
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, भदौ १६ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क १७ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

अर्थ तर्ा सहकारी मन्त्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) को तमतत २०७९।०5।16 को तनर्थयानसुार 
"सावथजतनक खचथ व्यवस्र्ापन तनदेम्शका, २०७९" सिैको जानकारीका 
लातग प्रकाम्शत गररएको छ ।  

  सावथजतनक खचथ व्यवस्र्ापन तनदेम्शका, २०७9 
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प्रस्तावनाः प्रदेशका सावथजतनक पदातिकारीको सवुविा, सावथजतनक तनकायले 
कायाथलय सञ्चालन तर्ा कायथक्रम कायाथन्त्वयनका लातग गने खचथको सीमा 
तनिाथरर् र त्यस्ता खचथ गने ववति तनिाथरर्मा एकरूपता कायम गरी सेवाको 
लागत न्त्यूनीकरर्, ववत्तीय उत्तरदावयत्व र आन्त्तररक तनयन्त्त्रर् प्रर्ालीलाई 
व्यवम्स्र्त गदै उपलब्ि सािन स्रोतको पररचालन एवम ् उपयोगमा 
तनयतमतता, पारदम्शथता, तमतव्यवयता तर्ा प्रभावकाररता मार्थ त सशुासन 
कायम गरी आतर्थक प्रशासनलाई व्यवम्स्र्त िनाउन वाञ्छनीय भएकाले, 

 

प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ को दर्ा ५३ ले ददएको अतिकार 
प्रयोग गरी लमु्बिनी प्रदेश सरकारले यो तनदेम्शका िनाएको छ। 
 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्बभक 

1. संम्िप्त नाम, प्रारबभः  (१) यस तनदेम्शकाको नाम “सावथजतनक खचथ 
व्यवस्र्ापन तनदेम्शका, २०७9”  रहेको छ। 

(२) यो तनदेम्शका तरुून्त्त प्रारबभ हनुेछ। 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस तनदेम्शकामा,- 
(क) "तातलम" भन्नाले ज्ञान प्राम् त, व्यावसावयक सीप ववकास, 

िमता अतभवृवि, व्यवहार पररवतथनका लातग सावथजतनक 
तनकाय वा सावथजतनक तनकायिाट अतिकार पाएको 
तनकायले सञ्चालन गररने प्रम्शिर् कायथक्रम सबझन ुपछथ र 
सो शब्दले गोष्ठी, सेतमनार, अन्त्तरवक्रया वा कायथशाला 
जस्ता कायथक्रमलाई समेत जनाउँछ। 
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(ख) "पदातिकारी" भन्नाले मखु्यमन्त्त्री, प्रदेश सभाका सभामखु, 
मन्त्त्री, राज्यमन्त्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामखु, 
सहायकमन्त्त्री, संवविान िमोम्जम प्रदेशमा स्र्ापना भएका 
तनकायका प्रमखु तर्ा पदातिकारी र प्रदेश सरकारका 
अन्त्य पदातिकारी सबझन ुपछथ। 

(ग) "महाशाखा प्रमखु" भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्त्त्रालय, 

सम्चवालय वा आयोगका अतिकृतस्तर नवौं, दशौं वा 
सोसरहको महाशाखा प्रमखु सबझन ु पछथ र सो शब्दले 
कुनै सावथजतनक तनकायको सङ्गठन संरचना तर्ा दरिन्त्दी 
वववरर्मा अतिकृतस्तर नवौं, दशौं वा सोसरहको शाखा 
प्रमखु हनुे भएमा सोलाई समेत जनाउँछ। 

(घ) "सावथजतनक तनकाय" भन्नाले देहायका तनकायलाई सबझन ु
पछथः- 

(१) प्रदेश सरकारका मन्त्त्रालय, सम्चवालय, आयोग, 
ववभाग, तनकाय, कायाथलय वा सो मातहतको अन्त्य 
जनुसकैु सरकारी तनकाय वा कायाथलय, 

(२) प्रदेश सरकारका पूर्थ वा आमं्शक स्वातमत्व वा 
तनयन्त्त्रर्मा रहेको संस्र्ान, कबपनी, िैंङ्क, ववकास 
सतमतत वा प्रदेशको प्रचतलत कानून िमोम्जम 
सावथजतनकस्तरमा स्र्ावपत वा प्रदेश सरकारद्वारा 
गदठत आयोग, संस्र्ान, प्रातिकरर्, तनगम, 
प्रततष्ठान, वोडथ, केन्त्र वा पररषद् र त्यस्तै 
प्रकृततका अन्त्य संगदठत संस्र्ा, 
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(३) प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चातलत वा प्रदेश सरकारको 
पूर्थ वा आमं्शक अनदुान प्राप्त ववश्वववद्यालय, 
अनसुन्त्िान केन्त्र र त्यस्तै प्रकृततका अन्त्य प्राम्ज्ञक 
वा शैम्िक संस्र्ा, 

(४) प्रदेश सरकारको ऋर् वा अनदुानमा सञ्चातलत 
संस्र्ा वा आयोजना, र 

(५) प्रदेश सरकारले समय-समयमा प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी सावथजतनक तनकाय भनी 
तोकेका अन्त्य संस्र्ा। 

 

पररच्छेद-2 

खचथको मापदण्ड सबिन्त्िी व्यवस्र्ा 
3. मापदण्डको पालना गनुथपनेः सावथजतनक तनकायले प्रचतलत कानूनमा 

खचथको तनम्ित मापदण्ड तोकेको अवस्र्ामा सोही िमोम्जम र 
नतोवकएको हकमा यस तनदेम्शका िमोम्जमको खचथको मापदण्ड पालना 
गनुथपनेछ। 

4. िैठक तर्ा िैठक भत्ताः (१) सावथजतनक तनकायले कायाथलयको आतर्थक 
दावयत्व पने गरी िैठक सञ्चालन तर्ा िैठक भत्ता प्रदान गदाथ देहायका 
मापदण्डको पालना गनुथपनेछः- 

(क) िैठक कायाथलय समय अम्घ वा पतछ िसेको 
हनुपुने, 

तर प्राववतिक वा ववज्ञको रूपमा सहभागी हनु े
सरकारी सेवा िाहेकको सदस्यलाई कायाथलय 
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समयमा उपम्स्र्त भएको भए तापतन िैठक भत्ता 
ददन िािा पने छैन। 

(ख) स्पष्ट ववषयवस्त ु र कायथयोजना तिनाको िैठकमा 
भत्ता प्रदान गनुथ हदैुन, 

(ग) एउटै तनकाय र अन्त्तगथतका पदातिकारी तर्ा 
कमथचारी मात्र सहभागी भई िस्ने िैठकमा भत्ता 
प्रदान गनथ पाइने छैन,  

(घ) प्रचतलत कानूनमा व्यवस्र्ा भएको सतमतत, कुनै 
तनर्थय एवम ् आदेशिाट गदठत सतमतत वा 
कायथदलको िैठकका लातग मात्र भत्ता प्रदान 
गररनेछ,  

(ङ) िैठकको लातग ववशषेज्ञ सेवा आवश्यक पने 
भएमा ववज्ञ, सहायक कमथचारी र सहयोगी 
कमथचारी सवहत िढीमा तीन जना सबमलाई 
आमम्न्त्त्रत गरी िैठकमा सहभागी गराउन 
सवकनछे, 

(च) कायथ प्रकृतत अनसुार तमतव्ययी ढङ्गले न्त्यूनतम 
सङ्खख्यामा िैठक िसी कायथ सबपन्न 
गनुथपनेछ।एक ददनमा एउटा पदातिकारी वा 
कमथचारीले एक वा एकभन्त्दा िढी कायाथलयिाट 
दईु वटा भन्त्दा िढी िैठक भत्ताको रकम तलन 
पाउने छैन। 
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(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमका मापदण्डको आिारमा 
िैठकको अध्यिता वा संयोजक रहने पदातिकारी वा कमथचारीको 
आिारमा देहायको दरमा िढी नहनुे गरी िैठक भत्ता प्रदान गनथ 
सवकनछेः- 

(क) मखु्यमन्त्त्रीले अध्यिता गने िैठक दईु हजार पाँच 
सय, 

(ख) मन्त्त्री वा राज्यमन्त्त्री वा सहायक मन्त्त्रीले 
अध्यिता गने िैठक दईु हजार दईु सय, 

(ग) प्रमखु सम्चवले अध्यिता गने िैठक दईु हजार, 

(घ) संवविानमा प्रदेशका तनकाय भनी उल्लेख भएका 
वा संवैिातनक तनकायका प्रमखु वा सम्चवले 
अध्यिता गने िैठक एक हजार आठ सय, 

(ङ) महाशाखा प्रमखु, कायाथलय प्रमखु वा अन्त्य 
कमथचारीले अध्यिता गने िैठकमा एक हजार 
पाँच सय। 

5. खाजा, खाना तर्ा पररवहन खचथः (१) सावथजतनक तनकायले कायाथलय 
समय िाहेकको अवतिमा कमथचारीलाई काममा लगाउँदा देहायका 
कायथ प्रवक्रया तर्ा आिार पूरा हनुे अवस्र्ामा मात्र खाजा, खाना तर्ा 
पररवहन खचथ उपलब्ि गराउन सक्नेछः- 

(क) अततररक्त समय काम गनुथपने अवस्र्ामा आिार र 
कारर् सवहतको वववरर् खलुाई लेखा उत्तरदायी 
अतिकृतको पूवथ स्वीकृतत तलनपुने, 
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(ख) कायाथलय समय अम्घ वा पतछ अततररक्त समय 
काम गरेको हनुपुने, 

(ग) खचथ लेख्दा कबतीमा दईु घण्टा काम गरेको 
प्रततवेदन सवहत सबिम्न्त्ित कायाथलय प्रमखुले 
प्रमाम्र्त गरेको हनुपुनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम कायथसबपादन गरे वापत 
ववतनयोम्जत िजेटको सीमातभत्र रहने गरी खाजा, खाना तर्ा सावथजतनक 
तिदाको ददन कायाथलयको कामको लातग कायाथलय आउँदा-जाँदा 
सरकारी सवारी सािन प्रयोग नगरेको हकमा पररवहन खचथ देहायका 
दरमा उपलब्ि गराउन सवकनेछः-  

(क) खाना र खाजा खचथः 
1. सावथजतनक तिदाको ददनमा प्रततददन सात सय, 

2. कायाथलय खलेुको ददनमा प्रततददन तीन सय 
पचास। 

(ख) पररवहन खचथ प्रततददन एक सय। 
6. दैतनक भत्ता तर्ा भ्रमर् खचथः (१) सावथजतनक तनकायको कुनै 

कमथचारीलाई कमथचारीको कायथवववरर्मा उम्ल्लम्खत कामको लातग 
वर्ल्डमा खटाउँदा, अन्त्तगथतका कायाथलयमा काजमा पठाउँदा, कामको 
अनगुमन तर्ा सपुरीवेिर् गनुथपने अवस्र्ा वा कमथचारी सरुवा िढुवा 
भई आउँदा-जाँदा पाउने दैतनक भत्ता तर्ा भ्रमर् खचथ त्यस्तो 
कमथचारीले प्रचतलत कानूनमा उल्लेख भएकोमा सोही िमोम्जम र 
उल्लेख नभएकोमा प्रचतलत भ्रमर् खचथ सबिन्त्िी कानूनमा भएको 
प्रवक्रया पूरा गरी तनिाथररत रकम पाउनछे। 
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(२) कमथचारी काजमा खटाउँदा अत्यावश्यक र नगई 
नहनुे कामको लातग मात्र खटाइनेछ र त्यस्तो कमथचारीलाई काज 
खटाउँदा सात ददनभन्त्दा िवढ अवतिको काज खटाउन पाइने छैन। 

तर दैवी प्रकोप राहत तर्ा उद्दार कायथ, जनगर्ना 
लगायतका तथ्याङ्क सङ्कलन सबिन्त्िी कायथ, लेखापरीिर्, तनवाथचन, 
स्र्लगत तातलम तर्ा स्वास्थ्य म्शववर सञ्चालन लगायतका कायथमा 
खवटने कमथचारीको काज अवति सात ददन भन्त्दा िढी हनु 
सक्नेछ।एकपटकमा सात ददनभन्त्दा िढी अवतिको काज खटाउन ु
परेमा एक तह मातर्को अतिकारीिाट स्वीकृत गनुथपनेछ । 

 (३) सामान्त्यतया पररभावषत नभएको कामका लातग काज 
खटाउन ु हुँदैन, त्यसरी काज खटाइएमा त्यसरी काज खटाइएमा 
खटाउन ेपदातिकारी वा कमथचारी म्जबमेवार हनुेछ। 

(४) यस दर्ामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन 
दैतनक भत्ता तर्ा भ्रमर् खचथ सबिन्त्िी अन्त्य व्यवस्र्ा देहाय िमोम्जम 
हनुेछः-   

(क) मम्न्त्त्रपररषद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य 
तर्ा पदातिकारी र संवविान िमोम्जम प्रदेशमा 
स्र्ापना भएका तनकायका प्रमखु तर्ा पदातिकारी 
र प्रदेश सरकारका अन्त्य पदातिकारीको भ्रमर् 
खचथ सबिन्त्िमा सबिम्न्त्ित पदातिकारी तर्ा 
सदस्यको पाररश्रतमक तर्ा सवुविा सबिन्त्िी 
कानूनमा उल्लेख भए िमोम्जम हनुेछ, 
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(ख) खण्ड (क) का पदातिकारीका स्वकीय 
सम्चवालयमा कायथरत कमथचारीलाई सबिम्न्त्ित 
पदातिकारीले स्वदेशतभत्र भ्रमर् गदाथ सबिम्न्त्ित 
पदातिकारीको भ्रमर् अवतिसबमका लातग मात्र 
दैतनक भत्ता तर्ा भ्रमर् खचथ उपलब्ि हनुेछ, 

तर यस प्रकारको भ्रमर् अवति सबिम्न्त्ित 
पदातिकारीको सेवा सवुविा सबिन्त्िी कानूनमा 
तोकेकोमा सोही अवतिसबमका लातग मात्र 
हनुेछ। 

(ग) खण्ड (क) का पदातिकारीमध्ये स्वदेशतभत्र भ्रमर् 
गदाथ मखु्यमन्त्त्रीको हकमा पदातिकारी िाहेक 
िढीमा पाँच जना र प्रदेश सभाका सभामखु, 
मन्त्त्री र प्रदेश सभाका उपसभामखुको हकमा 
काठमाण्डौ उपत्यकाको हकमा पदातिकारी 
िाहेक िढीमा दईु जना र अन्त्य िेत्रको हकमा 
पदातिकारी िाहेक िढीमा चार जनाका लातग 
दैतनक भत्ता तर्ा भ्रमर् खचथ उपलब्ि हनुेछ, 

(घ) मखु्यमन्त्त्री भ्रमर्मा जाँदा सँगै जान े
सरुिाकमीलाई खाना खचथ वापत प्रततददन तीन 
सय पचासका दरले उपलब्ि हनुेछ। 

7. इन्त्िन सवुविाः प्रचतलत कानूनमा अन्त्यर्ा व्यवस्र्ा भएकोमा िाहेक 
सवारी सािन सवुविा पाउन े पदातिकारी र कमथचारीलाई अनसूुची-१ 
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िमोम्जमको इन्त्िन सवुविा देहायका शतथको आिारमा उपलब्ि गराउन 
सवकनछेः- 

(क) मम्न्त्त्रपररषद्का सदस्य र प्रदेश सभाका 
पदातिकारी  तर्ा सदस्यलाई प्रदेश कानून 
िमोम्जम इन्त्िन सवुविा उपलब्ि भएमा दोहोरो 
पने गरी पनु: इन्त्िन सवुविा उपलब्ि हनुे छैन, 

तर, प्रदेश सरकारको काम वा कुनै कायथक्रममा 
प्रदेश मकुाम िावहर जानपुने भएमा आवश्यक 
पररमार्मा र्प इन्त्िन उपलब्ि गराउन 
सवकनछे। 

(ख) प्रदेशको कानूनले तोकेको मम्न्त्त्रपररषद्का 
सदस्यको इन्त्िन सवुविा सबिम्न्त्ित मन्त्त्रालयले 
उपलब्ि गराउनेछ, 

(ग) प्रमखु सम्चव, प्रदेश सम्चव र अन्त्य पदातिकारी 
समेत प्रदेश सरकारको कामको तसलतसलामा 
प्रदेश मकुाम िावहर जानपुने भएमा जनु 
कायथक्रममा जान ु पने हो सोही कायथक्रमिाट 
इन्त्िन उपलब्ि गराउन सवकनेछ,  

(घ) इन्त्िन सवुविा उपलब्ि गराउँदा पदातिकारी तर्ा 
कमथचारीले प्रयोग गरेको सवारी सािन नबवर 
उल्लेख गरी उपलब्ि गराईनेछ र त्यस्तो सवारी 
सािन प्रयोगको लगत (लगिकु) अद्यावतिक 
भएको हनुपुनेछ, 
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(ङ) इन्त्िन सवुविा पाउन े सवारी सािन र 
प्रयोगकताथको लगत सबिम्न्त्ित कायाथलयले राखी 
अद्यावतिक गनुथपनेछ, 

(च) स्वकीय सम्चवालयका कमथचारीले तनजको 
पद/स्तर अनसुार समान तह/शे्रर्ीको प्रदेश 
तनजामती कमथचारीले पाउने िरािर इन्त्िन सवुविा 
प्राप्त गनेछन ् र त्यस्तो सवुविा सबिम्न्त्ित 
मन्त्त्रालय िाट उपलब्ि गराइनेछ, 

(छ) मापदण्ड भन्त्दा िढी इन्त्िन आवश्यक भएमा 
कायाथलयको ववतनयोम्जत िजेटको सीमातभत्र रही 
आवश्यक पषु्टयाईका आिारमा अतिकार प्राप्त 
अतिकारीको स्वीकृततमा उपलव्ि गराउन 
सवकनछे।  

8. लेख रचना वापतको पाररश्रतमकः लेख रचना समाववष्ट गरी पतत्रका, 
स्माररका, िलेुवटन वा ब्रोसर लगायतका प्रकाशन गने सावथजतनक 
तनकायले लेख रचना िापतको पाररश्रतमक, कबयूटर सेवटङ, तडजाइतनङ 
र टाइवपङ, शिुाशिुी तर्ा सबपादक मण्डलका सदस्यलाई पाररश्रतमक 
भकु्तानी गदाथ अनसूुची-२ िमोम्जमको मापदण्डका आिारमा भकु्तानी 
गनुथपनेछ। 

9. सरकारी सवारी सािन खररद सबिन्त्िी मापदण्डः (१) प्रदेशमा सवारी 
सािन सवुविा प्राप्त गने वा उपलब्ि गराउन ु पने पदातिकारी तर्ा 
कमथचारीलाई अनसूुची-३ िमोम्जमका आिार तर्ा मापदण्ड िमोम्जम 
सवारी सािन उपलब्ि गराउन सवकनेछ। 
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(२) सवारी सािनको प्रयोग तर्ा मापदण्ड सबिन्त्िी अन्त्य 
व्यवस्र्ा देहाय िमोम्जम हनुछेः-  

(क) प्रचतलत कानून िमोम्जम सवारी सािन उपलब्ि 
गराउन ु पने पदातिकारी, प्रमखु सम्चव र प्रदेश 
सम्चव िाहेक अन्त्य कमथचारीको हकमा कायथ 
प्रकृतत, म्जबमेवारी र आवश्यकताका आिारमा 
पलुमा सवारी सािन राखी प्रयोग गने व्यवस्र्ा 
तमलाउन ुपनेछ, 

(ख) जनुसकैु सरकारी सवारी सािनमा सरकारी नबवर 
लेट राख् न ु पनेछ र तनजी नबवर लेट राखी 
सरकारी सवारी सािन प्रयोग गनथ पाईने छैन,  

(ग) सावथजतनक तनकायले सवारी सािन खररद गदाथ 
सबभव भएसबम ववद्यतुीय सवारी सािन खररद 
गनुथपनेछ।  

10. सेवा करार तर्ा परामशथ सेवा सबिन्त्िी मापदण्ड: प्रदेशमा सेवा 
करार  तर्ा परामशथ सेवा मार्थ त कायथसबपादन गराउँदा देहायका 
मापदण्डको पालना गनुथपनेछः- 

(क) मौजदुा जनशम्क्तिाट कुनै काम सबपादन हनु 
नसक्ने अवस्र्ा भएमा मात्र सेवा करार वा 
परामशथ सेवा तलनपुनेछ र त्यस्ता सेवा तलँदा 
ववतनयोम्जत िजेट र प्रचतलत खररद कानूनको 
पररतितभत्र रही सेवा तलन सवकनेछ, 
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(ख) सेवा करार सबझौतामार्थ त ् काम तलँदा त्यस्तो 
जनशम्क्तसँग शतथ उल्लेख गरी सबझौता गरी 
काममा लगाउन े र तनजले पाउने अन्त्य सेवा 
सवुविाका सबिन्त्िमा प्रदेश सरकारले छुटै्ट 
कानूनको व्यवस्र्ा नगदाथसबम संघीय कानूनमा 
भएको व्यवस्र्ा िमोम्जम कायाथन्त्वयन गनुथपनेछ, 

(ग) कबयटुर अपरेटर, सवारी चालक र कायाथलय 
सहयोगीले गनुथपने प्रकृततका काम गनथ स्वीकृत 
दरिन्त्दी तर्ा ववतनयोम्जत िजेटको पररतितभत्र रही 
तत्काल कायम रहेको शरुु तलि स्केलभन्त्दा 
िढी नहनुे गरी प्रचतलत सावथजतनक खररद 
सबिन्त्िी कानून िमोम्जम गनुथपनेछ, 

(घ) परामशथदाताले प्राप्त गने सेवा सवुविा सबिन्त्िी 
प्रदेश सरकारले मापदण्ड निनाएसबम संघीय 
सरकारको स्वीकृत मापदण्ड िमोम्जम 
हनुेछ।प्रदेशस्तरमा त्यस्तो मापदण्ड तयार 
गनुथपदाथ सावथजतनक खररद अनगुमन कायाथलयको 
कुनै तनिाथररत मापदण्ड भए सोसँग तादात्बयता 
हनुे गरी मापदण्ड तर्ा कायथववति तयार गने र 
प्राववतिक ववषयको हकमा सबिम्न्त्ित मन्त्त्रालय 
तर्ा आतर्थक र योजना सबिन्त्िी ववषयमा अर्थ 
तर्ा सहकारी मन्त्त्रालयको सहमतत तलई त्यस्तो 
कायथववति तर्ा मापदण्ड िनाउन ुपनेछ, 
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(ङ) ववषयववज्ञको पाररश्रतमक सबिन्त्िमा प्रदेशस्तरको 
मापदण्ड स्वीकृत नभएसबम संघीय वा प्रादेम्शक 
सरकारका कुनै तनकाय वा स्वीकृतत प्राप्त पेशागत 
संघ/संस्र्ािाट स्वीकृत दररेटका आिारमा 
सबिम्न्त्ित मन्त्त्रालयको सम्चवस्तरीय तनर्थयिाट 
स्वीकृत गराई लागत अनमुान तयार गरी परामशथ 
सेवा प्राप्त गनथ सवकनेछ, 

(च) सामान्त्यतया ववकास आयोजनाको हकमा स्र्ायी 
कमथचारीलाई काममा लगाउन ु पनेछ र स्र्ायी 
कमथचारी प्राप्त गनथ सक्ने अवस्र्ा नभएमा मात्र 
करार सेवािाट काममा लगाउन सवकनेछ, 
तर कायाथलय प्रमखु, म्जन्त्सी प्रमखु र आतर्थक 
प्रशासन शाखा प्रमखुको म्जबमेवारी रहने पदमा 
करारिाट काममा लगाउन सवकने छैन।  

11. अतततर् सत्कार:  (१) प्रदेश कानूनमा अन्त्यर्ा व्यवस्र्ा भएकोमा 
िाहेक पदातिकारी वा कमथचारीलाई अतततर् सत्कार सवुविा अनसूची-४ 
िमोम्जम प्रदान गनथ सवकनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन 
अतततर् सत्कार सबिन्त्िी अन्त्य व्यवस्र्ा तर्ा शतथ देहाय िमोम्जम 
हनुेछः- 

(क) मम्न्त्त्रपररषद्का सदस्य र प्रदेश सभाका 
पदातिकारी तर्ा सदस्यलाई प्रदेश कानून 
िमोम्जम अतततर् सत्कार सवुविा उपलब्ि 
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गराएपतछ दोहोरो पने गरी पनु: अतततर् सत्कार 
सवुविा उपलब्ि हनुे छैन, 

(ख) अतततर् सत्कार पाउन ेपदातिकारी वा कमथचारीले 
त्यस्तो सवुविा वापतको भकु्तानी पाउन खचथ 
भएको िील भरपाई सवहत सावथजतनक तनकायमा 
पेश गनुथपनेछ, 

(ग) कुनै स्पष्ट तोवकएको कायथक्रम िाहेक अन्त्य कुनै 
कायथक्रमको लातग प्रदेशमा आगमन हनुे अतत 
ववम्शष्ट स्वदेशी वा ववदेशी अतततर्लाई प्रदेश 
सरकारको तर्थ िाट सत्कार गनुथपने भएमा 
एकपटकमा तिल िमोम्जम अतिकतम चालीस 
हजारसबमको खचथ मखु्यमन्त्त्री तर्ा 
मम्न्त्त्रपररषद्को कायाथलयको प्रदेश सम्चवले 
ववतनयोम्जत िजेटिाट गनथ सक्नेछ।ववशषे 
पररम्स्र्तत परी सोभन्त्दा िढी रकम खचथ गनुथपने 
भएमा कारर् र पषु्ट्याई सवहत सहमततका लातग 
अर्थ तर्ा सहकारी मन्त्त्रालयमा लेखी पठाउन ु
पनेछ।त्यसरी सहमतत प्राप्त भएमा त्यस्तो 
अतिकारीले तितनयोम्जत िजेटको पररतितभत्र रही 
सहमतत िमोम्जमको रकम खचथ गनथ सक्नेछ। 
स्पष्टीकरर्ः यस खण्डको प्रयोजनका लातग “अतत 
ववम्शष्ट अतततर्” भन्नाले प्रचतलत कानूनमा 
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तोवकएका अतत ववम्शष्ट तहका पदातिकारी सबझन ु
पछथ। 

12. पाररश्रतमक तर्ा सवुविा भकु्तानी सबिन्त्िी व्यवस्र्ा: मखु्यमन्त्त्री तर्ा 
मन्त्त्रीले कानून िमोम्जम पाउने पाररश्रतमक तर्ा सवुविा सबिम्न्त्ित 
मन्त्त्रालय र प्रदेश सभाका पदातिकारी तर्ा सदस्यको पाररश्रतमक तर्ा 
सवुविा प्रदेश सभा सम्चवालयिाट र अन्त्य कमथचारी तर्ा पदातिकारीले 
पाउने  पाररश्रतमक सबिम्न्त्ित तनकायिाट भकु्तानी हनुछे। त्यस्तो सिै 
सवुविा िैंङ्क खातामार्थ त ्भकु्तानी गनुथपनेछ। 

13. तातलम सबिन्त्िी खचथको मापदण्डः (१) सावथजतनक तनकायले सिै 
प्रकारका तातलम सञ्चालन गदाथ अनसूुची-५ िमोम्जमको खचथको 
मापदण्डलाई आिार तलई खचथ गनुथपनेछ।  

तर सोभन्त्दा िाहेकका ववषय र उम्ल्लम्खत दरभन्त्दा 
अतिक दरमा खचथ गनुथपने पररम्स्र्तत तसजथना भएमा अर्थ तर्ा सहकारी 
मन्त्त्रालयको पूवथ स्वीकृतत तलएर मात्र खचथ गनुथपनेछ। 

(२) प्रम्शिार्ी छनौट गरी वा नगरी सञ्चालन गररएको 
जनुसकैु प्रकारको तातलमका सहभागीलाई सहभागी भत्ता उपलव्ि 
गराउन पाइने छैन र त्यस्ता सहभागीलाई भत्ता उपलब्ि नहनुे पूवथ 
सूचना गनुथपनेछ।  

(३) तातलमका सहभागीलाई सहभागी भत्ता वा भ्रमर् खचथ 
वा दवैु ददन ेगरी कायथक्रम स्वीकृत भएकोमा अनसूुची-६ िमोम्जमको 
सहभागी भत्ता र सहभागी भ्रमर् खचथ उपलव्ि गराउन सवकनछे। 

तर दैतनक भ्रमर् भत्ता पाउने गरी म्जल्ला िावहरिाट 
कायथक्रममा सहभागीलाई सहभागी भत्ता ददन पाइने छैन। 
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(४) सहभागीको आते-जाते यातायात खचथ वापत दरुीको 
आिारमा प्रततव्यम्क्त एकमषु्ठ पाँच सय देम्ख एक हजारसबम उपलब्ि 
गराउन सवकनेछ। 

पररच्छेद-३ 

सावथजतनक खचथसबिन्त्िी कायथववति 

14. आतर्थक कायथववति तर्ा खररद कारवाहीः (१) सावथजतनक तनकायले 
कायथक्रम सञ्चालन गने, तनकासा तलने, खचथ गने, अतभलेख राख्न,े 
प्रततवेदन गने, आन्त्तररक र अम्न्त्तम लेखापरीिर् गने, वेरुज ुर्छयौट 
गने, िरिझुारर् गने, नगदी म्जन्त्सी म्जबमा तलन ेवा ददने र भ्रमर् गने 
लगायतका कायथ प्रदेश सरकारको आतर्थक कायथववति सबिन्त्िी कानून 
िमोम्जम गनुथपनेछ। 

तर प्रदेश कानून निनेसबम संघीय आतर्थक कायथववति 
सबिन्त्िी कानून तर्ा अन्त्य प्रचतलत कानून िमोम्जम हनुछे। 

(२) सावथजतनक तनकायमा खचथ गने पदातिकारीको 
अतिकार, अम्ख्तयारी तर्ा स्वीकृत कायथक्रमको कायाथन्त्वयन सबिम्न्त्ित 
प्रदेश कानून िमोम्जम हनुेछ र सावथजतनक खररद सबिन्त्िी कारवाही 
प्रचतलत प्रदेश तर्ा संघीय खररद सबिन्त्िी कानून िमोम्जम हनुेछ।  

15. कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम सबिन्त्िी व्यवस्र्ाः (1) सावथजतनक तनकायले 
कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम तनिाथरर् गदाथ आवश्यकता र तमतव्यवयतालाई 
ध्यानमा राखी पाँच करोड रुपैयाँसबम लागत अनमुान भएको आयोजना 
तर्ा कायथक्रममा चार प्रततशतसबम र पाँच करोड रुपैयाँभन्त्दा िढी 
लागत अनमुान भएको आयोजना तर्ा कायथक्रममा तीन प्रततशतसबम 
रकम छुट्टाउन सक्नेछन।् 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १७ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।१६ 

 

तर कुनै कामको लातग कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम आवश्यकता 
नपने भएमा कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम छुयाउन पाइने छैन। 

  (२) कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम छुयाउँदा प्रचतलत सावथजतनक 
खररद कानून िमोम्जम वकथ चाजथ स्टार् खचथ र अन्त्य सानाततना खचथमा 
समेत लागत अनमुान तयार गदाथकै िखत स्पष्ट खलुाई अतिकार प्राप्त 
अतिकारीिाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

 (३) लागत अनमुानमा व्यवस्र्ा भए िमोम्जमको 
कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम भकु्तानी रकमको अनपुातमा पारदशी, तमतव्ययी र 
औम्चत्यपूर्थ तररकाले खचथ गनुथपनेछ। 

(4) कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खचथ गनथ देहाय िमोम्जमका 
खचथ शीषथक तनिाथरर् गनुथपनेछः- 

(क) वकथ  चाजथ स्टार् खचथ,  

(ख) अन्त्य सानाततना खचथ। 

(5) उपदर्ा (4) को खण्ड (क) िमोम्जमको 
शीषथकिाट देहाय िमोम्जमका काममा खचथ गनथ सवकनछेः- 

(क) जनशम्क्त (करार, ज्यालादारी) व्यवस्र्ापन, 

तर त्यसरी राम्खएको जनशम्क्तलाई सोही 
आयोजनाको काममा मात्र लगाउन ुपनेछ। 

(ख) परामशथ सेवा, 
(ग) आयोजनाको अनगुमन, सपुरीवेिर्, दैतनक 

भ्रमर् भत्ता तर्ा इन्त्िन खचथ।  

(६) उपदर्ा (4) को खण्ड (ख) िमोम्जमको 
शीषथकिाट देहाय िमोम्जमका काममा खचथ गनथ सवकनछेः- 
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(क) िोलपत्र र प्रस्ताव तयारी खचथ, 
(ख) सूचना प्रकाशन खचथ, 
(ग) सवारी सािन ममथत तर्ा भाडा, 
(घ) कायाथलयको भाडा र कायाथलयका लातग 

आवश्यक सामान, 

(ङ) टेतलर्ोन, ववद्यतु तर्ा पानी महशलु खचथ, 
(च) अन्त्य ववववि खचथ। 

(7) उपदर्ा (६) मा उल्लेख भएका शीषथक िाहेक 
अन्त्य शीषथकमा कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खचथ गनुथपने भएमा अर्थ तर्ा 
सहकारी मन्त्त्रालयको सहमतत तलनपुनेछ। 

(८) िहवुवषथय खररदको हकमा चाल ु आतर्थक वषथको 
लातग ववतनयोजन भएको रकमिाट खचथ हनुे रकमको अनपुातको 
आिारमा कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खचथ गनुथपनेछ। 

(९) आयोजना तर्ा कायथक्रममा खचथ भएको 
कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकमको अतभलेख राख्न ुपनेछ। 

16. म्जन्त्सी व्यवस्र्ापनः (१) सावथजतनक तनकायले प्रदेशको आतर्थक 
कायथववति सबिन्त्िी कानून तर्ा अन्त्य प्रचतलत कानून िमोम्जम म्जन्त्सी 
व्यवस्र्ापन गनुथपनेछ। 

तर प्रदेश आतर्थक कायथववति सबिन्त्िी कानून निनेसबम 
प्रचतलत संघीय कानून िमोम्जम म्जन्त्सी व्यवस्र्ापनको कायथ 
गनुथपनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम म्जन्त्सी व्यवस्र्ापन गदाथ 
म्जन्त्सीसँग सबिम्न्त्ित प्रचतलत म.ले.प. र्ारामको प्रयोग गनुथपनेछ। 
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(३) सावथजतनक तनकायले सावथजतनक सबपम्त्त व्यवस्र्ापन 
प्रर्ालीमा आिाररत म्जन्त्सी व्यवस्र्ापन प्रर्ाली अतनवायथ रूपमा 
अवलबवन गनुथपनेछ। 

17. अन्त्य कायथववति: सावथजतनक तनकायले आतर्थक प्रशासन सबिन्त्िी 
कायथमा यस तनदेम्शकामा उल्लेख भएकोमा िाहेक अन्त्य कुनै ववषय 
कायाथन्त्वयन गदाथ प्रदेश आतर्थक कायथववति सबिन्त्िी कानूनमा उल्लेख 
भएकोमा सोही कायथववति िमोम्जम हनुेछ र त्यसरी उल्लेख नभएको 
ववषयको हकमा प्रचतलत संघीय आतर्थक कायथववति सबिन्त्िी कानूनमा 
उल्लेख भएको कायथववति अवलबवन गनुथपनेछ।  

18. पूवथ स्वीकृतत तलनपुनेः सावथजतनक तनकायले आतर्थक दावयत्व तसजथना 
हनुे कुनै पतन ववषयको कायाथन्त्वयन वा कायथववति तजुथमा गनुथपने भएमा 
अर्थ तर्ा सहकारी मन्त्त्रालयको पूवथ स्वीकृतत तलनपुनेछ। 

पररच्छेद-४ 
खचथमा तमतव्यवयता र प्रभावकाररता सबिन्त्िी मागथदशथन  

19. तलि भत्ता र पाररश्रतमकः (१) सावथजतनक तनकायको कायथिेत्र 
तर्ा कायथम्जबमेवारीतभत्र पने तनयतमत प्रकृततको काम गरे वापत तलि 
वा पाररश्रतमक िाहेकको अन्त्य र्प सवुविा तर्ा अततररक्त भत्ता तलन 
पाईन ेछैन। 

(२) प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक कायाथलय वा प्रदेश लेखा 
इकाई कायाथलयिाट तलिी प्रततवेदन पाररत नगराई तलि भत्तामा 
खचथ लेख् न पाईन े छैन र त्यसरी तलिी प्रततवेदन पाररत नभएको 
रकम खचथ लेख् ने अतिकारीिाट असलु उपर गररनेछ। 
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(३) सावथजतनक तनकायमा तनयतमत दैतनक काम िाहेक 
अतनवायथ रूपमा र्प काम गनुथपने अवस्र्ामा त्यस्तो र्प कामको 
वववरर् र कारर् अतिकारप्राप्त अतिकारीको पूवथ स्वीकृतत तलएर मात्र 
त्यस्तो काममा लगाउन ुपनेछ। 

(४) उपदर्ा (३) िमोम्जम र्प काम गरे वापतको 
सवुविाको खचथ लेख्दा त्यसरी सबपन्न गरेको कामको प्रगतत वववरर् 
समेत पेश गनुथपनेछ। 

20. पानी, तिजलुी तर्ा टेतलर्ोनः सावथजतनक तनकायमा पानी, तिजलुी 
तर्ा टेतलर्ोन लगायत अन्त्य ववद्यतुीय उपकरर्को प्रयोग गदाथ देहाय 
िमोम्जम तमतव्यवयता अपनाउन ुपनेछः- 

(क) तिजलुी तर्ा पानीको चहुावट रोक्न काम नभएको 
समयमा सिै ववद्यतुीय उपकरर् जस्तैः कबयूटर, 
र्ोटोकपी मेशीन, एअर कम्न्त्डसनर, वहटर, पंखा, 
ित्ती तर्ा िारा अतनवायथ रूपमा िन्त्द गनथ कायाथलय 
प्रमखुले कुनै कमथचारीलाई म्जबमेवारी तोवकददन ु
पनेछ र त्यसरी म्जबमेवारी नतोवकएको अवस्र्ामा 
चहुावट वापतको खचथको म्जबमेवारी स्वयम ्
कायाथलय प्रमखुको हनुेछ,  

(ख) पानी, तिजलुी तर्ा टेतलर्ोनको महशलु तोवकएको 
समयमा नै भकु्तानी गदाथ ररवेट (छुट) पाउने हकमा 
त्यस्तो भकु्तानी समयमा नै गरी जररवाना नततने र 
तनयमानसुारको छुट सवुविा तलने व्यवस्र्ा तमलाउन ु
पनेछ, 
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(ग) पानी, तिजलुी तर्ा टेतलर्ोनको खचथ तर्ा चहुावट 
तनयन्त्त्रर्मा तमतव्यवयता नपनाएका कारर्ले 
ववतनयोम्जत िजेटभन्त्दा िढी खचथ भई िक्यौता 
रहेमा वा समयमा महशलु नततरी जररवाना ततनुथ 
परेमा कायाथलय प्रमखु र लेखा प्रमखु म्जबमेवार 
हनुेछ। 

21. तातलम तमतव्ययी हनुपुनेः (१) सावथजतनक तनकायले तातलम 
कायथक्रम सञ्चालन गदाथ स्र्ानीय तह वा संघीय सरकारका तनकायसगँ 
दोहोरो नपने गरी समन्त्वयमा गनुथपनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमका कायथक्रम सञ्चालन गदाथ 
उपलब्ि भएसबम सरकारी तनकायका तातलम हल वा सभाहलमा 
गनुथपनेछ र त्यस्ता तातलम हल वा सभाहल उपलब्ि नभएमा सेवा 
शलु्क नलाग्ने गरी सरकारी तनकाय िाहेकका अन्त्य संस्र्ाका हलमा 
सञ्चालन गनुथपनेछ। 

(३) कायथक्रमको लातग होटल तर्ा ररसोटथमा िास िस्नकुो 
सट्टा यर्ासबभव कायाथलयका आवास तर्ा अतततर् कोठालाई प्रयोग 
गनुथपनेछ। 

22. इन्त्िन र सवारी सािनको प्रयोगः सावथजतनक तनकायमा इन्त्िन तर्ा 
सवारी सािन प्रयोग गदाथ देहाय िमोम्जम तमतव्यवयता अपनाउन ु
पनेछः- 

(क) सवारी सािनको सवुविा प्राप्त गने पदातिकारी तर्ा 
कमथचारीलाई प्रचतलत कानून वा प्रदेश सरकारले 
तोकेको अवस्र्ामा िाहेक एकभन्त्दा िढी सवारी 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १७ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।१६ 

 

सािन उपलब्ि गराइने छैन र त्यसरी एउटै 
व्यम्क्तलाई एकभन्त्दा िढी सवारी सािन उपलब्ि 
गराएमा उपलब्ि गराउने अतिकारी र प्राप्तकताथ 
दवैुलाई म्जबमेवार िनाई कारवाही गररनेछ, 

(ख) मखु्यमन्त्त्री, सभामखु, उपसभामखु र मन्त्त्री िाहेक 
सावथजतनक तिदाका ददनमा सरकारी सवारी सािन 
चलाउन ुपरेमा सबिम्न्त्ित मन्त्त्रालय, सम्चवालय वा 
आयोगको प्रदेश सम्चवको तलम्खत अनमुतत पत्र 
तलएर मात्र प्रयोग गनुथपनेछ।यस ववपररत सरकारी 
सवारी सािन प्रयोग गनेलाई ट्रावर्क प्रहरीले 
कब्जामा तलई सबिम्न्त्ित तनकायमा कारवाहीका 
लातग लेखी पठाउन ेव्यवस्र्ा गररनेछ, 

(ग) आफ्नो कायाथलयको नाममा दताथ भएका सवारी 
सािन िाहेक अन्त्य कुनै पतन सवारी सािनमा 
सरकारी खचथको इन्त्िन प्रयोग गनथ पाइनेछैन र 
त्यस्तो रकम रकम भकु्तानी भएको पाईएमा 
भकु्तानी ददनेिाट असलु उपर गररनेछ, 

तर कुनै कमथचारीको आफ्नो तनजी सवारी सािन 
कायाथलय प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा कायाथलय प्रमखुले 
त्यस्तो सवारी सािनको कायाथलय प्रयोजनमा प्रयोग 
गरेको यवकन गरी सबिम्न्त्ित कमथचारीको ड्राइतभङ्ग 
लाइसेन्त्स र ब्ल ु िकुको प्रतततलवप तलई इन्त्िन 
सवुविा उपलब्ि गराउन सक्नेछ, 
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(घ) सवारी सािन सरकारी कामको लातग मात्र प्रयोग 
गनुथपनेछ।प्रत्येक सवारी सािनको प्रयोगको 
लगिकु राखी सबिम्न्त्ित अतिकारीले प्रमाम्र्त 
गनुथपनेछ।सवारी सािन सवुविा पाउने पदातिकारी 
तर्ा कमथचारीले कोटातभत्रको इन्त्िन प्रयोग 
गरेकोमा िाहेक अम्घल्लो मवहनाको लगिकु पेश 
नगरी इन्त्िन उपलब्ि गराईने छैन, 

(ङ) सवारी सािनको सवुविा प्राप्त गने पदातिकारी तर्ा 
कमथचारीलाई मापदण्ड िमोम्जमको सवारी चालक, 
इन्त्िन र ममथतको एकमषु्ट रकम उपलब्ि 
गराइनेछ।सावथजतनक तनकायका पदातिकारी तर्ा 
कमथचारीले तोवकएको सवुविाभन्त्दा िढी सवारी 
सािन प्रयोग गनथ पाइने छैन।कुनै पतन सावथजतनक 
पदमा रहेको व्यम्क्तले कानून िमोम्जम िाहेक 
अगवुा पछुवा सवारी सािनको प्रयोग गनथ 
पाइनेछैन, 

(च) सावथजतनक तनकायको नाममा रहेको वा सो 
तनकायले प्रयोगमा ल्याएको सवारी सािनको 
तनयतमत रूपमा सवारी सािन कर ततनुथपनेछ र 
समयमै त्यस्तो कर नततरेका कारर् भकु्तान गनुथपने 
अततररक्त जररवाना तर्ा र्प रकमको म्जबमेवारी 
सबिम्न्त्ित म्जबमेवार व्यम्क्तले तलनपुनेछ। 
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(छ) कायाथलयमा चाल ुअवस्र्ामा रहेका सवारी सािनको 
अतनवायथ रुपमा ववमा गराउन ुपनेछ। 

23. सावथजतनक सबपम्त्तको अतभलेखः सावथजतनक तनकायले नेपाल 
सरकार वा अन्त्य तनकायिाट हस्तान्त्तरर् भई प्राप्त भएका र प्रदेश 
सरकारिाट तनमाथर् तर्ा खररद गररएका घरजग्गा समेतका अन्त्य 
तनतमथत संरचना, सवारी सािन, मेम्शनरी औजार लगायतका खचथ भएर 
नजाने तर्ा खचथ भएर जान ेसिै प्रकारका म्जन्त्सी सबपम्त्तको अतनवायथ 
रुपमा सावथजतनक सबपम्त्त व्यवस्र्ापन प्रर्ालीमा अतभलेख राख्नपुनेछ। 

24. घर वहालः सावथजतनक तनकायले कायाथलयका लातग न्त्यूनतम 
आवश्यकताभन्त्दा िढी कोठा र सवुविा भएको घर वहालमा तलनहुुँदैन 
र घर िहालमा तलनपुने भएमा यर्ासबभव व्यापाररक िेत्रमा नतलन े
व्यवस्र्ा कडाईका सार् पालना गनुथपनेछ। 

25. परामशथदाताः (१) सावथजतनक तनकायमा रहेका जनशम्क्तको 
अतिकतम उपयोग गरी कायथसबपादन गनुथपनेछ र वाह्य तनकाय, संस्र्ा, 
व्यम्क्त, ववज्ञ वा परामशथदाता तनयकु्त गरी कायथसबपादन गराउन े
प्रवृम्त्तलाई तनरुत्सावहत गररनछे। 

(२) अत्यावश्यक कमथचारी वा परामशथदाता सेवा करारमा 
तनयकु्त गदाथ अतनवायथ रूपमा कायथवववरर् र समयवि कायथयोजना 
तोकेर मात्र गनुथपनेछ र त्यसरी तनयकु्त गदाथ प्रचतलत नम ्सथभन्त्दा िढी 
सवुविा ददने गरी सबझौता गनथ पाईने छैन। 

26. वैदेम्शक भ्रमर्ः (१) सावथजतनक तनकायका पदातिकारी तर्ा 
कमथचारीलाई प्रदेश सरकारको स्रोतिाट वैदेम्शक अवलोकन र 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १७ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।१६ 

 

अध्ययन भ्रमर् तर्ा वैदेम्शक ऋर्को रकमिाट वैदेम्शक तातलम र 
अवलोकन एवम ्अध्ययन भ्रमर्लाई तनरुत्सावहत गररनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन 
वैदेम्शक भ्रमर् गनुथपने अवस्र्ामा देहायका शतथको पालना गनुथपनेछः- 

(क) कुनै ववदेशी राष्ट्र वा आयोजक संस्र्ाले खचथ 
व्यहोने वैदेम्शक तातलम, अध्ययन एवम ्
अवलोकन भ्रमर्मा मनोनयन भएका पदातिकारी 
वा कमथचारीलाई प्रदेश सरकारको तर्थ वाट पकेट 
खचथ र िाटो बयाद वापतको भ्रमर् भत्ता 
लगायतको खचथ माग गनथ पाइने छैन, 

(ख) ववदेशम्स्र्त गैरसरकारी संस्र्ािाट प्राप्त भएको 
तनमन्त्त्रर्ाको आिारमा प्रदेश सरकारको स्रोत 
उपयोग गरी वैदेम्शक भ्रमर्मा भाग तलन पाइन े

छैन,  

(ग) सावथजतनक तनकायका पदातिकारी तर्ा कमथचारीले 
रावष्ट्रय तर्ा अन्त्तराथवष्ट्रय गैर सरकारी संस्र्ा वा 
आयोजना सबवि तनमाथर् व्यवसायी एवम ्
परामशथदाताको खचथमा ववदेश भ्रमर् गनथ पाइन े  

छैन। 
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पररच्छेद-५ 
ववववि 

27. ववववि मागथदशथनको पालनाः सावथजतनक तनकायले गने खचथमा 
तमतव्यवयता र प्रभावकाररता कायम गनथ देहायका शतथ तर्ा 
मागथदशथनको पालना गनुथ गराउन ुपनेछः- 

(क) सरकारको वावषथक कायथक्रममा परेका िाहेक कुनै 
पतन सरकारी तर्ा गैर सरकारी संस्र्ालाई 
आतर्थक सहायता र अनदुान नददन,े 

(ख) स्वीकृत कायथक्रम अनसुार तनयतमत वा िजेट 
ववतनयोजन भएका कायथक्रम िाहेकका सभा 
सबमेलन, गोवष्ठ, कायथशाला, समारोह, जात्रा 
पवथका लातग िजेट माग नगने तर्ा स्वीकृतत 
नददन,े 

(ग) पानी, तिजलुी, सञ्चार महसलु, घरभाडा, इन्त्िन, 
ममथत, स्टेशनरी खचथ, भत्ता, तातलम, गोष्ठी, सेवा 
शलु्क र भ्रमर् खचथ जस्ता प्रशासतनक खचथमा 
अत्यन्त्त तमतव्यवयता अपनाउन ु पनेछ र त्यस्ता 
वस्तकुो उपयोग वकर्ायती ढङ्गले गनुथपने, 

(घ) तलव भत्ता, पाररश्रतमक, ववजलुी, टेतलर्ोन जस्ता 
अतनवायथ खचथ िाहेक पचास हजारभन्त्दा मातर्को 
खचथ भकु्तानी गनुथअम्घ वेिसाईट मार्थ त ्
सावथजतनक गनुथपने, 
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(ङ) कायाथलयको िजेटिाट ििाई, शभुकामना सन्त्देश 
तर्ा शोक सन्त्देश लगायतका सामाग्री तर्ा 
अनावश्यक ववज्ञापनजन्त्य सामाग्री प्रकाशन गनथ 
नपाइन,े 

(च) कायथववभाजन र कायथम्जबमेवारी खलु्न े
कायथवववरर्का आिारमा कायाथन्त्वयन कायथयोजना 
िनाई मन्त्त्रीस्तरीय तनर्थय गरी प्रयोगमा ल्याउन,े 
मन्त्त्री र प्रमखु सम्चवले मखु्यमन्त्त्रीसँग, सम्चवले 
मन्त्त्रीसँग र अन्त्य कमथचारीले सम्चवसँग 
कायथसबपादन सबझौता गरी हरेक मवहना प्रगतत 
समीिा गनथ कायथसबपादन प्रर्ालीको अवलबवन 
गनुथपने, 

(छ) यर्ासबभव साना प्रकृततका कायथक्रमको 
कायाथन्त्वयन म्जल्लाम्स्र्त कायाथलय वा स्र्ानीय 
तहमार्थ त ्कायाथन्त्वयन गने नीतत अवलबवन गने 
र भौगौतलक अवस्र्ा तर्ा जीवनस्तर न्त्यून भएका 
स्र्ानमा घबुती टोलीमार्थ त ् स्र्लगत रूपमै 
कायथसबपादन गने व्यवस्र्ा तमलाउन ुपने, 

(ज) वजेट तर्ा कायथक्रमको खचथ गदाथ पवहलो 
चौमातसकमा कबतीमा िीस प्रततशत, दोश्रो 
चौमातसकमा कबतीमा चालीस प्रततशत र तेश्रो 
चौमातसकमा िाँकी िढीमा चालीस प्रततशत खचथ 
हनुे गरी कायाथन्त्वयन गने व्यवस्र्ा तमलाउन ुपने,  
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(झ) आयोजनाका लातग पूरा हनुपुने न्त्यूनतम शतथ 
जस्तैः स्रोत सतुनम्ितता, जग्गा प्रातप्त वा 
व्यवस्र्ापन, वातावरर्ीय अध्ययन लगायत 
आवश्यक पनेमा सोको व्यवस्र्ा तर्ा तयारी 
नभई खररदको कारवाहीको प्रवक्रया अगातड 
निढाउन,े 

(ञ) सावथजतनक तनकायका लातग आवश्यक सामान 
खररद गदाथ स्वदेशमा िने्न वस्त ु वा सेवा खररद 
गनथ प्रार्तमकता ददनपुने, 

(ट) म्जन्त्सी तनरीिर् प्रततवेदनिाट पनुः ममथत गरी 
प्रयोगमा आउन नसक्न े भनी औल्याइएका 
सामानलाई तललाम गनुथपनेछ।कानून िमोम्जम 
िलु्याउन वा नष्ट गनथ तमल्ने कागजातको 
व्यवस्र्ापन गरी िलु्याउन,े नष्ट गने वा तललाम 
तिवक्र गने व्यवस्र्ा गनुथपने, 

(ठ) सावथजतनक तनकायले अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कनको 
लातग प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको 
अनगुमन र्ाराम तर्ा प्रदेश सशुासन सबिन्त्िी 
कानूनले तनददथष्ट गरेको अनसूुची प्रयोग गनुथपने, 

(ड) कायाथलयको कायथसबपादनसगँ सबिम्न्त्ित नया ँ
परुाना अतभलेख दरुुस्त राख्न े र त्यस्ता अतभलेख 
सूचना प्रववतिको प्रयोग गरी तडम्जटल कवप िनाई 
सरुम्ित राख्न तमल्ने भए तडम्जटल कवपको रूपमा 
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सरुम्ित राख्नपुनेछ।प्रदेशलाई हनुे सेवा प्रवाहलाई 
अनलाइन सेवासँग आवि गने कायथलाई 
प्रार्तमकता ददनपुने, 

(ढ) छोटो दरुीमा पैदल वहड्न े र साइकल चढ्न े
संस्कृततलाई प्रविथन गने,  

(र्) कुनै सवारी सािन ममथत सबभार गरेर सञ्चालन 
गने अवस्र्ा ववद्यमान भएमा नयाँ सवारी सािन 
खररद नगने र त्यसरी खररद गनुथपने भएमा 
भौगोतलक अनकूुलता समेतका आिारमा दईुपांग्र े
र चारपांग्र े ववद्यतुीय सवारी सािन खररद गने 
कायथलाई प्रार्तमकता ददनपुने, 

(त) सावथजतनक तनकायको स्वातमत्वमा रहेका जग्गा 
िाँझो नरहने गरी कायाथलय समय िाहेकको 
अवतिमा तरकारी, र्लरु्ल वा खाद्यान्न लगाउन 
प्रोत्सावहत गने र त्यसरी उत्पादन अतभयानमा 
अग्रसर कमथचारी वा कमथचारी समूहलाई प्रोत्साहन 
गररन,े  

(र्) सरसर्ाई तर्ा हररयाली प्रविथन कायथलाई हप्ताको 
एक घण्टा तोकी पदातिकारी तर्ा कमथचारी सिै 
सहभागी हनुे गरी श्रममूलक अतभयान सञ्चालन 
गने,  

(द) ववद्यतुीय हाम्जरी प्रयोगमा ल्याउन पहल गने, 
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(ि) भौततक रूपमा उपम्स्र्त हनुपुनेमा िाहेक 
एकभन्त्दा िढी तनकायिाट सहभातगता रहने िैठक 
अनलाइन वा भच ुथअल माध्यमिाट गने व्यवस्र्ा 
गने, 

(न) एउटै म्जल्लामा रहेका समान प्रकृततका 
कायाथलयहरुलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गनथ 
प्रोत्सावहत गनुथपने। 

28. तनदेम्शकाको पालनाः (१) यो तनदेम्शकाको पालना गनुथ सावथजतनक 
तनकायका पदातिकारी र कमथचारीको कतथव्य हनुेछ। 

(२) सिै सावथजतनक तनकायले प्रदेश सरकारिाट जारी 
भएको सावथजतनक खचथमा तमतव्यवयता र प्रभावकाररता कायम गने 
नीततगत मागथदशथनको पालना गनुथपनेछ। 

(३) आन्त्तररक तर्ा अम्न्त्तम लेखापरीिर् गदाथ यस 
तनदेम्शकामा भएका व्यवस्र्ाको पालना भए नभएको परीिर् 
गररनेछ। 

(४) यस तनदेम्शकाको पालना भए नभएको सबिन्त्िमा 
सबिम्न्त्ित सावथजतनक तनकायका प्रमखुले वावषथक प्रततवेदन तयार गरी 
मखु्यमन्त्त्री तर्ा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाथलय र अर्थ तर्ा सहकारी 
मन्त्त्रालयलाई पठाउन ुपनेछ। 

29. म्जबमेवारी, अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कनः (१) यस तनदेम्शकामा व्यवस्र्ा 
गररएका खचथको मापदण्ड, कायथववति तर्ा तमतव्यवयताको कायाथन्त्वयन 
गने गराउने म्जबमेवारी सबिम्न्त्ित सावथजतनक तनकायको प्रमखुको 
हनुेछ। 
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(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम कायाथन्त्वयनको प्रभावकाररता 
सबिन्त्िी मखु्यमन्त्त्री तर्ा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाथलय र अर्थ तर्ा 
सहकारी मन्त्त्रालयिाट अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कन गररनेछ। 

 (३) यस दर्ा िमोम्जम अनगुमन तर्ा मलु्याङ्कन गदाथ 
पषृ्ठपोषर् उपलब्ि गराइनछे र पररपालना एवम ्तसजथनशील कायथढाँचा 
अवलबवन गने कायाथलयलाई प्रोत्साहन तर्ा परुस्कृत गररनेछ। 

30. िािा अड्काउ रु्काउः यस तनदेम्शकामा भएका व्यवस्र्ा 
कायाथन्त्वयन वा पालना गनथ कुनै कदठनाई, दद्ववविा वा िािा अड्काउ 
उत्पन्न भएमा अर्थ तर्ा सहकारी मन्त्त्रालयको सहमततमा प्रदेश 
सरकारले गरेको तनर्थय िमोम्जम हनुेछ।  

31. खारेजी र िचाउः (१) प्रदेश सरकारिाट स्वीकृत सावथजतनक 
खचथको मापदण्ड, कायथववति र तमतव्यवयता सबिन्त्िी तनदेम्शका, २०७५ 
खारेज गररएको छ। 

(२) सावथजतनक खचथको मापदण्ड, कायथववति र तमतव्यवयता 
सबिन्त्िी तनदेम्शका, २०७५ िमोम्जम भए गरेका कामकारवाही यसै 
तनदेम्शका िमोम्जम भए गरेको मातननछे।  
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अनसूची-१ 

(दर्ा ७ सगँ सबिम्न्त्ित) 

सवारी सािन तर्ा इन्त्िन सवुविा 
(क) सवारी सवुविा पाउनकेो लातग इन्त्िन सवुविाः 

क्र.सं. 
सवुविा पाउन ेपदातिकारी र 

कमथचारी वववरर् 

मातसक 
पेट्रोल/तडजल 
(तल.)मा 

तै्रमातसक 
मोववल र बे्रक 
आयल (तल.) 

१. 

मन्त्त्री, प्रदेश सभाका पदातिकारी  
तर्ा सदस्य र संवविान िमोम्जम 
प्रदेशमा स्र्ापना भएका 
तनकायका पदातिकारी 

प्रदेश कानून 
िमोम्जम 

प्रदेश कानून 
िमोम्जम 

२. प्रमखु सम्चव १२५ सवारी 
सािनको 
प्रकृतत अनसुार 
आवश्यक हनुे 
पररमार्सबम 

३. प्रदेश सम्चव 100 

४. 
महाशाखा प्रमखु, ववभागीय प्रमखु  

र कायाथलय प्रमखु (सवारी सािन 
उपलब्ि भएमा मात्र ) 

70 
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(ख) प्रदेशस्तरका कायाथलय प्रयोजनका सवारी सािन सङ्खख्या तर्ा 
इन्त्िन सवुविाः 

दरिन्त्दी सङ्खख्या पलुमा सवारी 
सािन राख्न 

पाइन े

तडजल 
मातसक(तल.) 

पेट्रोल 
मातसक 

(तल.) 

मोववल र 
बे्रक आयल 

(तल.) प्रतत ३ 
मवहना 

सवुविा पाउने 
पदातिकारी िाहेक  
३० जना कमथचारी 
दरिन्त्दी भएकोमा 

२ १०० ७५ ५ 

र्प 3० कमथचारी 
दरिन्त्दीका लातग  

१ १०० ७५ ५ 

त्यसपतछको र्प 
प्रतत 3० कमथचारी 
दरिन्त्दीका लातग 

१ १०० ७५ ५ 

 

(ग) प्रतत मोटरसाइकल/स्कुटर मातसक 10 तलटर पेट्रोल उपलब्ि 
हनुछे। 
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अनसूुची-२ 

(दर्ा ८ सगँ सबिम्न्त्ित) 

लेख रचना वापतको पाररश्रतमक 

तस.नं. वववरर् दर 

1.  लेखकलाई पाररश्रतमक प्रतत लेख रष्टव्यमा ददईएको शे्रर्ी 
अनसुार रू. २000।- देम्ख 
4500।- सबम (सबपादक 
मण्डलको तनर्ाथयानसुार) 

2.  कबयूटर सेवटङ, तडजाइतनङ र 
टाइप समेतका लातग प्रतत अङ्क 

२५00।- 

3.  सबपादक मण्डलका सदस्यलाई 
प्रतत सदस्य प्रतत रचना सबपादन 
वापत    (अतिकतम ५ जना) 

२००।- 

रष्टव्यः 
1. अनसुन्त्िानमलुक, ववचारमलुक, ववश्लषेर्ात्मक र मौतलक लेख 

तर्ा रचनालाई (क) शे्रर्ीमा राखी रू. ४५००।–, 

2. तथ्यमलुक, ववचारमलुक, ववश्लषेर्ात्मक र मौतलक लेख 
रचनालाई (ख) शे्रर्ीमा राखी रू. ३५००।– 

3. वववरर्ात्मक र मौतलक लेख रचनालाई (ग) शे्रर्ीमा राखी 
रू.२०००।- 

 

 

 

 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १७ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।१६ 

 

अनसूुची-३ 

(दर्ा ९ सगँ सबिम्न्त्ित) 

सवारी सािन खररदको मापदण्ड 

तस.नं. पदातिकारी तर्ा कमथचारी वववरर् मूल्य/प्रकार/िमता 
1.    मखु्यमन्त्त्री                                     रू. १ करोड २० 

लाखसबमको सवारी सािन 

2.   प्रदेश सभाका सभामखु, 
उपसभामखु, मन्त्त्री र मन्त्त्रीस्तर र 
प्रमखु सम्चव 

 रू. ८५ लाखसबमको 
सवारी सािन 

3.   प्रदेश सम्चव  रू. ७० लाखसबमको 
सवारी सािन 

4.   महाशाखा प्रमखु/कायाथलय प्रमखु           रू. 50 लाखसबम सवारी 
सािन 

5.   मोटरसाइकल  १६० तस.तस.सबम 
6.   स्कुटर  १५0 तस.तस.सबम 
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अनसूुची-४ 

(दर्ा ११ सगँ सबिम्न्त्ित) 

अतततर् सत्कार सवुविा 
तस.नं. सवुविा पाउन ेपदातिकारी/कमथचारी  वववरर् अतततर् सत्कार रकम 

(मातसक रू.) 
1.  मन्त्त्री, प्रदेश सभाका पदातिकारी/ प्रदेशका 

संवैिातनक तनकायका पदातिकारी 
सबिम्न्त्ित प्रदेश 
कानून िमोम्जम 

2.  प्रमखु सम्चव ८,०0०।- 

3.  प्रदेश सम्चव ६,000।- 
4.  महाशाखा प्रमखु/ववभागीय प्रमखु/कायाथलय 

प्रमखु 
4,000।- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-५ 

(दर्ा १३ को उपदर्ा (१) सँग सबिम्न्त्ित) 

तातलम सबिन्त्िी खचथको मापदण्ड 
तस.नं. प्रयोजन/वववरर् दर स्पष्टीकरर्/कैवर्यत 

१. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश सरकार अन्त्तगथतका तातलम 
केन्त्र/सशुासन केन्त्रद्वारा सञ्चालन गररन े
तातलमको कायथपत्र प्रस्ततुकताथ पाररश्रतमक 
(प्रतत सत्र) 
अतिकृतस्तर 
(क) िावहरी प्रस्ततुकताथ 

–  कायथपत्र वापत 
–  प्रवचन वापत 

(ख) आन्त्तररक प्रस्ततुकताथ 
– कायथपत्र वापत 

सहायकस्तर 
(क) – िावहरी प्रस्ततुकताथ 

 
 
 
 
 
 

२,०00।– 
१,५00।– 

 
२,०००।– 

 
 

 पारदशथक पाना वा प्रस्ततुीकरर् 
वटपोटको र्ोटोकपी कायथपत्रमा मान्त्य 
हनुे छैन। 

 तातलममा "आन्त्तररक प्रस्ततुकताथ" 
भन्नाले सबिम्न्त्ित तनकायतभतै्रका 
पदातिकारी वा व्यम्क्त सबझन ुपछथ। 

 प्रदेश राजिानी िावहरिाट प्रम्शिक 
िोलाउन ुपरेमा तनजलाई तनयमानसुार 
आते-जाते यातायात खचथ र दैतनक 
भत्ता उपलब्ि गराउन सवकनेछ। 
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 –  कायथपत्र िापत 
–  प्रवचन िापत 

(ख) आन्त्तररक प्रस्ततुकताथ 
    कायथपत्र िापत 

१,५00।– 
 1,000।– 

 
1,500।- 

२. कायथपत्रको वटपर्ीकताथ पाररश्रतमक (प्रतत 
कायथपत्र)   

१,०00।–  एउटा कायथपत्रमा दईु जनाभन्त्दा िढी 
वटपर्ी कताथ राख्न तमल्ने छैन। 

३. सीप ववकास तातलमः 
(क) किागत व्यवस्र्ामा (प्रततकिा) 

 - कायथपत्र/ Hands out वापत 
 - किा सञ्चालन वापत 

(ख) आवतिक व्यवस्र्ामा  
(१) िावहरी श्रोत व्यम्क्तको हकमा ३० 
कायथ ददनसबम प्रततददनः 
 मखु्य प्रम्शिक (प्रततददन न्त्यूनतम २ 

किा तलनपुने) 
 सहायक प्रम्शिक (प्रततददन न्त्यूनतम २ 

 
 

1,000।– 
   700।- 

 
 
 

१४००।- 
 

१०००।- 

 ७ कायथ ददनसबमको तातलम किागत 
रूपमा र सोभन्त्दा िढीको तातलममा 
आवतिक रूपमा श्रोत व्यम्क्तको 
व्यवस्र्ा गनुथपनेछ। 

 आवतिक रूपमा स्रोत व्यम्क्तको 
व्यवस्र्ा गदाथ एउटा तातलममा दईुजना 
(आवश्यकताअनसुार दवैु मखु्य वा 
एकजना मखु्य र एकजना सहायक) 
राख्नपुनेछ र सीपस्तर (Skill Level) 
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किा तलनपुने) 
(२) िावहरी श्रोत व्यम्क्तको हकमा ३० 
कायथ ददनभन्त्दा िढी मातसक 
 मखु्य प्रम्शिक (मातसक न्त्यूनतम ६० 

किा तलनपुने) 
 सहायक प्रम्शिक (मातसक न्त्यूनतम 

६० किा तलनपुने)  
 

 

 
 
 

४०,०००।- 
 

३२,०००।- 

का आिारमा स्र्ानीय प्रचलन समेतको 
ववचार गरी उम्ल्लम्खत अतिकतम 
सीमातभत्र रहने गरी पाररश्रतमक तोक्न ु
पनेछ। 

 सबिम्न्त्ित कायाथलयले सञ्चालन गरेको 
तातलममा सोही कायाथलयको स्रोत व्यम्क्त 
भएको अवस्र्ामा किा तलए वापतको 
पाररश्रतमक पाउने छैन।तर कायथपत्र 
वापतको रकम पाउनछे। 

 ग्रामीर् पशसु्वास्थ्य कायथकताथ तातलम 
जस्ता ववतभन्न ववषय ववज्ञ (Subject 
matter specialists) आवश्यक हनु े
तातलममा आवतिक रूपमा स्रोत 
व्यम्क्तको व्यवस्र्ा गरेपतछ पतन 
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आवश्यक भए जबमा किाको २० 
प्रततशतसबम अततररक्त स्रोत व्यम्क्तद्वारा 
किागत रूपमा सञ्चालन गराउन 
सवकनछे। 

 एउटा किाको अवति कबतीमा १ 
घण्टा ३० तमनेट हनु ुपनेछ। 

 पारदशथक पाना, प्रस्ततुीकरर् वटपोट 
वा प्रस्ततुीकरर्को प्रयोजनका लातग 
तयार पाररएको अरु त्यस्तै प्रकृततको 
सामग्रीको छायँाप्रतत कायथपत्र मातनन े
छैन। 

४. तातलम केन्त्रहरू िाहेक अन्त्य तनकायिाट 
सञ्चातलत सिै प्रकारका तातलमका श्रोत 
व्यम्क्त/प्रम्शिकको पाररश्रतमक 
(क) अतिकृतस्तरको तातलम 

 
 
 
 

 एउटा किाको अवति कबतीमा १ 
घण्टा ३० तमनेट हनु ुपनेछ। 

 पारदशथक पाना, प्रस्ततुीकरर् वटपोट 
वा प्रस्ततुीकरर्को प्रयोजनका लातग 
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   –कायथपत्र /Hands out वापत 
   –किा सञ्चालन वापत 
(ख) सहायकस्तर/अन्त्य तातलम  
   –कायथपत्र/Hands out वापत 
  –किा सन्त्चालन वापत 

२,०00।– 
१,५00।– 

 
१,५00।– 
 1,000।– 

 
 

तयार पाररएको अरु त्यस्तै सामग्रीको 
छाँयाप्रतत कायथपत्र मातनने छैन। 

 सबिम्न्त्ित कायाथलयले सञ्चालन गरेको 
तातलममा सोही कायाथलयको स्रोत 
व्यम्क्त भएको अवस्र्ामा किा तलए 
वापतको पाररश्रतमक पाइन े छैन।तर 
कायथपत्र वापतको रकम पाउनेछ। 

 

५. तातलम, अध्ययन आविता जस्ता समारोह 
उद्घाटन, समापन/खाजा/सहभागीको 
खाजा/खाना प्रतत व्यम्क्त प्रतत ददन 

(क) खाजा 
(ख) खाना 

 
 
 

३00।– 
700।– 

 संयोजक, श्रोत व्यम्क्त, प्रततवेदक र 
सहयोगी कमथचारीलाई समेत उपलब्ि 
गराइनेछ। 

 कायथक्रम सहभागीलाई खाना समेत 
खवुाउन ु पने भई सोवह िमोम्जम 
कायथक्रम स्वीकृत भएमा मात्र खाना 
वापतको रकम खचथ गनथ सवकनेछ। 

 ववतभन्न ववम्शष्ट व्यम्क्तलाई त्यस्ता 
समारोहमा आमन्त्त्रर् गररएको 
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अवस्र्ामा त्यस्ता व्यम्क्तको खाजा, 
खाना खचथ वापत प्रततव्यम्क्त प्रततददन 
िढीमा एकमषु्ठ रू. 2000।-सबम 
खचथ गनथ सवकनछे।तर ववम्शष्ठ 
व्यम्क्तको उपम्स्र्तत भएको प्रमाम्र्त 
हनु ुपनेछ। 

 

६. मसलन्त्दः 
(क) तातलमका लातगः 
–  सहभागीका लातग प्रतत सहभागी 
–  प्रम्शिर् कायथका लातग (प्रतत कायथक्रम) 
(ख) सीप ववकास तर्ा अन्त्य तातलम 
कायथक्रमका लातगः 
–सहभागीका लातग (७ कायथ ददनसबम प्रतत 
सहभागी) 
– सहभागीका लातग (७ कायथ ददन भन्त्दा 
िढी प्रतत सहभागी) 

 
 

१००।– 
  २,५००।– 

 
 

100।– 
 

१50।– 
 

 प्रम्शिर् कायथको मसलन्त्द अन्त्तगथत 
िोडथमाकथ र, पारदशथक पाना, 
कायथपत्रको छायाप्रतत,  मेटाकाडथ, 
माम्स्कङ टेप आदद। 
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– प्रम्शिर् कायथका लातग (७ कायथ ददन 
सबम प्रतत कायथक्रम) 
– प्रम्शिर् कायथका लातग (३० कायथ ददन 
सबम प्रतत कायथक्रम) 
–  प्रम्शिर् कायथका लातग (३० कायथ ददन 
भन्त्दा िढी प्रतत कायथक्रम) 
(ग)अध्ययन/अवलोकन,अध्ययन आवद्घताका 
लातग 
– सहभागीका लातग (जततसकैु कायथ ददन 
भएपतन प्रतत सहभागी)  

  २,०००।– 
 

२,५००।– 
 

३,०००।– 
 
 

 
100।–  

७. संयोजक भत्ता (अतिकतम ७ कायथ ददनसबम 
प्रततददन) 
-७ ददनपतछ प्रततददन 
 
 

10००।–
  
50०।– 
  

 

 एक कायथक्रममा एक जना संयोजकलाई 
कायथक्रमको प्रततवेदन िझुाएपतछ र दईु 
जनासबम सहयोगीलाई भत्ता ददन 
सवकनछे। 

8. सहयोगी भत्ता (अतिकतम -7 कायथ 
ददनसबम प्रततददन) 

500।– 
 
 संयोजक तातलम अवतिमा तिदा िसेमा 

भत्ता पाउन े छैन र संयोजकको काम 
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-7 ददनपतछ प्रततददन 250।- सहयोगीले गरे वापत संयोजकले पाउन े
भत्ता पाउने छैन। 

९. ववववि (प्रमार् पत्र, पानी, सरसर्ाई, तलु 
आददका लातग)  
–७ कायथ ददनसबम प्रतत कायथक्रम 
–३० कायथ ददनसबम प्रतत कायथक्रम 
–३० कायथ ददनभन्त्दा िढी प्रतत कायथक्रम 

 
 

२,5००।– 
४,0००।– 
४,5००।– 

 

१०. - प्रम्शिार्ी आवास खचथ  
- दैतनक भ्रमर् भत्ता नपाएको खण्डमा 
खाजा खाना खचथ उपलव्ि गराउने। 

प्रचतलत िजार 
दर अनसुारको 
भाडा दर 

 तातलम आयोजना हनुे स्र्लमा कुनै 
सरकारी वा गैर सरकारी तनकायको 
छात्रावास भएमा त्यस्तो तनकायले 
तोकेको दरमा छात्रावास प्रयोग गनथ 
सवकनछे। तर अल्पकालीन तातलमका 
लातग होटल वा सोही प्रयोजनलाई 
घरभाडामा तलई खचथ लेख्न पाइने छैन। 

११. तातलम सवुविा (तातलम कि तर्ा भाडामा 
तलनपुने उपकरर्को भाडा)  

प्रचतलत िजार 
दर अनसुार 
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१२.  तातलम सामग्री (कच्चा पदार्थ, नमूना, 
इन्त्िन, पोकावन्त्दीका सामान, खररद गनुथपने 
सानाततना औजार आदद) 

प्रचतलत िजार 
दर अनसुार 

 

१३.  वस्तगुत टेवा  आवश्यकताको 
ववश्लषेर् र 
िजार सभेिर् 
समेतका 
आिारमा 
खररद कानून 
अनसुार हनु े 

 यस प्रयोजनका लातग "वस्तगुत टेवा" 
भन्नाले तातलमका सहभागीलाई नव प्राप्त 
सीप उपयोग कायथमा अतभप्ररेरत गनथ 
सहायता स्वरूप प्रदान गररने वस्त ु
सबझन ु पछथ।जस्तैः िाख्राको माउ, 
मौरीको घार, पश ु स्वास्थ्य परीिर् 
वकटजस्ता चीजवस्त,ु सािन वा 
उपकरर् आदद। 

 स्वीकृत कायथक्रममा वस्तगुत टेवा 
प्रदान गने गरी प्रष्ट व्यवस्र्ा 
नभएकोमा वस्तगुत टेवा ददन पाइन े
छैन। 
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१४. स्र्लगत प्राववतिक परामशथदाताको दैतनक 
भत्ता र भ्रमर् तर्ा आवास खचथ 
(क) नेपाल सरकारको कमथचारी 
 
 
  

 
तनयमानसुार 
दद्वतीय तहको 
 
 

 तनयमानसुार भन्नाले भ्रमर् खचथ 
तनयमावली, २०६४ अनसुार सबझन ु
पछथ। 

 दद्वतीय तहको भन्नाले भ्रमर् खचथ 
तनयमावली, २०६४ मा उम्ल्लम्खत 
दद्वतीय तहको सबझन ुपछथ। 

 पनुअथभ्यास किामा एक स्र्ानमा 
जततसकैु समूह भए पतन एक ददनको 
पाररश्रतमक ददइनेछ।समूहमा कबतीमा 
तीनजना हनु ुपदथछ र एक ददनमा एक 
भन्त्दा िढी पनुथअभ्यास किाको 
पाररश्रतमक ददन पाइनछैेन। 

 प्रतत तातलम जतत पटक परामशथ गररए 
पतन अतिकतम रू. ३,०००।- वा 
दद्वतीय तहको दर अनसुार हनुे रकममा 
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जनु कम हनु्त्छ सोमा निढाई स्र्लगत 
प्राववतिक परामशथ खचथ गनथ सवकनछे। 

१५. प्रततवेदकको पाररश्रतमक 
(क) पाररश्रतमक (तातलम, सबमेलन, गोष्ठी 
र कायथशाला) 
–  एक ददनको कायथक्रममा 
– एक ददनभन्त्दा िढीको कायथक्रम भए 

अततररक्त र्प 
 

 
 
 

१,०००।– 
५००।– 

  

 प्रततवेदकको पाररश्रतमक प्रततवेदन 
िझुाएपतछ मात्र ददन ु पनेछ।प्रतत 
कायथक्रम रू.३,०००।– भन्त्दा िढी हनु ु
हुँदैन। सारै्, तातलम संयोजक र 
प्रततवेदक एकै व्यम्क्त भएमा अततररक्त 
पाररश्रतमक र खाजा/खाना खचथ दोहोरो 
सवुविा पाइने छैन। 
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अनसूुची-६ 

(दर्ा १३ को उपदर्ा (३) सँग सबिम्न्त्ित) 

तातलमको सहभागी भत्ता र भ्रमर् खचथ 
क्र.सं. प्रयोजन 

 

दर रकम 
(रू.) 

स्पष्टीकरर् 

१. दैतनक खाने िस्ने खचथ 
वापत    (प्रतत ७ 
कायथ ददनसबमको 
तातलम) 

९00।- सहभागीको आफ्नो 
घर वा साववकको 
िसोिास स्र्लिाट 
तातलम स्र्लमा दैतनक 
ओहोर दोहोर गनथ 
नभ्याइने भई 
आवासको व्यवस्र्ा 
गनुथपने तातलमको 
हकमा वहमालमा- १० 
वक.तम., पहाडमा -१५ 
वक.तम. र तराईमा -
२५ वक.तम.) भन्त्दा 
िढी दरुी हनुपुनेछ । 

२.  ८ औ ंददनदेम्ख दैतनक 
खाने िस्ने खचथ वापत 
र्प २१ ददनसबमका 
लातग 

७००।-  

३. २१ कायथ ददनभन्त्दा 
िढीको तातलम भए 
२२ औ ंददनदेम्ख र्प 

६00।-  
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ददनको  खाने िस्ने 
खचथ िापत प्रततददन 

४. कायथक्रमको तर्थ िाट 
छात्रावासको व्यवस्र्ा 
भएकोमा दैतनक खाना 
खचथ 

५00।-  

५. छात्रावासको व्यवस्र्ा 
भएकोमा १ मवहना 
भन्त्दा िढी अवतिको 
भए खाना खचथ वापत 
मातसक 

12000।-  तातलम अवतिका 
लातग सहभागी 
भत्ता पाएकोमा 
दैतनक भत्ता वा 
आवास खचथ पाउन े
छैन। 

 कायथक्रममा 
सहभागी हनु े
व्यम्क्तले अन्त्य 
तनकायिाट दैतनक 
भ्रमर् भत्ता पाउन े
भएमा सहभागी 
भत्ता पाउने छैन। 

 सात कायथ 
ददनसबमको 
तातलम तिदाको 
ददनमा पतन 
लगातार सञ्चालन 
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गनुथपनेछ। 

६. कायथक्रमको तर्थ िाट 
खाजा तर्ा खानाको 
व्यवस्र्ा भएको तर 
आवासको व्यवस्र्ा 
नभएकोमा प्रतत ददन 

३००।-  

 

५१ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला, कानून तर्ा सञ्चार मन्त्त्रालय  

आज्ञाले, 

नते्रप्रसाद सवेुदी 
सम्चव 

स
म्च
व 

 


