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गण्डकी प्रदेश 
kf]v/f,नेऩार 
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खचचको भाऩदण्ड,२०७५ 
 

प्रदेश सयकायराई उऩरब्ध साधन य स्रोतको अर्धकतभ उऩमोग गयी स्रोत व्मवस्थाऩनभा ऩायदर्शचता,र्भतव्मयमता 
एवभ ् प्रबावकारयता अऩनाई आर्थचक अनशुासन कामभ गनच वाञ्छनीम बएकोरे, ‘‘प्रदेश आर्थचक कामचयवर्ध 
ऐन,207५’’ को दपा ६३ क.रे ददएको अर्धकाय प्रमोग गयी ‘‘खचचको भाऩदण्ड,207५’’ तजुचभा गयी रागू 
गरयएको छ। 
 

 
ऩरयच्छेद -1 
प्रायर्भबक 

 
१. सॊर्ऺप्त नाभ य प्रायभब्(१) मस भाऩदण्डको नाभ ‘‘खचचको भाऩदण्ड,2075’’ यहेको छ। 

(२) मो भाऩदण्ड तरुुन्त्त प्रायभब हनुेछ। 
 
२. ऩरयबाषा् यवषम वा प्रसङ्गरे अको अथच नरागेभा मस भाऩदण्डभा, 

(क) ‘‘कामाचरम प्रभखु’’ बन्नारे याजऩरायित अर्धकृत स्तयको प्रदेश वा अन्त्तगचतका कामाचरमको प्रभखु 
सभझन ुऩदचछ। 

(ख) ‘‘प्रदेश’’ बन्नारे गण्डकी प्रदेश सभझन ुऩदचछ। 

(ग) ‘‘भन्त्री’’ बन्नारे प्रदेश सयकायका भखु्मभन्त्री, भन्त्री, याज्मभन्त्री वा सहामक भन्त्रीराई सभझन ु
ऩदचछ। 

(घ) ‘‘सवायी साधन’’ बन्नारे चायऩाङ्ग्र ेसवायी साधन तथा भोटय साइकर, स्कुटय य भोऩेड सभेत सभझन ु
ऩदचछ। 

 

ऩरयच्छेद -2 

खचचको भाऩदण्ड 

 प्रचर्रत कानूनभा खचचको र्नर्ित भाऩदण्ड नतोयकएको अवस्थाभा खचचको भाऩदण्ड देहाम फभोर्जभ हनुछे् 

३. फैठक बत्ता सभवन्त्धभा 

क)  फैठक बत्ताको भाऩदण्ड : 
फैठक बत्ता ददन ेआधायहरू र्नभनानसुाय हनुेछन्- 

(क) फैठक सावचजर्नक र्फदाका ददन वा कामाचरम सभम अर्घ वा ऩर्छ फसेको हनुऩुनेछ। 

(ख) स्ऩष्ट यवषमवस्त,ु कामचमोजना र्फनाको वैठकभा बत्ता प्रदान गरयने छैन । 

(ग) एउटै र्नकाम य अन्त्तगचतका ऩदार्धकायी/कभचचायी भार फस्ने फैठकभा बत्ता प्रदान गनच ऩाइने छैन ।  
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(घ) कानून तथा कुनै र्नणचम एवभ ्आदेशफाट गदठत सर्भर्त वा कामचदरको फैठकका रार्ग भार बत्ता 
प्रदान गरयनछे ।  

(ङ) फैठकभा सहामक कभचचायी एक जना य सहमोगी कभचचायी एक जनाका साथै यवशेषऻ सेवा आवश्मक 
ऩयेको अवस्थाभा फढीभा तीन जना यवशषेऻ आभर्न्त्रत सदस्मका रूऩभा थऩ व्मर्िहरू याख्न 
सयकनछे। 

    (च) कामच प्रकृर्त अनसुाय र्भतव्ममी ढङ्गरे न्त्मूनतभ सॊख्माभा फैठक वसी कामच सभऩन्न गनुचऩनेछ । 

 
ख) फैठक बत्ता :  

भर्न्त्रस्तयरे अध्मऺता गने फैठकका ऩदार्धकायीराई प्रर्त फैठक रु.2,500।-,सॊवैधार्नक र्नकामका प्रभखु वा 
प्रभखु सर्चव वा सर्चवस्तयरे अध्मऺता गने फैठकभा रु.२,०००।-, भहाशाखा प्रभखु वा कामाचरम प्रभखुस्तयरे 
अध्मऺता गने फैठकभा रु.१,५००।- बन्त्दा फढी नहनुे गयी फैठक बत्ता प्रदान गनच सयकनछे । 

 

4. खाजा/ खाना खचच सभफन्त्धभा : 
खाजा, खाना खचचका सभफन्त्धभा देहाम फभोर्जभको कामच प्रयिमा ऩूया हनुे अवस्थाभा भार उऩरब्ध गयाउन 
सयकने छ । 

अर्तरयि सभम काभ गनुच ऩने सभफन्त्धभा आधाय य कायण सयहतको यववयण खरुाई रेखा उत्तयदामी अर्धकृतको 
ऩूवच स्वीकृती र्रन ु ऩनेछ । मस्तो खचच रेख्दा कामाचरम सभम फाहेक कभतीभा २ घण्टा काभ गयेको 
प्रर्तवेदनसयहत सभफर्न्त्धत कामाचरम प्रभखुरे प्रभार्णत गयेको हनुऩुनेछ ।कामाचरम सभम अर्घऩर्छ अर्तरयि 
सभम काभ गनुचऩने बएभा देहाम फभोर्जभको यकभ खाजा / खाना खचच वाऩत उऩरब्ध गयाउन सयकनछे । 

(क) सावचजर्नक र्फदाको ददन बए रु. ५००।- प्रर्तददन, 

(ख) कामाचरम खलु्ने ददन बए रु. २५०।- प्रर्तददन, 

 

५.  भ्रभण खचच सभफन्त्धभा : 
(क) सभफर्न्त्धत काभको रार्ग यपल्डभा खयटन ुखटाउन ुऩदाच वा अन्त्म कामाचरमगत काभ गनुच ऩदाच वा 

काभको अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण गनुच ऩदाच वा कभचचायी सरुवा फढुवा बई आउॉदा जाॉदा 
र्नमभानसुाय ऩाउने दैर्नक बत्ता तथा भ्रभण खचच सभफन्त्धभा प्रदेश भ्रभण खचच र्नमभावरी नफन े
सभभ नेऩार सयकायको भ्रभण खचच र्नमभावरी, २०६४ अनसुाय गनुचऩनेछ ।  

(ख) भर्न्त्रऩरयषद्का सदस्म, प्रदेश सबाका सदस्म तथा ऩदार्धकायी य सॊवैधार्नक र्नकामका प्रभखु 
तथा ऩदार्धकायी य प्रदेश सयकायका अन्त्म ऩदार्धकायीको भ्रभण खचच सभवन्त्धभा सभवर्न्त्धत 
ऩदार्धकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रर्भक तथा सयुवधासभवन्त्धी कानूनभा उल्रेख बए फभोर्जभ 
हनुेछ । 

(ग) भार्थ खण्ड  'ख' भा उर्ल्रर्खत ऩदार्धकायीहरुका स्वकीम सर्चवारमभा कामचयत कभचचायीहरुको 
सन्त्दबचभा सभवर्न्त्धत ऩदार्धकायीरे स्वदेश र्बर भ्रभण गदाच सभवर्न्त्धत ऩदार्धकायीको भ्रभण 
अवर्धसभभका रार्ग भार दैर्नक बत्ता उऩरब्ध हनुछे । तय, मस प्रकायको भ्रभण अवर्ध 
सभवर्न्त्धत ऩदार्धकायीको सेवा सयुवधा सभवन्त्धी ऐनभा तोयकएको बएभा सोही अवर्धसभभका 
रार्ग भार हनुेछ । 

(घ) भार्थ खण्ड 'ख' भा उर्ल्रर्खत ऩदार्धकायीहरु भध्मे स्वदेश र्बर भ्रभण गदाच भखु्मभन्त्रीको 
हकभा ऩदार्धकायी वाहेक फढीभा ४ जना य प्रदेश सबाका सबाभखु य भन्त्रीहरुको हकभा 
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काठभाण्डौ उऩत्मकाको हकभा ऩदार्धकायी फाहेक फढीभा २ जना य अन्त्म ऺरेभा ऩदार्धकायी 
वाहेक फढीभा ३ जनाका रार्ग दैर्नक बत्ता तथा भ्रभण खचच उऩरब्ध हनुेछ । 

 

६.सफै प्रकायका तार्रभ, गोयि, सेर्भनाय, कामचशारा सञ्चारनसभफन्त्धी खचचको भाऩदण्ड: 

तार्रभ, गोयि य सेर्भनाय रगामतभा देहामफभोर्जभको भाऩदण्डराई आधाय र्रई खचच गनुच ऩनेछ । सो देर्ख 
फाहेकका यवषमहरू य उर्ल्रर्खत दयबन्त्दा अर्धक दयभा खचच गनुचऩयेभा आर्थचक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारमको 
ऩूवच स्वीकृर्त र्रएय भार खचच गनुच ऩनेछ। 

 

र्स.नॊ
. प्रमोजन/ यववयण 

दय 

स्ऩष्टीकयण/कैयपमत प्रदेशस्तय र्जल्रा तथा 
स्थानीमस्तय 

१ तार्रभ केन्त्र/प्रर्तिानहरू 
द्वाया सञ्चारन गरयने तार्रभ 
गोयि, सेर्भनाय, सभभेरन, 

कामचशाराको कामचऩर 
प्रस्ततुकताच ऩारयश्रर्भक  

(प्रर्त सर)  

अर्धकृतस्तय 

क) फायहयी प्रस्ततुकताच 
–  कामचऩर वाऩत 

–  प्रवचन वाऩत 

ख) आन्त्तरयक प्रस्ततुकताच 
– कामचऩर वाऩत 

 

सहामकस्तय 

क) प्रस्ततुकताच 
–  कामचऩर वाऩत 

–  प्रवचन वाऩत 

ख) आन्त्तरयक प्रस्ततुकताच 
    - प्रवचन/कामचऩर वाऩत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२,०00।– 

१,५00।– 

 

२,०००।– 

 
 
 
 

२,000।– 

1,000।– 

 
 

1,500।- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१,५00।- 
१,०00।– 

 

१,५00।– 

 
 
 
 

१,500। 

८००।– 

 
 

1,000।- 

 

 कामचऩर कभतीभा १५०० शब्दको 
हनुऩुनेछ।(प्रस्ततुीकयण यटऩोटको 
पोटोकऩी कामचऩरभा भान्त्म हनुे छैन)। 

 आन्त्तरयक प्रस्ततुकताच बन्नारे सभफर्न्त्धत 
र्नकाम र्बरैका ऩदार्धकायी वा व्मर्ि 
सर्भझनऩुदचछ। 

 प्रदेश याजधानी फायहयफाट प्रर्शऺक 
फोराउन ु ऩयेभा र्नजराई र्नमभानसुाय 
आतेजाते मातामात खचच य दैर्नक बत्ता 
उऩरब्ध गयाउन सयकनछे। 
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२ 

 

गोिी, सेर्भनाय, सभभेरन, 

कामचशाराको कामचऩरको 
यटप्ऩणीकताच ऩारयश्रर्भक (प्रर्त 
कामचऩर)   

१,०00।– 900।– एउटा कामचऩरभा दईुजना बन्त्दा फढी यटप्ऩणीकताच याख्न नर्भल्न।े 

३ सीऩयवकास तार्रभ 

क) कऺागत व्मवस्थाभा 
(प्रर्तकऺा) कामचऩर/ 

Handsout वाऩत 

कऺा सञ्चारन वाऩत 

ख) आवर्धक व्मवस्थाभा 
(फायहयी श्रोत व्मर्िको हकभा 
३० कामचददन सभभ प्रर्तददन) 

भखु्म प्रर्शऺक (प्रर्तददन 
न्त्मूनतभ दईुवटा कऺार्रनऩुने) 

सहामक प्रर्शऺक (प्रर्तददन 
न्त्मूनतभ दईु वटा कऺा 
र्रनऩुने) 

ग) आवर्धक व्मवस्थाभा 
(फायहयी श्रोत व्मर्िको हकभा 
३० कामचददनबन्त्दा फढी 
भार्सक) 

–भखु्मप्रर्शऺक (भार्सक 
न्त्मूनतभ ६० कऺा र्रनऩुने) 

–सहामक प्रर्शऺक (भार्सक 

 
 
 
 

1,000।– 

   700।– 

 
 
 

1,400।– 

1,000।– 

 
 

20,000।– 

 
 
 

15,000।– 

 
 
 
 

७००।– 

    ७00।– 

 
 
 

१,०00।– 

७00।– 

 
 

10,000।– 

 
 
 

८,000।– 

 सात कामच ददनसभभको तार्रभ कऺागत रूऩभा य सोबन्त्दा फढीको तार्रभभा आवर्धक रूऩभा 
श्रोत व्मर्िको व्मवस्था गनुचऩने ।  

 आवर्धक रूऩभा स्रोत व्मर्िको व्मवस्था गदाच एउटा तार्रभभा दइुजना (आवश्मकता अनसुाय 
दवैु भखु्म वा एकजना भखु्म य एकजना सहामक) याख्नऩुदचछ य सीऩस्तय (Skill Level) का 
आधायभा स्थानीम प्रचरन सभेतको यवचाय गयी उर्ल्रर्खत अर्धकतभ सीभा र्बर र्तनको 
ऩारयश्रर्भक तोक्नऩुदचछ। 

 

 सभफर्न्त्धत कामाचरमरे सञ्चारन गयेको तार्रभभा सोही कामाचरमको स्रोत व्मर्ि बएको 
अवस्थाभा कऺा र्रए वाऩतको ऩारयश्रर्भक ऩाउन े छैन, तय कामचऩर वाऩतको यकभ 
ऩाउनेछ। 

 राभीण ऩशसु्वास््म, कामचकताच तार्रभजस्ता यवर्बन्न यवषम यवऻ (Subject matter specialists) 
आवश्मक हनु े तार्रभभा आवर्धक रूऩभा स्रोत व्मर्िको व्मवस्था गयेऩर्छ ऩर्न आवश्मक 
बए जभभा कऺाको २० प्रर्तशतसभभ अर्तरयि स्रोत व्मर्िद्वाया कऺागत रूऩभा सञ्चारन 
गयाउन सयकनेछ। 

 एउटा कऺाको अवर्ध कभतीभा एक घण्टा ३० र्भनेट हनुऩुदचछ। 

 कामचऩर बन्नारे कभतीभा ७५० शव्दको प्रवन्त्ध सभझनऩुदचछ।ऩायदशचक ऩाना, प्रस्ततुीकयण 
यटऩोट वा प्रस्ततुीकयणको प्रमोजनका रार्ग तमाय ऩारयएको अरु त्मस्तै साभरीको छाॉमाप्रर्त 
कामचऩर हुॉदैन। 

 र्जल्रास्तयीम तार्रभ बन्नारे सदयभकुाभ वा अन्त्मर जहाॉ सञ्चारन गरयने बए ताऩर्न 
सहबागीको (आफ्नो घय वा सायवकको फसोफास स्थरफाट दैर्नक ओहोय–दोहोय गनच नभ्माइन े
२० यक.र्भ. बन्त्दा फढी बई) आवासको व्मवस्था गनुचऩने तार्रभ सभझनऩुदचछ। 
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न्त्मूनतभ ६० कऺा र्रनऩुने)
  

४ तार्रभ केन्त्रहरू फाहेक अन्त्म 
र्नकामफाट सञ्चार्रत सफै 
प्रकायका तार्रभका 
श्रोतव्मर्ि/ प्रर्शऺकको 
ऩारयश्रर्भक 

क) अर्धकृतस्तयको तार्रभ 

–कामचऩर /Handsoutवाऩत 

–कऺा सञ्चारन वाऩत 

ख) सहामकस्तय/अन्त्म तार्रभ  

–कामचऩर/Handsout वाऩत 

–कऺा सन्त्चारन वाऩत  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

१,५00।– 

१,०००।– 

 
 

1,200।– 

1,000।– 

 
 
 
 
 
 
 
 

१,०00।– 

८00।– 

 
 

8००।– 

700।– 

 

एउटा कऺाको अवर्ध कभतीभा १ घण्टा ३० र्भनेट हनुऩुदचछ। 

 कामचऩर बन्नारे कभतीभा ७५० शव्दको प्रवन्त्ध सभझनऩुदचछ, ऩायदशचक ऩाना, प्रस्ततुीकयण 
यटऩोट वा प्रस्ततुीकयणको प्रमोजनका रार्ग तमाय ऩारयएको अरु त्मस्तै साभरीको छाॉमाप्रर्त 
कामचऩर हुॉदैन। 

 सभफर्न्त्धत कामाचरमरे सञ्चारन गयेको तार्रभभा सोही कामाचरमको स्रोत व्मर्ि बएको 
अवस्थाभा कऺा र्रए वाऩतको ऩारयश्रर्भक ऩाइने छैन तय, कामचऩर वाऩतको यकभ ऩाउनेछ। 

 तार्रभका सहबागीराई आफ्नो घय वा सायवकको फसोफास स्थरफाट दैर्नक ओहोय–दोहोय 
गनच नभ्माइने २० यक.र्भ. बन्त्दा फढी दूयीफाट सहबागी हनुऩुने बए आवासको व्मवस्था 
गनुचऩनेछ। 

५ गोयि, सेर्भनाय, सभभेरन, 

कामचशारा, तार्रभ, अध्ममन 
आवद्घता जस्ता सभायोह 
उदघाटन, सभाऩन खाजा/ 

सहबागीको खाजा/ खाना (प्रर्त 
व्मर्ि प्रर्तददन) 

क) खाजा 
ख) खाना 
यवर्बन्न यवर्शष्ट व्मर्िहरूराई 
मस्ता सभायोहभा आभन्त्रण 
गरयएको अवस्थाभा मस्ता सफै 

 
 
 
 
 
 

200।– 

 

400।–

  
 

 
 
 
 
 
 

    200।– 

 

400।–

  
 

सॊमोजक, श्रोतव्मर्ि, प्रर्तवेदक य सहमोगी कभचचायीराई सभेत खाजा, खाना उऩरब्ध गयाइनेछ। 

कामचिभा सहबार्गहरु राई खानासभेत खवुाउनऩुने बई सोयह फभोर्जभ कामचिभ स्वीकृत बएभा 
भार खाना वाऩतको यकभ खचच गनच सयकनछे। 
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ब्मर्िहरूको स्वागत 
व्मवस्थाऩन खचच फाऩत फढीभा 
एकभिु रु.2000।- सभभ 
खचच गनच सयकनछे। तय 
यवर्शष्ट ब्मर्िहरूको उऩर्स्थर्त 
बएको प्रभार्णत हनुऩुनेछ। 

६ भसरन्त्द 
क) गोिी, सेर्भनाय, सभभेरन, 

कामचशाराका रार्ग 

– सहबागीका रार्ग प्रर्त 
सहबागी 
– प्रर्शऺण कामचका रार्ग (प्रर्त 
कामचिभ) 
ख) सीऩ यवकास तथा अन्त्म 
तार्रभ कामचिभका रार्ग 

–सहबागीका रार्ग (७ कामच 
ददनसभभ प्रर्त सहबागी) 
– सहबागीका रार्ग (७ कामच 
ददन बन्त्दा फढी प्रर्त सहबागी) 

– प्रर्शऺण कामचका रार्ग (७ 
कामच ददन सभभ प्रर्त 
कामचिभ) 
– प्रर्शऺण कामचका रार्ग (३० 
कामच ददन सभभ प्रर्त 

 
 
 
 

१००।– 

 
 

२,५००।– 

 
 
 
 

     100।– 

 
 

१50। 

– 

२,०००।– 

 
 

२,५००।– 

 
 

 
 
 
 

१००।– 

 
 

२,५००।– 

 
 
 
 

   10०।– 

 
 

1५0।– 

 

१,५००।– 

 
 

२,०००।– 

 
 

प्रर्शऺण कामचको भसरन्त्द अन्त्तगचत फोडच भाकच य, ऩायदशचक ऩाना, कामचऩरको छामाप्रर्त, भेटाकाडच, 
भार्स्कङटेऩ इत्मादद। 
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कामचिभ) 
–  प्रर्शऺण कामचका रार्ग 
(३० कामच ददन बन्त्दा फढी 
प्रर्त कामचिभ) 
ग) अध्ममन/अवरोकन, 

अध्ममन आवद्घताका रार्ग 

– सहबागीका रार्ग (जर्तसकैु 
कामच ददन बएऩर्न प्रर्त 
सहबागी) 

(हेण्डसआउट उऩरब्ध गयाउन 
प्रर्त कयऩ प्रर्त सहबागी)  

 
 

३,०००।– 

 
 
 
 
 

100।–

  

 
 

२,५००।– 

 
 
 
 
 

100।–

  

७ सॊमोजक बत्ता (अर्धकतभ १५ 
कामचददन सभभ प्रर्तददन) 
15 ददनऩर्छ प्रर्तददन 

 
 

 

5००।–  
25०।– 

  
 

 

४००।– 

20०।–

  
 

एक कामचिभभा एकजना सॊमोजकराई कामचिभको प्रर्तवेदन फझुाएऩर्छ य दईुजना सभभ 
सहमोगीराई बत्ताददन सयकनछे। 

8 सहमोगी बत्ता (अर्धकतभ १५ 
कामच ददनसभभ प्रर्तददन) 

१५ ददनऩर्छ प्रर्तददन 

१5०।– 
75।- 

१5०।– 
75।– 

 

तार्रभ अवर्धभा यवदा वसेभा सॊमोजकरे बत्ता ऩाउन ेछैन य सॊमोजकको काभ सहमोगीरे गयेफाऩत 
सॊमोजकरे ऩाउने बत्ता ऩाउन ेछैन। 

९ यवयवध (प्रभाणऩर, ऩानी, 
सयसपाई, तरु इत्माददका 
रार्ग)  
–७ कामच ददनसभभ प्रर्त 
कामचिभ 

–३० कामच ददनसभभ प्रर्त 

 
 
 
 
 

२,०००।– 

२,५००।– 

 
 
 
 
 

२,०००।– 

२,५००।– 
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कामचिभ 

–३० कामच ददनबन्त्दा फढी प्रर्त 
कामचिभ 

 

३,०००।– 

 

३,०००।- 

१०
  

वस्तगुत टेवा  3,०००।– 3,०००।–  वस्तगुत टेवा बन्नारे तार्रभका सहबागीराई नव प्राप्त सीऩउऩमोग कामचभा अर्बप्ररेयत गनच 
सहामता स्वरूऩ प्रदान गरयन ेफस्त ुसभझन ुऩदचछ।जस्तै फाख्राको भाउ, भौयीकोघाय, ऩशसु्वास््म 
ऩयीऺण यकट जस्ता चीजवस्त,ु साधन वा उऩकयण आदद। 

 स्वीकृत कामचिभभा वस्तगुत टेवा प्रदान गनेगयी प्रष्ट व्मवस्था नबएकोभा वस्तगुत टेवा ददन 
र्भल्दैन। 

११ प्रर्तवेदककोऩारयश्रर्भक 
क) ऩारयश्रर्भक (सभभेरन, 

गोिी य कामचशारा) 
– एक ददनको कामचिभभा 
– एक ददनबन्त्दा फढीको 
कामचिभ बए अर्तरयि 

 
 

 
 

१,०००।– 

५००।– 

 
 

 
 

१,०००।– 

५००।– 

 प्रर्तवेदकको ऩारयश्रर्भक प्रर्तवेदन फझुाएऩर्छ भार ददनऩुदचछ।प्रर्तकामचिभ रु.३,०००।–

बन्त्दाफढी हनुहुुॉदैन।साथै,तार्रभ सॊमोजक य प्रर्तवेदक एकै व्मर्ि बएभा अर्तरयि ऩारयश्रर्भक 
य खाजा/खाना खचच दोहोयो सयुवधा ऩाइने छैन। 
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7. सहबार्गता बत्ता  
प्रर्शऺाथी छनौट गयी वा नगयी सञ्चारन गरयएको जनुसकैु प्रकायको तार्रभ, गोयिका सहबागीहरू राई 
सहबागी बत्ता उऩरव्ध नगयाउने बनी सूचना गनुच ऩनेछ।  

तय तार्रभ, गोिी, कामचशाराको सहबागीराई सहबागी बत्ता ददनेगयी कामचिभभै सहबागीहरूराई सहबागी 
बत्ता वा सहबागीको भ्रभण खचच ददने गयी स्वीकृत बएका कामचिभका सहबागीहरूराई र्नभन अनसुायको 
सहबागी बत्ता वा सहबागी भ्रभण खचच उऩरव्ध गयाउन सयकनछे :  

ि
.सॊ
. 

प्रमोजन 

 

दय यकभ (रु.) स्ऩष्टीकयण 

र्जल्राफायहय र्जल्रार्बर 

१ दैर्नक खाने फस्ने खचचवाऩत    
(२१ कामचददन सभभको तार्रभ) 

800।- 800।-  र्जल्रा स्तयीम तार्रभ बन्नारे 
सदयभकुाभ वा अन्त्मर जहाॉ 
सञ्चारन गरयन े बए ताऩर्न 
सहबागीको (आफ्नो घय वा 
सायवकको फसोफास स्थरफाट 
दैर्नक ओहोय दोहोय गनच नभ्माइन े
२० यक.र्भ.बन्त्दा फढीबई) 
आवासको व्मवस्था गनुचऩने 
तार्रभ सभझन ुऩदचछु। 

 एक्काइस ददनबन्त्दा फढी ददनको 
बएभा भार्सकको दाभासाहीरे हनु े
यकभ ददनको ऩर्न थऩ गयी 
ऩाउनेछ। 

 तार्रभ अवर्धका रार्ग सहबागी 
बत्ता ऩाएकोभा दैर्नक बत्ता वा 
आवास खचच ऩाउने छैन। 

 कामचिभभा सहबागी हनुे व्मर्िरे 
अन्त्म र्नकामफाट दै.भ्र. बत्ता 
ऩाउने बएभा सहबागी बत्ता ऩाउन े
छैन। 

 सात कामच ददनसभभको तार्रभ 
यवदाको ददनभा ऩर्न रगाताय 
सञ्चारन गनुचऩनेछ।  

२ २१ कामचददन बन्त्दा फढीको 
तार्रभ बए खान े फस्ने 
खचचवाऩत भार्सक 

12,000।- 12,000।- 

३ कामचिभको तपच फाट आवासको 
व्मवस्था बएकोभा दैर्नक खाना 
खचच 

400।- 400।- 

४ आवासको व्मवस्था बएकोभा १ 
भयहनाबन्त्दा फढी अवर्धको बए 
खानाखचच वाऩत भार्सक 

12,000।- 
 

12,000।- 

५ कामचिभको तपच फाट खाजा तथा 
खानाको व्मवस्था बएको तय 
आवासको व्मवस्था नबएकोभा 

 

 

दैर्नक भ्रभण बत्ताको २५% 
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दैर्नक भ्रभण बत्ता ऩाउन ेगयी र्जल्रा फायहयफाट कामचिभभा फोरावट बई सहबागी हनुेहरूराई सहबागी बत्ता 
ददन र्भल्दैन। 

 

8. सहबागीको भ्रभण खचच 
सहबागीको आते जाते खचचको सभफन्त्धभा सावचजर्नक मातामात चल्ने स्थानभा फस बाडा वाऩतको न्त्मूनतभ 
बाडा ऩाउने।  

 

9. ईन्त्धन सयुवधा   

सवायी साधन सयुवधा ऩाउन े देहामका ऩदार्धकायीहरूराई फढीभा देहामअनसुायको इन्त्धन सयुवधा उऩरब्ध 
गयाउन सयकनेछ: 

(१) सवायी सयुवधा ऩाउनकेो रार्ग ईन्त्धन खचच 
सयुवधा ऩाउन ेऩदार्धकायी भार्सक ऩेट्रोर/र्डजर 

(र्रटयभा) 
रैभार्सक भोयवर य बे्रक आमर 

(र्रटयभा) 
भन्त्री/प्रदेश सबाका ऩदार्धकायी/ 
सॊवैधार्नक ऩदार्धकायी 

प्रदेशकानूनफभोर्जभ प्रदेश कानून फभोर्जभ 

प्रभखु सर्चव १२५ सवायी साधनको प्रकृर्त अनसुाय 

आवश्मक हनुे ऩरयभाणभा 
सर्चव 100 सवायी साधनको प्रकृर्त अनसुाय 

आवश्मक हनुे ऩरयभाणभा 
 
 

(२) प्रदेश स्तयका कामाचरम प्रमोजनका सवायी साधन 

दयवन्त्दी सॊख्मा ऩरुभा सवायी 
साधन याख्न 

ऩाइन े

र्डजर 
भार्सक र्र. 

ऩेट्रोर 
भार्सक 
र्र. 

भोयवर य बे्रक 
आमर र्र. प्रर्त 

३ भयहना 
सयुवधा ऩाउने ऩदार्धकायी फाहेक  १५ 
जनासभभ कभचचायी दयवन्त्दी बएकोभा 

१ 100 75 5 

3० जना सभभभा थऩ  1 100 75 5 
त्मसऩर्छको थऩ प्रर्त 3० दयफन्त्दीका रार्ग  1 100 75 5 

 

(३)  प्रर्त भोटयसाइकर भार्सक 10 र्रटय ऩेट्रोर य प्रर्त ३ भयहनाभा १ र्र. भोर्फर । 

(४) सर्चव य अन्त्म ऩदार्धकायीहरु सभेत प्रदेश सयकायको काभको र्सरर्सराभा प्रदेश भकुाभ फायहय 
जानऩुने बएभा जनु कामचिभभा जान ुऩने सोही कामचिभफाट इन्त्धन उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(५) भर्न्त्रऩरयषद्का सदस्महरु य प्रदेश सबाका ऩदार्धकायीहरुराई प्रदेश कानून वभोर्जभ इन्त्धन सयुवधा  
उऩरब्ध गयाएऩर्छ दोहोयो ऩनेगयी ऩनु: इन्त्धन सयुवधा उऩरब्ध हनुेछैन । तय, कुनै कामचिभभा 
प्रदेश सयकायको काभको र्सरर्सराभा प्रदेश भकुाभ फायहय जानऩुने बएभा आवश्मक ऩरयभाणभा थऩ 
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इन्त्धन उऩरब्ध गयाउन सयकनेछ ।प्रदेशको काननुफाट तोयकएको भन्त्रीको सयुवधा भखु्मभन्त्री तथा 
भर्न्त्रऩरयषदको कामाचरमरे उऩरब्ध गयाउने छ । 

(६) इन्त्धन सयुवधा उऩरब्ध गयाउॉदा ऩदार्धकायी तथा कभचचायीरे प्रमोग गयेको सवायी साधन नभवय 
उल्रेख गयी उऩरब्ध गयाईनेछ । मस प्रकायको सवायी साधनको रगत अद्यावर्धक बएको 
हनुऩुनेछ। 

(७) इन्त्धन सयुवधा प्रमोजनाथच सवायी साधन य प्रमोगकताचको रगत सभवर्न्त्धत कामाचरमरे याखी 
अद्यावर्धक गनुचऩनेछ । 

(८) स्वकीम सर्चवारमका कभचचायीहरुरे र्नजको ऩद/स्तय अनसुाय सभान तह/शे्रणीको र्नजाभती 
कभचचायीरे ऩाउने फयाफय इन्त्धन सयुवधा प्राप्त गनेछन ् ।उि सयुवधा सभवर्न्त्धत भन्त्रारमफाट 
उऩरब्ध गयाइनछे । 

(९) भाऩदण्ड बन्त्दा वढी इन्त्धन आवश्मक बएभा कामाचरमरे कामाचरमको यवर्नमोर्जत फजेटको सीभा 
र्बर यहीआवश्मक ऩषु्टमाईहरुका आधायभा अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीको स्वीकृर्तभा उऩरव्ध गयाउन 
सक्नेछ ।  

 

10.रेख, यचना ऩारयश्रर्भक  

रेख, यचना सभायवष्ट गयी ऩर्रका प्रकाशन गने र्नकामरे रेख, यचना वाऩतको ऩारयश्रर्भक, कभप्मूटय सेयटङ, 

र्डजाइर्नङ य टाइयऩङ, शदु्धाशदु्धी तथा सभऩादक भण्डरका सदस्महरूराई ऩारयश्रर्भक बिुानी गदाच देहाम 
अनसुायको भाऩदण्डका आधायभा यकभ बिुानी गनुचऩनेछ : 
र्स.नॊ. यववयण दय 
१. रेखकराई ऩारयश्रर्भक प्रर्तरेख रष्टव्मभा ददइएको शे्रणी अनसुाय रु. २000।- देर्ख 

4500।- सभभ (सभऩादक भण्डरको र्नणचमानसुाय) 
२. कभप्मूटय सेयटङ, र्डजाइर्नङ य टाइऩ 

सभेतका रार्ग प्रर्त अॊक 
२५00।- 

३. सभऩादक भण्डरका सदस्महरूराई प्रर्त 
सदस्म प्रर्त यचना सभऩादन वाऩत    
(अर्धकतभ ५ जना) 

२००।- 
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11.सयकायी सवायी साधन उऩमोग तथा व्मवस्थाऩन 
 

(१) प्रचर्रत कानून फभोर्जभ सवायी साधन उऩरब्ध गयाउनऩुने ऩदार्धकायी, प्रभखु सर्चव य सर्चव 
वाहेक अन्त्म कभचचायीको हकभा कामच प्रकृर्त, र्जभभेवायी य आवश्मकताका आधायभा ऩरुभा सवायी 
साधन याखी प्रमोग गने व्मवस्था र्भराउनऩुनेछ । 

(२) हस्तान्त्तरयत सवायी साधन सभवन्त्धभा : यवर्बन्न र्नकामफाट प्रदेशभा प्राप्त हनु आएका सवायी 
साधनहरु प्रदेश र्स्थत यवर्बन्न भन्त्रारम एवभ ् र्नकामभा हस्तान्त्तयण बई दार्खरा हनु आएकोभा 
त्मस्ता सवायी साधन जनु र्नकामभा हस्तान्त्तयण बई आएको हो सोही र्नकामरे आफ्नो र्जन्त्सी 
आभदानीभा र्नमभानसुाय रगत कसी आभदानी जनाई त्मस्तो दार्खरा प्रर्तवेदन सभफर्न्त्धत सवायी 
साधन तथा हस्तान्त्तयण पायाभ ऩठाउने र्नकामभा ऩठाउन ुऩनेछ। त्मस्तो दार्खरा प्रर्तवेदन प्राप्त 
बइसकेऩर्छ भार हस्तान्त्तयण पायाभ ऩठाउने र्नकामरे आफ्नो अर्बरेख प्रभार्णत गयाई रगत कट्टा 
गनुचऩनेछ ।आफ्नो र्नकामभा यहेका सवायी साधनहरु आवश्मकता अनसुाय भभचत गयी सञ् चारन 
तथा व्मवस्थाऩन गने र्जभभेवायी सभफर्न्त्धत र्नकामको यहनेछ । 

(३) जनुसकैु सयकायी सवायी साधनभा सयकायी नभवय प्रेट याख् न ु ऩनेछ। र्नजी नभवय प्रेट याखी 
सयकायी सवायी साधन प्रमोग गनच ऩाईने छैन।  

 

12.सेवा कयाय तथा ऩयाभशच सेवा सभवन्त्धी भाऩदण्ड : 
(१) भौजदुा जनशर्िफाट कुनै काभहरु सभऩादन हनु नसक्न ेअवस्था बएभा भार सेवा कयाय वा ऩयाभशच 

सेवा र्रनऩुनेछ ।मस्ता सेवा र्रॉदा सावचजर्नक खरयद ऐन र्नमभावरीको ऩरयर्धर्बर यही सेवा र्रन 
सयकनछे ।तय कुनै खास काभ गनच उच्च स्तयको यवशेषऻता बएको ऩयाभशचदाता छोटो सभमका 
रार्ग आवश्मक ऩयेभा वा ऩयाभशचदाता र्नमिु गने सभम न्त्मून बएभा वा उि कामच सभऩन्न गनच 
सीर्भत ऩयाभशचदाता भार मोग्म बएभा वा ऩयाभशचदाताको छनौट गनच धेयै सभम राग्ने बई सभम 
अऩमाचप्त बएभा कुनै ऩयाभशचदाताराई यवशषेऻता य मोग्मताको आधायभा र्नमिु गनच सयकनेछ । 

(२) सेवा कयाय सभझौता भापच त काभ र्रॉदा त्मस्तो जनशर्िसॉग शतच उल्रेख गयी सभझौता गयी काभभा 
रगाउने य र्नजहरुरे ऩाउन ेअन्त्म सेवा सयुवधाहरुका सभफन्त्धभा प्रदेश सयकायको छुटै्ट र्नमभावरी 
नफन ेसभभ सॊघीम सयकायको काननुी व्मवस्था अनसुाय कामाचन्त्वमन गनुचऩनेछ । 

(३) कभप्मटुय अऩयेटय, सवायी चारक य कामाचरम सहमोगीरे गनुचऩने जस्ता काभहरु गनच स्वीकृत 
दयफन्त्दी तथा अर्ख्तमायी र्बर यही प्रचर्रत न्त्मूनतभ ्स्केर बन्त्दा फढी नहनुे गयी सावचजर्नक खरयद 
ऐन तथा र्नमभावरी अनसुाय गनुचऩनेछ । 

(४) ऩयाभशचदातारे प्राप्त गने सेवा सयुवधाका सभफन्त्धभा प्रदेश सयकायरे भाऩदण्ड नफनाए सभभ सॊघीम 
सयकायका स्वीकृत भाऩदण्ड अनसुाय हनुछे । प्रदेशस्तयभा मस्तो भाऩदण्ड तमाय गनुचऩदाच 
सावचजर्नक खरयद अनगुभन कामाचरमको कुनै र्नधाचरयत भाऩदण्ड बए सोसॉग तादात्भमता 
(Compatible) हनुगेयी भाऩदण्ड तथा कामचयवर्ध तमाय गने य प्रायवर्धक यवषमको हकभा बौर्तक 
ऩूवाचधाय यवकास भन्त्रारमतथा आर्थचक तथा मोजना सभवन्त्धी यवषमभा आर्थचक भार्भरा तथा मोजना 
भन्त्रारमको सहभर्त र्रई त्मस्तो कामचयवर्ध तथा भाऩदण्ड रागू गनुचऩनेछ। यवषम यवऻहरुको 
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ऩारयश्रर्भक सभवन्त्धभा प्रदेशस्तयको भाऩदण्ड (Norms) स्वीकृत नबएसभभ सॊघीम वा प्रादेर्शक 
सयकायका कुनै र्नकाम वा स्वीकृर्त प्राप्त ऩेशागत सॊघ/सॊस्थाफाट स्वीकृत दय येटका आधायभा 
सभवर्न्त्धत भन्त्रारमको सर्चवस्तयीम र्नणचमफाट स्वीकृत गयाई रागत अनभुान तमाय गयी ऩयाभशच 
सेवा प्राप्त गनच सयकनेछ । 

(५) साभान्त्मतमा यवकास आमोजनाहरुको हकभा स्थामी कभचचायीहरुराई काभभा रगाउन ु ऩनेछ । 
स्थामी कभचचायीहरु प्राप्त गनचसक्ने अवस्था नबएभा भार कयाय सेवाफाट काभभा रगाउन 
सयकनछे।तय, कामाचरमप्रभखु, र्जन्त्सी प्रभखु, आर्थचक प्रशासन सभफन्त्धी काभ गने ऩदभा कयायफाट 
काभभा रगाउन सयकने छैन ।  

 

१3. अर्तर्थ सत्काय : 
देहामका ऩदार्धकायी/कभचचायीहरूराईभार्सकरुऩभा देहामअनसुायको अर्तर्थ सत्कायसयुवधा उऩरब्ध गयाउन 
सयकनछे: 
(१) अर्तर्थ सत्काय सयुवधा खचच  

सयुवधा ऩाउन ेऩदार्धकायी/कभचचायी अर्तर्थ सत्काय यकभ (भार्सकरु.) 
भन्त्री/प्रदेश सबाका ऩदार्धकायी/ सॊवैधार्नक 
र्नकामका ऩदार्धकायी 

सभवर्न्त्धतप्रदेशकानूनफभोर्जभ 

प्रभखु सर्चव ७,०००।- 
सर्चव 5,000।- 
भहाशाखा प्रभखु/यवबागीम प्रभखु/कामाचरम प्रभखु 3,000।- 

 

क. भर्न्त्रऩरयषद्का सदस्महरु य प्रदेश सबाका ऩदार्धकायीहरुराई प्रदेश कानून वभोर्जभ अर्तर्थ सत्काय 
सयुवधा उऩरब्ध गयाए ऩर्छ दोहोयो ऩनेगयी ऩनु: अर्तर्थसत्काय सयुवधा उऩरब्ध हनुे छैन । तय 
भखु्मभन्त्री य भन्त्रीहरुको नीर्ज सर्चवारमको हकभा यवर्नमोर्जत वजेटको ऩरयर्ध र्बर यही िभश रु. 
८०००।– य  रु. ७०००।– सभभ अर्तर्थ सत्काय सयुवधा उऩरब्ध गयाउन सयकनेछ । 

ख.  सर्चव य अन्त्म कभचचायीहरुरे भाऩदण्ड फभोर्जभको यकभ बिुानी ऩाउने नबई अर्तर्थ सत्काय वाऩत 
 बएको खचचको फीर सो सीभा र्बर यही बिुानी गनच सयकनेछ । 

ग.  कुनै स्ऩष्ट तोयकएको कामचिभभा वाहेक अन्त्म कुनै कामचिभभा प्रदेशभा आगभन हनु ेयवर्शष्ट यवदेशी 
अर्तर्थहरुराई प्रदेश सयकायको तपच वाट सत्काय गनुचऩने बएभा एकऩटकभा वीर फभोर्जभ 
अर्धकतभरु.३०,०००।–(तीस हजाय) सभभको खचच भखु्मभन्त्री तथा भर्न्त्रऩरयषद्को कामाचरमको 
सर्चवरे यवर्नमोर्जत फजेटफाट खचच गनच सक्नछे । यवशेष ऩरयर्स्थर्त ऩयी सो बन्त्दा फढी यकभ खचच 
गनुचऩने बएभा कायण य ऩषु्ट्याई सयहत सहभर्तका रार्ग आर्थचक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारमभा 
रेर्ख ऩठाउन ुऩनेछ ।मसयी सहभर्त प्राप्त बएभा र्रर्खत अर्धकायीरे सहभर्त फभोर्जभको यकभ खचच 
गनच सक्नेछ । 
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१४. ऩारयश्रर्भक तथा सयुवधा बिुानीसभवन्त्धी व्मवस्था : 
 भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको काननु फभोर्जभ ऩाउने ऩारयश्रर्भक तथा सयुवधा भखु्मभन्त्री तथा 
 भर्न्त्रऩरयषद्को कामाचरमफाट य प्रदेश सबाका ऩदार्धकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रर्भक तथा सयुवधा 
 प्रदेश सबा सर्चवारमफाट हनुेछ । उल्रेर्खत सवै सयुवधाहरु फैक खाताभापच त बिुानी हनुेछ । 

 
 

 

ऩरयच्छेद -३ 

कामचयवर्ध 

१5.आर्थचक कामचयवर्ध : 
(१) कामचिभ सञ्चारन गने, र्नकासा र्रने, खचच गने, अर्बरेख याख्न,े प्रर्तवेदन गने, आन्त्तरयक य अर्न्त्तभ 

रेखाऩयीऺण गने, वेरुज ुपछमौट गने, फयफझुायथ गने, नगदी र्जन्त्सी र्जभभा र्रन,े भ्रभण गने 
रगामतको व्मवस्था प्रदेश सयकायको आर्थचक कामचयवर्ध र्नमभावरी नफनसेभभ सॊघीम सयकायकै 
आर्थचक कामचयवर्ध र्नमभावरी तथा अन्त्म प्रचर्रत कानून एवभ ्प्रावधान अनसुाय गनुचऩनेछ। 

(२) खचच गने अर्धकायीहरुको ऺेरार्धकायका सभवन्त्धभा प्रदेश सयकायरे ऐन कानून फनाई ऺेरार्धकाय 
स्ऩष्ट नगयेसभभ अर्ख्तमायी तथा स्वीकृत कामचिभ अनसुाय कामच सभऩादन तथा खरयद व्मवस्थाऩन 
गने कामच गदाच प्रदेश सयकायको सावचजर्नक खरयद ऐन तथा र्नमभावरी नफनसेभभ सॊघीम 
सयकायको प्रचर्रत खरयद ऐन र्नमभ अनसुाय गनुचऩनेछ । 

 

16. कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी यकभ सभवन्त्धभा : 
(१) सावचजर्नक र्नभाचणभा कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी यकभ र्नधाचयण गनुचऩदाच आवश्मकता य र्भतव्मयमताको 

र्सद्धान्त्तराई ध्मानभा याखीआवश्मकता अनसुायफढीभा ऩाॉच प्रर्तशतसभभ कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी यकभ 
छुयाउन सयकनछे। कुनै काभका रार्ग कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी यकभ आवश्मकता नऩने बएभा 
कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी यकभ छुयाउन ुहुॉदैन। 

(२) सकेसभभ चारू तथा प्रशासर्नक खचचभा सभवर्न्त्धत खचच शीषचकभा नै यकभ यवर्नमोजन गनुचऩनेछ। 
त्मस्तो खचच शीषचकभा यवर्नमोर्जत यकभरे नऩगु हनुे बएभा भार खरयद कामचसॉग प्रत्मऺ 
सभफर्न्त्धत हनुे कामचभा कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी यकभफाट खचच गनच सयकनछे । 

(३)  कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी यकभ छुयाउॉदा सावचजर्नक खरयद ऐन तथा र्नमभावरी अनसुाय वकच चाजच, स्टाप 
खचच य अन्त्म साना र्तना खचचभा सभेत रागत अनभुान तमाय गदाच नै प्रष्ट खरुाई अर्धकाय प्राप्त 
अर्धकायीफाट स्वीकृत गयाउनऩुनेछ । 

 

17. र्जन्त्सी व्मवस्थाऩन सभवन्त्धभा : 
प्रदेशको आर्थचक कामचयवर्ध ऐन अनसुाय र्जन्त्सी व्मवस्थाऩन गनुचऩनेछ । ऐन अनसुाय र्नमभावरी तथा 
र्नदेर्शकाहरु नफन ेसभभ सॊघीम सयकायको प्रचर्रत काननु फभोर्जभ गनुचऩनेछ । मसयी र्जन्त्सी व्मवस्थाऩन 
गदाच प्रचर्रत भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ४५ देर्ख ५७ सभभका ढाॉचा प्रमोग गयी व्मवस्थाऩन गनुचऩनेछ । 
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18.  आर्थचक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारमको सहभर्त र्रनऩुने : 
प्रादेर्शक आर्थचक नीर्त, याजस्व सॊकरन, छुट तथा फाॉडपाॉट,प्रदेश सयकायरे ददने जभानत, फैदेर्शक सहामता, 
आन्त्तरयक एवॊ फैदेर्शक ऋण तथा रगानी य मस्तै प्रकृर्तका आर्थचक दायमत्व र्सजचना हनुे यवषमभा कामचयवर्ध 
तजुचभा गनुचऩदाच आर्थचक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारमको ऩूवच स्वीकृर्त र्रन ुऩनेछ । 

 

19.  अन्त्म कामचयवर्ध : 
प्रदेश आर्थचक प्रशासनको सन्त्दबचभा भार्थ उल्रेख बएदेर्ख फाहेक अन्त्म कुनै यवषम कामाचन्त्वमन गने सन्त्दबचभा 
प्रदेश आर्थचक कामचयवर्ध ऐन, र्नमभावरी, र्नदेर्शकाभा अरग्गै उल्रेख बएकोभा सोही फभोर्जभ य उल्रेख 
नबएको यवषमभा सॊघीम आर्थचक कामचयवर्ध सभफन्त्धी ऐन, र्नमभावरी, र्नदेर्शका य कामचयवर्धभा उल्रेख बएका 
कामच प्रकृमा य कामचयवर्ध अवरभफन गनुचऩनेछ । मस भाऩदण्डभा उल्रेख बएका कुयाहरु कामाचन्त्वमन गनच 
कुनै दद्वयवधा उत्ऩन्न बएभा आर्थचक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारमको र्नणचमानसुाय हनुेछ ।  

 

 
ऩरयच्छेद -४ 

खचच र्भतव्मयमता य प्रबावकारयतासभवन्त्धी भागचदशचन : 
 

20. तरफ बत्ता य ऩारयश्रर्भक 

(१) सभवर्न्त्धत र्नकामको कामचऺ ेर र्बर ऩने र्नमर्भत प्रकृर्तको काभ गये वाऩत तरफ फाहेकको अन्त्म 
थऩ सयुवधा एवभ ्अर्तरयि बत्ता र्रन ऩाईनेछैन । 

(२) प्रदेश रेखा र्नमन्त्रक कामाचरम वा तोयकएको कामाचरमफाट तरफी प्रर्तवेदन ऩारयत गयाउन ु
ऩनेछ।  

(३) दैर्नक काभ फाहेक अर्नवामच रुऩभा थऩ काभ गनुचऩने अवस्थाभा थऩ काभको यववयण य कायण 
सयहत अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीको ऩूवच स्वीकृर्त र्रएय भार त्मस्तो काभभा रगाउने य सो वाऩत 
तोयकएको सयुवधा खचच रेख्दा कामचसभऩन्न बएको प्रगर्त यववयण सभेत ऩेश गनुचऩनेछ । 

 

21.ऩानी, र्फजरुी, टेर्रपोन 

(१) ऩानी तथा र्फजरुीको चहुावट योक्न काभ नऩयेको सभमभा सवै 
भन्त्रारम/आमोग/सर्चवारम/सर्भर्त/कामाचरमहरुभा यवद्यतुीम उऩकयणहरु कभप्मूटय, 
पोटोकऩी भेशीन, एअय कर्न्त्डसनय, यहटय, ऩॊखा, फत्ती तथा धाया अर्नवामच रुऩभा वन्त्द गनच 
प्रफन्त्ध र्भराउन ुऩनेछ ।  

(२)  ऩानी, र्फजरुी, टेर्रपोनको भहसरु र्भटय रयडीङ्ग ऩर्छ तोयकएको सभमभा नै बिुानी गदाच 
रयवेट (छुट) ऩाउने हकभा मस्तो बिुानी सभमभा नै गयी जरयवाना नर्तने य र्नमभानसुायको 
छुट सयुवधा र्रने व्मवस्था र्भराउन ुऩनेछ । 
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(३)  ऩानी, र्फजरुी य टेर्रपोन र्भतव्ममी ढॊगरे प्रमोग नगयी यवर्नमोर्जत फजेटबन्त्दा फढी खचच बई 
फक्मौता यहेभा वा सभमभा भहसरु नर्तयी जरयवाना र्तनुच ऩयेभा कामाचरम प्रभखु तथा रेखा 
प्रभखु नै र्जभभेवाय हनुेछन ्। 

 

२2. तार्रभ,गोिी,सेर्भनाय 
(१)तार्रभ कामचिभहरु दोहोयो नऩने गयी स्थानीम वा सॊघीम सयकायका र्जल्रार्स्थत 

कामाचरमहरुसॉग सभन्त्वम गयी सञ्चारन गनुच ऩनेछ । 

(२) तार्रभ, प्रर्शऺण, गोिी, सेभीनाय, अन्त्तययिमा जस्ता कामचिभहरु सञ्चारन गदाच उऩरब्ध 
बएसभभ सयकायी तार्रभ हरहरुभा सञ्चारन गनुचऩनेछ । 

 

23. इन्त्धन य सवायी साधन 

(१) सवायी साधनको सयुवधा प्राप्त गने अर्धकाय प्राप्त ऩदार्धकायीराई कानून वा प्रदेश सयकायरे 
तोकेको अवस्थाभा वाहेक एक बन्त्दा फढी सवायी साधन उऩरब्ध गयाइने छैन ।  

(२)  भखु्मभन्त्री, सबाभखु, उऩसबाभखु य भन्त्री वाहेक सावचजर्नक यवदाका ददनहरुभा सयकायी 
सवायी साधन चराउन ु ऩयेभा सभवर्न्त्धत भन्त्रारमको सर्चवस्तयको ऩदार्धकायीको र्रर्खत 
अनभुर्त ऩर र्रएय भार प्रमोग गनुचऩनेछ ।  

(३)  आफ्नो कामाचरमको नाभभा दताच बएका सवायी साधन फाहेक अन्त्म कुनै ऩर्न सवायी साधनभा 
सयकायी खचचको इन्त्धन प्रमोग गनच ऩाइनछैेन । तय, कुनै कभचचायीको आफ्नो र्नजी सवायी 
साधन कामाचरम प्रमोजनभा प्रमोग गयेभा कामाचरम प्रभखुरे सो साधनको कामाचरम प्रमोजनभा 
प्रमोग गयेको मयकन गयी सभवर्न्त्धत कभचचायीको ड्राइर्बङ्ग राइसेन्त्स य ब्र ुवकुको प्रर्तर्रयऩ 
र्रई इन्त्धन सयुवधा उऩरब्ध गयाउन सक्नछे । 

(४) सवायी साधनको प्रमोग सयकायी काभको रार्ग भार गनुचऩनेछ । प्रत्मेक सवायी साधनको 
प्रमोगको रगफकु याखी सभवर्न्त्धत ऩदार्धकायीरे प्रभार्णत गनुचऩनेछ । सवायी साधन सयुवधाभा 
ऩाउने ऩदार्धकायीरे कोटार्बरको इन्त्धन प्रमोग गयेकोभा फाहेक अर्घल्रो भयहनाको रगफकु 
ऩेश नगयी इन्त्धन उऩरब्ध गयाईनेछैन । 

(५)  सवायी साधनको सयुवधा प्राप्त गने ऩदार्धकायीराई भाऩदण्ड फभोर्जभको सवायी चारक, इन्त्धन 
य भभचतको एकभषु्ट यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । स्वीकृत भाऩदण्ड फभोर्जभ वाहेक सयकायी 
सवायी साधनभा र्नजी नभवय प्रेट याख्न ुहदैुन । सावचजर्नक र्नकामका ऩदार्धकायीरे तोयकएको 
सयुवधा बन्त्दा फढी सवायी साधन प्रमोग गनच ऩाइनछैेन।  

(६) आफ्नो र्नकामको नाभभा यहेको वा आफ्नो र्नकामरे प्रमोगभा ल्माएको सवायी साधनको 
र्नमर्भत रुऩभा सवायी साधन कय र्तनुचऩनेछ । सभमभै सो कय नर्तयेका कायण बिुान गनुचऩने 
अर्तरयि जरयवानाको र्जभभेवायी सभवर्न्त्धत र्जभभेवाय व्मर्िरे र्रनऩुनेछ । 

 

२4. सभऩर्तको अर्बरेख 

(१) प्रदेश सयकायको घय जग्गा, सवायी साधनरगामतका सभऩर्त्तहरुको अद्यावर्धक अर्बरेख याखी 
उऩमोगको व्मवस्था र्भराउन ुऩदचछ । 
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(२) सॊघीम सयकायवाट हस्तान्त्तयण बएका य प्रदेश सयकायवाट र्नभाचण तथा खरयद बएका 
सावचजर्नक सभऩर्त्तको अर्बरेख दरुुस्त याख्न ेव्मवस्था र्भराउन ुऩनेछ । 

 
 

25. घयबाडा 
सयकायी कामाचरमका रार्ग न्त्मूनतभ आवश्मकता बन्त्दा फढी कोठा य सयुवधा बएको घय फहारभा र्रन ु
हुॉदैन । सयकायी कामाचरमहरुरे सकेसभभ व्माऩारयक ऺेरभा घय फहारभा नर्रन ेव्मवस्था कडाईका 
साथ ऩारना गनुचऩनेछ । 

 

26. ऩयाभशचदाता 
(१) यवषमगत र्नकामभा यहेका जनशर्िको अर्धकतभ उऩमोग गयी कामचसभऩादन गनुचऩनेछ । वार्िम 

र्नकाम/सॊस्था/व्मर्िफाट ऩयाभशचदाता र्नमरु्ि गयी कामचसभऩादन गयाउने प्रवरृ्त्तराई र्नरुत्सायहत 
गरयनेछ । 

(२) अत्मावश्मक कभचचायी वा ऩयाभशचदाता सेवा कयायभा र्नमरु्ि गदाच अर्नवामच रुऩभा कामच यववयण 
य  सभमवद्ध कामचमोजना तोकेय भार गनुचऩदचछ । मसयी र्नमरु्ि गदाच प्रचर्रत भाऩदण्डबन्त्दा 
फढी सयुवधा ददनेगयी सभझौता गनच ऩाईनेछैन । 

 

27. वैदेर्शक भ्रभण 

(१) प्रदेश सयकायको स्रोतफाट वैदेर्शक अध्ममन, अवरोकन भ्रभण; वैदेर्शक ऋणको यकभवाट 
वैदेर्शक तारीभ य अवरोकन तथा अध्ममन भ्रभणराई र्नरुत्सायहत गरयनेछ । यवदेशी याष्ट्र वा 
आमोजक सॊस्थारे खचच व्महोने वैदेर्शक तार्रभ, अध्ममन एवभ ्अवरोकन भ्रभणभा भनोनमन 
बएका ऩदार्धकायीराई प्रदेश सयकायको तपच वाट ऩकेट खचच य फाटो भमाद वाऩतको भ्रभण बत्ता 
रगामतको खचच भाग गनच ऩाइने छैन। यवदेशर्स्थत गैयसयकायी सॊस्थाफाट प्राप्त र्नभन्त्रणाको 
आधायभा प्रदेश सयकायको स्रोत उऩमोग गयी वैदेर्शक भ्रभणभा बाग र्रन ऩाइनछैेन।  

(२) सावचजर्नक र्नकामका ऩदार्धकायीरे यायष्ट्रम तथा अन्त्तयाचयष्ट्रम गैय सयकायी सॊस्थाहरुका साथै 
आमोजना सभवद्ध र्नभाचण व्मवसामी एवभ ्ऩयाभशचदाताको खचचभा यवदेश भ्रभण गनच ऩाइनेछैन । 

 

28. स्वदेश र्बर काज खटाउन े

कभचचायी काजभा खटाउॉदा अत्मावश्मक य नगई नहनु ेकाभको रार्ग भार खटाइनछे । दैवी प्रकोऩ 
याहत कामच, स्थरगत तार्रभ तथा स्वास्थ र्शयवय सॊचारन गनच जाने कभचचायी वाहेक काजको अवर्ध 
७ ददन बन्त्दा वढी हनु े छैन।कामचस्थरभा नै नगई कागजातभा भार काज खटाई फजेट खचच गने 
उद्देश्मरे भार काज खटाउन ुहुॉदैन । र्चठ्ठीऩर ऩरु् माउने, यववयण, त्माि तथा सझुाव सॊकरन गने 
जस्ता साभान्त्म काभका रार्ग काज खटाउन ुहुॉदैन।त्मसयी खटाइएभा खटाउने ऩदार्धकायी र्जभभेवाय 
हनुेछ । 
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29. अन्त्म 

(१)  सयकायी प्रमोजनका रार्ग उऩरब्ध बएसभभ स्वदेशी वस्त ुवा सेवा य स्थानीम उत्ऩादन खरयद 
गनुचऩनेछ । 

(२)  सयकायको वायषचक कामचिभभा ऩयेका फाहेक कुनै ऩर्न सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थाहरुराई 
आर्थचक सहामता य अनदुान ददन ुहुॉदैन ।स्वीकृत कामचिभ अनसुाय र्नमर्भत वा फजेट यवर्नमोजन 
बएका कामचिभ फाहेकभा सबा सभभेरन, गोयि, कामचशारा, सभायोह, जारा ऩवचका रार्ग वजेट 
भाग गने तथा स्वीकृर्त ददन ेगनुच हुॉदैन। 

(३)  ऩानी, यवजरुी, सञ्चाय भहसरु, घयबाडा, इन्त्धन, भभचत, स्टेशनयी खचच, बत्ता, तार्रभ, गोिी, सेवा 
शलु्क, भ्रभण खचच जस्ता प्रशासर्नक खचचभा अत्मन्त्त र्भतव्मयमता अऩनाउन ुऩदचछ । साथै, मी 
वस्तकुो उऩमोग यकपामती ढॊगरे गनुचऩनेछ । 

(४)   तरव बत्ता ऩारयश्रर्भक, यवजरुी, टेर्रपोन जस्ता अर्नवामच खचच फाहेक रु. २५ हजाय बन्त्दा  
भार्थको खचच बिुानी गनुचअर्घ वेवसाईट भापच त सावचजर्नक गनुचऩनेछ । 

 

30. भाऩदण्डको ऩारना 
(१) मो भाऩदण्डको ऩारना गनुच सॊवैधार्नक आमोग तथा र्नकाम,प्रदेश सयकायका सवै र्नकाम, सफै 

ऩदार्धकायी तथा कभचचायीको कतचव्म हनुछे ।  

(२) नेऩार सयकाय, अथच भन्त्रारमफाट जायी बएको सावचजर्नक खचचभा र्भतव्मयमता य प्रबावकारयता 
कामभ गने नीर्तगत भागचदशचनको ऩारना गनुच सवैधार्नक आमोग तथा र्नकाम; सवै 
भन्त्रारम/र्नकामको कतचव्म हनुेछ । 

(३) आन्त्तरयक तथा अर्न्त्तभ रेखा ऩयीऺण गदाच मो भादऩण्डको ऩारना बए नबएको ऩयीऺण 
गरयनेछ। 

(४) मस भाऩदण्डको ऩारना बए, नबएको वायेभा सभफर्न्त्धत र्नकामका प्रभखुरे २/२ भयहनाभा 
सभीऺा गयी सोको प्रर्तवेदन भखु्मभन्त्री तथा भर्न्त्रऩरयषद्को कामाचरमराई ददनऩुनेछ । मस 
भाऩदण्डको ऩारना गनच कठीनाई बए सो पुकाउन सर्चवस्तयको र्नणचम गयी आर्थचक भार्भरा 
तथा मोजना भन्त्रारमको सहभर्तको रार्ग अनयुोध गनुचऩनेछ  
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अनसूुची १ 

खचच भाऩदण्डसॉग सभफर्न्त्धत भर्न्त्रऩरयषद् को ऩूवच र्नणचमहरु् 
र्स=न= र्नणचम य र्भर्त र्नणचमको व्महोया 
१ र्नणचम नॊ २ 

२०७४।११।२० 

 

भाननीम भखु्म भन्त्रीको अध्मऺताभा फस्ने फैठकभा आभर्न्त्रत 
यवऻराई यटकट अनसुाय मातामात खचच य दैर्नक बत्ता रु २५००, 

भाननीम भन्त्रीको एवभ ्प्रभखु सर्चवको अध्मऺताभा फस्ने फैठकभा 
फैठक बत्ता प्रर्त फैठक रु २००० ददन;ेसर्चवहरुको अध्मऺताभा 
फस्ने फैठकभा फैठक बत्ता प्रर्त फैठक रु१५०० ददने तथा सहबागी 
फाहेक सहमोगी कभचचायी फढीभा २ जनाराई सोही अनसुायको 
फैठक बत्ता ददन े।  

२ र्नणचम नॊ ७ 

२०७५।०१।१२ 
प्रदेश सावचजर्नक खरयद ऐन तथा र्नमभावरी फर्ननसकेको अवस्थाभा 
प्रदेश भर्न्त्रऩरयषद् को फैठकफाट सावचजर्नक खरयद ऐन, २०६३ य ऐ 
र्नमभावरी, २०६४ राई अवरभफन गने र्नणचम बएको ।  
 

३ र्नणचम नॊ ४ 

२०७५।०७।१५ 

सावचजर्नक खरयद र्नमभावरी, २०६४को र्नमभ २(ज) भा 
उर्ल्रर्खत यवबागीम प्रभखुरे सावचजर्नक खरयद ऐन, २०६३ तथा 
र्नमभावरी, २०६४ फभोर्जभ प्रमोग गने अर्धकाय प्रदेश 
भन्त्रारमका सर्चवरे प्रमोग गनच स्वीकृर्त ददने र्नणचम बएको ।  

४ र्नणचम नॊ १ 

२०७५।०२।२१ 
प्रदेश भन्त्रारम तथा भातहत र्नकामरे २०७५ साउन १ देर्ख 
रागू हनुे गयी रु. २००००।- बन्त्दा फढीको खचच यकभ बिुानी 
ददएकोभा सो खचच यकभ सावचजर्नक गने र्नणचम बएको ।  

 

 


