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सार्वजनिक खर्वको मापदण्ड, कार्ववर्नि र नमतव्र्वर्ता सम्र्न्िी निदेशिका २०७५ 

 
 

 

प्रदेि सरकारलाई उपलब्ि सािि श्रोतको पररर्ालि एर्म ्उपर्ोगमा पारदशिवता, नमतव्र्वर्ता एर्म ्प्रभार्काररता 
मार्व त आनथवक सिुासि कार्म गिव सकेमा मार "समदृ्व प्रदेि सखुी जिता" को उद्देश्र् हानसल गिव सवकन्छ । 
उच्र् राजिैनतक तथा प्रिासनिक तह िै अििुासिमा रहँदा समाजमा सकारात्मक सन्देि प्रर्ाह भई जितामा 
सिुासिको अिभुनूत एर्म ्सरकार प्रनत वर्श्वास बवृि हिु जान्छ । 

उपरोक्त सन्दभवमा प्रदेि िं. ५ प्रदेि सरकारको आनथवक कार्ववर्नि ऐि, २०७४ जारी भैसके पनि पथृक 
सार्वजनिक खररद ऐि र निर्मार्ली लगार्तका आनथवक कार्ववर्निसम्र्न्िी कािूिहरु बनि िसकेको हुदँा प्रदेि 
सरकार र मातहतका निकार्को आनथवक प्रिासिलाई व्र्र्शस्थत, निर्नमत, मीतव्र्र्ी, प्रभार्कारी , पारदिी बिाउि 
आर्श्र्क भएकाले र्ो “सार्वजनिक खर्वको मापदण्ड, कार्ववर्नि र मीतव्र्वर्ता सम्र्न्िीनिदेशिका २०७५” तर्ार 
गरी लागू गररएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. िाम र प्रारम्भ : र्ो निदेशिकाको िाम “प्रदेि सरकार, प्रदेि िं. ५ सार्वजनिक खर्वको मापदण्ड, कार्ववर्नि र 
मीतव्र्वर्तासम्र्न्िी निदेशिका २०७५” हिुेछ । र्ो निदेशिका प्रदेि सरकार मशन्रपररषद्ले 
पाररत गरेको नमनतदेशख लागू हिुेछ । 

२. अथव र पररभाषा : वर्षर् र्ा प्रसंगले अको अथव िलागेमा 

 क) "महािाखा प्रमखु" भन्नाले प्रदेि मन्रालर्का उपसशर्र् स्तरको महािाखा प्रमखु र्शुििेछ । र्ो 
िब्दले मखु्र्मन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ावलर्का उपसशर्र्स्तरको िाखा प्रमखुलाई समेत जिाउिेछ । 

 ख)"पदानिकारी" भन्नाले मखु्र्मन्री, प्रदेि सभाका सभामखु, मन्री, रायमर्मन्री, प्रदेि सभाका 
उपसभामखु, सहार्कमन्री, संरै्िानिक अंगका प्रमखु तथा पदानिकारी र प्रदेि सरकारका अन्र् 
पदानिकारीहरुलाई जिाउिे छ । 
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पररच्छेद -2 

खर्वको मापदण्ड 

प्रर्नलत कािूिमा खर्वको निशित मापदण्ड ितोवकएको अर्स्थामा खर्वको मापदण्ड देहार् बमोशजम हिुछे । 

१= बैठक भत्ता सम्र्न्िमा  
क) बैठक भत्ताको मापदण्ड : 

बैठक भत्ता ददि ेआिारहरू निम्िािसुार हिुेछि:् 
(क) बैठक कार्ावलर् समर् अशि,पनछ बसेको हिुपुिेछ। 

(ख) स्पष्ट वर्षर्र्स्त,ु कार्वर्ोजिानबिाको रै्ठकमा भत्ता प्रदाि गररिे छैि । 

(ग) एउटै निकार् र अन्तगवतका पदानिकारी/कमवर्ारी मार बस्िे बैठकमा भत्ता प्रदाि गिव पाइिे छैि ।  

(ि) कािूि तथा कुिै निर्वर् एर्म ्आदेिबाट गदठत सनमनत र्ा कार्वदलको बैठकका लानग मार भत्ता प्रदाि 
गररिेछ ।  

(ङ) बैठकमा सहार्क कमवर्ारी एक जिा र सहर्ोगी कमवर्ारी एक जिाका साथै वर्िेषज्ञ सेर्ा आर्श्र्क परेको 
अर्स्थामा बढीमा तीि जिा आमशन्रत सदस्र्का रूपमा थप व्र्शक्तहरू राख्न सवकिेछ । 

(र्) कार्व प्रकृनत अिसुार मीतव्र्र्ी ढङ्गले न्रू्ितम संख्र्ामा बैठक र्सी कार्व सम्पन्न गिुवपिेछ । 

 
ख) बैठक भत्ता :  
मन्रीस्तरले अध्र्क्षता गिे बैठकका पदानिकारीलाई प्रनत बैठक रु. 2,500।-, संरै्िानिक प्रमखु र्ा 
सशर्र्स्तरले अध्र्क्षता गिे बैठकमा रु. २,०००।-, महािाखा प्रमखु र्ा कार्ावलर् प्रमखुस्तरले अध्र्क्षता गिे 
बैठकमा रु. १,५००।- भन्दा बढी िहिुे गरी बैठक भत्ता प्रदाि गिव सवकिेछ । 

 

2. खाजा/ खािा तथा पररर्हि खर्व सम्बन्िमा : 
खाजा, खािा खर्वका सम्बन्िमा देहार्बमोशजमको कार्व प्रविर्ा पूरा हिुे अर्स्थामा मार उपलब्ि गराउि सवकि े
छ । 

(क) अनतररक्त समर् काम गिुव पिे सम्बन्िमा आिार र कारर् सवहतको वर्र्रर् खलुाई लेखा उत्तरदार्ी 
अनिकृतको पूर्व स्र्ीकृती नलि ुपिेछ । र्स्तो खर्व लेख्दा कम्तीमा २ िण्टा काम गरेको प्रनतरे्दिसवहत 
सम्बशन्ित कार्ावलर् प्रमखुले प्रमाशर्त गरेको हिुपुिेछ ।कार्ावलर् समर् अशिपनछ अनतररक्त समर् काम 
गिुवपिे भएमा देहार् बमोशजमको रकम खाजा / खािा खर्व र्ापत उपलब्ि गराउि सवकिेछ । 

(अ) सार्वजनिक नबदाको ददि भए रु. ५००।- प्रनतददि, 

(आ) कार्ावलर् खलु्िे ददि भए रु. २५०।- प्रनतददि, 

(ख) सार्वजनिक वर्दाको ददिमा कार्ावलर्मा काम गिव आउँदा-जाँदा कार्ावलर्ले सर्ारी सािि उपलब्ि िगराएको 
अर्स्थामा आतेजाते पररर्हि खर्व र्ापत प्रनतददि एकमषु्ट रु. १००।– उपलब्ि गराउि सवकिेछ । 
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३. भ्रमर् खर्व सम्बन्िमा : 
(क) सम्बशन्ित कामको लानग वर्ल्डमा खवटि ुखटाउि ुपदाव र्ा अन्र् कार्ावलर्गत काम गिुव पदाव र्ा कामको 

अिगुमि तथा सपुरररे्क्षर् गिुव पदाव र्ा कमवर्ारी सरुर्ा बढुर्ा भई आउँदा जाँदा निर्मािसुार पाउिे दैनिक 
भत्ता तथा भ्रमर् खर्व सम्बन्िमा प्रदेि भ्रमर् खर्व निर्मार्ली िबिसेम्म िेपाल सरकारको भ्रमर् खर्व 
निर्मार्ली, २०६४ अिसुार गिुवपिेछ ।  

(ख) मन्रीपररषद्का सदस्र् र प्रदेि सभाका सदस्र् तथा पदानिकारी र संरै्िानिक अङ्गका प्रमखु तथा पदानिकारी 
र प्रदेि सरकारका अन्र् पदानिकारीको भ्रमर् खर्व सम्र्न्िमा सम्र्शन्ित पदानिकारी तथा सदस्र्हरुको 
पाररश्रनमक तथा सवुर्िासम्र्न्िी कािूिमा उल्लेख भए बमोशजम हिुेछ । 

(ग) मानथ खण्ड  'ख' का पदानिकारीहरुका स्र्कीर् सशर्र्ालर्मा कार्वरत कमवर्ारीहरुको सन्दभवमा सम्र्शन्ित 
पदानिकारीले स्र्देि नभर भ्रमर् गदाव सम्र्शन्ित पदानिकारीको भ्रमर् अर्निसम्मका लानग मार दैनिक भत्ता 
उपलब्ि हिुछे । तर, र्स प्रकारको भ्रमर् अर्नि सम्र्शन्ित पदानिकारीको सेर्ा सवुर्िासम्र्न्िी ऐिमा 
तोवकएको भएमा सोही अर्निसम्मका लानग मार हिुेछ । 

(ि) मानथ खण्ड 'ख' का पदानिकारीहरुमध्रे् स्र्देि नभर भ्रमर् गदाव मखु्र्मन्रीको हकमा पदानिकारी र्ाहेक 
बढीमा ५ जिा र प्रदेि सभाका सभामखु र मन्रीहरुको हकमा काठमाण्डौ उपत्र्काको हकमा पदानिकारी 
बाहेक बढीमा २ जिा र अन्र् क्षरेमा पदानिकारी र्ाहेक बढीमा ४ जिाका लानग दैनिक भत्ता तथा भ्रमर् 
खर्व उपलब्ि हिुेछ । 
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४.सबै प्रकारका तानलम, गोवि, सेनमिार, कार्विाला सञ्चालिसम्बन्िी खर्वको मापदण्ड सम्बन्िमा: 
तानलम, गोवि र सेनमिार लगार्तमा देहार्बमोशजमको मापदण्डलाई आिार नलई खर्व गिुव पिेछ । सोदेशख बाहेकका वर्षर्हरू र उशल्लशखत दरभन्दा अनिक दरमा 
खर्व गिुवपरेमा आनथवक मानमला तथा र्ोजिा मन्रालर्को पूर्व स्र्ीकृनत नलएर मार खर्व गिुव पिेछ। 

नस.
िं. 

प्रर्ोजि/ वर्र्रर्          दर स्पष्टीकरर्/कैवर्र्त 

प्रदेिस्तर शजल्ला 
तथा 

स्थािीर्स्त
र 

 

१  तानलम केन्र/प्रनतिािहरूद्वारा सञ्चालि गररि े
तानलम गोवि, सेनमिार, सम्मेलि, कार्विालाको 
कार्वपर प्रस्ततुकताव पाररश्रनमक (प्रनत सर)  

अनिकृतस्तर 

क) बावहरी प्रस्ततुकताव 
–  कार्वपर र्ापत 

–  प्रर्र्ि र्ापत 

ख) आन्तररक प्रस्ततुकताव 
– कार्वपर र्ापत 

 

सहार्कस्तर 

क) प्रस्ततुकताव 
–  कार्वपर र्ापत 

–  प्रर्र्ि र्ापत 

ख) आन्तररक प्रस्ततुकताव 
    - प्रर्र्ि/ कार्वपर र्ापत 

 
 
 
 
 
 
 
 

२,०00।– 

१,५00।– 

 
 

२,०००।– 

 
 
 
 

२,000।– 

 1,000।– 

 
 

1,500।- 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

१,५00।– 

१,०00।– 

 
 

१,५00।– 

 
 
 
 

१,500। 

८००।– 

 
 

1,000।- 

 

 कार्वपर कम्तीमा १५००िब्दको हिुपुिेछ।(पारदिवक पािा र्ा प्रस्ततुीकरर् वटपोटको 
र्ोटोकपी कार्वपरमा मान्र् हिुे छैि)। 

 आन्तररक प्रस्ततुकताव भन्नाले सम्बशन्ित निकार् नभरैका पदानिकारी र्ा व्र्शक्त 
सशम्ििपुदवछ। 

 प्रदेि राजिािी बावहरबाट प्रशिक्षक बोलाउि ुपरेमा निजलाई निर्मअिसुार आतेजाते 
र्ातार्ात खर्व र दैनिक भत्ता उपलब्ि गराउि सवकिछे। 
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२ 

 

गोिी, सेनमिार, सम्मेलि, कार्विालाको 
कार्वपरको वटप्पर्ीकताव पाररश्रनमक (प्रनत 
कार्वपर)   

१,०00।– 900।– एउटा कार्वपरमा दईु जिा भन्दा बढी वटप्पर्ीकताव राख्न िनमल्ि।े 

३ सीप वर्कास तानलम 

क) कक्षागत व्र्र्स्थामा (प्रनतकक्षा) 
 कार्वपर/ Handsout र्ापत 

 कक्षा सञ्चालि र्ापत 

ख) आर्निक व्र्र्स्थामा  

(बावहरी श्रोत व्र्शक्तको हकमा ३० कार्व 
ददिसम्म प्रनतददि) 

 मखु्र्प्रशिक्षक 
(प्रनतददिन्रू्ितम२कक्षानलिपुिे) 

 सहार्क प्रशिक्षक (प्रनतददि न्रू्ितम 
२ कक्षा नलिपुिे) 

ग) आर्निक व्र्र्स्थामा  

   (बावहरी श्रोत व्र्शक्तको हकमा ३० कार्व 
ददिभन्दा बढी मानसक) 
–मखु्र् प्रशिक्षक (मानसक न्रू्ितम ६० कक्षा 
नलिपुिे) 
–सहार्क प्रशिक्षक (मानसक न्रू्ितम ६० 
कक्षा नलिपुिे)  

 

 
 
 

1,000।– 

700।– 

 
 
 
 
 

1,400।– 

 
 

1,000।– 

 
 
 
 
 
 

20,000।– 

 
 

15,000।– 

 
 
 

७००।– 

७00।– 

 
 
 
 
 

१,०00।– 

 
 

७00।– 

 
 
 
 
 
 

10,000।– 

 
 

7,000।– 

७ कार्व ददिसम्मको तानलम कक्षागत रूपमा र सोभन्दा बढीको तानलममा आर्निक रूपमा 
श्रोत व्र्शक्तको व्र्र्स्था गिुवपिे ।  

 आर्निक रूपमा स्रोत व्र्शक्तको व्र्र्स्था गदाव एउटा तानलममा दइुजिा (आर्श्र्कताअिसुार 
दरैु् मखु्र् र्ा एकजिा मखु्र् र एकजिा सहार्क) राख्नपुदवछ र सीपस्तर (Skill Level) का 
आिारमा स्थािीर् प्रर्लिसमेतको वर्र्ार गरी उशल्लशखत अनिकतम सीमानभर नतिको 
पाररश्रनमक तोक्िपुदवछ। 

 

 सम्बशन्ित कार्ावलर्ले सञ्चालि गरेको तानलममा सोही कार्ावलर्को स्रोत व्र्शक्त भएको 
अर्स्थामा कक्षा नलए र्ापतको पाररश्रनमक पाउिे छैि तर, कार्वपर र्ापतको रकम 
पाउिेछ। 

 ग्रामीर् पिसु्र्ास््र् कार्वकताव तानलमजस्ता वर्नभन्न वर्षर् वर्ज्ञ (Subject matter specialists) 
आर्श्र्क हिुे तानलममा आर्निक रूपमा स्रोत व्र्शक्तको व्र्र्स्था गरेपनछ पनि आर्श्र्क 
भए जम्मा कक्षाको २० प्रनतितसम्म अनतररक्त स्रोत व्र्शक्तद्वारा कक्षागत रूपमा सञ्चालि 
गराउि सवकिेछ। 

 एउटा कक्षाको अर्नि कम्तीमा १ िण्टा ३० नमिेट हिुपुदवछ। 

 कार्वपर भन्नाले कम्तीमा ७५० िव्दको प्रर्न्ि सम्ििपुदवछ । पारदिवक पािा, 
प्रस्ततुीकरर् वटपोट र्ा प्रस्ततुीकरर्को प्रर्ोजिका लानग तर्ार पाररएको अरु त्र्स्तै 
सामग्रीको छाँर्ाप्रनत कार्वपर हुँदैि। 

 शजल्लास्तरीर् तानलम भन्नाले सदरमकुाम र्ा अन्र्र जहाँ सञ्चालि गररिे भए तापनि 
सहभागीको (आफ्िो िर र्ा सावर्कको बसोबास स्थलबाट दैनिक ओहोर–दोहोर गिव 
िभ्र्ाइिे २० वक.नम. भन्दा बढी भई) आर्ासको व्र्र्स्था गिुवपिे तानलम सम्ििपुदवछ। 
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४ तानलम केन्रहरू बाहेक अन्र् निकार्बाट 
सञ्चानलत सबै प्रकारका तानलमका श्रोत 
व्र्शक्त/ प्रशिक्षकको पाररश्रनमक 
क) अनिकृतस्तरको तानलम 

–कार्वपर /Handsoutर्ापत 

–कक्षा सञ्चालि र्ापत 

ख) सहार्कस्तर/अन्र् तानलम  

–कार्वपर/Handsout र्ापत 

–कक्षा सन्र्ालि र्ापत  

 

 
 
 
 
 

१,५00।– 

१,०००।– 

 
 

1,200।– 

 1,000।– 

 
 
 
 
 

१,०00। 

८00।– 

 
 

8००।– 

700।– 

 

 एउटा कक्षाको अर्नि कम्तीमा १ िण्टा ३० नमिेट हिुपुदवछ। 

 कार्वपर भन्नाले कम्तीमा ७५० िव्दको प्रर्न्ि सम्ििपुदवछ, पारदिवक पािा, प्रस्ततुीकरर् 
वटपोट र्ा प्रस्ततुीकरर्को प्रर्ोजिका लानग तर्ार पाररएको अरु त्र्स्तै सामग्रीको छाँर्ाप्रनत 
कार्वपर हुदैँि। 

 सम्बशन्ित कार्ावलर्ले सञ्चालि गरेको तानलममा सोही कार्ावलर्को स्रोत व्र्शक्त भएको 
अर्स्थामा कक्षा नलए र्ापतको पाररश्रनमक पाइिे छैि तर, कार्वपर र्ापतको रकम 
पाउिेछ। 

 तानलमका सहभागीलाई आफ्िो िर र्ा सावर्कको बसोबास स्थलबाट दैनिक ओहोर–दोहोर 
गिव िभ्र्ाइि े२० वक.नम. भन्दा बढी दूरीबाट सहभागी हिुपुिे भए आर्ासको व्र्र्स्था 
गिुवपिेछ। 

५ गोवि, सेनमिार, सम्मेलि, कार्विाला, तानलम, 

अध्र्र्ि आर्द्घता जस्ता समारोह उदिाटि, 

समापि खाजा/ सहभागीको खाजा/ खािा(प्रनत 
व्र्शक्त प्रनत ददि) 

क) खाजा 
ख) खािा 
 

वर्नभन्न वर्शिष्ट व्र्शक्तहरूलाई र्स्ता समारोहमा 
आमन्रर् गररएको अर्स्थामा र्स्ता सबै 
ब्र्शक्तहरूको खाजा, खािा खर्व बापत बढीमा 
एकमिु रु. 2000।- सम्म खर्व गिव 
सवकिछे। तर वर्शिि ब्र्शक्तहरूको उपशस्थनत 
भएको प्रमाशर्त हिुपुिेछ। 

 
 
 
 
 

200।– 
 

400।–

  
 

 
 
 
 
 

200।– 
 

400।–

  
 

 संर्ोजक, श्रोत व्र्शक्त, प्रनतरे्दक र सहर्ोगी कमवर्ारीलाई समेत उपलब्ि गराइिछे । 

 कार्विम सहभानगहरुलाई खािा समेत खरु्ाउि ुपिे भई सोवह बमोशजम कार्विम स्र्ीकृत 
भएमा मार खािा र्ापतको रकम खर्व गिव सवकिेछ । 

 
 

६ मसलन्द    प्रशिक्षर् कार्वको मसलन्द अन्तगवत बोडवमाकव र, पारदिवक पािा, कार्वपरको छार्ाप्रनत, 
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क) गोिी, सेनमिार, सम्मेलि, कार्विालाका 
लानग 

–  सहभागीका लानग प्रनत सहभागी 
–  प्रशिक्षर् कार्वका लानग (प्रनत कार्विम) 
ख) सीप वर्कास तथा अन्र् तानलम 
कार्विमका लानग 

–सहभागीका लानग (७ कार्व ददिसम्म प्रनत 
सहभागी) 

– सहभागीका लानग (७ कार्व ददि भन्दा बढी 
प्रनत सहभागी) 
– प्रशिक्षर् कार्वका लानग (७ कार्व ददि सम्म 
प्रनत कार्विम) 
– प्रशिक्षर् कार्वका लानग (३० कार्व ददि 
सम्म प्रनत कार्विम) 
–  प्रशिक्षर् कार्वका लानग (३० कार्व ददि 
भन्दा बढी प्रनत कार्विम) 

ग) अध्र्र्ि/अर्लोकि, अध्र्र्ि आर्द्घताका 
लानग 

– सहभागीका लानग (जनतसकैु कार्व ददि 
भएपनि प्रनत सहभागी)  

 
 

१००।– 

२,५००।– 

 
 
 

100।– 

 

१50।– 

 

२,०००।– 

 

२,५००।– 

 
 
 

३,०००।– 

 
 
 
 
 

100।–

  

 
 

१००।– 

२,५००।– 

 
 
 

10०।– 

 

1५0।– 

 

१,५००।– 

 

२,०००।– 

 
 
 

२,५००।– 

 
 
 
 
 

100।–

  

मेटाकाडव, माशस्कङ टेप इत्र्ादद। 

 

७ संर्ोजक भत्ता (अनिकतम १५ कार्व ददिसम्म 
प्रनतददि) 
15 ददिपनछ प्रनतददि 

5००।–

  
25०।– 

४००।– 

 
20०।–

 एक कार्विममा एक जिा संर्ोजकलाई कार्विमको प्रनतरे्दि बिुाएपनछ र दईु जिासम्म 
सहर्ोगीलाई भत्ता ददि सवकिेछ। 
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8 सहर्ोगी भत्ता (अनिकतम १५ कार्व ददिसम्म 
प्रनतददि) 
१५ ददिपनछ प्रनतददि 

१5०।– 
 

75।- 

१5०।– 
 

75।– 

 

 संर्ोजक तानलम अर्निमा वर्दा र्सेमा भत्ता पाउिे छैि र संर्ोजकको काम सहर्ोगीले गरे 
बापत संर्ोजकले पाउिे भत्ता पाउिे छैि। 

९ वर्वर्ि (प्रमार् पर, पािी, सरसर्ाई, तलु 
इत्र्ाददका लानग)  
–७ कार्व ददिसम्म प्रनत कार्विम 

–३० कार्व ददिसम्म प्रनत कार्विम 

–३० कार्व ददिभन्दा बढी प्रनत कार्विम 

 
 
 

२,०००।– 

२,५००।– 

३,०००।– 

 
 
 

१,५००।– 

२,०००।– 

२,५००।– 

 

१० प्रशिक्षाथी आर्ास खर्व  
दैनिक भ्रमर् भत्ता िपाएको खण्डमा खाजा 
खािा खर्व उपलव्ि गराउिे । 

प्रर्नलत 
बजार 
अिसुारको 
भाडा दर 

प्रर्नलत 
बजार 
अिसुारको 
भाडा दर 

 तानलम आर्ोजिा हिुे स्थलमा कुिै सरकारी र्ा गैर सरकारी निकार्को छारार्ास भएमा 
त्र्स्तो निकार्ले तोकेको दरमा छारार्ास प्रर्ोग गिव सवकिे छ तर, अल्पकालीि तानलमका 
लानग होटल र्ा सोही प्रर्ोजिलाई िरभाडामा नलई खर्व लेख्न पाइिे छैि। 

११ तानलम सवुर्िा (तानलम कक्ष तथा भाडामा 
नलिपुिे उपकरर्को भाडा)  

प्रर्नलत 
बजार दर 

प्रर्नलत 
बजार दर 

 

१२
  

तानलम सामग्री (कच्र्ा पदाथव, िमूिा, इन्िि, 

पोकार्न्दीका सामाि, खररद गिुवपिे सािानतिा 
औजार आदद) 

प्रर्नलत 
बजार दर 

प्रर्नलत 
बजार दर 

 

१३
  

र्स्तगुत टेर्ा  3,०००।– 3,०००।–  र्स्तगुत टेर्ा भन्नाले तानलमका सहभागीलाई िर् प्राप्त सीप उपर्ोग कार्वमा अनभप्ररेरत गिव 
सहार्ता स्र्रूप प्रदाि गररिे बस्त ु सम्ििपुदवछ। जस्तै बाख्राको माउ, मौरीको िार, पि ु
स्र्ास््र् परीक्षर् वकटजस्ता र्ीजर्स्त,ु सािि र्ा उपकरर् आदद। 

 स्र्ीकृत कार्विममा र्स्तगुत टेर्ा प्रदाि गिेगरी प्रष्ट व्र्र्स्था िभएकोमा र्स्तगुत टेर्ा ददि 
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नमल्दैि। 

१४ स्थलगत प्रावर्निक परामिवदाताको दैनिक भत्ता 
र भ्रमर् तथा आर्ास खर्व 
क) िेपाल सरकारको कमवर्ारी 
 
 

ख) अन्र्  

  

 
 
 

निर्मािसुार 
दद्वतीर् तहको 
 

५००।–

  
 

 
 
 

निर्मािसुार 
दद्वतीर् 
तहको 
३००।–

  
 

 निर्मािसुार भन्नाले भ्रमर् खर्व निर्मार्ली, २०६४ अिसुार सम्ििपुदवछ। 
 दद्वतीर् तहको भन्नाले भ्रमर् खर्व निर्मार्ली, २०६४ मा उशल्लशखत दद्वतीर् तहको 

सम्ििपुदवछ। 

 पिुअवभ्र्ास कक्षामा एक स्थािमा जनतसकैु समूह भए पनि एक ददिको पाररश्रनमक ददइिेछ। 
समूहमा कम्तीमा तीिजिा हिुपुदवछ र एक ददिमा एक भन्दा बढी पिुवअभ्र्ास कक्षाको 
पाररश्रनमक ददि नमल्दैि। 

 प्रनत तानलम जनत पटक परामिव गररए पनि अनिकतम रु. ३,०००।- र्ा दद्वतीर् तहको 
दरअिसुार हिुे रकममा जिु कम हनु्छ सोमा िबढाई स्थलगत प्रावर्निक परामिव खर्व गिव 
सवकिछे। 

१५ प्रनतरे्दकको पाररश्रनमक 
क) पाररश्रनमक (सम्मेलि, गोिी र कार्विाला) 
– एक ददिको कार्विममा 
– एक ददिभन्दा बढीको कार्विम भए 
अनतररक्त थप 

ख) पाररश्रनमक तानलमका लानग (एकमषु्ट) 

ग) खािा, बस्ि(र्ास खर्व) 

ि) खाजा  

 
 

 

१,०००।– 

५००।– 

 

१,०००।– 

दै.भ्र 
निर्मािसुार 

300।–

  

 
 

 

१,०००।– 

५००।– 

 

१,०००।– 

दै.भ्र 
निर्मािसुार 

300।–

  
 

 प्रनतरे्दकको पाररश्रनमक प्रनतरे्दि बिुाएपनछ मार ददिपुदवछ। प्रनत कार्विम 
रु.३,०००।–भन्दा बढी हिुहुुँदैि। साथै, तानलम संर्ोजक र प्रनतरे्दक एकै व्र्शक्त भएमा 
अनतररक्त पाररश्रनमक र खाजा/खािा खर्व दोहोरो सवुर्िा पाइिे छैि। 
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5.सहभानगता भत्ता  
(क) प्रशिक्षाथी छिौट गरी र्ा िगरी सञ्चालि गररएको जिुसकैु प्रकारको तानलम, गोविका सहभागीहरूलाई 

सहभागी भत्ता उपलव्ि िगराउिे भिी सूर्िा गिुव पिेछ।  

(ख) तर, तानलम, गोिी, कार्विालाको सहभागीलाई सहभागी भत्ता ददिेगरी कार्विममै सहभागीहरूलाई सहभागी 
भत्ता र्ा सहभागीको भ्रमर् खर्व र्ा दरैु् ददिे गरी स्र्ीकृत भएका कार्विमका सहभागीहरूलाई निम्ि 
अिसुारको सहभागी भत्ता र सहभागी भ्रमर् खर्व उपलव्ि गराउि सवकिेछ :  

ि.
सं. 

प्रर्ोजि 

 

दर रकम (रु.) स्पष्टीकरर् 

शजल्ला बावहर शजल्लानभर 

१ दैनिक खािे बस्िे खर्व र्ापत    
(२१ कार्व ददिसम्मको तानलम) 

800।- 800।-  शजल्लास्तरीर् तानलम भन्नाले सदरमकुाम 
र्ा अन्र्र जहाँ सञ्चालि गररिे भए तापनि 
सहभागीको (आफ्िो िर र्ा सावर्कको 
बसोबास स्थलबाट दैनिक ओहोर दोहोर 
गिव िभ्र्ाइिे २० वक.नम. भन्दा बढी 
भई) आर्ासको व्र्र्स्था गिुवपिे तानलम 
सम्ििपुदवछु। 

 एक्काइस ददिभन्दा बढी ददिको भएमा 
मानसकको दामासाहीले हिुे रकम ददिको 
पनि थप गरी पाउिेछ। 

 तानलम अर्निका लानग सहभागी भत्ता 
पाएकोमा दैनिक भत्ता र्ा आर्ास खर्व 
पाउिे छैि। 

 कार्विममा सहभागी हिुे व्र्शक्तले अन्र् 
निकार्बाट दै.भ्र. भत्ता पाउिे भएमा 
सहभागी भत्ता पाउि ेछैि। 

 सात कार्व ददिसम्मको तानलम वर्दाको 
ददिमा पनि लगातार सञ्चालि गिुवपिेछ।  

 २१ कार्व ददिभन्दा बढीको 
तानलम भए खािे बस्ि े खर्व 
र्ापत मानसक 

12,000।- 12,000।- 

 कार्विमको तर्व बाट छारार्ासको 
व्र्र्स्था भएकोमा दैनिक खािा 
खर्व 

400।- 400।- 

 छारार्ासको व्र्र्स्था भएकोमा 
१ मवहिा भन्दा बढी अर्निको 
भए खािा खर्व र्ापत मानसक 

12,000।- 
 

12,000।- 

 कार्विमको तर्व बाट खाजा तथा 
खािाको व्र्र्स्था भएको तर 
आर्ासको व्र्र्स्था िभएकोमा 

दैनिक भ्रमर् 
भत्ताको २५% 

 

   
दैनिक भ्रमर् भत्ता पाउिे गरी शजल्ला बावहरबाट कार्विममा बोलार्ट भई सहभागी हिुेहरूलाई सहभानग भत्ता 
ददि नमल्दैि। 
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6.सहभागीको भ्रमर् खर्व 
 

सहभागीको आते जाते खर्वको सम्बन्िमा सार्वजनिक र्ातार्ात र्ल्िे स्थािमा (बस) र्ापतको न्रू्ितम भाडा 
पाउिे। सार्वजनिक र्ातार्ात िर्ल्िे स्थािमा आतेजाते गरी प्रनत ददि रु. १०० का दरले भ्रमर् खर्व 
उपलब्ि गराउिे । 

 

7.ईन्िि सवुर्िा   

 

७.१ सर्ारी सािि सवुर्िा पाउिे देहार्का पदानिकारीहरूलाई देहार्अिसुारको इन्िि सवुर्िा उपलब्ि 
गराउि सवकिेछ: 

(क) सर्ारी सवुर्िा पाउिकेो लानग ईन्िि खर्व 
सवुर्िा पाउि ेपदानिकारी मानसक पेट्रोल/नडजल 

(नलटरमा) 
रैमानसक मोवर्ल र बे्रक आर्ल 

(नलटरमा) 
मन्री/प्रदेि सभाका पदानिकारी/ संरै्िानिक 
पदानिकारी 

प्रदेि कािूिबमोशजम प्रदेि कािूिबमोशजम 

प्रमखु सशर्र् १२५ सर्ारी साििको प्रकृनत अिसुार 

आर्श्र्क हिुे पररमार्मा 
सशर्र् 100 सर्ारी साििको प्रकृनत अिसुार 

आर्श्र्क हिुे पररमार्मा 
महािाखा प्रमखु/वर्भागीर् प्रमखु/कार्ावलर् 
प्रमखु (सर्ारी सािि उपलब्ि भएमा मार ) 

70 सर्ारी साििको प्रकृनत अिसुार 

आर्श्र्क हिुे पररमार्मा 
(ख) प्रदेि स्तरका कार्ावलर् प्रर्ोजिका सर्ारी सािि 

दरर्न्दी संख्र्ा पलुमा सर्ारी 
सािि राख्न 

पाइि े

नडजल 
मानसक नल. 

पेट्रोल 
मानसक 
नल. 

मोवर्ल र बे्रक 
आर्ल नल. प्रनत ३ 

मवहिा 
सवुर्िा पाउि े पदानिकारी बाहेक  
३० जिा कमवर्ारी दरर्न्दी भएकोमा 

2 100 75 5 

थप 3० मा  1 100 75 5 
त्र्सपनछको थप प्रनत 3० दरबन्दीका 
लानग  

1 100 75 5 

(ग) प्रनत मोटरसाइकल मानसक 10 नलटर पेट्रोल र प्रनत ३ मवहिामा १ नल. मोनबल । 

7.2  सशर्र् र अन्र् पदानिकारीहरु समेत प्रदेि सरकारको कामको नसलनसलामा प्रदेि मकुाम बावहर 
जािपुिे भएमा जिु कार्विममा जाि ुपिे सोही कार्विमबाट इन्िि उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

7.3 मशन्रपररषद्का सदस्र्हरु र प्रदेि सभाका पदानिकारीहरुलाई प्रदेि कािूि र्मोशजम इन्िि सवुर्िा  
उपलब्ि गराएपनछ दोहोरो पिेगरी पिु: इन्िि सवुर्िा उपलब्ि हिुेछैि । तर, कुिै कार्विममा 
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प्रदेि सरकारको कामको नसलनसलामा प्रदेि मकुाम बावहर जािपुिे भएमा आर्श्र्क पररमार्मा थप 
इन्िि उपलब्ि गराउि सवकिेछ ।प्रदेिको काििुबाट तोवकएको मन्रीको सवुर्िा मखु्र्मन्री तथा 
मशन्रपररषदको कार्ावलर्ले उपलब्ि गराउिे छ । 

७.४  इन्िि सवुर्िा उपलब्ि गराउँदा पदानिकारी तथा कमवर्ारीले प्रर्ोग गरेको सर्ारी सािि िम्र्र 
उल्लेख गरी उपलब्ि गराईिेछ । र्स प्रकारको सर्ारी साििको लगत अद्यार्निक भएको   
हिुपुिेछ । 

७.५  इन्िि सवुर्िा प्रर्ोजिाथव सर्ारी सािि र प्रर्ोगकतावको लगत सम्र्शन्ित कार्ावलर्ले राखी अद्यार्निक 
गिुवपिेछ । 

७.६ स्र्कीर् सशर्र्ालर्का कमवर्ारीहरुले निजको पद/स्तर अिसुार समाि तह/शे्रर्ीको निजामती 
कमवर्ारीले पाउिे बराबर इन्िि सवुर्िा प्राप्त गिेछि ्।उक्त सवुर्िा सम्र्शन्ित मन्रालर्बाट उपलब्ि 
गराइिेछ । 

७.७   मापदण्ड भन्दा र्ढी इन्िि आर्श्र्क भएमा कार्ावलर्ले कार्ावलर्को वर्निर्ोशजत बजेटको सीमा नभर 
रहीआर्श्र्क पषु्टर्ाईहरुका आिारमा अनिकार प्राप्त अनिकारीको स्र्ीकृनतमा उपलव्ि गराउि 
सक्िेछ ।  

 

8.लेख रर्िा पाररश्रनमक  

लेख रर्िा समावर्ष्ट गरी पनरका प्रकािि गिे निकार्ले लेख रर्िा र्ापतको पाररश्रनमक, कम्प्रू्टर सेवटङ, 

नडजाइनिङ र टाइवपङ, ििुाििुी तथा सम्पादक मण्डलका सदस्र्हरूलाई पाररश्रनमक भकु्तािी गदाव 
देहार्अिसुारको मापदण्डका आिारमा रकम भकु्तािी गिुवपिेछ : 
नस.िं. वर्र्रर् दर 
१. लेखकलाई पाररश्रनमक प्रनत लेख रष्टव्र्मा ददईएको शे्रर्ी अिसुार रु. २000।- देशख 

4500।- सम्म (सम्पादक मण्डलको निर्वर्ािसुार) 
२. कम्प्रू्टर सेवटङ, नडजाइनिङ र टाइप 

समेतका लानग प्रनत अंक 
२५00।- 

३. सम्पादक मण्डलका सदस्र्हरूलाई प्रनत 
सदस्र् प्रनत रर्िा सम्पादि र्ापत    
(अनिकतम ५ जिा) 

२००।- 
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9.सरकारी सर्ारी सािि खररद सम्बन्िी मापदण्ड  
सर्ारी सािि सवुर्िा प्राप्त गिे र्ा उपलब्ि गराउि ुपिे पदानिकारी तथा कमवर्ारीलाई देहार् बमोशजम सर्ारी 
सािि उपलब्ि गराउि सवकिेछ । 

(क)सर्ारी साििको सवुर्िा प्राप्त गिे पदानिकारी/कमवर्ारी र सर्ारी साििको प्रकार तथा मूल्र् : 
पदानिकारी/कमवर्ारी                                    मूल्र्/प्रकार 
मखु्र्मन्री                                    रु. १ करोड सम्मको शजप  

सभामखु,उपसभामखु,मन्री र मन्रीस्तर तथा प्रमखु सशर्र्    रु. ७५ लाख सम्मको शजप  

सशर्र्                              रु. ६० लाख सम्मको शजप  

महािाखा प्रमखु/कार्ावलर् प्रमखु         रु. ४५ लाखसम्म शजप/कार 
अन्र्मोटरसाइकल १६० नस.नस.सम्म 

स्कूटर १10 नस.नस.सम्म  
 

(ख) प्रर्नलत कािूि बमोशजम सर्ारी सािि उपलब्ि गराउिपुिे पदानिकारी, प्रमखु सशर्र् र सशर्र् र्ाहेक 
अन्र् कमवर्ारीको हकमा कार्व प्रकृनत, शजम्मेर्ारी र आर्श्र्कताका आिारमा पूलमा सर्ारी सािि राखी 
प्रर्ोग गिे व्र्र्स्था नमलाउिपुिेछ । 

(ग) हस्तान्तररत सर्ारी सािि सम्र्न्िमा : वर्नभन्न निकार्बाट प्रदेिमा प्राप्त हिु आएका सर्ारी साििहरु 
प्रदेि शस्थत वर्नभन्न मन्रालर् एर्म ् निकार्मा हस्तान्तरर् भई दाशखला हिु आएकोमा त्र्स्ता सर्ारी 
सािि जिु निकार्मा हस्तान्तरर् भई आएको हो सोही निकार्ले आफ्िो शजन्सी आम्दािीमा निर्मािसुार 
लगत कसी आम्दािी जिाई त्र्स्तो दाशखला प्रनतरे्दि सम्बशन्ित सर्ारी सािि तथा हस्तान्तरर् र्ाराम 
पठाउि ेनिकार्मा पठाउि ुपिेछ। त्र्स्तो दाशखला प्रनतरे्दि प्राप्त भइसकेपनछ मार हस्तान्तरर् र्ाराम 
पठाउिे निकार्ले आफ्िो अनभलेख प्रमाशर्त गराई लगत कट्टा गिुवपिेछ ।आफ्िो निकार्मा रहेका 
सर्ारी साििहरु आर्श्र्कता अिसुार ममवत गरी सञ् र्ालि तथा व्र्र्स्थापि गिे शजम्मेर्ारी सम्बशन्ित 
निकार्को रहिेछ । 

(ि) जिुसकैु सरकारी सर्ारी साििमा सरकारी िम्र्र प्लेट राख् ि ुपिेछ। निजी िम्र्र प्लेट राखी सरकारी 
सर्ारी सािि प्रर्ोग गिव पाईिे छैि।  
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10. सेर्ा करार तथा परामिव सेर्ा सम्र्न्िी मापदण्ड : 
(क) मौजदुा जििशक्तबाट कुिै कामहरु सम्पादि हिु िसक्ि ेअर्स्था भएमा मार सेर्ा करार र्ा परामिव 

सेर्ा नलिपुिेछ ।र्स्ता सेर्ा नलँदा सार्वजनिक खररद ऐि निर्मार्लीको पररनिनभर रही सेर्ा नलि 
सवकिछे ।तर कुिै खास काम गिव उच्र्स्तरको वर्िषेज्ञता भएको परामिवदाता छोटो समर्का लानग 
आर्श्र्क परेमा र्ा परामिवदाता निर्कु्त गिे समर् न्रू्ि भएमा र्ा उक्त कार्व सम्पन्न गिव नसनमत 
परामिवदाता मार र्ोग्र् भएमा र्ा परामिवदाताको छिौट गिव िेरै समर् लाग्ि ेभई समर् अपर्ावप्त भएमा 
कुिै परामिवदातालाई वर्िेषज्ञता र र्ोग्र्ताको आिारमा निर्कु्त गिव सवकिेछ । 

(ख) सेर्ा करार सम्िौतामार्व त काम नलँदा त्र्स्तो जििशक्तसँग ितव उल्लेख गरी सम्िौता गरी काममा 
लगाउि े रनिजहरुले पाउि े अन्र् सेर्ा सवुर्िाहरुका सम्बन्िमा प्रदेि सरकारको छुटै्ट निर्मार्ली 
िबिेसम्म संिीर् सरकारको काििुी व्र्र्स्था अिसुार कार्ावन्र्र्ि गिुवपिेछ । 

(ग) कम्प्र्टुर अपरेटर, सर्ारी र्ालक र कार्ावलर् सहर्ोगीले गिुवपिे जस्ता कामहरु गिव स्र्ीकृत दरबन्दी 
तथा अशख्तर्ारी नभर रही प्रर्नलत न्रू्ितम ्स्केलभन्दा बढी िहिुे गरी सार्वजनिक खररद निर्मार्लीको 
निर्म ९५ अिसुार गिुवपिेछ । 

(ि) परामिवदाताले प्राप्त गिे सेर्ा सवुर्िाका सम्बन्िमा प्रदेि सरकारले मापदण्ड िबिाएसम्म संिीर् 
सरकारका स्र्ीकृत Standards Norms of Specifications तथा मापदण्ड अिसुार हिुछे । प्रदेि स्तरमा 
र्स्तो मापदण्ड तर्ार गिुवपदाव सार्वजनिक खररद अिगुमि कार्ावलर्को कुिै नििावररत मापदण्ड भए सोसँग 
तादात्म्र्ता(Compatible) हिुगेरी मापदण्ड तथा कार्ववर्नि तर्ार गिे र प्रावर्निक वर्षर्को हकमा 
भौनतक पूर्ाविार वर्कास मन्रालर्तथा आनथवक तथा र्ोजिा सम्र्न्िी वर्षर्मा आनथवक मानमला तथा 
र्ोजिा मन्रालर्कोसहमनत नलई त्र्स्तो कार्ववर्नि तथा मापदण्ड लागू गिुवपिेछ । वर्षर्वर्ज्ञहरुको 
पाररश्रनमक सम्र्न्िमा प्रदेिस्तरको मापदण्ड (Norms) स्र्ीकृत िभएसम्म संिीर् र्ा प्रादेशिक 
सरकारका कुिै निकार् र्ा स्र्ीकृती प्राप्त पेिागत संि/संस्थाबाट स्र्ीकृत दररेटका आिारमा सम्र्शन्ित 
मन्रालर्को सशर्र्स्तरीर् निर्वर्बाट स्र्ीकृत गराई लागत अिमुाि तर्ार गरी परामिव सेर्ा प्राप्त गिव 
सवकिछे । 

(ङ) सामान्र्तर्ा वर्कास आर्ोजिाहरुको हकमा स्थार्ी कमवर्ारीहरुलाई काममा लगाउि ुपिेछ । स्थार्ी 
कमवर्ारीहरु प्राप्त गिवसक्ि े अर्स्था िभएमा मार करार सेर्ाबाट काममा लगाउि सवकिेछ ।तर, 
कार्ावलर् प्रमखु, शजन्सी प्रमखु, आनथवक प्रिासि सम्बन्िी काम गिे पदमा करारबाट काममा लगाउि 
सवकिे छैि ।  
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१1.अनतनथ सत्कार : 
 देहार्का पदानिकारीहरूलाई देहार्अिसुारको अनतनथ सत्कार सवुर्िा उपलब्ि गराउि सवकिेछ: 

(क) अनतनथ सत्कार सवुर्िा खर्व  

सवुर्िा पाउि ेपदानिकारी   

अनतनथ सत्कार रकम (मानसकरु.) 
मन्री/प्रदेि सभाका पदानिकारी/ संरै्िानिक 
पदानिकारी 

सम्र्शन्ित प्रदेि कािूिबमोशजम 

प्रमखु सशर्र् ७,०००।- 
सशर्र् 5,000।- 
महािाखा प्रमखु/वर्भागीर् प्रमखु/कार्ावलर् प्रमखु 3,000।- 

 
 
 

1. मशन्रपररषद्का सदस्र्हरु र प्रदेि सभाका पदानिकारीहरुलाई प्रदेि कािूिर्मोशजम अनतनथ सत्कार 
सवुर्िा  उपलब्ि गराएपनछ दोहोरो पिेगरी पिु: अनतनथ सत्कार सवुर्िा उपलब्ि हिुे छैि । तर 
मखु्र्मन्री र मन्रीहरुको िीशज सशर्र्ालर्को हकमा वर्निर्ोशजत र्जेटको पररनि नभर रही िमि रु. 
८०००।– र  रु. ७०००।– सम्म अनतनथ सत्कार सवुर्िा उपलब्ि गराउि सवकिेछ । 

२.  सशर्र् र अन्र् कमवर्ारीहरुले मापदण्ड बमोशजमको रकम भकु्तािी पाउिे िभई अनतनथ सत्कार र्ापत 
 भएको खर्वको बील सो सीमा नभर रही भकु्तािी गिव सवकिेछ । 

३.  कुिै स्पष्ट तोवकएको कार्विममा र्ाहेक अन्र् कुिै कार्विममा प्रदेिमा आगमि हिुे वर्शिष्ट 
अनतनथहरुलाई प्रदेि सरकारको तर्व र्ाट सत्कार गिुवपिे भएमा एकपटकमा र्ील बमोशजम अनिकतम 
रु.३०,०००।– (तीस हजार) सम्मको खर्व मखु्र्मन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ावलर्को सशर्र्ले 
वर्निर्ोशजत बजेटबाट खर्व गिव सक्िछे । वर्िेष पररशस्थनत परी सो भन्दा बढी रकम गिुवपिे भएमा 
कारर् र पषु्ट्याई सवहत सहमनतका लानग आनथवक मानमला तथा र्ोजिा मन्रालर्मा लेशख पठाउि ु
पिेछ ।र्सरी सहमनत प्राप्त भएमा उल्लेशखत अनिकारीले सहमनत बमोशजमको रकम खर्व गिव   
सक्िेछ । 

 

१२. पाररश्रनमक तथा सवुर्िा भकु्तािीसम्र्न्िी व्र्र्स्था : 
 मखु्र्मन्री तथा मन्रीहरुको काििु बमोशजम पाउिे पाररश्रनमक तथा सवुर्िा मखु्र्मन्री तथा 
 मशन्रपररषद्को कार्ावलर्बाट र प्रदेि सभाका पदानिकारी तथा सदस्र्को पाररश्रनमक तथा सवुर्िा 
 प्रदेि सभा सशर्र्ालर्बाट हिुेछ । उल्लेशखत सरै् सवुर्िाहरु बैक खातामार्व त भकु्तािी हिुेछ । 
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पररच्छेद -३ 

कार्ववर्नि 

१3.आनथवक कार्ववर्नि : 
क) कार्विम सञ्चालि गिे, निकासा नलिे, खर्व गिे, अनभलेख राख्न,े प्रनतरे्दि गिे, आन्तररक र अशन्तम 

लेखापरीक्षर् गिे, रे्रुज ु र्छर्ौट गिे, बरबिुारथ गिे, िगदी शजन्सी शजम्मा नलिे भ्रमर् गिे 
लगार्तको व्र्र्स्था प्रदेि सरकारको आनथवक कार्ववर्नि निर्मार्ली िबिेसम्म संिीर् सरकारकै 
आनथवक कार्ववर्नि निर्मार्ली तथा अन्र् प्रर्नलत कािूि एर्म ्प्रार्िाि अिसुार गिुवपिेछ । 

ख) खर्व गिे अनिकारीहरुको के्षरानिकारका सम्र्न्िमा प्रदेि सरकारले ऐि कािूि बिाई क्षरेानिकार 
स्पष्ट िगरेसम्म अशख्तर्ारी तथा स्र्ीकृत कार्विम अिसुार कार्व सम्पादि तथा खररद व्र्र्स्थापि 
गिे कार्व गदाव प्रदेि सरकारको सार्वजनिक खररद ऐि तथा निर्मार्ली िबिेसम्म संिीर् 
सरकारको प्रर्नलत खररद ऐि निर्म अिसुार गिुवपिेछ । 

14. कशन्टन्जेन्सी रकम सम्र्न्िमा : 
क) सार्वजनिक खररदमा कशन्टन्जेन्सी रकम नििावरर् गिुवपदाव आर्श्र्कता र नमतव्र्वर्ताको नसिान्तलाई 

ध्र्ािमा राखी आर्श्र्कता अिसुार १ प्रनतितदेशख ५ प्रनतितसम्म कशन्टन्जेन्सी रकम छुयाउि 
सवकिछे । कुिै कामका लानग कशन्टन्जेन्सी रकम आर्श्र्कता िपिे भएमा कशन्टन्जेन्सी रकम 
छुयाउि ुहुँदैि । 

ख)  सकेसम्म र्ालू तथा प्रिासनिक खर्वमा सम्र्शन्ित खर्व िीषवकमा िै रकम वर्निर्ोजि गिुवपिेछ । 
त्र्स्तो खर्व िीषवकमा वर्निर्ोशजत रकमले िपगु हिुे भएमा मार खररद कार्वसँग प्रत्र्क्ष सम्बशन्ित 
हिुे कार्वमा कशन्टन्जेन्सी रकमबाट खर्व गिव सवकिेछ । 

ग)  कशन्टन्जेन्सी रकम छुयाउँदा सार्वजनिक खररद ऐि तथा निर्मार्ली अिसुार र्कव र्ाजव, स्टार् खर्व 
र अन्र् सािानतिा खर्वमा समेत लागत अिमुाि तर्ार गदाव िै प्रष्ट खलुाई अनिकार प्राप्त 
अनिकारीबाट स्र्ीकृत गराउिपुिेछ । 

 

15.शजन्सी व्र्र्स्थापि सम्र्न्िमा : 
प्रदेिको आनथवक कार्ववर्नि ऐि अिसुार शजन्सी व्र्र्स्थापि गिुवपिेछ । ऐि अिसुार निर्मार्ली तथा 
निदेशिकाहरु िबिसेम्म संिीर् सरकारको प्रर्नलत काििु बमोशजम गिुवपिेछ । र्सरी शजन्सी व्र्र्स्थापि 
गदाव प्रर्नलत म.ले.प.र्ा.िं. ४५ देशख ५७ सम्मका ढारँ्ा प्रर्ोग गरी व्र्र्स्थापि गिुवपिेछ । 

16अन्र् कार्ववर्नि : 
प्रदेि आनथवक प्रिासिको सन्दभवमा मानथ उल्लेख भएदेशख बाहेक अन्र् कुिै वर्षर् कार्ावन्र्र्ि गिे सन्दभवमा 
प्रदेि आनथवक कार्ववर्नि ऐि, निर्मार्ली, निदेशिकामा अलग्गै उल्लेख भएकोमा सोही बमोशजम र उल्लेख 
िभएको वर्षर्मा संिीर् आनथवक कार्ववर्नि सम्बन्िी ऐि, निर्मार्ली, निदेशिका र कार्ववर्निमा उल्लेख भएका 
कार्व प्रकृर्ा र कार्ववर्नि अर्लम्बि गिुवपिेछ । र्स निदेशिकामा उल्लेख भएका कुराहरु कार्ावन्र्र्ि गिव 
कुिै दद्ववर्िा उत्पन्न भएमा आनथवक मानमला तथा र्ोजिा मन्रालर्को निर्वर्ािसुार हिुेछ । आनथवक दावर्त्र् 
नसजविा हिुे कुिै पनि वर्षर्मा कार्ववर्नि तजुवमा गिुवपदाव आनथवक मानमला तथा र्ोजिा मन्रालर्को पूर्वस्र्ीकृनत 
नलि ुपदवछ । 
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पररच्छेद -४ 
खर्व मीतव्र्वर्ता र प्रभार्काररतासम्र्न्िी मागवदिवि : 

 

17. तलब भत्ता र पाररश्रनमक 

क) सम्र्शन्ित निकार्को कार्वके्षरनभर पिे निर्नमत प्रकृनतको काम गरे र्ापत तलब बाहेकको अन्र् 
थप सवुर्िा एर्म ्अनतररक्त भत्ता नलि पाईिेछैि । 

ख) सम्र्शन्ित प्रदेि लेखा निर्न्रक कार्ावलर्बाट तलबी प्रनतरे्दि पाररत िगराई तलब भत्ता खर्व लेख्न 
पाईिेछैि । तलबी प्रनतरे्दि पाररत िभएको रकम खर्व लेख्न ेपदानिकारीबाट असलु गररिेछ । 

ग) दैनिक काम बाहेक अनिर्ार्व रुपमा थप काम गिुवपिे अर्स्थामा थप कामको वर्र्रर् र कारर् 
सवहत अनिकार प्राप्त अनिकारीको पूर्व स्र्ीकृनत नलएर मार त्र्स्तो काम लगाउिे र सो र्ापत 
तोवकएको सवुर्िा खर्व लेख्दा कार्वसम्पन्न भएको प्रगनत वर्र्रर् समेत पेि गिुवपिेछ । 

 

18. पािी, नबजलुी, टेनलर्ोि 
 

क) पािी तथा नबजलुीको र्हुार्ट रोक्ि काम िपरेको समर्मा सरै् 
मन्रालर्/आर्ोग/सशर्र्ालर्/सनमनत/कार्ावलर्हरुमा वर्द्यतुीर् उपकरर्हरु कम्प्रू्टर, र्ोटोकपी 
मेिीि, एअर कशन्डसिर, वहटर, पंखा, बत्ती तथा िारा अनिर्ार्व रुपमा र्न्द गिव कार्ावलर् प्रमखुले 
कुिै कमवर्ारीलाई शजम्मेर्ारी तोवकददिपुिेछ । र्सरी शजम्मेर्ारी ितोवकएको अर्स्थामा खर्वको 
शजम्मेर्ारी स्र्र्म ्कार्ावलर् प्रमखुले िैनलिपुिेछ । 

ख) पािी, नबजलुी, टेनलर्ोिको महसलु नमटर ररडीङ्ग पनछ तोवकएको समर्मा िै भकु्तािी गदाव रररे्ट 
(छुट) पाउिे हकमा र्स्तो भकु्तािी समर्मा िै गरी जररर्ािा िनतिे र निर्मािसुारको छुट सवुर्िा 
नलिे व्र्र्स्था नमलाउि ुपिेछ । 

ग) पािी, नबजलुी र टेनलर्ोि नमतव्र्र्ी ढंगले प्रर्ोग िगरी वर्निर्ोशजत बजेटभन्दा बढी खर्व भई 
बक्र्ौता रहेमा र्ा समर्मा महसलु िनतरी जररर्ािा नतिुव परेमा कार्ावलर् प्रमखु तथा लेखा प्रमखु िै 
शजम्मेर्ार हिुछे । 

 

19. तानलम,गोिी,सेनमिार 
 

क) तानलम कार्विमहरु दोहोरो िपिे गरी स्थािीर् र्ा संिीर् सरकारका शजल्लाशस्थत कार्ावलर्हरुसँग 
समन्र्र् गरी सञ्चालि गिुव पिेछ । 

ख) तानलम, प्रशिक्षर्, गोिी, सेमीिार, अन्तरविर्ा जस्ता कार्विमहरु सञ्चालि गदाव उपलब्ि भएसम्म 
सरकारी तानलम हलहरुमा सञ्चालि गिुवपिेछ । 
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20. इन्िि र सर्ारी सािि 

 

क) सर्ारी साििको सवुर्िा प्राप्त गिे अनिकार प्राप्त पदानिकारीलाई कािूि र्ा प्रदेि सरकारले तोकेको 
अर्स्थामा र्ाहेक एक भन्दा बढी सर्ारी सािि उपलब्ि गराइिे छैि । एउटै व्र्शक्तलाई एक 
भन्दा बढी सर्ारी सािि उपलब्ि गराएमा उपलब्ि गराउिे व्र्शक्त र प्राप्तकताव दरैु्लाई शजम्मेर्ार 
बिाई कारर्ाही गररिेछ । 

ख) मखु्र्मन्री, सभामखु, उपसभामखु र मन्री र्ाहेक सार्वजनिक वर्दाका ददिहरुमा सरकारी सर्ारी 
सािि र्लाउि ु परेमा सम्र्शन्ित मन्रालर्को सशर्र्स्तरको पदानिकारीको नलशखत अिमुनत पर 
नलएर मार प्रर्ोग गिुवपिेछ । र्स वर्पररत सरकारी सर्ारी सािि प्रर्ोग गिेलाई ट्रावर्क प्रहरीले 
कब्जामा नलई सम्र्शन्ित निकार्मा कारर्ाहीका लानग पठाउि ेव्र्र्स्था गररिेछ । 

ग) आफ्िो कार्ावलर्को िाममा दताव भएका सर्ारी सािि बाहेक अन्र् कुिै पनि सर्ारी साििमा 
सरकारी खर्वको इन्िि प्रर्ोग गिव पाइिेछैि । र्स्तो रकम भकु्तािी भएको पाईएमा भकु्तािी 
ददिेबाट असलु उपर गररिछे । तर, कुिै कमवर्ारीको आफ्िो निजी सर्ारी सािि कार्ावलर् 
प्रर्ोजिमा प्रर्ोग गरेमा कार्ावलर् प्रमखुले सो साििको कार्ावलर् प्रर्ोजिमा प्रर्ोग गरेको र्वकि 
गरी सम्र्शन्ित कमवर्ारीको ड्राइनभङ्ग लाइसेन्स र ब्ल ुर्कुको प्रनतनलवप नलई इन्िि सवुर्िा उपलब्ि 
गराउि सक्िछे । 

ि) सर्ारी साििको प्रर्ोग सरकारी कामको लानग मार गिुवपिेछ । प्रत्रे्क सर्ारी साििको प्रर्ोगको 
लगबकु राखी सम्र्शन्ित पदानिकारीले प्रमाशर्त गिुवपिेछ । सर्ारी सािि सवुर्िामा पाउि े
पदानिकारीले कोटानभरको इन्िि प्रर्ोग गरेकोमा बाहेक अशिल्लो मवहिाको लगबकु पेि िगरी 
इन्िि उपलब्ि गराईिेछैि । 

ङ) सर्ारी साििको सवुर्िा प्राप्त गिे पदानिकारीलाई मापदण्ड बमोशजमको सर्ारी र्ालक, इन्िि र 
ममवतको एकमषु्ट रकम उपलब्ि गराइिछे । स्र्ीकृत मापदण्ड बमोशजम र्ाहेक सरकारी सर्ारी 
साििमा निजी िम्र्र प्लेट राख्न ु हदैुि । सार्वजनिक निकार्का पदानिकारीले तोवकएको सवुर्िा 
भन्दा बढी सर्ारी सािि प्रर्ोग गिव पाइिेछैि । कुिै पनि सार्वजनिक पदिारर् गरेको व्र्शक्तले 
कािूि सम्मत बाहेक अगरु्ा पछुर्ा सर्ारी साििको प्रर्ोग गिव पाइिेछैि । 

र्) आफ्िो निकार्को िाममा रहेको र्ा आफ्िो निकार्ले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सर्ारी साििको निर्नमत 
रुपमा सर्ारी सािि कर नतिुवपिेछ । समर्मै सो कर िनतरेका कारर् भकु्ताि गिुवपिे अनतररक्त 
जररर्ािाको शजम्मेर्ारी सम्र्शन्ित शजम्मेर्ार व्र्शक्तले नलिपुिेछ । 

 

२१. सम्पनतको अनभलेख 

 

क) प्रदेि सरकारको िर जग्गा, सर्ारी साििलगार्तका सम्पशत्तहरुको अद्यार्निक अनभलेख राखी 
उपर्ोगको व्र्र्स्था नमलाउि ुपदवछ । 

ख) संिीर् सरकारर्ाट हस्तान्तरर् भएका र प्रदेि सरकारर्ाट निमावर् तथा खररद भएका सार्वजनिक 
सम्पशत्तको दरुुस्त अनभलेख राख्न ेव्र्र्स्था नमलाउि ुपिेछ । 
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22. िरभाडा  

 

क) सरकारी कार्ावलर्का लानग न्रू्ितम आर्श्र्कता भन्दा बढी कोठा र सवुर्िा भएको िर बहालमा 
नलि ुहुदैँि । सरकारी कार्ावलर्हरुले सकेसम्म व्र्ापाररक के्षरमा िर बहालमा िनलि े व्र्र्स्था 
कडाईका साथ पालिा गिुवपिेछ । 

 

23. परामिवदाता 
 

क) वर्षर्गत निकार्मा रहेका जििशक्तको अनिकतम उपर्ोग गरी कार्वसम्पादि गिुवपिेछ । र्ाह्य 
निकार्/संस्था/व्र्शक्तबाट परामिवदाता निर्शुक्त गरी कार्वसम्पादि गराउिे प्रर्ृशत्तलाई निरुत्सावहत 
गररिेछ । 

ख) अत्र्ार्श्र्क कमवर्ारी र्ा परामिवदाता सेर्ा करारमा निर्शुक्त गदाव अनिर्ार्व रुपमा कार्व वर्र्रर् र  
समर्र्ि कार्वर्ोजिा तोकेर मार गिुवपदवछ । र्सरी निर्शुक्त गदाव प्रर्नलत िम ्सव भन्दा बढी 
सवुर्िा ददिेगरी सम्िौता गिव पाईिेछैि । 

 

24. रै्देशिक भ्रमर् 

 

क) प्रदेि सरकारको स्रोतबाट रै्देशिक अर्लोकि तथा अध्र्र्ि भ्रमर् तथा रै्देशिक ऋर्को रकमर्ाट 
रै्देशिक तालीम र अर्लोकि तथा अध्र्र्ि भ्रमर्लाई निरुत्सावहत गररिेछ । वर्देिी राष्ट्र र्ा 
आर्ोजक संस्थाले खर्व व्र्होिे रै्देशिक तानलम, अध्र्र्ि एर्म ् अर्लोकि भ्रमर्मा मिोिर्ि 
भएका पदानिकारीलाई प्रदेि सरकारको तर्व र्ाट पकेट खर्व र बाटो म्र्ाद र्ापतको भ्रमर् भत्ता 
लगार्तको खर्व माग गिव पाइिे छैि। वर्देिशस्थत गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्रर्ाको 
आिारमा प्रदेि सरकारको स्रोत उपर्ोग गरी रै्देशिक भ्रमर्मा भाग नलि पाइिछैेि ।  

ख) सार्वजनिक निकार्का पदानिकारीले रावष्ट्रर् तथा अन्तराववष्ट्रर् गैर सरकारी संस्थाहरुका साथै आर्ोजिा 
सम्र्ि निमावर् व्र्र्सार्ी एर्म ्परामिवदाताको खर्वमा वर्देि भ्रमर् गिव पाइिेछैि । 

 

2५. स्र्देि नभर काज खटाउि े

क) कमवर्ारी काजमा खटाउँदा अत्र्ार्श्र्क र िगई िहिुे कामको लानग मार खटाइिेछ । दैर्ी 
प्रकोप राहत कार्व, स्थलगत तानलम तथा स्र्ास्थ शिवर्र संर्ालि गिव जािे कमवर्ारी र्ाहेक 
काजको अर्नि ७ ददि भन्दा र्ढी हिुे छैि।  कार्वस्थलमा िै िगई कागजातमा मार काज खटाई 
बजेट खर्व गिे उद्देश्र्ले मार काज खटाउि ुहुँदैि ।  शर्ठ्ठीपर परु् र्ाउिे, वर्र्रर्, त्र्ाङ्क तथा 
सिुार् संकलि गिे जस्ता सामान्र् कामका लानग काज खटाउि ु हुँदैि । त्र्सरी खटाइएमा 
खटाउि ेपदानिकारी शजम्मेर्ार हिुेछ । 

 

2६. अन्र् 

 

क) सरकारी प्रर्ोजिका लानग उपलब्ि भए सम्म स्र्देिी र्स्त ुर्ा सेर्ा  खररद गिुवपिेछ । 
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ख) सरकारको र्ावषवक कार्विममा परेका बाहेक कुिै पनि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई 
आनथवक सहार्ता र अिदुाि ददि ुहुदैँि ।स्र्ीकृत कार्विम अिसुार निर्नमत र्ा बजेट वर्निर्ोजि 
भएका कार्विम बाहेकमा सभा सम्मेलि, गोवि, कार्विाला, समारोह, जारा पर्वका लानग र्जेट 
माग गिे तथा स्र्ीकृनत ददि ेगिुव हुँदैि। 

ग) पािी, वर्जलुी, सञ्चार महसलु, िरभाडा, इन्िि, ममवत, स्टेििरी खर्व, भत्ता, तानलम, गोिी, सेर्ा 
िलु्क, भ्रमर् खर्व जस्ता प्रिासनिक खर्वमा अत्र्न्त नमतव्र्वर्ता अपिाउि ु पदवछ । साथै, र्ी 
र्स्तकुो उपर्ोग वकर्ार्ती ढंगले गिुवपिेछ । 

ि)  तलर् भत्ता पाररश्रनमक, वर्जलुी, टेनलर्ोि जस्ता अनिर्ार्व खर्व बाहेक रु. ५० हजार भन्दा  
मानथको खर्व भकु्तािी गिुवअशि रे्र्साईट मार्व त सार्वजनिक गिुवपिेछ । 

 

2७. निदेशिकाको पालिा 
 

क) र्ो निदेशिकाको पालिा गिुव प्रदेि सरकारका सरै् निकार्, संरै्िानिक अङ्ग तथा आर्ोग र सबै 
पदानिकारी तथा कमवर्ारीको कतवव्र् हिुछे ।  

ख) िेपाल सरकार अथव मन्रालर्बाट जारी भएको सार्वजनिक खर्वमा नमतव्र्वर्ता र प्रभार्काररता 
कार्म गिे िीनतगत मागवदिविको पालिा गिुव सरै् मन्रालर्/निकार्को कतवव्र् हिुेछ । 

ग) आन्तररक तथा अशन्तम लेखा परीक्षर् गदाव र्ो निदेशिकाको पालिा भए िभएको परीक्षर् गररिेछ । 

ि) र्स निदेशिकाको पालिा भए, िभएको र्ारेमा सम्बशन्ित निकार्का प्रमखुले २/२ मवहिामा समीक्षा 
गरी सोको प्रनतरे्दि मखु्र्मन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ावलर्लाई ददिपुिेछ । र्स निदेशिकाको 
पालिा गिव कठीिाई भए सो रु्काउि सशर्र्स्तरको निर्वर् गरी आनथवक मानमला तथा र्ोजिा 
मन्रालर्को सहमनतको लानग अिरुोि गिुवपिेछ । 


