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रुपा गाउँपालिका कास्की 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको राजपत्र 

गाउँ कार्चपालिकाको कार्ाचिर्बाट प्रकाशशत 
खण्डः        संखर्ाः                                     लमलतः २०७७/०५/१९ 

भाग - २ 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको खर्चको मापदण्ड,२०७७  

रुपा गाउँपालिका कास्कीिार्च उपिब्ध साधन र स्रोतको अलधकतम उपर्ोग गरी स्रोत 
व्र्वस्थापनमा पारदशशचता, लमतव्र्यर्ता एवम ्प्रभावकाररता अपनार्च आलथचक अनशुासन कार्म गनच 
वाञ्छनीर् भएकोिे रूपा गउँपालिका कास्कीको प्रशासकीर् कार्चयवलध (लनर्लमत गने) ऐन, 
२०७५ को दफा ४ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी लमलत २०७७।०५।१९ को गाउँ 
कार्चपालिकाको बैठकबाट यर् लनर्महरु शस्वकृत गरी िाग ुगररएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाम र प्रारभभः (१) र्स मापदण्डको नाम "रुपा गाउँपालिका कास्कीको खर्चको 
मापदण्ड, २०७७" रहेको छ । 

(२) र्ो मापदण्ड तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ । 

२. पररभाषाः यवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथच निागेमा र्स मापदण्डमा,  
(क) "अध्र्ि" भन्नािे गाउँपालिका अध्र्ििार्च सभझन ुपदचछ । 

(ख) "उपाध्र्ि" भन्नािे गाउँपालिका उपाध्र्ि सभझन ुपदचछ । 

(ग) "कार्ाचिर् प्रमखु" भन्नािे राजपत्रायित अलधकृत स्तरको गाउँपालिका वा अन्तगचतका 
कार्ाचिर्को प्रमखु सभझन ुपदचछ । 

(घ) "कार्चपालिका सदस्र्" भन्नािे गाउँपालिकाका कार्चपालिका सदस्र्िार् सभझन ुपदचछ । 



 

 

 

2 रूपा गाउँपालिका कास्कीको खर्चको मापदण्ड २०७७ 

(ङ) "गाउँपालिका" भन्नािे रुपा गाउँपालिका कास्कीिार्च सभझन ुपदचछ । 

(र्) "लबषर्गत शाखा प्रमखु" भन्नािे गाउँपालिका मातहत रहने लबषर्गत शाखा प्रमखु र सो 
शब्दिे सो कार्च गनच तोकीएको व्र्क्ती समेतिार् सभझन ुपदचछ । 

(छ) "वडाअध्र्ि" भन्नािे गाउँपालिकाका वडाअध्र्ििार् सभझन ुपदचछ । 

(ज) "सदस्र्" भन्नािे गाउँसभा सदस्र्िाई सभझन ुपदचछ । 

(झ) "सवारी साधन" भन्नािे र्ारपाङ्ग्र े हेवी तथा हिकुा सवारी साधन, दईुपाङ्ग्र े
मोटरसार्कि, स्कुटर र मोपेड समेत सभझन ुपदचछ । 

 

पररच्छेद २ 

खर्चको मापदण्ड 

प्रर्लित कानूनमा खर्चको लनशचर्त मापदण्ड नतोयकएको अवस्थामा खर्चको मापदण्ड देहार् 
बमोशजम हनुेछः 
३. बैठक भत्ता सभवन्धमाः बैठक भत्ता ददने आधारहरू लनभनानसुार हनुेछनः 

१)  बैठक सावचजलनक लबदाका ददन वा कार्ाचिर् समर् अशघ वा पलछ बसेको 
हनुपुनेछ। 

२)  स्पष्ठ यवषर्वस्त,ु कार्चर्ोजना यवनाको बैठकमा भत्ता प्रदान गररने छैन । 

३)  कानून तथा कुनै लनर्चर् एवम ्आदेशबाट गदठत सलमलत वा कार्चदिको बैठकका 
िालग मात्र भत्ता प्रदान गररनेछ । 

४)  बैठकमा सहार्क कमचर्ारी एक जना र सहर्ोगी कमचर्ारी एक जनाका साथै 
यवशेषज्ञ  सेवा आवश्र्क परेको अवस्थामा बढीमा पाँर् जना यवशेषज्ञका रुपमा 
आमशन्त्रत सदस्र्का रूपमा थप व्र्शक्तहरू राख्न सयकनेछ । 

५)  कार्च प्रकृलत अनसुार लमतव्र्र्ी ढङ्गिे न्रू्नतम संखर्ामा बैठक वसी कार्च सभपन्न 
गनुचपनेछ। 

६) नेपाि सरकारको राजपत्रायित ततृीर् शे्रर्ी भन्दा मालथल्िो शे्रर्ीको अलधकृतस्तरको 
कमचर्ारीको अध्र्ितामा बस्ने बैठकमा प्रलत बैठक रु १५०० का दरिे, अध्र्ि, 
उपाध्र्ि वा कार्ाचिर् प्रमखुिे अध्र्िता गने बैठकका पदालधकारीिार्च प्रलत बैठक 
रू १००० का दरिे र वडाअध्र्ि तथा यवषर्गत शाखा प्रमखुस्तरिे अध्र्िता गने 
बैठकमा रू ५०० का दरिे भन्दा बढी नहनुे गरी बैठक भत्ता प्रदान गनच गररनेछ।  

७) उल्िेशखत वदुाँहरुमा जनुसकैु कुरा उल्िेख भएको भएतापनी गाउँ कार्चपालिकाको 
बैठक तथा गाउँसभा र कानूनअनसुार गदठत पदपलुतच सलमलत, बोिपत्र मूल्र्ािन 
सलमलतको बैठक भत्ता भकु्तानी गनच र्स मापदण्डिे बाधा परु्ाचएको मालनने छैन । 

 

४) खाजा/खाना खर्च सभबन्धमाः 
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खाजा, खाना खर्च सभबन्धमा देहार् बमोशजमको कार्च प्रयिर्ा पूरा हनु े अवस्थामा मात्र 
उपिब्ध गराउन सयकने छ। अलतररक्त समर् काम गनुच पने सभबन्धमा आधार र कारर् 
सयहतक यववरर् खिुार्च िेखा उत्तरदार्ी अलधकृतको पूवच स्वीकृती लिन ुपनेछ । र्स्तो खर्च 
िेखदा कार्ाचिर् समर् बाहेक कभतीमा २ घण्टा काम गरेको प्रलतवेदनसयहत सभबशन्धत 
कार्ाचिर् प्रमखुिे प्रमाशर्त गरेको हनुपुनेछ । कार्ाचिर् समर् अशघपलछ अलतररक्त समर् 
काम गनुचपने भएमा देहार् बमोशजमको रकम खाजा/खाना खर्च वापत उपिब्ध गराउन 
सयकनेछ । 

(क) सावचजलनक यवदाको ददन भए रू ५००/- प्रलतददन 

(ख) कार्ाचिर् खलु्ने ददन भए रू २५०/- प्रलतददन 

(ग) मालथ क र ख मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन गाउँ कार्चपालिकाको 
कार्ाचिर्को हेभी तथा हिकुा सवारी र्ािक, एभबिेुन्स र्ािक, दमकि 
र्ािक, फोहरमैिा वोक्ने सवारी र्ािक, शव बाहन र्ािक,िाई यवहान, वेिकुी 
तथा शलनवारको ददनमा सवारी साधन र्िाएवापत मालथ क र ख अनसुारको 
रकम नददई मालसक एकमषु्ठ रु. ६०००। ( छ हजार ) नगद भकु्तानी 
गररनेछ । 

 

५) भ्रमर् खर्च सभबन्धमाः १) सभबशन्धत कामको िालग यफल्डमा खयटन ुखटाउन ुपदाच वा अन्र् 
कार्ाचिर्गत काम पदाच वा कामको अनगुमन तथा सपुररवेिर् गनुच पदाच वा कमचर्ारी सरूवा 
बढुवा भर्च आउँदा जाँदा लनर्मानसुार पाउने दैलनक भत्ता तथा भ्रमर् खर्च सभबन्धमा नेपाि 
सरकारको भ्रमर् खर्च लनर्माविी, २०६४ अनसुार गनुचपनेछ । 

२) अध्र्ि, उपाध्र्ि, कार्चपालिका सदस्र् एवं गाउँसभा सदस्र्को भ्रमर् खर्च सभबन्धमा 
पदालधकारी तथा सदस्र्हरूको पाररश्रलमक तथा सयुवधासभबन्धी कानूनमा उल्िेख भए 
बमोशजम हनुेछ । 

३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखको भएतापलन धेरै जसो यफल्डमा खयटन ुपने देहार् 
अनसुारका प्रायवलधक कमचर्ारीिाई छुटै्ट भ्रमर् खर्च नददई देहार् अनसुारको रकम यफल्ड 
खर्चवापत मालसक एकमषु्ठ रुपमा नगद भकु्तानी गररनेछ । 

    (अ) सवै वडामा खयटन ुपने गाउँपालिकाको र्शन्जलनर्र          रु. ५०००। 

    (आ) गाउँपालिकाको सव र्शन्जलनर्र, अलमन, खापासटे,  

       कृयष तथा भेटेररनरी तफच का प्रायवधक कमचर्ारीहरु         रु. ३०००। 

    (र्) गाउँपालिकाको अलसषे्टन्ट सव र्शन्जलनर्र                रु. २०००। 

४) गाउँपालिकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि तथा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको नेततृ्वमा 
गाउँपालिकाको काममा समूहमा अध्र्र्न, अविोकन वा अन्र् काममा गाउँपालिका लभत्र वा 
गाउँपालिका भन्दा वायहर भ्रमर्मा जानपुरेमा लनर्मानसुार दैलनक भ्रमर् खर्च नलिएमा खाना, 
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खाजा खर्च वापत जनही वढीमा प्रलत ददन रु. १०००। (एक हजार) र वास वस्न ु पने 
भएमा जनही थप रु. ५००। (पाँर् सर्) सभम खर्च गनच सयकनेछ । 

 

६) सबै प्रकारका तालिम, गोयष्ठ, सेलमनार, कार्चशािा सञ्चािन सभबन्धी खर्चको मापदण्डः 
तालिम, गोयष्ठ र सेलमनार िगार्त देहार्बमोशजमको मापदण्डिार्च आधार लिर्च खर्च गनुच पनेछ । 
सो देशख बाहेकका यवषर्हरू र उशल्िशखत दरभन्दा अलधक दरमा खर्च गनुचपरेमा कार्ाचिर् 
प्रमखुको पूवच स्वीकृलत लिएर मात्र खर्च गनुच पनेछ । 

देहार्ः 
ि 
स 

प्रर्ोजन/यववरर् 
दर 

स्पष्टीकरर्/कैयफर्त 
गाउँपालिकास्तर 

१ गाउँपालिका/ वडा 
कार्ाचिर्हरू/ शाखा / तालिम 
केन्र/ प्रलतष्ठानहरू द्धारा 
सञ्चािन गररने तालिम गोयष्ठ, 

सेलमनार, सभमेिन, कार्चशािाको 
कार्चपत्र प्रस्ततुकताच पाररश्रलमक 
(प्रलत सत्र) 
अलधकृतस्तरको िागी 
क) बायहरी प्रस्ततुकताच 
- कार्चपत्र वापत 

- प्रवर्न वापत 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५००/- 
१०००/- 
 

• कार्चपत्र कभतीमा १५०० शब्दको 
हनुपुनेछ । (प्रस्ततुीकरर् यटपोटको 
फोटोकपी कार्चपत्रमा मान्र् हनु े
छैन)। 

• आन्तररक प्रस्ततुकताच भन्नािे 
सभबशन्धत लनकार् लभतै्रका 
पदालधकारी वा व्र्शक्त सशभझनपुदचछ 
। 

• गाउँपालिका बायहरबाट प्रशशिक 
बोिाउन ुपरेमा लनजिार्च लनर्मानसुार 
आतेजाते र्ातार्ात खर्च र दैलनक 
भत्ता उपिब्ध गराउन सयकनेछ । 

ख) आन्तररक प्रस्ततुकताच  

- कार्चपत्र / प्रवर्न वापत 
 

१५००/- 

सहार्कस्तरको िागी 
क) बायहरी प्रस्ततुकताच 
- कार्चपत्र  

-  प्रवर्न वापत 

 

 

१०००/- 
८००/- 

ख) आन्तररक प्रस्ततुकताच 
- प्रवर्न/कार्चपत्र वापत 

 

१०००/- 

२ गोयष्ठ, सेलमनार, सभमेिन, 

कार्चशािाको कार्चपत्र 
यटप्पर्ीकताच पाररश्रलमक (प्रलत 
कार्चपत्र) 

 
९००/- 

एउटा कार्चपत्रमा दरु्चजना बढी 
यटप्पर्ीकताच राख्न नलमल्ने । 
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३ सीपयवकास तालिम 
क) किागत व्र्वस्थामा 

(प्रलतकिा) 
कार्चपत्र/Handouts वापत 
किा सञ्चािन वापत 

 
 

 

 

१५००/- 

 

• सात कार्च ददनसभमको तालिम 
किागत रूपमा र सोभन्दा बढीको 
तालिममा आवलधक रूपमा श्रोत 
व्र्शक्तको व्र्वस्था गनुचपने । 

• आवलधक रूपमा स्रोत व्र्शक्तको 
व्र्वस्था गदाच एउटा तालिममा 
दरु्जना (आवश्र्कता अनसुार दवैु 
मखुर् वा एकजना मखुर् र एकजना 
सहार्क) राख्नपुदचछ र सीपस्तर 
(Skill Level) का आधारमा स्थानीर् 
प्रर्िन समेतको यवर्ार गरी 
उशल्िशखत अलधकतम सीमा लभत्र 
लतनको पाररश्रलमक तोक्नपुदचछ । 

• सभबशन्धत कार्ाचिर्िे सञ्चािन 
गरेको तालिममा सोही कार्ाचिर्को 
स्रोत व्र्शक्त भएको अवस्थामा किा 
लिए वापतको पाररश्रलमक पाउन े
छैन, तर कार्चपत्र वापतको रकम 
पाउनेछ । 

• रामीर् पशसु्वास््र्, कार्चकताच 
तालिमजस्ता यवलभन्न यवषर् यवज्ञ 
(Subject Matter Specialists) 
आवश्र्क हनुे तालिममा आवलधक 
रूपमा स्रोत व्र्शक्तको व्र्वस्था 
गरेपलछ पलन आवश्र्क भए जभमा 
किाको २० प्रलतशतसभम अलतररक्त 
स्रोत व्र्शक्तद्धारा किागत रूपमा 
सञ्चािन गराउन सयकनेछ । 

• एउटा किाको अवलध कभतीमा एक 
घण्टा ३० लमनेट हनुपुदचछ । 

• कार्चपत्र भन्नािे कभतीमा ७५० 
शब्दको प्रवन्ध सभझनपुदचछ । 
पारदशचक पाना, प्रस्ततुीकरर् यटपोट 
वा प्रस्ततुीकरर्को प्रर्ोजनका िालग 

ख) आवलधक व्र्वस्थामा 
(बायहरी श्रोत व्र्शक्तको 
हकमा ३० कार्चददन सभम 
प्रलतददन)  

- मखुर् प्रशशिक (प्रलतददन 
न्रू्नतम दरु्चवटा 
किालिनपुने) 

- सहार्क प्रशशिक 
(प्रलतददन न्रू्नतम दरु्च 
वटा किा लिनपुने) 

 

 

 

 

 

 

१५००/- 
 

 

१०००/- 

 

ग) आवलधक व्र्वस्थामा (बायहरी 
श्रोत व्र्शक्तको हकमा ३० 
कार्चददनभन्दा बढी मालसक) 
- मखुर्प्रशशिक (मालसक 

न्रू्नतम ६० किा 
लिनपुने) 

 

 

 

 

 

 

१००००/- 

-  सहार्क प्रशशिक 
(मालसक न्रू्नतम ६० 
किा लिनपुने) 

८०००/- 
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तर्ार पाररएको अरू त्र्स्तै 
सामारीका छाँर्ाप्रलत कार्चपत्र हुँदैन 
। 

• शजल्िास्तरीर् तालिम भन्नािे 
सदरमकुाम वा अन्र्त्र जहाँ सञ्चािन 
गररने भए तापलन सहभागीको 
(आफ्नो घर वा सायवकको बसोवास 
स्थिबाट दैलनक ओहोर-दोहोर गनच 
नभ्र्ार्ने २० यक.लम. भन्दा बढी 
भर्च) आवासको व्र्वस्था गनुचपने 
तालिम सभझनपुदचछ । 

४ तालिम केन्रहरू बाहेक अन्र् 
सभपूर्च लनकार्बाट सञ्चालित सबै 
प्रकारका तालिमका श्रोतव्र्शक्त/ 
प्रशशिकको पाररश्रलमक  
क) अलधकृतस्तरको तालिम  

- कार्चपत्र/(Handouts) 
वापत 

- किा सञ्चािन वापत  

 
 

 

 

 

 

 

१०००/- 
८००/- 

एउटा किाको अवलध कभतीमा १ 
घण्टा ३० लमनेट हनुपुदचछ । 
• कार्चपत्र भन्नािे कभतीमा ७५० 
शब्दको प्रवन्ध सभझनपुदचछ, 
पारदशचक पाना, प्रस्ततुीकरर् यटपोट 
वा प्रस्ततुीकरर्को प्रर्ोजनका िालग 
तर्ार पाररएको अरू त्र्स्तै 
सामरीको छाँर्ाप्रलत कार्चपत्र हुँदैन 
। 

• सभबशन्धत कार्ाचिर्िे सञ्चािन 
गरेको तालिममा सोही कार्ाचिर्को 
स्रोत व्र्शक्त भएको अवस्थामा किा 
लिए वापतको पाररश्रलमक पार्ने छैन 
तर, कार्चपत्र वापतको रकम पाउनेछ 
। 

• तालिमका सहभागीिार्च आफ्नो घर 
वा सायवकको बसोवास स्थिबाट 
दैलनक  दैलनक ओहोर-दोहोर गनच 
नभ्र्ार्ने २० यक.लम. भन्दा बढी 
दूरीबाट सहभागी हनुपुने भए 
आवासको व्र्वस्था गनुचपनेछ । 

ख) सहार्कस्तर/अन्र् तालिम 

- कार्चपत्र/(Handouts) 
वापत 

- किा सञ्चािन वापत 

 

८००/- 
 

७००/- 

५ गोयष्ठ, सेलमनार, सभमेिन, 

कार्चशािा, तालिम, अध्र्र्न 
 
 

संर्ोजक, श्रोतव्र्शक्त, प्रलतवेदक र 
सहर्ोगी कमचर्ारीिार्च समेत खाजा, 
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आवद्धता जस्ता समारोह, 

उदघाटन, समापन खाजा/ 
सहभागीको खाजा/ खाना (प्रलत 
व्र्शक्त प्रलतददन) 

क) खाजा 
ख) खाना  

 

 

 

 

 

२००/- 
४००/- 

खाना उपिब्ध गरार्नेछ । कार्चिमा 
सहभालगहरू िार्च खानासमेत 
खवुाउनपुने भर्च सोयह बमोशजम कार्च 
कार्चिम स्वीकृत भएमा मात्र खाना 
वापतको रकम खर्च गनच सयकनेछ । 

यवलभन्न यवशशष्ट व्र्शक्तहरूिार्च र्स्ता 
समारोहमा आमन्त्रर् गररएको 
अवस्थामा र्स्ता सबै व्र्शक्तहरूको 
स्वागत व्र्वस्थापन खर्च वापत बढीमा 
एकमषु्ठ रू २०००/- सभम खर्च गनच 
सयकनेछ । तर, यवशशष्ट व्र्शक्तहरूको 
उपशस्थलत भएको प्रमाशर्त हनुपुनेछ । 

६ मसिन्द 
क) गोष्ठी, सेलमनार, सभमेिन, 

कार्चशािाका िालग 

- सहभागीका िालग प्रलत 
सहभागी 

 
 

 

 

१००/- 
 

प्रशशिर् कार्चको मसिन्द अन्तगचत 
बोडच माकच र, पारदशचक पाना, 
कार्चपत्रको छाँर्ाप्रलत, मेटाकाडच, 
माशस्कङटेप र्त्र्ादद । 

- प्रशशिर् कार्चका िालग 
(प्रलत कार्चिम) 

२५००/- 
 

ख) सीप यवकास तथा अन्र् 
तालिम कार्चिमका िालग 

- सहभागीका िाग (७ कार्च 
ददनसभम प्रलत सहभागी 

 

 

 

१००/- 

- सहभागीका िालग (७ कार्च 
ददन भन्दा बढी प्रलत सहभागी) 

 

१५०/- 
- प्रशशिर् कार्चका िालग (७ 

कार्च ददन सभम प्रलत कार्चिम) 
 

१५००/- 
- प्रशशिर् कार्चका िालग (३० 

कार्च ददन सभम प्रलत कार्चिम) 
 

२०००/- 
- प्रशशिर् कार्चका िालग (३० 

कार्च ददन भन्दा बढी प्रलत 
कार्चिम) 

 

२५००/- 
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ग) अध्र्र्न/अविोकन, 

अध्र्र्न आवद्धताका िालग 

- सहभागीका िाग (जलतसकैु 
कार्च ददन भएपलन प्रलत 
सहभागी) 

(हेण्डसआउट उपिब्ध गराउन प्रलत 
कयप प्रलत सहभागी) 

 

 

 

 

५००/- 

७ संर्ोजक भत्ता  

- अलधकतम १५ कार्चददन 
सभम प्रलतददन 

- १५ ददनपलछ प्रलतददन 

 

 

१०००/- 
५००/- 

एक कार्चिममा एकजना संर्ोजकिार्च 
कार्चिमको प्रलतवेदन बझुाएपलछ र 
दरु्चजना सभम सहर्ोगीिार्च भत्ता ददन 
सयकनेछ । 

८ सहर्ोगी भत्ता 
- अलधकतम १५ कार्च 

ददनसभम प्रलतददन) 
- १५ ददनपलछ प्रलतददन 

 

 

७४०/- 
५००/- 

तालिम अवलधमा यवदा वसेमा 
संर्ोजकिे भत्ता पाउने छैन र 
संर्ोजकको काम सहर्ोगीिे गरेवापत 
संर्ोजकिे पाउने भत्ता पाउने छैन । 

९ यवयवध (प्रमार्पत्र, पानी, 
सरसफार्च, तिु र्त्र्ाददका िालग) 
- ७ कार्च ददनसभम प्रलत 

कार्चिम 

- ३० कार्च ददनसभम प्रलत 
कार्चिम 

- ३० कार्च ददनभन्दा बढी प्रलत 
कार्चिम 

 
 

 

२०००/- 
 

२५००/- 
 

३०००/- 

 

१० वस्तगुत टेवा ३०००/- • वस्तगुत टेवा भन्नािे तालिमका 
सहभागीिार्च नव प्राप्त सीपउपर्ोग 
कार्चमा अलभप्ररेरत गनच सहार्ता 
स्वरूप प्रदान गररने वस्त ु सभझन 
पदचछ । जस्तै बाख्राको माउ, 

मौरीकोघार, पशसु्वास््र् परीिर् 
यकट जस्ता र्ीजवस्त,ु साधन वा 
उपकरर् आदद । 

• स्वीकृत कार्चिममा वस्तगुत टेवा 
प्रदान गनेगरी प्रष्ट व्र्वस्था 
नभएकोमा वस्तगुत टेवा ददन 



 

 

 

9 रूपा गाउँपालिका कास्कीको खर्चको मापदण्ड २०७७ 

लमल्दैन। 

११ प्रलतवेदकको पाररश्रलमक  
क) पाररश्रलमक (सभमेिन, गोष्ठी 
र कार्चशािा) 
- एक ददनको कार्चिममा  

- एक ददन भन्दा बढीको 
कार्चिम भए अलतररक्त 

 
 

 

 

१०००/- 
 

५००/- 

•  प्रलतवेदकको पाररश्रलमक प्रलतवेदन 
बझुाएपलछ मात्र ददनपुदचछ ।  

• प्रलतकार्चिम रू ३०००/- 
भन्दाबढी हनुहुुँदैन । साथै, तालिम 
संर्ोजक र प्रलतवेदक एकै व्र्शक्त 
भएमा अलतररशक्त पाररश्रलमक र 
खाजा/खाना खर्च दोहोरो सयुवधा 
पार्ने छैन । 

 
७) सहभालगता भत्ता तथा र्ातार्ात खर्चः (१) प्रशशिाथी छनौट गरी वा नगरी सञ्चािन गररएको 

जनुसकैु प्रकारको तालिम, गोयष्ठका सहभागीहरू िार्च सहभागी भत्ता उपिब्ध नगराउने भनी 
सूर्ना गनुच पनेछ । 

 तर, तालिम, गोष्ठी, कार्चशािाको सहभागीिार्च सहभागी भत्ता ददनेगरी कार्चिममै 
सहभागीहरूिार्च सहभागी भत्ता वा सहभागीको भ्रमर् खर्च ददने गरी स्वीकृत भएका 
कार्चिममै सहभागीहरूिार्च सहभागी भत्ता वा सहभागीको भ्रमर् खर्च ददने गरी स्वीकृत 
भएका कार्चिमका सहभागीहरूिार्च लनभनअनसुारको सहभागी भत्ता वा सहभागी भ्रमर् खर्च 
उपिब्ध गराउन सयकनेछः 

ि.सं. प्रर्ोजन 
दर रकम 

स्पष्टीकरर् गाउँपालिक 
बायहर 

गाउँपालिका 
लभत्र 

१ दैलनक खाने बस्ने खर्चवापत 
(२१ कार्चददन सभमको 
तालिम) 

८००/- ४००/- • गाउँपालिका स्तरीर् तालिम 
भन्नािे केन्र वा अन्र्त्र 
जहाँ सञ्चािन गररने भए 
तापलन सहभागीको (आफ्नो 
घर वा सायवकको बसोवास 
स्थिबाट दैलनक ओहोर 
दोहोर गनच नभ्र्ार्ने १० 
यक.लम. भन्दा बढीभर्च । 
आवासको व्र्वस्था गनुचपने 
तालिम सभझन ुपदचछु । 

• एक्कार्स ददनभन्दा बढी 
ददनको भएमा मालसकको 

२ २१ कार्चददन भन्दा बढीको 
तालिम भए खाने बस्न े
खर्चवापत मालसक 

१२०००/- १२०००/- 

३ कार्चिमको तफच बाट 
आवासको व्र्वस्था भएकोमा 
दैलनक खाना खर्च 

४००/- ४००/- 

४ आवासको व्र्वस्था भएकोमा 
दैलनक खाना खर्च वापत 
मालसक 

१२०००/- १२०००/- 
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५ कार्चिमको तफच बाट खाजा 
तथा खानाको व्र्वस्था 
भएको तर आवासको 
व्र्वस्था नभएकोमा  

दैलनक भ्रमर् भत्ताको 
२५% 

दामासाहीिे हनुे रकम 
ददनको पलन थप गरी 
पाउनेछ । 

• तालिम अवलधका िालग 
सहभागी भत्ता पाएकोमा 
दैलनक भत्ता वा आवास खर्च 
पाउने छैन । 

• कार्चिममा सहभागी हनुे 
व्र्शक्तिे अन्र् लनकार्बाट 
दै.भ्र. भत्ता पाउने भएमा 
सहभागी भत्ता पाउने छैन । 

• सात कार्च ददनसभमको 
तालिम यवदाको ददनमा पलन 
िगातार सञ्चािन गनुचपनेछ 
। 

• दैलनक भ्रमर् भत्ता पाउने 
गरी गाउँपालिका बायहरबाट 
कार्चिममा बोिावट भर्च 
सहभागी हनुेहरूिार्च 
सहभागी भत्ता ददन लमल्दैन 
। 

 

(२) सहभागीको र्ातार्ात खर्चको सभबन्धमा रूपा गाउँपालिका वडा नं ६ देखी वाहेकका 
अन्र् वडाहरुबाट गाउँपालिका केन्रसभम आउँदाजाँदा र्ातार्ात खर्च बापत बढीमा रु ५०० 
(पाँर् सर्) भकु्तानी गनुचपनेछ । तर, गाउँपालिकाबाट सवारी तथा र्न्धन सयुवधा प्राप्त गने 
पदालधकारीहरुिार् र्ातार्ात खर्च बापतको रकम भकु्तानी ददन पार्नेछैन ।  
 

८) र्चन्धन सयुवधाः सवारी साधन सयुवधा पाउने देहार्को पदालधकारीहरूिार्च बढीमा 
देहार्अनसुारको र्न्धन सयुवधा उपिब्ध गराउन सयकनेछः 

(१) सवारी सयुवधा पाउनेको िालग र्चन्धन खर्च 
सवारी सयुवधा पदालधकारी मालसक 

पेटे्रि/लडजि 
(लि.) 

तै्रमालसक मोयवि र बे्रक आर्ि (लि) 

अध्र्ि, उपाध्र्ि, वडाअध्र्िहरु प्रदेश  
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कार्चपालिका सदस्र्हरु, गाउँसभा 
सदस्र्हरु 

कानूनअनसुार 

कार्ाचिर् प्रमखु ५० सवारी साधनको प्रकृलत अनसुार 
आवश्र्क हनुे पररमार्मा कार्ाचिर् 
प्रमखुको लनर्चर्अनसुार 

प्रयवलधक कमचर्ारी तथा यवषर्गत 
शाखा प्रमखु 

२५ 

अन्र् कमचर्ारीहरुिाई १०   

  

(२)  गाउँ कार्चपालिकाको कार्ाचिर्को काममा खयटने कमचर्ारी तथा यवहान बेिकुा तथा 
कार्ाचिर् समर्मा यफल्डमा खयटने प्रायवलधक कमचर्ारीिे कार्ाचिर्को नामको वा 
कार्ाचिर् प्रमखुको शस्वकृलतमा लनजी मोटरसाईकि प्रर्ोग गरेमा समेत मापदण्ड 
अनसुारको ईन्धन सयुवधा मालसक रुपमा उपिब्ध गराईनेछ । तर, लनशज 
मोटरसाईकि प्रर्ोग गने कमचर्ारीिे ईन्धन सयुवधा लिनको िालग मोटरसाईकि 
नभवर, सवारी र्ािक अनमुतीपत्रको प्रलतलियप र ब्ि ुवकुको प्रलतलियप शजन्सी शाखामा 
पेश गनुच पदचछ र मोटरसाईकि आफैिे प्रर्ोग गरेको हनुपुदचछ ।  काजमा खयटर् 
वा यवदामा बलस वा अन्र् कारर्िे मयहनामा १५ ददनभन्दा कम उपशस्थत भएको 
अवस्थामा र्न्धन उपिब्ध हनुेछैन ।  

(३) कार्ाचिर्को काममा गाउँपालिका वायहर भ्रमर्मा खयटएको अवस्थामा दरुीको 
आधारमा ईन्धन उपिब्ध गराईनेछ। 

(४) गाउँ कार्चपालिकाको सदस्र् र गाउँपालिकाका सदस्र्का पदालधकारीहरूिार्च कानून 
बमोशजम र्न्धन सयुवधा उपिब्ध गराएपलछ दोहोरो पनेगरी पनुः र्न्धन सयुवधा 
उपिब्ध हनुेछैन । तर कुनै कार्चिममा कामको लसिलसिामा मकुाम बायहर जानपुने 
भएमा आवश्र्क पररमार्मा थप र्न्धन उपिब्ध गराउन सयकनेछ । काननुबाट 
तोयकएको सयुवधा गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउनेछ । 

(५) र्न्धन सयुवधा उपिब्ध गराउँदा पदालधकारी तथा कमचर्ारीिे प्रर्ोग गरेको सवारी 
साधन नभवर उल्िेख गरी उपिब्ध गरार्चनेछ । र्स प्रकारको सवारी साधनको 
िगत अद्यावलधक भएको हनुपुनेछ । 

(६) र्न्धन सयुवधा प्रर्ोजनाथच सवारी साधन र प्रर्ोगकताचको िगत कार्ाचिर्िे राखी 
अद्यावलधक गनुचपनेछ । 

(७) स्वकीर् सशर्वािर्का कमचर्ारीहरूिे लनजको पद/स्तर अनसुार समान तह/शे्रर्ीको 
लनजामती कमचर्ारीिे पाउने बराबर िन्धन सयुवधा प्राप्त गनेछन ् । उक्त सयुवधा 
सभवशन्धत गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गरार्नेछ । 

(८) मापदण्ड भन्दा बढी र्न्धन आवश्र्क भएमा यवलनर्ोशजत बजेटको सीमा लभत्र रही 
कार्ाचिर् प्रमखुको पवुचस्वीकृलतमा उपिब्ध गराउन सयकनछे । 
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९) िेख, रर्ना पाररश्रलमक 

िेख, रर्ना समायवष्ट गरी पलत्रका प्रकाशन गने लनकार्िे िेख, रर्न वापतको पाररश्रलमक, 

कभप्र्टुर सेयटङ, लडजार्लनङ र टार्यपङ, शदु्धाशदु्धी तथा सभपादक मण्डिका सदस्र्हरूिार्च 
पाररश्रलमक भकु्तानी गदाच देहार् अनसुारको मापदण्डका आधारमा रकम भकु्तानी गनुचपनेछः 
लस.नं. यववरर् दर 
१. िेखकिार्च पाररश्रलमक प्रलतिेख अलधकृतस्तरिार् रु ३००० देखी रु 

५००० र सहार्कस्तरिार् रू २०००/- 
देशख ४५००/- सभम (सभपादक मण्डिको 
लनर्चर्ानसुार) 

२. कभप्र्टुर सेयटङ, लडजार्लनङ र 
टार्प समेतका िालग प्रलत अंक 

२५००/- 

३ सभपादक मण्डिका 
सदस्र्हरूिार्च प्रलत सदस्र् प्रलत 
रर्ना सभपादन वापत 
(अलधकतम ५ जना) 

५००/- 

 
१०) सरकारी सवारी साधन उपर्ोग तथा व्र्वस्थापन 

(१) प्रर्लित कानून बमोशजम सवारी साधन उपिब्ध गराउनपुने पदालधकारी, कार्ाचिर् प्रमखु 
र यवषर्गत शाखा प्रमखु वाहेक अन्र् कमचर्ारीको हकमा कार्च प्रकृलत, शजभमेवारी र 
आवश्र्कताका आधारमा पिुमा सवारी साधन राखी प्रर्ोग गने व्र्वस्था लमिाउनपुनेछ 
। 

(२) हस्तान्तररत सवारी साधन सभवन्धमाः यवलभन्न लनकार्बाट गाउँपालिकामा प्राप्त हनु 
आएका सवारी साधनहरू हस्तान्तरर् भर्च दाशखिा हनु आएकोमा त्र्स्ता सवारी साधन 
जनु लनकार्मा हस्तान्तरर् भर्च आएको हो सोही लनकार्िे आफ्नो शजन्सी आभदानीमा 
लनर्मानसुार िगत कसी आभदानी जनार्च त्र्स्तो दाशखिा प्रलतवेदन सभबशन्धत सवारी 
साधन तथा हस्तान्तरर् फाराम पठाउने लनकार्मा पठाउन ु पनेछ । त्र्स्तो दाशखिा 
प्रलतवेदन प्राप्त भर्सकेपलछ मात्र हस्तान्तरर् फाराम पठाउने लनकार्िे आफ्नो अलभिेख 
प्रमाशर्त गरार्च िगत कट्टा गनुचपनेछ । आफ्नो लनकार्मा रहेका सवारी साधनहरू 
आवश्र्कता अनसुार ममचत गरी सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन गने शजभमेवारी सभबशन्धत 
लनकार्को रहनेछ । 

(३) जनुसकैु सरकारी सवारी साधनमा सरकारी नभबर प्िेट राख्न ु पनेछ । लनशज जभवर 
प्िेट राखी सरकारी सवारी साधन प्रर्ोग गनच पार्चने छैन । 

 

११) सेवा करार तथा परामशच सेवा सभवन्धी मापदण्डः 
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(१) मौजदुा जनशशक्तबाट कुनै कामहरू सभपादन हनु नसक्ने अवस्था भएमा मात्र सेवा 
करार वा परामशच सेवा लिनपुनेछ । र्स्ता सेवा लिँदा सावचजलनक खररद ऐन 
लनर्माविीको पररलधलभत्र रही सेवा लिन सयकनेछ । तर कुनै खास काम गनच उच्र् 
स्तरको यवशेषज्ञता भएको परामशचदाता छोटो समर्का िालग आवश्र्क परेमा वा 
परामशचदाता लनर्कु्त गने समर् न्रू्न भएमा वा उक्त कार्च सभपन्न गनच लसलमत 
परामशचदाता मात्र र्ोग्र् भएमा वा परामशचदाता मात्र र्ोग्र् भएमा वा परामशचदाताको 
छनौट गनच धेरै समर् िाग्ने भर्च समर् अपर्ाचप्त भएमा कुनै परामशचदातािार्च यवशेषज्ञता र 
र्ोग्र्ताको आधारमा लनर्कु्त गनच सयकनेछ । 

(२) सेवा करार सभझौता माफच त काम लिँदा त्र्स्तो जनशशक्तसँग शतच उल्िेख गरी सभझौता 
गरी काममा िगाउने र लनजहरूिे पाउने अन्र् सेवा सयुवधाहरूका सभबन्धमा 
गाउँपालिकाको छुटै्ट लनर्माविी नबने सभम संघीर् सरकारको काननुी व्र्वस्था अनसुार 
कार्ाचन्वर्न गनुचपनेछ । 

(३)  प्रायवलधक सेवाका कमचर्ारी, कभप्र्टुर अपरेटर, सवारी र्ािक र कार्ाचिर् सहर्ोगीिे 
गनुचपने जस्ता कामहरू गनच स्वीकृत दरबन्दी तथा अशखतर्ारी लभत्र रही प्रर्लित न्रू्नतम ्
स्केि भन्दा बढी नहनुे गरी सावचजलनक खररद ऐन तथा लनर्माविी अनसुार गनुचपनेछ । 

(४)  परामशचदातािे प्राप्त गने सेवा सयुवधाका सभबन्धमा गाउँपालििकािे मापदण्ड नबनाए 
सभम संघीर् सरकारका स्वीकृत मापदण्ड अनसुार हनुेछ । गाउँपालिकास्तरमा र्स्तो 
मापदण्ड तर्ार गनुचपदाच सावचजलनक खररद अनगुमन कार्ाचिर्को कुनै लनधाचररत मापदण्ड 
भए सो सँग तादात्भर्ता (Compatible) हनुेगरी मापदण्ड तथा कार्चयवलध तर्ार गने र 
प्रायवलधक यवषर्को हकमा कार्ाचपालिकाबाट शस्वकृत मापदण्ड िागू गनुचपनेछ । यवषर् 
यवज्ञहरूको पाररश्रलमक सभबन्धमा गाउँपालिकास्तरको मापदण्ड (Norms) स्वीकृत 
नभएसभम संघीर् लनकार् वा स्वीकृलत प्राप्त पेशागत संघ/संस्थाबाट स्वीकृत दररेटका 
आधारमा गाउँ कार्चपालिकाको लनर्चर्बाट स्वीकृत गरार्च िागत अनमुान तर्ार गरी 
पारामशच सेवा प्राप्त गनच सयकनेछ । 

(५)  सामान्र्तर्ा यवकास आर्ोजनाहरूको हकमा स्थार्ी कमचर्ारीहरूिार्च काममा िगाउन ु
पनेछ । स्थार्ी कमचर्ारीहरू प्राप्त गनचसक्ने अवस्था नभएमा मात्र करार सेवाबाट 
काममा िगाउन सयकनेछ ।तर कार्ाचिर् प्रमखु, शजन्सी प्रमखु, आलथचक प्रशासन सभबन्धी 
काम गने पदमा करारबाट काममा िगाउन सयकने छैन । 

 

 

पररच्छेद - ३ 

कार्चयवलध 

१२) आलथचक कार्चयवलधः 
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(१) कार्चिम सञ्चािन गने, लनकासा लिन,े खर्च गने, अलभिेख राख्न,े प्रलतवेदन गने, आन्तररक 
र अशन्तम िेखापरीिर् गने, वेरूज ुफछर्ौट गने, बरबझुारथ गने, नगदी शजन्सी शजभमा 
लिने, भ्रमर् गने िगार्तको व्र्वस्था गाउँपालिकाको सरकारको आलथचक कार्चयवलध 
लनर्माविी नबनेसभम संघीर् सरकारकै आलथचक कार्चयवलध लनर्माविी तथा अन्र् प्रर्लित 
कानून एवम ्प्रावधान अनसुार गनुचपनेछ । 

(२) खर्च गने अलधकारीहरूको िेत्रालधकारका सभवन्धमा स्थानीर् सरकारिे ऐन कानून बनार्च 
िेत्रालधकार स्पष्ट नगरेसभम अशखतर्ारी तथा स्वीकृत कार्चिम अनसुार कार्च सभपादन 
गने तथा खररद व्र्वस्थापन गने कार्च गदाच संघीर् सरकारको प्रर्लित सावचजलनक खररद 
ऐन लनर्माविी अनसुार तजुचमा भएको स्थानीर् खररद लनर्माविी अनसुार गनुचपनेछ । 

(३) आलथचक प्रशासनको सन्दभचमा मालथ उल्िेख भएदेशख बाहेक अन्र् कुनै यवषर् कार्ाचन्वर्न 
गने सन्दभचमा यद्धयवधा उत्पन्न भएमा संघीर् आलथचक कार्चयवलध सभबन्धी ऐन, लनर्माविी, 
लनदेशशका र कार्चयवलधमा उल्िेख भएबमोशजमका कार्च प्रकृर्ा र कार्चयवलध अविभबन 
गनुचपनेछ । 

(४) शजशन्स व्र्वस्थापनका िागी छुटै्ट लनदेशशकाहरू नबनेसभम संघीर् सरकारको प्रर्लित 
कानून बमोशजम शजन्सी व्र्वस्थापन गनुचपनेछ । र्सरी शजन्सी व्र्वस्थापन गदाच प्रर्लित 
कानूनबमोशजम महािेखा परीिकको कार्ाचिर्बाट शस्वकृत ढाँर्ा प्रर्ोग गरी व्र्वस्थापन 
गनुचपनेछ । 

 

१३) कशन्टन्जेन्सी रकम सभबन्धमाः 
(१) सावचजलनक लनमाचर्मा कशन्टन्जेन्सी रकम लनधाचरर् गनुचपदाच आवश्र्कता र लमतव्र्यर्ताको 

लसद्धान्तिार्च ध्र्ानमा राखी आवश्र्कता अनसुार बढीमा पाँर् प्रलतशतसभम कशन्टन्जेन्सी 
रकम छुटर्ाउन सयकनेछ । कुन ैकामका िालग कशन्टन्जेन्सी रकम आवश्र्कता नपने 
भएमा कशन्टन्जेन्सी रकम छुटर्ाउन ुहुँदैन । 

(२)  सकेसभम र्ािू तथा प्रशासलनक खर्चमा सभवशन्धत खर्च शीषचकमा न ैरकम यवलनर्ोजन 
गनुचपनेछ । त्र्स्तो खर्च शीषचकमा यवलनर्ोशजत रकमिे नपगु हनुे भएमा मात्र खररद 
कार्चसँग प्रत्र्ि सभबशन्धत हनुे कार्चमा कशन्टन्जेन्सी रकमबाट खर्च गनच सयकनेछ । 

(३)  कशन्टन्जेन्सी रकम छुटर्ाउँदा सावचजलनक खररद ऐन तथा लनर्माविी अनसुार 
वकच र्ाजच, स्टाफ खर्च र अन्र् साना लतना खर्ाच समेत िागत अनमुान तर्ार गदाच नै प्रष्ट 
खिुार्च अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट स्वीकृत गराउनपुनेछ । 

(४) र्ोजनावाट कशन्टन्जेन्सी रकम छुट्टाउँदा जभमा भएको रकमवाट देहार् अनसुारको खर्च 
गररनेछः 
      (क) र्ोजना अनगुमन, सपुरीवेिर् तथा मूल्र्ांकन सभबशन्ध खर्च, 
      (ख) र्ोजना अनगुमन तथा सपुरीवेिर् सलमलत र फरफारक सलमलतको वैठक भत्ता  
         तथा यवयवध खर्च, 
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   (ग) प्रायवलधक कमचर्ारीको यफल्ड, ईन्धन सभबशन्ध खर्च, 
   (घ) प्रायवलधक मेशशनरी, औजार तथा अन्र् सामान खररद सभबशन्ध खर्च, 
   (ङ) र्ोजना संर्ािन सभबशन्ध प्रशासलनक तथा अन्र् खर्च, 
   (घ) र्ोजनाको यवस्ततृ अध्र्र्न प्रलतवेदन सभबशन्ध खर्च । 

   (ङ) र्ोजना पशुस्तका छपार् तथा सावचजलनक सनुवुार् तथा सावचजलनक परीिर्     
       सभबन्धी खर्च । 

 

पररच्छेद - ४ 

खर्च लमतव्र्यर्ता र प्रभावकाररता सभवन्धी मागचदशचन 

 

१४) तिब, भत्ता र पाररश्रलमकः 
(१) सभवशन्धत लनकार्को कार्चिेत्र लभत्र पने लनर्लमत प्रकृलतको काम गरे वापत तिब 

बाहेकको अन्र् थप सयुवधा एवम ्अलतररक्त भत्ता लिन पार्चनेछैन । 

(२) तोयकएको कार्ाचिर्बाट तिबी प्रलतवेदन पाररत गराउन ुपनेछ । 

(३) दैलनक काम बाहेक अलनवार्च रूपमा थप काम गनुचपने अवस्थामा थप कामको यववरर् र 
कारर् सयहत अलधकार प्राप्त अलधकारीको पूवच स्वीकृलत लिएर मात्र त्र्स्तो काममा 
िगाउने र सो वापत तोयकएको सयुवधा खर्च िेखदा कार्चसभपन्न भएको प्रगलत यववरर् 
समेत पेश गनुचपनेछ । 

 

१५) पानी, लबजिुी, टेलिफोन 

(१) पानी तथा लबजिुीको र्हुावट रोक्न काम नपरेको समर्मा सवै कार्ाचिर्हरूमा यवद्यतीर् 
उपकरर्हरू कभप्र्टुर, फोटोकपी मेशीन, एअर कशन्डसनर, यहटर, पंखा, बत्ती तथा धारा 
अलनवार्च रूपमा वन्द गनच प्रबन्ध लमिाउन ुपनेछ । 

(२) पानी, लबजिुी, टेलिफोनको महसिु लमटर ररडीङ्ग पलछ तोयकएको समर्मा नै भकु्तानी गदाच 
ररवेट (छुट) पाउने हकमा र्स्तो भकु्तानी समर्मा नै गरी जररवाना नलतने र 
लनर्मानसुारको छुट सयुवधा लिने व्र्वस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(३) पानी, लबजिुी र टेलिफोन लमतव्र्र्ी ढंगिे प्रर्ोग नगरी यवलनर्ोशजत बजेट भन्दा बढी 
खर्च भर्च बक्र्ौता रहेमा वा समर्मा महसिु नलतरी जररवाना लतनुच परेमा कार्ाचिर् प्रमखु 
तथा िेखा प्रमखु नै शजभमेवार हनुेछन ्। 

 

१६)  तालिम, गोष्ठी, सेलमनारः तालिम कार्चिमहरू दोहोरो नपने गरी प्रदेश वा संघीर् 
सरकारका शजल्िाशस्थत कार्चिर्हरूसँग समन्वर् गरी सञ्चािन गनुच पनेछ ।तालिम, प्रशशिर्, 

गोष्ठी, सेमीनार, अन्तरयिर्ा जस्ता कार्चिमहरू सञ्चािन गदाच उपिब्ध भएसभम सरकारी 
तालिम हिहरूमा सञ्चािन गनुचपनेछ । 
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१७) र्न्धन र सवारी साधनः  
(१) सवारी र्ािक अनमुलत पत्र (िाईसेन्स) नलिएका पदालधकारी र कमचर्ारीिाई गाउँ 

कार्चपालिकाको कार्ाचिर्वाट सवारी साधन (मोटरसाईकि) उपिब्ध गराईने छैन । 
गाउँ कार्चपालिकाको कार्ाचिर्वाट मोटरसाईकि लिई प्रर्ोग गनचको िालग सवारी र्ािक 
अनमुलत पत्र (िाईसेन्स) को प्रलतलियप पेश गनुचपदचछ । तर, सवारी र्ािक अनमुलत पत्र 
( िाईसेन्स ) लिएकािाई मोटर साईकि र्िाउन िगाई आफु मोटर साईकि पछाडी 
वस्ने गरी मोटर साईकि बझुी शजभमा लिई प्रर्ोग गनच सक्नेछ । जसिाई मोटर 
साईकि र्िाउन िगाईन्छ उसको मन्जरुी सयहतको सवारी र्ािक अनमुलत पत्र ( 
िाईसेन्स ) पेश गनुच पदचछ । र्सरी मोटर साईकि र्िाउन िगाए वापत मोटर 
साईकि र्िाउनिेाई कार्ाचिर्वाट कुन ैसयुवधा ददईने छैन । सवारी र्ािक अनमुलत 
पत्र ( िाईसेन्स ) लिएकािाई मोटर साईकि र्िाउन निगाई आफुिे नै मोटर 
साईकि र्िाई कुन ैदघुचटना भएमा स्वरं् शजभमेवार हनु ुपनेछ र मोटरसाईकिमा भएको 
िलत स्वरं्िे व्र्होनुच पनेछ कार्ाचिर्िे व्र्होने छैन । 

(२) आफ्नो कार्ाचिर्को नाममा दताच भएका सवारी साधन वाहेक अन्र् कुनै पलन सवारी 
साधनमा सरकारी खर्चको र्न्धन प्रर्ोग गनच पार्ने छैन । तर, कुन ैकमचर्ारीको आफ्नो 
लनजी सवारी साधन कार्ाचिर् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गरेमा कार्ाचिर् प्रमखुिे सो साधनको 
कार्ाचिर् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गरेको र्यकन गरी सभबशन्धत कमचर्ारीको ड्रार्लभङ्ग िार्सेन्स 
र ब्ि ुवकुको प्रलतलियप लिर्च र्न्धन सयुवधा उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(३) सवारी साधनको प्रर्ोग सरकारी कामको िालग मात्र गनुचपनेछ । प्रत्रे्क सवारी 
साधनको प्रर्ोगको िगबकु राखी सभवशन्धत पदालधकारीिे प्रमाशर्त गनुचपनेछ । सवारी 
साधन सयुवधामा पाउने पदालधकारीिे कोटालभत्रको र्न्धन प्रर्ोग गरेकोमा बाहेक 
अशघल्िो मयहनाको िगबकु पेश नगरी र्न्धन उपिब्ध गरार्चनेछैन । 

(४) सवारी साधनको सयुवधा प्राप्त गने पदालधकारीिार्च मापदण्ड बमोशजमको सवारी र्ािक, 

र्न्धन र ममचतको रकम उपिब्ध गरार्नेछ ।स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम बाहेक 
सरकारी सवारी साधनमा लनजी नभबर प्िेट राख्न ु हदैुन । सावचजलनक लनकार्का 
पदालधकारीिे तोयकएको सयुवधा भन्दा बढी सवारी साधन प्रर्ोग गनच पार्नेछैन । 

(५) आफ्नो लनकार्को नाममा रहेको वा आफ्नो लनकार्िे प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सवारी साधनको 
लनर्लमत रूपमा सवारी साधन कर लतनुचपनेछ । समर्मै सो कर नलतरेका कारर्ा भकु्तान 
गनुचपने अलतररक्त जररवानाको शजभमेवारी सभवशन्धत शजभमेवार व्र्शक्तिे लिनपुनेछ । 

 

१८)  सभपलतको अलभिेखः 
(१) गाउँपालिकाको घर जग्गा, सवारी साधन िगार्तका सभपशत्तहरूको अद्यावलधक अलभिेख 

राखी उपर्ोगको व्र्वस्था लमिाउन ुपदचछ । 



 

 

 

17 रूपा गाउँपालिका कास्कीको खर्चको मापदण्ड २०७७ 

(२) संघीर् सरकारबाट हस्तान्तरर् भएका र प्रदेश सरकारवाट हस्तान्तरर् भएका 
गाउँपालिकाबाट लनमाचर् तथा खररद भएका सावचजलनक सभपशत्तको अलभिेख दरुूस्त राख्ने 
व्र्वस्था लमिाउन ुपनेछ। 

(३) सरकारी कार्ाचिर्का िालग न्रू्नतम आवश्र्कता भन्दा बढी कोठा र सयुवधा भएको घर 
बहािमा लिन ुहुँदैन । सरकारी कार्ाचिर्हरूिे सकेसभम व्र्ापाररक िेत्रमा घर बहािमा 
नलिने व्र्वस्था कडार्चका साथ पािना गनुचपनेछ । 

 

१९) परामशचदाता 
(१) यवषर्गत लनकार्मा रहेका जनशशक्तको अलधकतम उपर्ोग गरी कासचभपादन गनुचपनेछ 

।सभभव भएसभम वायहर्ा लनकार्/संस्था/व्र्शक्तबाट परामशचदाता लनर्शुक्त गरी 
कार्चसभपादन गराउने प्रवतृ्तिार्च लनरूत्सायहत गररनेछ । 

(२) अत्र्ावश्र्क कमचर्ारी वा परामशचदाता सेवा करारमा लनर्शुक्त गदाच अलनवार्च रूपमा कार्च 
यववरर् र समर्वद्ध कार्चर्ोजना तोकेर मात्र गनुचपदचछ । र्सरी लनर्शुक्त गदाच प्रर्लित 
मापदण्ड भन्दा बढी सयुवधा ददनेगरी सभझौता गनच पार्चनेछैन । 

 

२०) वैदेशशक भ्रमर् 

(१)  गाउँपालिकाको स्रोतबाट बैदेशशक अध्र्र्न, अविोकन भ्रमर्, वैदेशशक ऋर्को 
रकमबाट वैदेशशक तािीम र अविोकन तथा अध्र्र्न भ्रमर्िार्च लनरूत्सायहत गररनेछ । 
यवदेशी राष्ट्र वा आर्ोजक संस्थािे खर्च व्र्होने वैदेशशक तालिम, अध्र्र्न एवम ्
अविोकन भ्रमर्मा मनोनर्न भएका पदालधकारीिार्च गाउँपालिकाको तफच वाट पकेट खर्च 
र बाटो भर्ाद वापतको भ्रमर् भत्ता िगार्तको खर्च माग गनच पार्ने छैन ।  
तर, 
गाउँपािकाको स्वाथच अनकुुि भएको लबषर् भलन कार्चपालिका बैठकबाट लनर्चर् भएकोमा 
सभबशन्धत यवदेशी राष्ट्र वा आर्ोजक संस्थािे खर्च नव्र्होने वैदेशशक तालिम, अध्र्र्न 
एवम ् अविोकन भ्रमर्मा मनोनर्न भएका पदालधकारीिार्च गाउँपालिकाको तफच वाट 
पकेट खर्च र बाटो भर्ाद वापतको भ्रमर् भत्ता िगार्तको खर्च िेख्न बाधा पगु्ने छैन। 

(२)  यवदेशशस्थत गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त लनमन्त्रर्ाको आधारमा बैदेशशक भ्रमर्मा भाग 
लिने लबषर्मा कार्चपालिकाको लनर्चर्अनसुार हनुेछ । 

 

२१) स्वदेश लभत्र काज खटाउनेः कमचर्ारी काजमा खटाउँदा अत्र्ावश्र्क र नगर्च नहनुे कामको 
िालग मात्र खटार्नेछ । दैवी प्रकोप राहत कार्च, स्थिगत तालिम तथा स्वास्थ शशयवर 
संर्ािन गनच जाने कमचर्ारी वाहेक काजको अवलध एक पटकका िागी सात (७) ददन भन्दा 
बढी हनुे छैन । कार्चस्थिमा नै नगर्च कागजातमा मात्र काज खटार्च बजेट खर्च गने 
उदे्दश्र्िे मात्र काज खटाउन ुहुँदैन। शर्ठ्ठीपत्र परु्ाचउने, यववरर्ा, त्र्ाि तथा सझुाव संकिन 
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गने जस्ता सामान्र् कामका िालग काज खटाउन ु हुँदैन । त्र्सरी खटाउने पदालधकारी 
शजभमेवार हनुेछ । 

 

२२) ममचत खर्चः  

(१)  कार्ाचिर्को नाममा रहेका र्ार पांर े सवारी साधन र्ाि ु हाितमा राख्न े प्रमखु 
शजभमेवारी सभबशन्धत सवारी र्ािकको र शजन्सी शाखा प्रमखुको हनुेछ । 

(२) र्न्धन सयुवधा वा ममचत खर्च प्राप्त गनच उक्त सवारी साधन सभबशन्धत कमचर्ारीिे प्रर्ोग 
गरररहेको हनुपुनेछ । शजन्सी ईकार्िे प्रर्ोगमा रहेका सरकारी मोटरसार्किको िगत 
तर्ार गररराख्न ु पनेछ । 

(३) ममचत खर्चिाई पारदशशच वनाउन तथा मोटरसाईकििाई र्ाि ु हाितमा राख्न कुनै 
वकच शपसंग ममचत सभझैता गरी वकच शपिाई उपिब्ध गराउने यवलध अपनाउन सयकनेछ । 
ममचत आदेश नलिई भएको ममचत खर्च भकु्तानी ददईनछैेन । 

(४) ममचत खर्चमा लमतव्र्यर्ता अपनाउन ुपनेछ ।कार्ाचिर्को नाममा रहेको मोटरसार्किको 
वायषचक ममचत खर्च खररद गरेको २ वषच अबलध नपगेुको भए अलधकतम ममचत खर्च 
वायषचक एकमषु्ठ रु. १०,००० र २ बषच पगेुको तर ५ वषच नपगेुको भए अलधकतम ममचत 
खर्च वायषचक एकमषु्ठ रु १५,०००।  र ५ बषच अवलध पगेुको भए अलधकतम ममचत खर्च 
वायषचक एकमषु्ठ  रु. २०,०००। तथा कार्ाचिर्वाट सवारी साधन प्राप्त नभै लनजी सवारी 
प्रर्ोग गने कमचर्ारीको हकमा ममचत खर्च कार्ाचिर् प्रमखुको लनर्चर्अनसुार कमचर्ारीको 
कामको प्रकृलतको आधारमा उपिब्ध गराउनेछ । 

 

२३) वडा कार्ाचिर् संर्ािन खर्चः वडा कार्ाचिर्को वैठक संर्ािन र वैठक भत्ता तथा 
अनगुमन र यवयवध खर्च समेतको वडा संर्ािन खर्च अलधकतम सीमा गाउँसभाको 
लनर्चर्अनसुार  

 

२४) अलतलथ सत्कार तथा यवयवध खर्चः गाउँपालिकाको अलतलथ सत्कार तथा यवयवध खर्च 
व्र्वशस्थत गनच अध्र्ि वा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको आदेशबाट मात्र व्र्वस्थापन गररनेछ 
। यवशशष्ट व्र्शक्तको अलतलथ सत्कार खर्चिाई लमतव्र्र्ी गराईनेछ । एकै ददनको एकै 
पटकको रु. ५०,०००। (पर्ास हजार) भन्दा वढीका अलतलथ सत्कार खर्चको यवि 
अध्र्िवाट प्रमाशर्त गररनेछ । कार्ाचिर्को काममा कार्ाचिर् वायहर गाउँपालिका िेत्र 
लभत्रको यवलभन्न स्थानमा तथा गाउँपालिका िेत्र वायहर अन्र् स्थानमा भ्रमर् गदाच अलतलथ 
सत्कार तथा यवयवध खर्च वापत यवि वमोशजमको रकम भकु्तानी गररनेछ । 

 

२५) भकु्तानी सभबन्धी व्र्वस्थाः (१) कार्ाचिर्वाट भकु्तानी गररने जनुसकैु रकम तथा जलतसकैु 
रकम वैंक खाता माफच तवाट मात्र भकु्तानी ददईनेछ । तर, रु. २५०००। सभमको 
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जनप्रलतलनलध र कमचर्ारी वाहेकको व्र्शक्तगत भकु्तानी र  राहत यवतरर्को भकु्तानी लिनेको 
वैंक खाता नभएमा कार्ाचिर् प्रमखुको लनर्चर्अनसुार नगद भकु्तानी ददन वाधा पने छैन । 

(२) भकु्तालन प्रकृर्ािाई सरि, सहज तथा लछटो छररतो वनाउन सभबशन्धत शाखा ईकाई 
प्रमखुिे आवश्र्क कागजात परु्ाचई आलथचक प्रशाासन शाखामा पेश गने र आलथचक प्रशासन 
शाखािे सेवाराहीिाई लमलत खिेुको भकु्तानी टोकन ददनपुनेछ र भकु्तानी टोकनमा तोयकएको 
लमलतमा भकु्तानी ददनपुनेछ । तर, सूत्र (SUTRA) को सभचर नर्िेको अवस्थामा भकु्तानी लमलत 
पररवतचन हनु सक्नेछ र्सरी भकु्तानी लमलतमा पररवतचन भएको सूर्ना सभबशन्धत शाखािे 
लिशखत वा मौशखक रूपमा सावचजलनक सूर्ना ददनपुनेछ । 

 

२६) मापदण्डको पािनाः र्ो मापदण्डको पािना गनुच गाउँपालिकालभत्रका सवै लनकार्हरु, सबै 
जनप्रलतलनलधहरु तथा कमचर्ारीहरुको कतचव्र् हनुेछ र आन्तररक तथा अशन्तम िेखापरीिर् 
गदाच र्ो मापदण्डको पािना भए नभएको परीिर् गररनेछ। 

 

२७) खारेजी र बर्ाउः- (१) संघीर् वा प्रदेश सरकारिे लनमाचर् गरेको काननु यवपरीत भएका 
दफा सोही अनसुार खारेजी वा पररमाजचन हनुेछ ।  

आज्ञािे 

सन्तोष ढुङ्गाना 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 


