य 
कुनै पतन सर्ारी साधनमा सरकारी खचथको इन्त्धन प्रयोग गनथ पाइने छैन । 
तर, कुनै कमथचारीको आफ्नो तनजी सर्ारी साधन कायाथलय प्रयोजनमा प्रयोग 
गरेमा कायाथलय प्रमखुले सो साधनको कायाथलय प्रयोजनमा प्रयोग गरेको ययकन 
गरी सभर्शन्त्धत कमथचारीको ड्राइतभङ्ग लाइसेन्त्स र ब्ल ुर्कुको प्रतततलयप तलई 
इन्त्धन सयुर्धा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(४) सर्ारी साधनको प्रयोग सरकारी कामको लातग मात्र गनुथपनेछ । 
प्रत्येक सर्ारी साधनको प्रयोगको लगबकु राखी सभर्शन्त्धत पदातधकारीले 
प्रमाशणत गनुथ पनेछ । सर्ारी साधन सयुर्धामा पाउन ेपदातधकारीले कोटातभत्रको 
इन्त्धन प्रयोग गरेकोमा बाहेक अशघल्लो मयहनाको लगबकु पेश नगरी इन्त्धन 
उपलब्ध गराईने छैन । 

(५) सर्ारी साधनको सयुर्धा प्राप्त गने पदातधकारीलाई मापदण्ड 
बमोशजमको सर्ारी चालक, इन्त्धन र ममथतको एकमषु्ट रकम उपलब्ध 
गराइनछे। स्र्ीकृत मापदण्ड बमोशजम र्ाहेक सरकारी सर्ारी साधनमा तनजी 
नभर्र ् लेट राख्न ुहदैुन । सार्थजतनक तनकायका पदातधकारीले तोयकएको सयुर्धा 
भन्त्दा बढी सर्ारी साधन प्रयोग गनथ पाइने छैन।  

(६) आफ्नो तनकायको नाममा रहेको र्ा आफ्नो तनकायले प्रयोगमा 
ल्याएको सर्ारी साधनको तनयतमत रुपमा सर्ारी साधन कर ततनुथपनेछ। समयमै 
सो कर नततरेका कारण भकु्तान गनुथपने अततररक्त जररर्ानाको शजभमेर्ारी 
सभर्शन्त्धत शजभमेर्ार व्यशक्तले तलनपुनेछ । 
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18.  अर्थ मन्त्त्रालयको पूर्थ सहमतत तलन ुपने: (1) आतर्थक दाययत्र् सजृना हनुेगरी 
कानूनको मस्यौदा तजुथमा गदाथ, मशन्त्त्रपररषदमा प्रस्तार् पेश गदाथ र्ा र्प आतर्थक 
दाययत्र् तसजथना हनुे यर्षयमा कुनै तनणथय गदाथ अर्थ मन्त्त्रालयको पूर्थ सहमतत 
तलन ुपनेछ।  

(2) मापदण्ड तर्ा कायथयर्तध तनमाथण गदाथ प्रदेश सरकारलाई र्प 
आतर्थक भार पने गरी कुन ैकोष खडा गनुथ हदैुन।  

(3) अर्थ मन्त्त्रालयको सहमतत यर्ना तसजथना गररने आतर्थक दाययत्र् 
व्यर्स्र्ापन गनथ अर्थ मन्त्त्रालय बाध्य हनुेछैन। 

 

पररच्छेद -४ 

यर्यर्ध 

19.   सभपततको अतभलेखः (१) प्रदेश सरकारको घर जग्गा, सर्ारी साधनलगायतका 
सभपशत्तहरुको अद्यार्तधक अतभलेख राखी उपयोगको व्यर्स्र्ा तमलाउन ुपदथछ। 

(२) संघीय सरकारर्ाट हस्तान्त्तरण भएका र प्रदेश सरकारर्ाट तनमाथण 
तर्ा खररद भएका सार्थजतनक सभपशत्तको अतभलेख दरुुस्त राख्न े व्यर्स्र्ा 
तमलाउन ुपनेछ । 

20.  घरभाडाः (१) सरकारी कायाथलयले घर बहालमा तलन ु पने भएमा सभभर् 
भएसभम व्यापाररक िेत्र र्ा प्रमखु मागथमा नतलई न्त्यूनतम आर्श्यकता र 
सयुर्धा भएको िेत्रमा तलन ुपनेछ। 

(2) न्त्यूनतम आर्श्यकता भन्त्दा बढी कोठा र सयुर्धा भएको घर 
बहालमा तलन ुहुँदैन।  

21.  परामशथदाताः (१) यर्षयगत तनकायमा रहेका जनशशक्तको अतधकतम उपयोग 
गरी कायथसभपादन गनुथपनेछ।र्ाह् य तनकाय/संस्र्ा/व्यशक्तबाट परामशथदाता 
तनयशुक्त गरी कायथसभपादन गराउने प्ररृ्शत्तलाई तनरुत्सायहत गररनेछ। 

(२) अत्यार्श्यक कमथचारी र्ा परामशथदाता सेर्ा करारमा तनयशुक्त गदाथ 
अतनर्ायथ रुपमा कायथ यर्र्रण र  समयर्द्ध कायथयोजना तोकेर मात्र गनुथ पदथछ। 
यसरी तनयशुक्त गदाथ प्रचतलत मापदण्डभन्त्दा बढी सयुर्धा ददनेगरी सभझौता गनथ 
पाईन ेछैन । 
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22.   रै्देशशक भ्रमणः (१) प्रदेश सरकारको स्रोतबाट रै्देशशक अध्ययन, अर्लोकन 
भ्रमण; रै्देशशक ऋणको रकमर्ाट रै्देशशक तातलम र अर्लोकन तर्ा अध्ययन 
भ्रमणलाई तनरुत्सायहत गररनेछ।  

(2) यर्देशी राष्ट्र र्ा आयोजक संस्र्ाले खचथ व्यहोने रै्देशशक तातलम, 
अध्ययन एर्म ् अर्लोकन भ्रमणमा मनोनयन भएका पदातधकारीलाई प्रदेश 
सरकारको तफथ र्ाट पकेट खचथ र बाटो भयाद र्ापतको भ्रमण भत्ता लगायतको 
खचथ माग गनथ पाइने छैन। 

(3) यर्देशशस्र्त गैरसरकारी संस्र्ाबाट प्राप्त तनमन्त्त्रणाको आधारमा 
प्रदेश सरकारको  स्रोत उपयोग गरी रै्देशशक भ्रमणमा भाग तलन पाइन ेछैन।  

(४) सार्थजतनक तनकायका पदातधकारीले रायष्ट्रय तर्ा अन्त्तराथयष्ट्रय गैर 
सरकारी संस्र्ाहरुका सारै् आयोजना सभर्द्ध तनमाथण व्यर्सायी एर्म ्
परामशथदाताको खचथमा यर्देश भ्रमण गनथ पाइने छैन।  

23.  स्र्देश तभत्र काज खटाउनेः  (1) कमथचारी काजमा खटाउँदा अत्यार्श्यक र 
नगई नहनुे कामको लातग कामसँग सभर्शन्त्धत कमथचारी खटाउन ुपनेछ। 

(2) दैर्ी प्रकोप राहत कायथ, स्र्लगत तातलम तर्ा स्र्ास््य शशयर्र 
संचालन गनथ जान ेकमथचारी र्ाहेक काजको अर्तध ७ ददन भन्त्दा र्ढी हनु े
छैन।  

(3) उपदफा (1) बमोशजम कमथचारी काजमा खटाउदा कायाथलयको 
काममा बाधा नपगु्ने गरी खटाउन ुपनेछ। 

(४) कायथस्र्लमा नै नगई कागजातमा मात्र काज खटाई बजेट खचथ 
गने उदे्दश्यले मात्र काज खटाउन ुहुँदैन। शचठ्ठीपत्र परु् याउन,े यर्र्रण, त्याङ्क 
तर्ा सझुार् संकलन गने जस्ता सामान्त्य कामका लातग काज खटाउन ु
हुँदैन।त्यसरी खटाइएमा खटाउने पदातधकारी शजभमेर्ार हनुेछ । 

24.  अन्त्यः  (१) सरकारी प्रयोजनका लातग उपलब्ध भएसभम स्र्देशी र्स्त ुर्ा सेर्ा 
र स्र्ानीय उत्पादन खररद गनुथ पनेछ । 

(२) सरकारको र्ायषथक कायथिममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी 
तर्ा गैर सरकारी संस्र्ाहरुलाई आतर्थक सहायता र अनदुान ददन ुहुदैँन।स्र्ीकृत 
कायथिम अनसुार तनयतमत र्ा बजटे यर्तनयोजन भएका कायथिम बाहेकमा सभा 
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सभमेलन, गोयि, कायथशाला, समारोह, जात्रा पर्थका लातग र्जेट माग गने तर्ा 
स्र्ीकृतत ददने गनुथ हुँदैन। 

(३) पानी, यर्जलुी, सञ्चार महसलु, घरभाडा, इन्त्धन, ममथत, स्टेशनरी 
खचथ, भत्ता, तातलम, गोिी, सेर्ा शलु्क, भ्रमण खचथ जस्ता प्रशासतनक खचथमा 
अत्यन्त्त तमतव्यययता अपनाउन ुपदथछ। सारै्, यी र्स्तकुो उपयोग यकफायती 
ढंगले गनुथ पनेछ । 

(४)  तलर् भत्ता पाररश्रतमक, यर्जलुी, टेतलफोन जस्ता अतनर्ायथ खचथ 
बाहेक रु. २५ हजार भन्त्दा  मातर्को खचथ भकु्तानी गनुथअशघ रे्र्साईट माफथ त 
सार्थजतनक गनुथ पनेछ । 

 25. प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेः  यस मापदण्डमा उल्लेख गररएका यर्षयमा यसै 
मापदण्ड बमोशजम र अन्त्य यर्षयमा प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ। 

 26. मापदण्डको पालनाः (१) सार्थजतनक खचथमा पारदशशथता, तमतव्यययता र एकरुपता 
कायम गनथ यो मापदण्डको पालना गनुथ  प्रदेश सरकारका सरै् मन्त्त्रालय, 
तनकाय, आयोग, पदातधकारी तर्ा कमथचारीको कतथव्य हनुेछ।  

(२) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्त्रालयबाट जारी भएको सार्थजतनक खचथमा 
तमतव्यययता र प्रभार्काररता कायम गने नीततगत मागथदशथनको पालना गनुथ 
आयोग तर्ा तनकाय, सरै् मन्त्त्रालय/तनकायको कतथव्य हनुेछ। 

(३) यस मापदण्डको पालना सभबन्त्धमा अर्थ मन्त्त्रालयले समय समयमा 
पररपत्र जारी गनथ सक्नेछ। 

(4)  आन्त्तररक तर्ा अशन्त्तम लेखा परीिण गदाथ यो मादपण्डको पालना 
भए नभएको परीिण गररनेछ। 

(५) यस मापदण्डको पालना भए, नभएको र्ारेमा सभबशन्त्धत तनकायका 
प्रमखुले २/२ मयहनामा समीिा गरी सोको प्रततरे्दन मखु्यमन्त्त्री तर्ा 
मशन्त्त्रपररषद्को कायाथलयलाई ददन ुपनेछ।  

(6) यस मापदण्डको पालनामा कुन ैकठीनाई भए सशचर्स्तरबाट तनणथय 
गरी अर्थ मन्त्त्रालयको सहमततको लातग अनरुोध गनथ सयकनेछ। 

27.  आर्श्यक व्यर्स्र्ा तमलाउन सक्नेः यस मापदण्डको कायाथन्त्र्यनको िममा 
कुन ै दद्वयर्धा उत्पन्न भएमा अर्थ मन्त्त्रालयले बाधा अकडाउ फुकाउ गनथ 
आर्श्यक व्यर्स्र्ा गनथ सक्नेछ। 
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28.  खारेजी र बचाउः (1) खचथको मापदण्ड,2075 खारेज गररएको छ। 
(2) उपदफा (1) बमोशजम भए गरेका कामहरु यसै मापदण्ड बमोशजम 

भए गरेको मातननेछ। 



15 
 

अनसूुची - १ 

(दफा 6 को उपदफा (3) सँग सभबशन्त्धत) 
सबै प्रकारका तातलम, गोयि, सेतमनार, कायथशाला सञ्चालनसभबन्त्धी खचथको मापदण्ड 

तस.
नं. 

प्रयोजन/ यर्र्रण दर स्पष्टीकरण/कैयफयत 
प्रदेशस्तर शजल्ला तर्ा 

स्र्ानीयस्तर 

१ तातलम 
केन्त्र/प्रततिानद्वारा 
सञ्चालन गररन े
तातलम गोयि, 

सेतमनार, सभमेलन, 

कायथशालाको 
कायथपत्र प्रस्ततुकताथ 
पाररश्रतमक  

(प्रतत सत्र)  

अतधकृतस्तरको 
लातगः 
(क) बायहरी 
प्रस्ततुकताथ 
–  कायथपत्र र्ापत 

–  प्रर्चन र्ापत 

(ख) आन्त्तररक 
प्रस्ततुकताथ 
– कायथपत्र र्ापत 

सहायकस्तरको 
लातगः 
(क) बायहरी 
प्रस्ततुकताथ 
–  कायथपत्र र्ापत 

–  प्रर्चन र्ापत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२,०00।– 
१,500।– 
 
 
२,०००।– 
 
 
 
 
२,०00।– 
1,०00।– 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,500।- 
१,000।– 
 
 
१,500।– 
 
 
 
 
1,5०0। 
8००। 
 

• कायथपत्र कभतीमा १५०० 
शब्दको हनुपुनेछ। 
(प्रस्ततुीकरण यटपोटको 
फोटोकपी कायथपत्रमा 
मान्त्य हनुे छैन)। 

• आन्त्तररक प्रस्ततुकताथ 
भन्नाले सभबशन्त्धत तनकाय 
तभतै्रका पदातधकारी र्ा 
व्यशक्त सशभझनपुछथ। 

• प्रदेश राजधानी बायहरबाट 
प्रशशिक बोलाउन ु परेमा 
तनजलाई तनयमानसुार 
आतेजाते यातायात खचथ र 
दैतनक भत्ता उपलब्ध 
गराउन सयकनेछ। 

• पाठ्यिममा एक भन्त्दा 
बढी प्रशशिक आर्श्यक 
पने भनी तोयकएको 
अर्स्र्ामा र्प प्रशशिक 
राखी प्रर्चन र कायथपत्र 
बापत पाररश्रतमक उपलब्ध 
गराउन सयकनेछ। 
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(ख) आन्त्तररक 
प्रस्ततुकताथ 

    -कायथपत्र र्ापत 

 
 
१,५00।- 

 
 
1,000।- 

 

२ 

 

गोिी, सेतमनार, सभमेलन, 

कायथशालाको कायथपत्रको 
यट्पणीकताथ पाररश्रतमक 
(प्रततकायथपत्र)   

 
 
 

1,000।– 

 
 
 
९00।– 

एउटा कायथपत्रमा बयढमा 
दईु जनासभम यट्पणीकताथ 
राख्न सयकने। 

३ सीप यर्कास तातलमः 
(क) किागत 
व्यर्स्र्ामा 
(प्रततकिा) 

- कायथपत्र/ Handsout 
र्ापत 

- किा सञ्चालन र्ापत 

(ख) आर्तधक 
व्यर्स्र्ामा 

(बायहरी श्रोतव्यशक्तको 
हकमा ३० 
कायथददनसभम 
प्रततददन) 

-मखु्य प्रशशिक 
(प्रततददन न्त्यूनतम 
दईुर्टा किा 
तलनपुने) 

-सहायक प्रशशिक 
(प्रततददन न्त्यूनतम दईु 
र्टा किा तलनपुने) 

 

 

 

 

 

 

1,000।– 

 

700।– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,४00।– 

 

 

 

 

1,000।– 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
700।– 

 

७00।– 

 

 

 

 

 
 
 
 
1000।– 

 

 

 
700।– 

 

 

 

 

• सात कायथ ददनसभमको 
तातलम किागत रूपमा र 
सोभन्त्दा बढीको तातलममा 
आर्तधक रूपमा श्रोत 
व्यशक्तको व्यर्स्र्ा 
गनुथपने। 

• आर्तधक रूपमा स्रोत 
व्यशक्तको व्यर्स्र्ा गदाथ 
एउटा तातलममा दइुजना 
(आर्श्यकताअनसुार दरैु् 
मखु्य र्ा एकजना मखु्य र 
एकजना सहायक) राख्नपुछथ 
र सीपस्तर (Skill Level) 
का आधारमा स्र्ानीय 
प्रचलनसमेतको यर्चार गरी 
उशल्लशखत अतधकतम 
सीमातभत्र ततनको 
पाररश्रतमक तोक्नपुछथ। 

• सभबशन्त्धत कायाथलयले 
सञ्चालन गरेको तातलममा 
सोही कायाथलयको स्रोत 
व्यशक्त भएको अर्स्र्ामा 
किा तलए र्ापतको 
पाररश्रतमक पाउने छैन, तर 
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(ग) आर्तधक 
व्यर्स्र्ामा 
(बायहरी श्रोतव्यशक्तको 
हकमा ३० कायथददन 
भन्त्दा बढी मातसक) 

–मखु्यप्रशशिक (मातसक 
न्त्यूनतम ६० किा 
तलनपुने) 

–सहायक प्रशशिक 
(मातसक न्त्यूनतम ६० 
किा तलनपुने)  

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000।– 

 

 

 

15,000।– 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000।– 

 

  
8,000।– 

कायथपत्र र्ापतको रकम 
पाउनेछ। 

• रामीण पशसु्र्ास््य, 
कायथकताथ तातलमजस्ता 
यर्तभन्न यर्षय यर्ज्ञ 
(Subject matter 

specialists) आर्श्यक 
हनुे तातलममा आर्तधक 
रूपमा स्रोत व्यशक्तको 
व्यर्स्र्ा गरेपतछ पतन 
आर्श्यक भए जभमा 
किाको २० प्रततशतसभम 
अततररक्त स्रोत व्यशक्तद्वारा 
किागत रूपमा सञ्चालन 
गराउन सयकनेछ। 

• एउटा किाको अर्तध 
कभतीमा एक घण्टा ३० 
तमनेट हनुपुछथ। 

• कायथपत्र भन्नाले कभतीमा 
७५० शव्दको प्रर्न्त्ध 
सभझनपुछथ।पारदशथक 
पाना, प्रस्ततुीकरण यटपोट 
र्ा प्रस्ततुीकरणको 
प्रयोजनका लातग तयार 
पाररएको अरु त्यस्तै 
सामरीको छाँयाप्रतत 
कायथपत्र हुँदैन। 

• शजल्लास्तरीय तातलम 
भन्नाले सदरमकुाम र्ा 
अन्त्यत्र जहा ँसञ्चालन गररन े
भए तापतन सहभागीको 
(आफ्नो घर र्ा सायर्कको 
बसोबास स्र्लबाट दैतनक 
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ओहोर–दोहोर गनथ नभ्याइन े
२० यक.तम. भन्त्दा बढी 
भई) आर्ासको व्यर्स्र्ा 
गनुथपने तातलम 
सभझनपुछथ। 

 
 

४. पाररश्रतमक 

(तातलमकेन्त्र/प्रततिान 
बाहेक) 

(क) अतधकृतस्तरको 
तातलम 

–कायथपत्र 

/Handsoutर्ापत 

–किा सञ्चालन र्ापत 

(ख) सहायकस्तर/अन्त्य 
तातलम  

–कायथपत्र/ Handsout 
र्ापत 

–किा सञ्चालन र्ापत
  

 

 

 

 

 
 

१,500।– 

 
१,०००।– 

 

 

 

1,200।– 

 

 

1,000।– 

 

 

 

 

 
 
१,०00।– 

 

800।– 

 

 

 

8००।– 

 

 

700।– 

एउटा किाको अर्तध 
कभतीमा १ घण्टा ३० 
तमनेट हनुपुछथ। 

• कायथपत्र भन्नाले कभतीमा 
७५० शव्दको प्रर्न्त्ध 
सभझनपुछथ, पारदशथक पाना, 
प्रस्ततुीकरण यटपोट र्ा 
प्रस्ततुीकरणको प्रयोजनका 
लातग तयार पाररएको अरु 
त्यस्तै सामरीको छाँयाप्रतत 
कायथपत्र हुँदैन। 

• तातलमका सहभागीलाई 
आफ्नो घर र्ा सायर्कको 
बसोबास स्र्लबाट दैतनक 
ओहोर–दोहोर गनथ नभ्याइन े
२० यक.तम. भन्त्दा बढी 
दूरीबाट सहभागी हनुपुने 
भए आर्ासको व्यर्स्र्ा 
गनुथपनेछ। 
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5. गोयि, सेतमनार, सभमेलन 
कायाथशाला, तातलम, 
अध्ययन आर्द्धता 
जस्ता समारोह 
उदघाटन, समापन 
खाजा/ सहभागीको 
खाजा/ खाना 
(प्रततव्यशक्त प्रततददन) 

तीन ददन सभमको 
लातगः 
(क) खाजा  

(ख) खाना  

तीन भन्त्दा बढी ददनको 
लातगः 
(क) खाजा  

(ख) खाना  
यर्तभन्न यर्शशष्ट 
व्यशक्तलाई यस्ता 
समारोहमा आमन्त्त्रण 
गररएको अर्स्र्ामा 
यस्ता सबै ब्यशक्तको 
स्र्ागत व्यर्स्र्ापन खचथ 
बापत बढीमा एकमिु 
रु.2000।- सभम खचथ 
गनथ सयकनेछ। तर 
यर्शशष्ट ब्यशक्तको 
उपशस्र्तत भएको 
प्रमाशणत हनुपुनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300।- 

600।- 

 

 

 

200।- 

400।- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300।- 

600।- 

 

 

 

200।- 

400।- 

संयोजक,  श्रोतव्यशक्त,  
प्रततरे्दक र सहयोगी 
कमथचारीलाई समेत खाजा, 
खाना उपलब्ध गराइनेछ। 

कायथिमा सहभातगलाई 
खानासमेत खरु्ाउन ुपने 
भई सोयह बमोशजम 
कायथिम स्र्ीकृत भएमा 
मात्र खानार्ापतको रकम 
खचथ गनथ सयकनेछ।मन्त्त्री 
उपशस्र्त गोिी सेतमनार 
सभमेलनमा तोयकएको 
दररेटमा खानाखाजा बापत 
र्प पशच्चश प्रततशत सभम 
खचथ गनथ सयकनेछ। 
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6. मसलन्त्द 
(क) गोिी, सेतमनार, 

सभमेलन, कायथशालाका 
लातग 

–  सहभागीका लातग प्रतत 
सहभागी 
–प्रशशिण कायथका लातग 
(प्रतत कायथिम) 

(ख) सीप यर्कास तर्ा 
अन्त्य तातलम 
कायथिमका लातग 

– सहभागीका लातग (७ 
कायथ ददनसभम प्रतत 
सहभागी) 

– सहभागीका लातग (७ 
कायथ ददन भन्त्दा बढी 
प्रतत सहभागी) 

– प्रशशिण कायथका लातग 
(७ कायथ ददन सभम प्रतत 
कायथिम) 

– प्रशशिण कायथका लातग 
(३० कायथ ददन सभम 
प्रतत कायथिम) 

–  प्रशशिण कायथका 
लातग (३० कायथ ददन 
भन्त्दा बढी प्रतत 
कायथिम) 

(ग) झोला (प्रतत व्यशक्त) 

 

 

 

 

 
 

१००।– 

 
२,५००।– 

 

 

 

 

 

 

 

100।– 

 

 

१50।– 

 

 
 

२,०००।– 

 

 
२,५००।– 

 

 
३,०००।– 

 
  
 

10०0/- 
 

 

 

 

 

 
 

१००।– 

 
२,५००।– 

 

 

 

 

 
 
10०।– 

 

 

150।– 

 

 
 

१,५००।– 

 

 

२,०००।– 

 

 
 

२,५००।– 

 

 

1000/- 

प्रशशिण कायथको मसलन्त्द 
अन्त्तगथत बोडथ माकथ र,  
पारदशथक पाना, कायथपत्रको 
छायाप्रतत, मेटा काडथ, 
माशस्कङटेप इत्यादद। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- तातलम सामारी राख्न 
आर्श्यक भएमा १ मयहना 
र्ा सो भन्त्दा बढी अर्तध 
सञ्चालन हनुे तातलममा 
मातै्र उपलब्ध गराउन 
सयकने।  
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(घ) अध्ययन/ 
अर्लोकन, अध्ययन 
आर्द्घताका लातग 

सहभागीका लातग 
(जततसकैु कायथ ददन 
भएपतन प्रतत सहभागी) 

 

 

 

 

 

 

 

15०।- 

 

 

 

 

 

 

 

 

15०।- 

  

7. संयोजकभत्ता (प्रततददन) 

१५ ददनसभम 

१५ ददनपतछ 

 

५००।–

२५०।– 

 

४००।–

२००।– 

एक कायथिममा एकजना 
संयोजकलाई कायथिमको 
प्रततरे्दन बझुाए पतछ र 
दईु जनासभम सहयोगीलाई 
भत्ता ददन सयकनेछ। 

8 सहयोगीभत्ता (प्रततददन) 

१५ ददनसभम 

१५ ददनपतछ 
 

 

 
१५०।– 

७५।– 

 

 
१५०।–

७५।– 

तातलम अर्तधमा यर्दा र्सेमा 
संयोजकले भत्ता पाउन ेछैन 
र संयोजकको काम 
सहयोगीले गरे बापत 
संयोजकले पाउन े भत्ता 
पाउनेछैन। 

9. व्यर्स्र्ापक भत्ता 
(प्रततददन) 

 

१,४००।- 
 

१,४००।- 

• ७ ददनसभमको तातलममा 
२ ददन बराबर, ७ 
ददनभन्त्दा बढीको तातलममा 
प्रततहप्ता १ ददनका दरले 

• तातलम सञ्चालन गनथ आफ्न ै
कायाथलय र्ा 
तातलमकेन्त्रमा तोयकएको 
मापदण्ड नपगु्ने भई प्रदेश 
माताहत कायाथलय 
बाहेकका अन्त्य तनकायमा 
त्यस्तो तातलम सञ्चालन 
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गनुथपने भएमा तातलम 
सञ्चालन हनुे तनकायका 
प्रमखु र्ा प्रमखुले तोकेको 
व्यशक्तलाई तातलम 
व्यर्स्र्ापन गररददएर्ापत 
यस्तो भत्ता उपलब्ध 
गराउन सयकनेछ। 

१0.
  

यर्यर्ध (प्रमाणपत्र, पानी, 
सर सफाई, तलु 
इत्याददका लातग)  
–७ कायथ ददनसभम प्रतत 
कायथिम 

–३० कायथ ददनसभम 
प्रतत कायथिम 

–३० कायथ ददनभन्त्दा 
बढी प्रतत कायथिम 

 
 

 
 

20००।– 

 

२,5००।– 

 

 
3,000।– 

 

 

 
 

2,०००।– 

 

2,५००।– 

 

 
3,०००।- 

 

१1. र्स्तगुत सेर्ा/प्रतत 
सहभागी / प्रतत 
कायथिम टेर्ा  

 

3,000/- 
 

3,०००।– 
• र्स्तगुत सेर्ा भन्नाले 
तातलमका सहभागीलाई 
नर्प्राप्त सीप उपयोग 
कायथमा अतभप्ररेरत गनथ 
सहायता स्र्रूप प्रदान 
गररन े बस्त ु
सभझनपुछथ।जस्तै बाख्राको 
माउ, मौरीको घार, पश ु
स्र्ास््य परीिण यकट 
जस्ता चीज र्स्त,ु साधन र्ा 
उपकरण आदद। 
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• स्र्ीकृत कायथिममा 
र्स्तगुत टेर्ा प्रदान गनेगरी 
प्रष्ट व्यर्स्र्ा नभएकोमा 
र्स्तगुत टेर्ा ददन 
तमल्दैन। 

• यस्तो र्स्तगुत सेर्ा/टेर्ा 
प्रदान गररने कायथिममा 
सहभागी दोहोररन े र कुन ै
स्र्ान मात्रका नभई 
प्रदेशगत/ 

१2. प्रततरे्दकको पाररश्रतमक 
(सभमेलन, गोिी र 
कायथशाला) 

– एक ददनको 
कायथिममा 
– एक ददनभन्त्दा बढीको 

कायथिम भए  
अततररक्त 

- खाजा भत्ता (प्रतत ददन) 

 
 

 
 

१,०००।– 

 
 

५००।– 

 

२००।- 

 
 

 
 

१,०००।– 

 
 

५००।– 

 

२००।- 

• प्रततरे्दकको पाररश्रतमक 
प्रततरे्दन बझुाएपतछ मात्र 
ददनपुछथ। प्रतत कायथिम 
रु. ३,०००।–भन्त्दा बढी 
हनु ु हुदैँन। सारै्, तातलम 
संयोजक र प्रततरे्दक एकै 
व्यशक्त भएमा अततररक्त 
पाररश्रतमक र खाजा/खाना 
खचथ दोहोरो सयुर्धा पाइन े
छैन।  

१3. तातलम/कायथिम सयुर्धा 
(तातलम/कायथिम कि 
र भाडामा तलनपुने 
उपकरण समेतको भाडा 
प्रततददन) 

 

 

 

 • ३ ददनसभमको कायथिम 
भएमा प्रचतलत दररेट 
बमोशजम बढीमा ५ हजार 
सभम 

• ७ ददनसभमको कायथिम 
भएमा प्रचतलत दररेट 
बमोशजम बढीमा ३ हजार 
सभम 
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• १५ ददनसभमको कायथिम 
भएमा प्रचतलत दररेट 
बमोशजम बढीमा २ हजार 
सभम 

• १५ ददनभन्त्दा बढीको 
कायथिम भएमा प्रचतलत 
दररेट बमोशजम १ हजार 
५ सय सभम 

१4. यर्शेषज्ञ परामशथदाता 
प्रततकिा (स्र्ास््यसँग 
सभबशन्त्धत तातलममा 
मात्र) 

 

 

५,०००।- 

 

 

५,०००।- 

• यर्शेषज्ञ परामशथदाता 
सभबशन्त्धत यर्षयमा 
स्नातकोत्तर उतीणथ भई 
कशभतमा २ र्षथ अनभुर् 
प्राप्त हनुपुनेछ। 

• ७ ददनसभम बढीमा २ र्टा 
र ७ ददन भन्त्दा बढीको 
तातलममा प्रततहप्ता एउटा 
किा यर्शेषज्ञ 
परामशथदाताबाट सञ्चालन 
गनथ सयकनेछ।  

• यर्शेषज्ञ परामशथदाताको 
दैतनक भ्रमण खचथ 
तनयमानसुार हनुेछ। 
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अनसूुची-2 

(दफा 7 को उपदफा (२) सँग सभबशन्त्धत) 

सहभागी भत्ता र्ा सहभागी भ्रमण खचथ 
  

ि.
सं. 

प्रयोजन दर (रु.) स्पष्टीकरण 

१ दैतनक खान ेबस्ने खचथ 
र्ापत   (२१ कायथ 
ददनसभमको तातलम) 

800।- • शजल्ला स्तरीय तातलम भन्नाले सदरमकुाम र्ा अन्त्यत्र 

जहाँ सञ्चालन गररने भएतापतन सहभागीको (आफ्नो 
घर र्ा सायर्कको बसोबास स्र्लबाट दैतनक 

ओहोरदोहोर गनथ नभ्याइने २० यक.तम. भन्त्दा बढी 
भई) आर्ासको व्यर्स्र्ा गनुथपने तातलम सभझन ु

पदथछ। 

• एक्काइस ददनभन्त्दा बढी ददनको भएमा मातसकको 
दामासाहीले हनु े रकम ददनको पतन र्प गरी 
पाउनेछ। 

• तातलम अर्तधका लातग सहभागी भत्ता पाएकोमा 
दैतनक भत्ता र्ा आर्ास खचथ पाउन ेछैन। 

• कायथिममा सहभागी हनु े व्यशक्तले अन्त्य 
तनकायबाट दै.भ्र. भत्ता पाउने भएमा सहभागी 
भत्ता पाउने छैन। 

• सात कायथ ददनसभमको तातलम यर्दाको ददनमा 
पतन लगातार सञ्चालन गनुथपनेछ।  

२ २१ कायथ ददन भन्त्दा 
बढीको तातलम भए 

खाने बस्न े खचथर्ापत 

मातसक 

12000।- 

३ कायथिमको तफथ बाट 

आर्ासको व्यर्स्र्ा 
भएकोमा दैतनक खाना 
खचथ 

४00।- 

४ आर्ासको व्यर्स्र्ा 
भएकोमा १ 

मयहनाभन्त्दा बढी 
अर्तधको भए खाना 
खचथ र्ापत मातसक 

12000।- 
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५ कायथिमको तफथ बाट 
खाजा तर्ा खानाको 
व्यर्स्र्ा भएको तर 
आर्ासको व्यर्स्र्ा 
नभएकोमा 

दैतनक भ्रमण 

भत्ताको २५% 
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अनसूुची-3 

(दफा 8 सँग सभर्शन्त्धत) 

इन्त्धन सयुर्धा 
(क) सर्ारी सयुर्धा पाउनकेो लातग ईन्त्धन खचथ 

सयुर्धा पाउन ेपदातधकारी मातसक पेट्रोल/तडजल 
(तलटरमा) 

तै्रमातसक मोयर्ल र बे्रक आयल 
(तलटरमा) 

मन्त्त्री/प्रदेश सभाका 
पदातधकारी/ अन्त्य तनकायका 
पदातधकारी 

प्रदेश कानून बमोशजम प्रदेश कानून बमोशजम 

प्रमखु सशचर् १25 ५/५ 
प्रदेश सशचर् 100 ५/५ 

 

(ख) केन्त्रीयस्तरका कायाथलय प्रयोजनका सर्ारी साधन 

दरर्न्त्दी संख्या पलुमा सर्ारी 
साधन राख्न 

पाइने 

तडजल मातसक 
तल. 

पेट्रोल 
मातसक 
तल. 

मोयर्ल र बे्रक 
आयल तल. प्रतत 

३ मयहना 
सयुर्धा पाउने पदातधकारी 
बाहेक १५ जनासभम 
कमथचारी दरर्न्त्दी भएकोमा 

१ 100 75 5/५ 

3० जना सभममा र्प  1 100 75 5/५ 
त्यसपतछको र्प प्रतत 3० 
दरबन्त्दीका लातग  

1 100 75 5/५ 

 

(ग)  प्रतत मोटरसाइकल मातसक 10 तलटर पटे्रोल र प्रतत ३ मयहनामा १   

तल. मोतबल। 

(घ) प्रदेश सरकारको कामको तसलतसलामा प्रदेश मकुाम बायहर जानपुने 
भएमा जनु  कायथिममा जान ुपने सोही कायथिमबाट इन्त्धन उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 



खण्ड 05) अरर 17, प्रदेश राजपत्र भाग 3 तमतत 2079।05।20 

 

28 
 

(ङ) मशन्त्त्रपररषद्का सदस्य र प्रदेश सभाका पदातधकारीलाई प्रदेश कानून 
र्मोशजम इन्त्धन  सयुर्धा  उपलब्ध गराएपतछ दोहोरो पने गरी पनु: 
इन्त्धन सयुर्धा उपलब्ध हनुेछैन। 

(च) इन्त्धन सयुर्धा उपलब्ध गराउँदा पदातधकारी तर्ा कमथचारीले प्रयोग 
गरेको सर्ारी साधन नभर्र उल्लेख गरी उपलब्ध गराईनेछ। यस 
प्रकारको सर्ारी साधनको लगत अद्यार्तधक भएको हनुपुनेछ। 

(छ)  इन्त्धन सयुर्धा प्रयोजनार्थ सर्ारी साधन र प्रयोगकताथको लगत सभबशन्त्धत 
कायाथलयले राखी अद्यार्तधक गनुथपनेछ। 

(ज)  स्र्कीय सशचर्ालयका कमथचारीले तनजको पद/स्तर अनसुार समान 
तह/शे्रणीको तनजामती कमथचारीले पाउन ेबराबर इन्त्धन सयुर्धा प्राप्त 
गनेछन।् उक्त सयुर्धा सभबशन्त्धत मन्त्त्रालयबाट उपलब्ध गराइनेछ। 

(झ)  मापदण्ड भन्त्दा र्ढी इन्त्धन आर्श्यक भएमा कायाथलयले कायाथलयको 
यर्तनयोशजत बजेटको सीमा तभत्र रही आर्श्यक पषु्टयाईका आधारमा 
अतधकार प्राप्त अतधकारीको स्र्ीकृततमा उपलव्ध गराउन सक्नेछ।  
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अनसूुची-४ 

(दफा 9 सँग सभबशन्त्धत) 

पाररश्रतमक भकु्तानी 
तस.नं. यर्र्रण दर 
१. लेखकलाई पाररश्रतमक प्रतत लेख रष्टव्यमा ददइएको शे्रणी 

अनसुार रु. २000।- 
देशख 4500।- सभम 
(सभपादक मण्डलको 
तनणथयानसुार) 

२. कभ्यूटर सेयटङ, तडजाइतनङ र टाइप समेतका 
लातग प्रतत अंक 

2५00।- 

३. सभपादक मण्डलका सदस्यलाई प्रतत सदस्य 
प्रतत रचना सभपादन र्ापत    (अतधकतम ५ 
जना) 

2००।- 

 
     रष्टव्यः  

• अनसुन्त्धानमूलक, यर्चारमूलक, यर्श्लषेण र मौतलक लेख तर्ा रचनालाई "क" 
शे्रणीमा राखी रु. ४५००।– 

• त्यमलुक, यर्चारमलुक, यर्श्लणेात्मक र मौतलक लेख तर्ा रचनालाई "ख" 
शे्रणीमा राखी रु. ३५००।– 

• यर्र्रणात्मक र मौतलक लेख रचनालाई "ग" शे्रणीमा राखी रु.२०००।- 
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अनसूुची-5 

(दफा 12 सँग सभर्शन्त्धत) 

अतततर् सत्कार सयुर्धा खचथ 

सयुर्धा पाउन ेपदातधकारी/कमथचारी अतततर् सत्कार रकम (मातसकरु.) 

मन्त्त्री/ प्रदेश सभाका पदातधकारी/ अन्त्य 
तनकायका पदातधकारी 

गण्डकी प्रदेश कानून बमोशजम 

प्रमखु सशचर् ७,०००।- 
प्रदेश सशचर् 5,000।- 
महाशाखा प्रमखु/यर्भागीय प्रमखु/कायाथलय 
प्रमखु 

3,000।- 

 

क. मशन्त्त्रपररषद्का सदस्य र प्रदेश सभाका पदातधकारीलाई प्रदेश कानूनर्मोशजम 
अतततर् सत्कार सयुर्धा उपलब्ध गराएपतछ दोहोरो पनेगरी पनु: अतततर्सत्कार 
सयुर्धा उपलब्ध हनु े छैन। तर मखु्यमन्त्त्री र मन्त्त्रीको नीशज सशचर्ालयको 
हकमा यर्तनयोशजत र्जेटको पररतध तभत्र रही िमश रु. ८,०००।– र  रु. 
७,०००।– सभम अतततर् सत्कार सयुर्धा उपलब्ध गराउन सयकनेछ। 

ख.  अतततर् सत्कार र्ापत भएको बील बमोशजमको खचथ तोयकएको मापदण्डको 
सीमा तभत्र रही भकु्तानी गनुथ पनेछ। 

ग.   कुनै स्पष्ट तोयकएको कायथिममा र्ाहेक अन्त्य कुनै कायथिममा प्रदेशमा 
आगमन हनुे यर्शशष्ट यर्देशी अतततर्लाई प्रदेश सरकारको तफथ र्ाट सत्कार 
गनुथपने भएमा एकपटकमा र्ील बमोशजम अतधकतम रु.३०,०००।–(तीस 
हजार) सभमको खचथ मखु्यमन्त्त्री तर्ा मशन्त्त्रपररषद्को कायाथलयको सशचर्ले 
यर्तनयोशजत बजेटबाट खचथ गनथ सक्नेछ। यर्शेष पररशस्र्तत परी सो भन्त्दा बढी 
रकम खचथ गनुथपने भएमा कारण र पषु्ट्ट्याई सयहत सहमततका लातग अर्थ 
मन्त्त्रालयमा लेशख पठाउन ु पनेछ। यसरी सहमतत प्राप्त भएमा सभबशन्त्धत 
अतधकारीले सहमतत बमोशजमको रकम खचथ गनथ सक्नेछ। 

 
 
 
 
 
 

मरुकः गण्डकी  प्रदेश सरकार, कानून, सञ्चार तर्ा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय।मूल्य रु. 50।- 

आज्ञाले, 
यर्ष्ट्ण ुप्रसाद शमाथ 

प्रदेश सरकारको सशचर् 


