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प्रस्तावना : 

रुपा गाउँपालिका कास्कीिार्य उपिब्ध साधन र स्रोतको 
अलधकति उपर्ोग गरी स्रोत व्र्वस्थापनिा पारदजशयता, 
लितव्र्यर्ता एवि ्प्रभावकाररता अपनार्य आलथयक अनशुासन 
कार्ि गनय वाञ्छनीर् भएकोिे रूपा गउँपालिका कास्कीको 
प्रशासकीर् कार्ययवलध (लनर्लित गने) ऐन, २०७५ को दफा 
४ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी लिलत २०७७।०५।१९ 
को गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट यर् लनर्िहरु जस्वकृत 
गरी िाग ुगररएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाि र प्रारभभः (१) र्स िापदण्डको नाि "रुपा 
गाउँपालिका कास्कीको खर्यको िापदण्ड, २०७७" 
रहेको छ । 

(२) र्ो िापदण्ड रािपत्रिा प्रकाशन भएको लिलतदेखी 
प्रारभभ हनुेछ । 
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२. पररभाषाः यवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स 
िापदण्डिा,  
(क) "अध्र्ि" भन्नािे गाउँपालिका अध्र्ििार्य सभझन ु

पदयछ । 

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

(ग) "कार्ायिर् प्रिखु" भन्नािे रािपत्रायित अलधकृत 
स्तरको गाउँपालिका वा अन्तगयतका कार्ायिर्को 
प्रिखु सभझन ुपदयछ । 

(घ) "कार्यपालिका सदस्र्" भन्नािे गाउँपालिकाका 
कार्यपालिका सदस्र्िार् सभझन ुपदयछ । 

(ङ) "गाउँपालिका" भन्नािे रुपा गाउँपालिका 
कास्कीिार्य सभझन ुपदयछ । 

(र्) "लबषर्गत शाखा प्रिखु" भन्नािे गाउँपालिका 
िातहत रहने लबषर्गत शाखा प्रिखु र सो शब्दिे 
सो कार्य गनय तोकीएको व्र्क्ती सिेतिार् सभझन ु
पदयछ । 
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(छ) "वडाअध्र्ि" भन्नािे गाउँपालिकाका 
वडाअध्र्ििार् सभझन ुपदयछ । 

(ि) "सदस्र्" भन्नािे गाउँसभा सदस्र्िाई सभझन ुपदयछ 
। 

(झ) "सवारी साधन" भन्नािे र्ारपाङ्ग्र ेहेवी तथा हिकुा 
सवारी साधन, दईुपाङ्ग्र े िोटरसार्कि, स्कुटर र 
िोपेड सिेत सभझन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद २ 

खर्यको िापदण्ड 

 

प्रर्लित कानूनिा खर्यको लनजचर्त िापदण्ड नतोयकएको 

अवस्थािा खर्यको िापदण्ड देहार् बिोजिि हनुेछः 

३. बैठक भत्ता सभवन्धिाः बैठक भत्ता ददने आधारहरू 

लनभनानसुार हनुेछनः 

१)  बैठक सावयिलनक लबदाका ददन वा कार्ायिर् 
सिर् अजघ वा पलछ बसेको हनुपुनेछ। 
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२)  स्पष्ठ यवषर्वस्त,ु कार्यर्ोिना यवनाको बैठकिा 
भत्ता प्रदान गररने छैन । 

३)  कानून तथा कुनै लनर्यर् एवि ् आदेशबाट 
गदठत सलिलत वा कार्यदिको बैठकका िालग 
िात्र भत्ता प्रदान गररनेछ । 

४)  बैठकिा सहार्क कियर्ारी एक िना र 
सहर्ोगी कियर्ारी एक िनाका साथै यवशेषज्ञ  
सेवा आवश्र्क परेको अवस्थािा बढीिा पाँर् 
िना यवशेषज्ञका रुपिा आिजन्त्रत सदस्र्का 
रूपिा थप व्र्जक्तहरू राख्न सयकनेछ । 

५)  कार्य प्रकृलत अनसुार लितव्र्र्ी ढङ्गिे न्रू्नति 
संखर्ािा बैठक वसी कार्य सभपन्न गनुयपनेछ। 

६) नेपाि सरकारको रािपत्रायित ततृीर् शे्रर्ी भन्दा 
िालथल्िो शे्रर्ीको अलधकृतस्तरको कियर्ारीको 
अध्र्ितािा बस्ने बैठकिा प्रलत बैठक रु 
१५०० का दरिे, अध्र्ि, उपाध्र्ि वा 
कार्ायिर् प्रिखुिे अध्र्िता गने बैठकका 
पदालधकारीिार्य प्रलत बैठक रू १००० का दरिे 
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र वडाअध्र्ि तथा यवषर्गत शाखा प्रिखुस्तरिे 
अध्र्िता गने बैठकिा रू ५०० का दरिे 
भन्दा बढी नहनुे गरी बैठक भत्ता प्रदान गनय 
गररनेछ।  
तर, गाउँपालिकाका पदालधकारीहरू भन्दा 
बाहेकका नेपाि सरकारका पदालधकारीहरुिे 
अध्र्िता गने यवलभन्न सलिलतहरुको बैठक 
िगार्तका अन्र् कुनैपलन कार्यदिको बैठक 
भत्ताको यवषर्िा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 
लनधायरर् भएको कानून बिोजिि हनुेछ । 

७) उल्िेजखत वदुाँहरुिा िनुसकैु कुरा उल्िेख 
भएको भएतापनी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक 
तथा गाउँसभा र कानूनअनसुार गदठत पदपलुतय 
सलिलत, बोिपत्र िूल्र्ािन सलिलतको बैठक भत्ता 
भकु्तानी गनय र्स िापदण्डिे बाधा परु्ायएको 
िालनने छैन । 

 

४) खािा/खाना खर्य सभबन्धिाः 
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खािा, खाना खर्य सभबन्धिा देहार् बिोजििको कार्य 
प्रयिर्ा पूरा हनुे अवस्थािा िात्र उपिब्ध गराउन सयकन े
छ। अलतररक्त सिर् काि गनुय पने सभबन्धिा आधार 
र कारर् सयहतक यववरर् खिुार्य िेखा उत्तरदार्ी 
अलधकृतको पूवय स्वीकृती लिन ु पनेछ । र्स्तो खर्य 
िेखदा कार्ायिर् सिर् बाहेक कभतीिा २ घण्टा काि 
गरेको प्रलतवेदनसयहत सभबजन्धत कार्ायिर् प्रिखुिे 
प्रिाजर्त गरेको हनुपुनेछ । कार्ायिर् सिर् अजघपलछ 
अलतररक्त सिर् काि गनुयपने भएिा देहार् बिोजििको 
रकि खािा/खाना खर्य वापत उपिब्ध गराउन 
सयकनेछ । 

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

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

(ग) िालथ क र ख िा िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्को हेभी तथा हिकुा सवारी 
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र्ािक, एभबिेुन्स र्ािक, दिकि 
र्ािक, फोहरिैिा वोक्ने सवारी र्ािक, 

शव बाहन र्ािक,िाई यवहान, वेिकुी 
तथा शलनवारको ददनिा सवारी साधन 
र्िाएवापत िालथ क र ख अनसुारको 
रकि नददई िालसक एकिषु्ठ रु. 
६०००। ( छ हिार ) नगद भकु्तानी 
गररनेछ । 

 

५) भ्रिर् खर्य सभबन्धिाः १) सभबजन्धत कािको िालग 
यफल्डिा खयटन ुखटाउन ुपदाय वा अन्र् कार्ायिर्गत काि 
पदाय वा कािको अनगुिन तथा सपुररवेिर् गनुय पदाय वा 
कियर्ारी सरूवा बढुवा भर्य आउँदा िाँदा लनर्िानसुार 
पाउने दैलनक भत्ता तथा भ्रिर् खर्य सभबन्धिा नेपाि 
सरकारको भ्रिर् खर्य लनर्िाविी, २०६४ अनसुार 
गनुयपनेछ । 

२) अध्र्ि, उपाध्र्ि, कार्यपालिका सदस्र् एवं गाउँसभा 
सदस्र्को भ्रिर् खर्य सभबन्धिा पदालधकारी तथा 
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सदस्र्हरूको पाररश्रलिक तथा सयुवधासभबन्धी कानूनिा 
उल्िेख भए बिोजिि हनुेछ । 

३) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखको भएतापलन 
धेरै िसो यफल्डिा खयटन ुपने देहार् अनसुारका प्रायवलधक 
कियर्ारीिाई छुटै्ट भ्रिर् खर्य नददई देहार् अनसुारको 
रकि यफल्ड खर्यवापत िालसक एकिषु्ठ रुपिा नगद 
भकु्तानी गररनेछ । 

(अ) सवै वडािा खयटन ुपने गाउँपालिकाको र्जन्िलनर्र 
रु. ५०००। 

(आ) गाउँपालिकाको सव र्जन्िलनर्र, अलिन, खापासटे, 
कृयष तथा भेटेररनरी तफय का प्रायवधक कियर्ारीहरु  
रु. ३०००। 

(र्) गाउँपालिकाको अलसषे्टन्ट सव र्जन्िलनर्र   

रु. २०००। 

४) गाउँपालिकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि तथा प्रिखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको नेततृ्विा गाउँपालिकाको काििा 
सिूहिा अध्र्र्न, अविोकन वा अन्र् काििा 
गाउँपालिका लभत्र वा गाउँपालिका भन्दा वायहर भ्रिर्िा 
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िानपुरेिा लनर्िानसुार दैलनक भ्रिर् खर्य नलिएिा खाना, 
खािा खर्य वापत िनही वढीिा प्रलत ददन रु. १०००। 
(एक हिार) र वास वस्न ु पने भएिा िनही थप रु. 
५००। (पाँर् सर्) सभि खर्य गनय सयकनेछ । 

 

६) सबै प्रकारका तालिि, गोयष्ठ, सेलिनार, कार्यशािा सञ्चािन 
सभबन्धी खर्यको िापदण्डः 

तालिि, गोयष्ठ र सेलिनार िगार्त देहार्बिोजििको 
िापदण्डिार्य आधार लिर्य खर्य गनुय पनेछ । सो देजख 
बाहेकका यवषर्हरू र उजल्िजखत दरभन्दा अलधक दरिा खर्य 
गनुयपरेिा कार्ायिर् प्रिखुको पूवय स्वीकृलत लिएर िात्र खर्य 
गनुय पनेछ । 

देहार्ः 

ि 
स 

प्रर्ोिन/यववरर् 

दर 
स्पष्टीकरर्/कै

यफर्त 
गाउँपालिका

स्तर 
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१ गाउँपालिका/ वडा 
कार्ायिर्हरू/ शाखा 
/ तालिि केन्र/ 
प्रलतष्ठानहरू द्धारा 
सञ्चािन गररने तालिि 
गोयष्ठ, सेलिनार, 

सभिेिन, 

कार्यशािाको कार्यपत्र 
प्रस्ततुकताय 
पाररश्रलिक (प्रलत 
सत्र) 
अलधकृतस्तरको िागी 
क) बायहरी प्रस्ततुकताय 
- कार्यपत्र वापत 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५००/- 
 

 कार्यपत्र 
कभतीिा 
१५०० 
शब्दको 
हनुपुनेछ । 
(प्रस्ततुीकरर् 
यटपोटको 
फोटोकपी 
कार्यपत्रिा 
िान्र् हनुे 
छैन)। 

 आन्तररक 
प्रस्ततुकताय 
भन्नािे 
सभबजन्धत 
लनकार् - प्रवर्न वापत १०००/- 
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ख) आन्तररक 
प्रस्ततुकताय  

- कार्यपत्र / 

प्रवर्न वापत 

 

१५००/- 
लभतै्रका 
पदालधकारी 
वा व्र्जक्त 
सजभझनपुदयछ 
। 

 गाउँपालिका 
बायहरबाट 
प्रजशिक 
बोिाउन ु
परेिा 
लनििार्य 
लनर्िानसुार 
आतेिाते 
र्ातार्ात 
खर्य र दैलनक 
भत्ता 
उपिब्ध 

सहार्कस्तरको िागी 
क) बायहरी प्रस्ततुकताय 
- कार्यपत्र  

-  प्रवर्न वापत 

 

 

१०००/- 
८००/- 

ख) आन्तररक 
प्रस्ततुकताय 

- प्रवर्न/कार्यपत्र 
वापत 

 

१०००/- 
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गराउन 
सयकनेछ । 

२ गोयष्ठ, सेलिनार, 

सभिेिन, 

कार्यशािाको कार्यपत्र 
यटप्पर्ीकताय 
पाररश्रलिक (प्रलत 
कार्यपत्र) 

 
९००/- 

एउटा 
कार्यपत्रिा 
दरु्यिना बढी 
यटप्पर्ीकताय 
राख्न नलिल्ने 
। 

३ सीपयवकास तालिि 
क) किागत 

व्र्वस्थािा 
(प्रलतकिा) 
कार्यपत्र/Hando

uts वापत किा 
सञ्चािन वापत 

 
 

 

 

१५००/- 

 

 सात कार्य 
ददनसभिको 
तालिि 
किागत 
रूपिा र 
सोभन्दा 
बढीको 
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ख) आवलधक 
व्र्वस्थािा 
(बायहरी श्रोत 
व्र्जक्तको हकिा 
३० कार्यददन 
सभि प्रलतददन)  

- िखुर् प्रजशिक 
(प्रलतददन 
न्रू्नति 
दरु्यवटा 
किालिनपुने) 

- सहार्क 
प्रजशिक 
(प्रलतददन 
न्रू्नति दरु्य 
वटा किा 
लिनपुने) 

 

 

 

 

 

 

१५००/- 
 

 

१०००/- 

 

तालिििा 
आवलधक 
रूपिा श्रोत 
व्र्जक्तको 
व्र्वस्था 
गनुयपने । 

 आवलधक 
रूपिा स्रोत 
व्र्जक्तको 
व्र्वस्था गदाय 
एउटा 
तालिििा 
दरु्िना 
(आवश्र्कता 
अनसुार दवैु 
िखुर् वा 
एकिना 
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ग) आवलधक 
व्र्वस्थािा 
(बायहरी श्रोत 
व्र्जक्तको हकिा 
३० कार्यददनभन्दा 
बढी िालसक) 
- िखुर्प्रजशिक 

(िालसक 
न्रू्नति ६० 
किा लिनपुने) 

 

 

 

 

 

 

१००००/
- 

िखुर् र 
एकिना 
सहार्क) 
राख्नपुदयछ र 
सीपस्तर 
(Skill Level) 
का आधारिा 
स्थानीर् 
प्रर्िन 
सिेतको 
यवर्ार गरी 
उजल्िजखत 
अलधकति 
सीिा लभत्र 
लतनको 
पाररश्रलिक 
तोक्नपुदयछ 
। 

-  सहार्क 
प्रजशिक 
(िालसक 
न्रू्नति ६० 
किा लिनपुने) 

८०००/- 



खण्डः ४ , संखर्ाः ७  लिलतः २०७७/०५/२४ 

 

 

16 रुपा गाउँपालिका कास्कीको खर्यको िापदण्ड २०७७ 

 

 सभबजन्धत 
कार्ायिर्िे 
सञ्चािन 
गरेको 
तालिििा 
सोही 
कार्ायिर्को 
स्रोत व्र्जक्त 
भएको 
अवस्थािा 
किा लिए 
वापतको 
पाररश्रलिक 
पाउने छैन, 

तर कार्यपत्र 
वापतको 
रकि 
पाउनेछ । 
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 रािीर् 
पशसु्वास््र्, 

कार्यकताय 
तालिििस्ता 
यवलभन्न यवषर् 
यवज्ञ 
(Subject 

Matter 

Specialists) 
आवश्र्क 
हनुे तालिििा 
आवलधक 
रूपिा स्रोत 
व्र्जक्तको 
व्र्वस्था 
गरेपलछ पलन 
आवश्र्क 
भए िभिा 
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किाको २० 
प्रलतशतसभि 
अलतररक्त 
स्रोत 
व्र्जक्तद्धारा 
किागत 
रूपिा 
सञ्चािन 
गराउन 
सयकनेछ । 

 एउटा 
किाको 
अवलध 
कभतीिा एक 
घण्टा ३० 
लिनेट 
हनुपुदयछ । 
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 कार्यपत्र 
भन्नािे 
कभतीिा 
७५० 
शब्दको 
प्रवन्ध 
सभझनपुदयछ 
। पारदशयक 
पाना, 
प्रस्ततुीकरर् 
यटपोट वा 
प्रस्ततुीकरर्
को 
प्रर्ोिनका 
िालग तर्ार 
पाररएको अरू 
त्र्स्तै 
सािारीका 
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छाँर्ाप्रलत 
कार्यपत्र हुँदैन 
। 

 जिल्िास्तरीर् 
तालिि 
भन्नािे 
सदरिकुाि 
वा अन्र्त्र 
िहाँ सञ्चािन 
गररने भए 
तापलन 
सहभागीको 
(आफ्नो घर 
वा सायवकको 
बसोवास 
स्थिबाट 
दैलनक 
ओहोर-दोहोर 
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गनय नभ्र्ार्न े
२० यक.लि. 
भन्दा बढी 
भर्य) 
आवासको 
व्र्वस्था 
गनुयपने 
तालिि 
सभझनपुदयछ 
। 

४ तालिि केन्रहरू 
बाहेक अन्र् सभपूर्य 
लनकार्बाट सञ्चालित 
सबै प्रकारका 
तालििका 
श्रोतव्र्जक्त/ 
प्रजशिकको 
पाररश्रलिक  

 
 

 

 

 

 

 

१०००/- 
८००/- 

एउटा किाको 
अवलध 
कभतीिा १ 
घण्टा ३० 
लिनेट हनुपुदयछ 
। 
 कार्यपत्र 
भन्नािे 
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क) अलधकृतस्तरको 
तालिि  

- कार्यपत्र/(Ha

ndouts) 
वापत 

- किा सञ्चािन 
वापत 

 

कभतीिा 
७५० 
शब्दको 
प्रवन्ध 
सभझनपुदयछ, 
पारदशयक 
पाना, 
प्रस्ततुीकरर् 
यटपोट वा 
प्रस्ततुीकरर्
को 
प्रर्ोिनका 
िालग तर्ार 
पाररएको 
अरू त्र्स्तै 
सािरीको 
छाँर्ाप्रलत 

ख) सहार्कस्तर/अ
न्र् तालिि 

- कार्यपत्र/(Ha

ndouts) 
वापत 

- किा सञ्चािन 
वापत 

 

८००/- 
 

७००/- 
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कार्यपत्र 
हुँदैन । 

 सभबजन्धत 
कार्ायिर्िे 
सञ्चािन 
गरेको 
तालिििा 
सोही 
कार्ायिर्को 
स्रोत व्र्जक्त 
भएको 
अवस्थािा 
किा लिए 
वापतको 
पाररश्रलिक 
पार्ने छैन 
तर, कार्यपत्र 
वापतको 
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रकि 
पाउनेछ । 

 तालििका 
सहभागीिार्य 
आफ्नो घर 
वा सायवकको 
बसोवास 
स्थिबाट 
दैलनक  
दैलनक 
ओहोर-दोहोर 
गनय नभ्र्ार्न े
२० यक.लि. 
भन्दा बढी 
दूरीबाट 
सहभागी 
हनुपुने भए 
आवासको 
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व्र्वस्था 
गनुयपनेछ । 

५ गोयष्ठ, सेलिनार, 

सभिेिन, कार्यशािा, 
तालिि, अध्र्र्न 
आवद्धता िस्ता 
सिारोह, उदघाटन, 
सिापन खािा/ 
सहभागीको खािा/ 
खाना (प्रलत व्र्जक्त 
प्रलतददन) 

क) खािा 
ख) खाना 

 

 
 

 

 

 

 

 

२००/- 
४००/- 

संर्ोिक, 
श्रोतव्र्जक्त, 

प्रलतवेदक र 
सहर्ोगी 
कियर्ारीिार्य 
सिेत खािा, 
खाना उपिब्ध 
गरार्नेछ । 
कार्यििा 
सहभालगहरू 
िार्य 
खानासिेत 
खवुाउनपुने 
भर्य सोयह 
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बिोजिि कार्य 
कार्यिि 
स्वीकृत भएिा 
िात्र खाना 
वापतको रकि 
खर्य गनय 
सयकनेछ । 

यवलभन्न यवजशष्ट 
व्र्जक्तहरूिार्य 
र्स्ता 
सिारोहिा 
आिन्त्रर् 
गररएको 
अवस्थािा 
र्स्ता सबै 
व्र्जक्तहरूको 
स्वागत 
व्र्वस्थापन 



खण्डः ४ , संखर्ाः ७  लिलतः २०७७/०५/२४ 

 

 

27 रुपा गाउँपालिका कास्कीको खर्यको िापदण्ड २०७७ 

 

खर्य वापत 
बढीिा एकिषु्ठ 
रू २०००/- 
सभि खर्य गनय 
सयकनेछ । 
तर, यवजशष्ट 
व्र्जक्तहरूको 
उपजस्थलत 
भएको 
प्रिाजर्त 
हनुपुनेछ । 

६ िसिन्द 
क) गोष्ठी, सेलिनार, 

सभिेिन, 

कार्यशािाका 
िालग 

- सहभागीका िालग 
प्रलत सहभागी 

 
 

 

 

१००/- 
 

प्रजशिर् 
कार्यको 
िसिन्द 
अन्तगयत बोडय 
िाकय र, 

पारदशयक 
पाना, 
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- प्रजशिर् कार्यका 
िालग (प्रलत 
कार्यिि) 

२५००/- 
 

कार्यपत्रको 
छाँर्ाप्रलत, 
िेटाकाडय, 
िाजस्कङटेप 
र्त्र्ादद । 

ख) सीप यवकास तथा 
अन्र् तालिि 
कार्यििका 
िालग 

- सहभागीका िाग 
(७ कार्य ददनसभि 
प्रलत सहभागी 

 

 

 

१००/- 

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

 

१५०/- 

- प्रजशिर् कार्यका 
िालग (७ कार्य ददन 
सभि प्रलत कार्यिि) 

 

१५००/- 

- प्रजशिर् कार्यका 
िालग (३० कार्य 

 

२०००/- 
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ददन सभि प्रलत 
कार्यिि) 

- प्रजशिर् कार्यका 
िालग (३० कार्य 
ददन भन्दा बढी प्रलत 
कार्यिि) 

 

२५००/- 

ग) अध्र्र्न/अविो
कन, अध्र्र्न 
आवद्धताका िालग 

- सहभागीका िाग 
(िलतसकैु कार्य 
ददन भएपलन प्रलत 
सहभागी) 

(हेण्डसआउट उपिब्ध 
गराउन प्रलत कयप प्रलत 
सहभागी) 

 

 

 

 

५००/- 

७ संर्ोिक भत्ता   

 

१०००/- 
५००/- 

एक 
कार्यिििा 
एकिना 
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- अलधकति १५ 
कार्यददन सभि 
प्रलतददन 

- १५ ददनपलछ 
प्रलतददन 

संर्ोिकिार्य 
कार्यििको 
प्रलतवेदन 
बझुाएपलछ र 
दरु्यिना सभि 
सहर्ोगीिार्य 
भत्ता ददन 
सयकनेछ । 

८ सहर्ोगी भत्ता 
- अलधकति १५ 

कार्य ददनसभि 
प्रलतददन) 

- १५ ददनपलछ 
प्रलतददन 

 

 

७४०/- 
५००/- 

तालिि 
अवलधिा यवदा 
वसेिा 
संर्ोिकिे 
भत्ता पाउने 
छैन र 
संर्ोिकको 
काि 
सहर्ोगीिे 
गरेवापत 
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संर्ोिकिे 
पाउने भत्ता 
पाउने छैन । 

९ यवयवध (प्रिार्पत्र, 

पानी, सरसफार्य, तिु 
र्त्र्ाददका िालग) 
- ७ कार्य ददनसभि 

प्रलत कार्यिि 

- ३० कार्य ददनसभि 
प्रलत कार्यिि 

- ३० कार्य ददनभन्दा 
बढी प्रलत कार्यिि 

 
 

 

२०००/- 
 

२५००/- 
 

३०००/- 

 

१
० 

वस्तगुत टेवा ३०००/-  वस्तगुत टेवा 
भन्नािे 
तालििका 
सहभागीिार्य 
नव प्राप्त 
सीपउपर्ोग 
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कार्यिा 
अलभप्ररेरत 
गनय सहार्ता 
स्वरूप प्रदान 
गररने वस्त ु
सभझन पदयछ 
। िस्तै 
बाख्राको 
िाउ, 

िौरीकोघार, 
पशसु्वास््र् 
परीिर् यकट 
िस्ता 
र्ीिवस्त,ु 

साधन वा 
उपकरर् 
आदद । 
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 स्वीकृत 
कार्यिििा 
वस्तगुत टेवा 
प्रदान गनेगरी 
प्रष्ट व्र्वस्था 
नभएकोिा 
वस्तगुत टेवा 
ददन 
लिल्दैन। 

१
१ 

प्रलतवेदकको 
पाररश्रलिक  
क) पाररश्रलिक 
(सभिेिन, गोष्ठी र 
कार्यशािा) 
- एक ददनको 
कार्यिििा  

 
 

 

 

१०००/- 
 

५००/- 

  
प्रलतवेदकको 
पाररश्रलिक 
प्रलतवेदन 
बझुाएपलछ 
िात्र 
ददनपुदयछ ।  

 प्रलतकार्यिि 
रू 
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- एक ददन भन्दा 
बढीको कार्यिि 
भए अलतररक्त 

३०००/- 
भन्दाबढी 
हनुहुुँदैन । 
साथै, तालिि 
संर्ोिक र 
प्रलतवेदक 
एकै व्र्जक्त 
भएिा 
अलतररजक्त 
पाररश्रलिक र 
खािा/खाना 
खर्य दोहोरो 
सयुवधा पार्ने 
छैन । 

 
७) सहभालगता भत्ता तथा र्ातार्ात खर्यः (१) प्रजशिाथी 

छनौट गरी वा नगरी सञ्चािन गररएको िनुसकैु प्रकारको 
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तालिि, गोयष्ठका सहभागीहरू िार्य सहभागी भत्ता 
उपिब्ध नगराउने भनी सूर्ना गनुय पनेछ । 

 तर, तालिि, गोष्ठी, कार्यशािाको सहभागीिार्य सहभागी 
भत्ता ददनेगरी कार्यिििै सहभागीहरूिार्य सहभागी भत्ता 
वा सहभागीको भ्रिर् खर्य ददने गरी स्वीकृत भएका 
कार्यिििै सहभागीहरूिार्य सहभागी भत्ता वा 
सहभागीको भ्रिर् खर्य ददने गरी स्वीकृत भएका 
कार्यििका सहभागीहरूिार्य लनभनअनसुारको सहभागी 
भत्ता वा सहभागी भ्रिर् खर्य उपिब्ध गराउन सयकनेछः 

ि.सं
. 

प्रर्ोिन 
दर रकि 

स्पष्टीकरर् गाउँपालि
क बायहर 

गाउँपालि
का लभत्र 

१ दैलनक 
खाने बस्ने 
खर्यवापत 
(२१ 
कार्यददन 

८००/- ४००/-  गाउँपालि
का 
स्तरीर् 
तालिि 
भन्नािे 



खण्डः ४ , संखर्ाः ७  लिलतः २०७७/०५/२४ 

 

 

36 रुपा गाउँपालिका कास्कीको खर्यको िापदण्ड २०७७ 

 

सभिको 
तालिि) 

केन्र वा 
अन्र्त्र 
िहाँ 
सञ्चािन 
गररने भए 
तापलन 
सहभागी
को 
(आफ्नो 
घर वा 
सायवकको 
बसोवास 
स्थिबाट 
दैलनक 
ओहोर 
दोहोर गनय 
नभ्र्ार्ने 

२ २१ 
कार्यददन 
भन्दा 
बढीको 
तालिि 
भए खाने 
बस्ने 
खर्यवापत 
िालसक 

१२०००
/- 

१२०००
/- 

३ कार्यिि
को 
तफय बाट 
आवासको 
व्र्वस्था 
भएकोिा 

४००/- ४००/- 
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दैलनक 
खाना खर्य 

१० 
यक.लि. 
भन्दा 
बढीभर्य 
। 
आवासको 
व्र्वस्था 
गनुयपने 
तालिि 
सभझन ु
पदयछु । 

 एक्कार्स 
ददनभन्दा 
बढी 
ददनको 
भएिा 
िालसकको 
दािासाही

४ आवासको 
व्र्वस्था 
भएकोिा 
दैलनक 
खाना खर्य 
वापत 
िालसक 

१२०००
/- 

१२०००
/- 

५ कार्यिि
को 
तफय बाट 
खािा 
तथा 
खानाको 
व्र्वस्था 
भएको तर 
आवासको 

दैलनक भ्रिर् भत्ताको 
२५% 
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व्र्वस्था 
नभएकोिा  

िे हनु े
रकि 
ददनको 
पलन थप 
गरी 
पाउनेछ 
। 

 तालिि 
अवलधका 
िालग 
सहभागी 
भत्ता 
पाएकोिा 
दैलनक 
भत्ता वा 
आवास 
खर्य 
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पाउने 
छैन । 

 कार्यिि
िा 
सहभागी 
हनुे 
व्र्जक्तिे 
अन्र् 
लनकार्बा
ट दै.भ्र. 
भत्ता 
पाउने 
भएिा 
सहभागी 
भत्ता 
पाउने 
छैन । 
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 सात कार्य 
ददनसभि
को 
तालिि 
यवदाको 
ददनिा 
पलन 
िगातार 
सञ्चािन 
गनुयपनेछ 
। 

 दैलनक 
भ्रिर् 
भत्ता 
पाउने 
गरी 
गाउँपालि
का 
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बायहरबाट 
कार्यिि
िा 
बोिावट 
भर्य 
सहभागी 
हनुेहरूिा
र्य 
सहभागी 
भत्ता ददन 
लिल्दैन । 

 

(२) सहभागीको र्ातार्ात खर्यको सभबन्धिा रूपा 
गाउँपालिका वडा नं ६ देखी वाहेकका अन्र् वडाहरुबाट 
गाउँपालिका केन्रसभि आउँदािाँदा र्ातार्ात खर्य बापत 
बढीिा रु ५०० (पाँर् सर्) भकु्तानी गनुयपनेछ । तर, 
गाउँपालिकाबाट सवारी तथा र्न्धन सयुवधा प्राप्त गने 
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पदालधकारीहरुिार् र्ातार्ात खर्य बापतको रकि 
भकु्तानी ददन पार्नेछैन ।  
 

८) र्यन्धन सयुवधाः सवारी साधन सयुवधा पाउने देहार्को 
पदालधकारीहरूिार्य बढीिा देहार्अनसुारको र्न्धन 
सयुवधा उपिब्ध गराउन सयकनेछः 

(१) सवारी सयुवधा पाउनेको िालग र्यन्धन खर्य 
सवारी सयुवधा 
पदालधकारी 

िालसक 
पेटे्रि/लडिि 

(लि.) 

तै्रिालसक िोयवि र 
बे्रक आर्ि (लि) 

अध्र्ि, उपाध्र्ि, 
वडाअध्र्िहरु 
कार्यपालिका 
सदस्र्हरु, गाउँसभा 
सदस्र्हरु 

प्रदेश 
कानूनअनसुार 

 

कार्ायिर् प्रिखु ५० 
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प्रयवलधक कियर्ारी 
तथा यवषर्गत 
शाखा प्रिखु 

२५ सवारी साधनको 
प्रकृलत अनसुार 
आवश्र्क हनु े
पररिार्िा कार्ायिर् 
प्रिखुको 
लनर्यर्अनसुार 

अन्र् 
कियर्ारीहरुिाई 

१०  
 

  

(२)  गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को काििा 
खयटने कियर्ारी तथा यवहान बेिकुा तथा 
कार्ायिर् सिर्िा यफल्डिा खयटने प्रायवलधक 
कियर्ारीिे कार्ायिर्को नािको वा कार्ायिर् 
प्रिखुको जस्वकृलतिा लनिी िोटरसाईकि प्रर्ोग 
गरेिा सिेत िापदण्ड अनसुारको ईन्धन सयुवधा 
िालसक रुपिा उपिब्ध गराईनेछ । तर, लनजि 
िोटरसाईकि प्रर्ोग गने कियर्ारीिे ईन्धन 
सयुवधा लिनको िालग िोटरसाईकि नभवर, सवारी 
र्ािक अनिुतीपत्रको प्रलतलियप र ब्ि ु वकुको 
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प्रलतलियप जिन्सी शाखािा पेश गनुय पदयछ र 
िोटरसाईकि आफैिे प्रर्ोग गरेको हनुपुदयछ ।  
काििा खयटर् वा यवदािा बलस वा अन्र् कारर्िे 
ियहनािा १५ ददनभन्दा कि उपजस्थत भएको 
अवस्थािा र्न्धन उपिब्ध हनुेछैन ।  

(३) कार्ायिर्को काििा गाउँपालिका वायहर भ्रिर्िा 
खयटएको अवस्थािा दरुीको आधारिा ईन्धन 
उपिब्ध गराईनेछ। 

(४) गाउँ कार्यपालिकाको सदस्र् र गाउँपालिकाका 
सदस्र्का पदालधकारीहरूिार्य कानून बिोजिि 
र्न्धन सयुवधा उपिब्ध गराएपलछ दोहोरो पनेगरी 
पनुः र्न्धन सयुवधा उपिब्ध हनुेछैन । तर कुनै 
कार्यिििा कािको लसिलसिािा िकुाि बायहर 
िानपुने भएिा आवश्र्क पररिार्िा थप र्न्धन 
उपिब्ध गराउन सयकनेछ । काननुबाट 
तोयकएको सयुवधा गाउँपालिकािे उपिब्ध 
गराउनेछ । 
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(५) र्न्धन सयुवधा उपिब्ध गराउँदा पदालधकारी तथा 
कियर्ारीिे प्रर्ोग गरेको सवारी साधन नभवर 
उल्िेख गरी उपिब्ध गरार्यनेछ । र्स प्रकारको 
सवारी साधनको िगत अद्यावलधक भएको 
हनुपुनेछ । 

(६) र्न्धन सयुवधा प्रर्ोिनाथय सवारी साधन र 
प्रर्ोगकतायको िगत कार्ायिर्िे राखी अद्यावलधक 
गनुयपनेछ । 

(७) स्वकीर् सजर्वािर्का कियर्ारीहरूिे लनिको 
पद/स्तर अनसुार सिान तह/शे्रर्ीको लनिािती 
कियर्ारीिे पाउने बराबर िन्धन सयुवधा प्राप्त 
गनेछन ् । उक्त सयुवधा सभवजन्धत 
गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गरार्नेछ । 

(८) िापदण्ड भन्दा बढी र्न्धन आवश्र्क भएिा 
यवलनर्ोजित बिेटको सीिा लभत्र रही कार्ायिर् 
प्रिखुको पवुयस्वीकृलतिा उपिब्ध गराउन 
सयकनेछ । 
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९) िेख, रर्ना पाररश्रलिक 

िेख, रर्ना सिायवष्ट गरी पलत्रका प्रकाशन गने लनकार्िे 
िेख, रर्न वापतको पाररश्रलिक, कभप्र्टुर सेयटङ, 

लडिार्लनङ र टार्यपङ, शदु्धाशदु्धी तथा सभपादक 
िण्डिका सदस्र्हरूिार्य पाररश्रलिक भकु्तानी गदाय देहार् 
अनसुारको िापदण्डका आधारिा रकि भकु्तानी 
गनुयपनेछः 
लस.नं. यववरर् दर 
१. िेखकिार्य 

पाररश्रलिक 
प्रलतिेख 

अलधकृतस्तरिार् रु 
३००० देखी रु 
५००० र 
सहार्कस्तरिार् रू 
२०००/- देजख 
४५००/- सभि 
(सभपादक िण्डिको 
लनर्यर्ानसुार) 

२. कभप्र्टुर सेयटङ, 

लडिार्लनङ र टार्प 
२५००/- 
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सिेतका िालग प्रलत 
अंक 

३ सभपादक 
िण्डिका 
सदस्र्हरूिार्य प्रलत 
सदस्र् प्रलत रर्ना 
सभपादन वापत 
(अलधकति ५ 
िना) 

५००/- 

 
१०) सरकारी सवारी साधन उपर्ोग तथा व्र्वस्थापन 

(१) प्रर्लित कानून बिोजिि सवारी साधन उपिब्ध 
गराउनपुने पदालधकारी, कार्ायिर् प्रिखु र यवषर्गत 
शाखा प्रिखु वाहेक अन्र् कियर्ारीको हकिा कार्य 
प्रकृलत, जिभिेवारी र आवश्र्कताका आधारिा पिुिा 
सवारी साधन राखी प्रर्ोग गने व्र्वस्था 
लििाउनपुनेछ । 
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(२) हस्तान्तररत सवारी साधन सभवन्धिाः यवलभन्न 
लनकार्बाट गाउँपालिकािा प्राप्त हनु आएका सवारी 
साधनहरू हस्तान्तरर् भर्य दाजखिा हनु आएकोिा 
त्र्स्ता सवारी साधन िनु लनकार्िा हस्तान्तरर् भर्य 
आएको हो सोही लनकार्िे आफ्नो जिन्सी आभदानीिा 
लनर्िानसुार िगत कसी आभदानी िनार्य त्र्स्तो 
दाजखिा प्रलतवेदन सभबजन्धत सवारी साधन तथा 
हस्तान्तरर् फाराि पठाउने लनकार्िा पठाउन ुपनेछ 
। त्र्स्तो दाजखिा प्रलतवेदन प्राप्त भर्सकेपलछ िात्र 
हस्तान्तरर् फाराि पठाउने लनकार्िे आफ्नो 
अलभिेख प्रिाजर्त गरार्य िगत कट्टा गनुयपनेछ । 
आफ्नो लनकार्िा रहेका सवारी साधनहरू 
आवश्र्कता अनसुार िियत गरी सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन गने जिभिेवारी सभबजन्धत लनकार्को 
रहनेछ । 

(३) िनुसकैु सरकारी सवारी साधनिा सरकारी नभबर 
प्िेट राख्न ुपनेछ । लनजि िभवर प्िेट राखी सरकारी 
सवारी साधन प्रर्ोग गनय पार्यने छैन । 
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११) सेवा करार तथा परािशय सेवा सभवन्धी िापदण्डः 
(१) िौिदुा िनशजक्तबाट कुनै कािहरू सभपादन हनु 

नसक्ने अवस्था भएिा िात्र सेवा करार वा परािशय 
सेवा लिनपुनेछ । र्स्ता सेवा लिँदा सावयिलनक 
खररद ऐन लनर्िाविीको पररलधलभत्र रही सेवा लिन 
सयकनेछ । तर कुनै खास काि गनय उच्र् स्तरको 
यवशेषज्ञता भएको परािशयदाता छोटो सिर्का िालग 
आवश्र्क परेिा वा परािशयदाता लनर्कु्त गने सिर् 
न्रू्न भएिा वा उक्त कार्य सभपन्न गनय लसलित 
परािशयदाता िात्र र्ोग्र् भएिा वा परािशयदाता िात्र 
र्ोग्र् भएिा वा परािशयदाताको छनौट गनय धेरै सिर् 
िाग्ने भर्य सिर् अपर्ायप्त भएिा कुनै 
परािशयदातािार्य यवशेषज्ञता र र्ोग्र्ताको आधारिा 
लनर्कु्त गनय सयकनेछ । 

(२) सेवा करार सभझौता िाफय त काि लिँदा त्र्स्तो 
िनशजक्तसँग शतय उल्िेख गरी सभझौता गरी काििा 
िगाउने र लनिहरूिे पाउने अन्र् सेवा सयुवधाहरूका 
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सभबन्धिा गाउँपालिकाको छुटै्ट लनर्िाविी नबन े
सभि संघीर् सरकारको काननुी व्र्वस्था अनसुार 
कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । 

(३)  प्रायवलधक सेवाका कियर्ारी, कभप्र्टुर अपरेटर, 
सवारी र्ािक र कार्ायिर् सहर्ोगीिे गनुयपने िस्ता 
कािहरू गनय स्वीकृत दरबन्दी तथा अजखतर्ारी लभत्र 
रही प्रर्लित न्रू्नति ्स्केि भन्दा बढी नहनुे गरी 
सावयिलनक खररद ऐन तथा लनर्िाविी अनसुार 
गनुयपनेछ । 

(४)  परािशयदातािे प्राप्त गने सेवा सयुवधाका सभबन्धिा 
गाउँपालििकािे िापदण्ड नबनाए सभि संघीर् 
सरकारका स्वीकृत िापदण्ड अनसुार हनुेछ । 
गाउँपालिकास्तरिा र्स्तो िापदण्ड तर्ार गनुयपदाय 
सावयिलनक खररद अनगुिन कार्ायिर्को कुनै 
लनधायररत िापदण्ड भए सो सँग तादात्भर्ता 
(Compatible) हनुेगरी िापदण्ड तथा कार्ययवलध 
तर्ार गने र प्रायवलधक यवषर्को हकिा 
कार्ायपालिकाबाट जस्वकृत िापदण्ड िागू गनुयपनेछ 
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। यवषर् यवज्ञहरूको पाररश्रलिक सभबन्धिा 
गाउँपालिकास्तरको िापदण्ड (Norms) स्वीकृत 
नभएसभि संघीर् लनकार् वा स्वीकृलत प्राप्त पेशागत 
संघ/संस्थाबाट स्वीकृत दररेटका आधारिा गाउँ 
कार्यपालिकाको लनर्यर्बाट स्वीकृत गरार्य िागत 
अनिुान तर्ार गरी पारािशय सेवा प्राप्त गनय सयकनेछ 
। 

(५)  सािान्र्तर्ा यवकास आर्ोिनाहरूको हकिा स्थार्ी 
कियर्ारीहरूिार्य काििा िगाउन ुपनेछ । स्थार्ी 
कियर्ारीहरू प्राप्त गनयसक्ने अवस्था नभएिा िात्र 
करार सेवाबाट काििा िगाउन सयकनेछ ।तर 
कार्ायिर् प्रिखु, जिन्सी प्रिखु, आलथयक प्रशासन 
सभबन्धी काि गने पदिा करारबाट काििा िगाउन 
सयकने छैन । 

 

 

पररच्छेद - ३ 

कार्ययवलध 
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१२) आलथयक कार्ययवलधः 
(१) कार्यिि सञ्चािन गने, लनकासा लिने, खर्य गने, 

अलभिेख राख्न,े प्रलतवेदन गने, आन्तररक र अजन्ति 
िेखापरीिर् गने, वेरूि ु फछर्ौट गने, बरबझुारथ 
गने, नगदी जिन्सी जिभिा लिने, भ्रिर् गने िगार्तको 
व्र्वस्था गाउँपालिकाको सरकारको आलथयक 
कार्ययवलध लनर्िाविी नबनेसभि संघीर् सरकारकै 
आलथयक कार्ययवलध लनर्िाविी तथा अन्र् प्रर्लित 
कानून एवि ्प्रावधान अनसुार गनुयपनेछ । 

(२) खर्य गने अलधकारीहरूको िेत्रालधकारका सभवन्धिा 
स्थानीर् सरकारिे ऐन कानून बनार्य िेत्रालधकार 
स्पष्ट नगरेसभि अजखतर्ारी तथा स्वीकृत कार्यिि 
अनसुार कार्य सभपादन गने तथा खररद व्र्वस्थापन 
गने कार्य गदाय संघीर् सरकारको प्रर्लित सावयिलनक 
खररद ऐन लनर्िाविी अनसुार तिुयिा भएको स्थानीर् 
खररद लनर्िाविी अनसुार गनुयपनेछ । 

(३) आलथयक प्रशासनको सन्दभयिा िालथ उल्िेख भएदेजख 
बाहेक अन्र् कुनै यवषर् कार्ायन्वर्न गने सन्दभयिा 
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यद्धयवधा उत्पन्न भएिा संघीर् आलथयक कार्ययवलध 
सभबन्धी ऐन, लनर्िाविी, लनदेजशका र कार्ययवलधिा 
उल्िेख भएबिोजििका कार्य प्रकृर्ा र कार्ययवलध 
अविभबन गनुयपनेछ । 

(४) जिजन्स व्र्वस्थापनका िागी छुटै्ट लनदेजशकाहरू 
नबनेसभि संघीर् सरकारको प्रर्लित कानून 
बिोजिि जिन्सी व्र्वस्थापन गनुयपनेछ । र्सरी 
जिन्सी व्र्वस्थापन गदाय प्रर्लित कानूनबिोजिि 
िहािेखा परीिकको कार्ायिर्बाट जस्वकृत ढाँर्ा 
प्रर्ोग गरी व्र्वस्थापन गनुयपनेछ । 

 

१३) कजन्टन्िेन्सी रकि सभबन्धिाः 
(१) सावयिलनक लनिायर्िा कजन्टन्िेन्सी रकि लनधायरर् 

गनुयपदाय आवश्र्कता र लितव्र्यर्ताको लसद्धान्तिार्य 
ध्र्ानिा राखी आवश्र्कता अनसुार बढीिा पाँर् 
प्रलतशतसभि कजन्टन्िेन्सी रकि छुटर्ाउन सयकनेछ 
। कुनै कािका िालग कजन्टन्िेन्सी रकि 
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आवश्र्कता नपने भएिा कजन्टन्िेन्सी रकि 
छुटर्ाउन ुहुँदैन । 

(२)  सकेसभि र्ािू तथा प्रशासलनक खर्यिा सभवजन्धत 
खर्य शीषयकिा नै रकि यवलनर्ोिन गनुयपनेछ । 
त्र्स्तो खर्य शीषयकिा यवलनर्ोजित रकििे नपगु हनु े
भएिा िात्र खररद कार्यसँग प्रत्र्ि सभबजन्धत हनु े
कार्यिा कजन्टन्िेन्सी रकिबाट खर्य गनय सयकनेछ 
। 

(३)  कजन्टन्िेन्सी रकि छुटर्ाउँदा सावयिलनक खररद 
ऐन तथा लनर्िाविी अनसुार वकय र्ािय, स्टाफ खर्य 
र अन्र् साना लतना खर्ाय सिेत िागत अनिुान तर्ार 
गदाय नै प्रष्ट खिुार्य अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट 
स्वीकृत गराउनपुनेछ । 

(४) र्ोिनावाट कजन्टन्िेन्सी रकि छुट्टाउँदा िभिा 
भएको रकिवाट देहार् अनसुारको खर्य गररनेछः 
      (क) र्ोिना अनगुिन, सपुरीवेिर् तथा 
िूल्र्ांकन सभबजन्ध खर्य, 
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      (ख) र्ोिना अनगुिन तथा सपुरीवेिर् सलिलत 
र फरफारक सलिलतको वैठक भत्ता          
 तथा यवयवध खर्य, 

   (ग) प्रायवलधक कियर्ारीको यफल्ड, ईन्धन 
सभबजन्ध खर्य, 
   (घ) प्रायवलधक िेजशनरी, औिार तथा अन्र् 
सािान खररद सभबजन्ध खर्य, 
   (ङ) र्ोिना संर्ािन सभबजन्ध प्रशासलनक तथा 
अन्र् खर्य, 
   (घ) र्ोिनाको यवस्ततृ अध्र्र्न प्रलतवेदन 
सभबजन्ध खर्य । 

   (ङ) र्ोिना पजुस्तका छपार् तथा सावयिलनक 
सनुवुार् तथा सावयिलनक परीिर्           
 सभबन्धी खर्य । 

 

पररच्छेद - ४ 

खर्य लितव्र्यर्ता र प्रभावकाररता सभवन्धी िागयदशयन 
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१४) तिब, भत्ता र पाररश्रलिकः 
(१) सभवजन्धत लनकार्को कार्यिेत्र लभत्र पने लनर्लित 

प्रकृलतको काि गरे वापत तिब बाहेकको अन्र् थप 
सयुवधा एवि ्अलतररक्त भत्ता लिन पार्यनेछैन । 

(२) तोयकएको कार्ायिर्बाट तिबी प्रलतवेदन पाररत 
गराउन ुपनेछ । 

(३) दैलनक काि बाहेक अलनवार्य रूपिा थप काि गनुयपने 
अवस्थािा थप कािको यववरर् र कारर् सयहत 
अलधकार प्राप्त अलधकारीको पूवय स्वीकृलत लिएर िात्र 
त्र्स्तो काििा िगाउने र सो वापत तोयकएको 
सयुवधा खर्य िेखदा कार्यसभपन्न भएको प्रगलत यववरर् 
सिेत पेश गनुयपनेछ । 

 

१५) पानी, लबििुी, टेलिफोन 

(१) पानी तथा लबििुीको र्हुावट रोक्न काि नपरेको 
सिर्िा सवै कार्ायिर्हरूिा यवद्यतीर् उपकरर्हरू 
कभप्र्टुर, फोटोकपी िेशीन, एअर कजन्डसनर, यहटर, 
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पंखा, बत्ती तथा धारा अलनवार्य रूपिा वन्द गनय 
प्रबन्ध लििाउन ुपनेछ । 

(२) पानी, लबििुी, टेलिफोनको िहसिु लिटर ररडीङ्ग पलछ 
तोयकएको सिर्िा नै भकु्तानी गदाय ररवेट (छुट) 
पाउने हकिा र्स्तो भकु्तानी सिर्िा नै गरी 
िररवाना नलतने र लनर्िानसुारको छुट सयुवधा लिन े
व्र्वस्था लििाउन ुपनेछ । 

(३) पानी, लबििुी र टेलिफोन लितव्र्र्ी ढंगिे प्रर्ोग 
नगरी यवलनर्ोजित बिेट भन्दा बढी खर्य भर्य बक्र्ौता 
रहेिा वा सिर्िा िहसिु नलतरी िररवाना लतनुय परेिा 
कार्ायिर् प्रिखु तथा िेखा प्रिखु नै जिभिेवार 
हनुेछन ्। 

 

१६)  तालिि, गोष्ठी, सेलिनारः तालिि कार्यििहरू दोहोरो 
नपने गरी प्रदेश वा संघीर् सरकारका जिल्िाजस्थत 
कार्यिर्हरूसँग सिन्वर् गरी सञ्चािन गनुय पनेछ 
।तालिि, प्रजशिर्, गोष्ठी, सेिीनार, अन्तरयिर्ा िस्ता 
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कार्यििहरू सञ्चािन गदाय उपिब्ध भएसभि सरकारी 
तालिि हिहरूिा सञ्चािन गनुयपनेछ । 

 

१७) र्न्धन र सवारी साधनः  
(१) सवारी र्ािक अनिुलत पत्र (िाईसेन्स) नलिएका 

पदालधकारी र कियर्ारीिाई गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्वाट सवारी साधन (िोटरसाईकि) 
उपिब्ध गराईने छैन । गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्वाट िोटरसाईकि लिई प्रर्ोग गनयको िालग 
सवारी र्ािक अनिुलत पत्र (िाईसेन्स) को प्रलतलियप 
पेश गनुयपदयछ । तर, सवारी र्ािक अनिुलत पत्र ( 
िाईसेन्स ) लिएकािाई िोटर साईकि र्िाउन 
िगाई आफु िोटर साईकि पछाडी वस्ने गरी िोटर 
साईकि बझुी जिभिा लिई प्रर्ोग गनय सक्नेछ । 
िसिाई िोटर साईकि र्िाउन िगाईन्छ उसको 
िन्िरुी सयहतको सवारी र्ािक अनिुलत पत्र ( 
िाईसेन्स ) पेश गनुय पदयछ । र्सरी िोटर साईकि 
र्िाउन िगाए वापत िोटर साईकि र्िाउनेिाई 
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कार्ायिर्वाट कुनै सयुवधा ददईने छैन । सवारी 
र्ािक अनिुलत पत्र ( िाईसेन्स ) लिएकािाई िोटर 
साईकि र्िाउन निगाई आफुिे नै िोटर साईकि 
र्िाई कुनै दघुयटना भएिा स्वरं् जिभिेवार हनु ुपनेछ 
र िोटरसाईकििा भएको िलत स्वरं्िे व्र्होनुय पनेछ 
कार्ायिर्िे व्र्होने छैन । 

(२) आफ्नो कार्ायिर्को नाििा दताय भएका सवारी 
साधन वाहेक अन्र् कुनै पलन सवारी साधनिा 
सरकारी खर्यको र्न्धन प्रर्ोग गनय पार्ने छैन । 
तर, कुनै कियर्ारीको आफ्नो लनिी सवारी साधन 
कार्ायिर् प्रर्ोिनिा प्रर्ोग गरेिा कार्ायिर् प्रिखुिे 
सो साधनको कार्ायिर् प्रर्ोिनिा प्रर्ोग गरेको 
र्यकन गरी सभबजन्धत कियर्ारीको ड्रार्लभङ्ग 
िार्सेन्स र ब्ि ुवकुको प्रलतलियप लिर्य र्न्धन सयुवधा 
उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(३) सवारी साधनको प्रर्ोग सरकारी कािको िालग िात्र 
गनुयपनेछ । प्रत्रे्क सवारी साधनको प्रर्ोगको 
िगबकु राखी सभवजन्धत पदालधकारीिे प्रिाजर्त 
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गनुयपनेछ । सवारी साधन सयुवधािा पाउने 
पदालधकारीिे कोटालभत्रको र्न्धन प्रर्ोग गरेकोिा 
बाहेक अजघल्िो ियहनाको िगबकु पेश नगरी र्न्धन 
उपिब्ध गरार्यनेछैन । 

(४) सवारी साधनको सयुवधा प्राप्त गने पदालधकारीिार्य 
िापदण्ड बिोजििको सवारी र्ािक, र्न्धन र 
िियतको रकि उपिब्ध गरार्नेछ ।स्वीकृत 
िापदण्ड बिोजिि बाहेक सरकारी सवारी साधनिा 
लनिी नभबर प्िेट राख्न ु हदैुन । सावयिलनक 
लनकार्का पदालधकारीिे तोयकएको सयुवधा भन्दा 
बढी सवारी साधन प्रर्ोग गनय पार्नेछैन । 

(५) आफ्नो लनकार्को नाििा रहेको वा आफ्नो लनकार्िे 
प्रर्ोगिा ल्र्ाएको सवारी साधनको लनर्लित रूपिा 
सवारी साधन कर लतनुयपनेछ । सिर्िै सो कर 
नलतरेका कारर्ा भकु्तान गनुयपने अलतररक्त 
िररवानाको जिभिेवारी सभवजन्धत जिभिेवार व्र्जक्तिे 
लिनपुनेछ । 
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१८)  सभपलतको अलभिेखः 
(१) गाउँपालिकाको घर िग्गा, सवारी साधन िगार्तका 

सभपजत्तहरूको अद्यावलधक अलभिेख राखी उपर्ोगको 
व्र्वस्था लििाउन ुपदयछ । 

(२) संघीर् सरकारबाट हस्तान्तरर् भएका र प्रदेश 
सरकारवाट हस्तान्तरर् भएका गाउँपालिकाबाट 
लनिायर् तथा खररद भएका सावयिलनक सभपजत्तको 
अलभिेख दरुूस्त राख्न ेव्र्वस्था लििाउन ुपनेछ। 

(३) सरकारी कार्ायिर्का िालग न्रू्नति आवश्र्कता 
भन्दा बढी कोठा र सयुवधा भएको घर बहाििा लिन ु
हुँदैन । सरकारी कार्ायिर्हरूिे सकेसभि 
व्र्ापाररक िेत्रिा घर बहाििा नलिन े व्र्वस्था 
कडार्यका साथ पािना गनुयपनेछ । 

 

१९) परािशयदाता 
(१) यवषर्गत लनकार्िा रहेका िनशजक्तको अलधकति 

उपर्ोग गरी कासयभपादन गनुयपनेछ ।सभभव भएसभि 
वायहर्ा लनकार्/संस्था/व्र्जक्तबाट परािशयदाता 
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लनर्जुक्त गरी कार्यसभपादन गराउने प्रवतृ्तिार्य 
लनरूत्सायहत गररनेछ । 

(२) अत्र्ावश्र्क कियर्ारी वा परािशयदाता सेवा करारिा 
लनर्जुक्त गदाय अलनवार्य रूपिा कार्य यववरर् र 
सिर्वद्ध कार्यर्ोिना तोकेर िात्र गनुयपदयछ । र्सरी 
लनर्जुक्त गदाय प्रर्लित िापदण्ड भन्दा बढी सयुवधा 
ददनेगरी सभझौता गनय पार्यनेछैन । 

 

२०) वैदेजशक भ्रिर् 

(१)  गाउँपालिकाको स्रोतबाट बैदेजशक अध्र्र्न, 

अविोकन भ्रिर्, वैदेजशक ऋर्को रकिबाट 
वैदेजशक तािीि र अविोकन तथा अध्र्र्न 
भ्रिर्िार्य लनरूत्सायहत गररनेछ । यवदेशी राष्ट्र वा 
आर्ोिक संस्थािे खर्य व्र्होने वैदेजशक तालिि, 

अध्र्र्न एवि ्अविोकन भ्रिर्िा िनोनर्न भएका 
पदालधकारीिार्य गाउँपालिकाको तफय वाट पकेट खर्य 
र बाटो भर्ाद वापतको भ्रिर् भत्ता िगार्तको खर्य 
िाग गनय पार्ने छैन ।  
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तर, 
गाउँपािकाको स्वाथय अनकुुि भएको लबषर् भलन 
कार्यपालिका बैठकबाट लनर्यर् भएकोिा सभबजन्धत 
यवदेशी राष्ट्र वा आर्ोिक संस्थािे खर्य नव्र्होने 
वैदेजशक तालिि, अध्र्र्न एवि ्अविोकन भ्रिर्िा 
िनोनर्न भएका पदालधकारीिार्य गाउँपालिकाको 
तफय वाट पकेट खर्य र बाटो भर्ाद वापतको भ्रिर् 
भत्ता िगार्तको खर्य िेख्न बाधा पगु्ने छैन। 

(२)  यवदेशजस्थत गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त 
लनिन्त्रर्ाको आधारिा बैदेजशक भ्रिर्िा भाग लिन े
लबषर्िा कार्यपालिकाको लनर्यर्अनसुार हनुेछ । 

 

२१) स्वदेश लभत्र काि खटाउनःे कियर्ारी काििा खटाउँदा 
अत्र्ावश्र्क र नगर्य नहनुे कािको िालग िात्र 
खटार्नेछ । दैवी प्रकोप राहत कार्य, स्थिगत तालिि 
तथा स्वास्थ जशयवर संर्ािन गनय िाने कियर्ारी वाहेक 
कािको अवलध एक पटकका िागी सात (७) ददन भन्दा 
बढी हनुे छैन । कार्यस्थििा नै नगर्य कागिातिा िात्र 
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काि खटार्य बिेट खर्य गने उदे्दश्र्िे िात्र काि 
खटाउन ुहुँदैन। जर्ठ्ठीपत्र परु्ायउने, यववरर्ा, त्र्ाि तथा 
सझुाव संकिन गने िस्ता सािान्र् कािका िालग काि 
खटाउन ुहुँदैन । त्र्सरी खटाउने पदालधकारी जिभिेवार 
हनुेछ । 

 

२२) िियत खर्यः  

(१)  कार्ायिर्को नाििा रहेका र्ार पांर ेसवारी साधन 
र्ाि ु हाितिा राख्न े प्रिखु जिभिेवारी सभबजन्धत 
सवारी र्ािकको र जिन्सी शाखा प्रिखुको हनुेछ । 

(२) र्न्धन सयुवधा वा िियत खर्य प्राप्त गनय उक्त सवारी 
साधन सभबजन्धत कियर्ारीिे प्रर्ोग गरररहेको 
हनुपुनेछ । जिन्सी ईकार्िे प्रर्ोगिा रहेका सरकारी 
िोटरसार्किको िगत तर्ार गररराख्न ु पनेछ । 

(३) िियत खर्यिाई पारदजशय वनाउन तथा 
िोटरसाईकििाई र्ाि ु हाितिा राख्न कुनै 
वकय शपसंग िियत सभझैता गरी वकय शपिाई उपिब्ध 
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गराउने यवलध अपनाउन सयकनेछ । िियत आदेश 
नलिई भएको िियत खर्य भकु्तानी ददईनेछैन । 

(४) िियत खर्यिा लितव्र्यर्ता अपनाउन ु पनेछ 
।कार्ायिर्को नाििा रहेको िोटरसार्किको 
वायषयक िियत खर्य खररद गरेको २ वषय अबलध 
नपगेुको भए अलधकति िियत खर्य वायषयक एकिषु्ठ 
रु. १०,००० र २ बषय पगेुको तर ५ वषय नपगेुको 
भए अलधकति िियत खर्य वायषयक एकिषु्ठ रु 
१५,०००।  र ५ बषय अवलध पगेुको भए अलधकति 
िियत खर्य वायषयक एकिषु्ठ  रु. २०,०००। तथा 
कार्ायिर्वाट सवारी साधन प्राप्त नभै लनिी सवारी 
प्रर्ोग गने कियर्ारीको हकिा िियत खर्य कार्ायिर् 
प्रिखुको लनर्यर्अनसुार कियर्ारीको कािको 
प्रकृलतको आधारिा उपिब्ध गराउनेछ । 

 

२३) वडा कार्ायिर् संर्ािन खर्यः वडा कार्ायिर्को वैठक 
संर्ािन र वैठक भत्ता तथा अनगुिन र यवयवध खर्य 
सिेतको वडा संर्ािन खर्य अलधकति सीिा गाउँसभाको 
लनर्यर्अनसुार  
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२४) अलतलथ सत्कार तथा यवयवध खर्यः गाउँपालिकाको अलतलथ 
सत्कार तथा यवयवध खर्य व्र्वजस्थत गनय अध्र्ि वा प्रिखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको आदेशबाट िात्र व्र्वस्थापन 
गररनेछ । यवजशष्ट व्र्जक्तको अलतलथ सत्कार खर्यिाई 
लितव्र्र्ी गराईनेछ । एकै ददनको एकै पटकको रु. 
५०,०००। (पर्ास हिार) भन्दा वढीका अलतलथ सत्कार 
खर्यको यवि अध्र्िवाट प्रिाजर्त गररनेछ । कार्ायिर्को 
काििा कार्ायिर् वायहर गाउँपालिका िेत्र लभत्रको यवलभन्न 
स्थानिा तथा गाउँपालिका िेत्र वायहर अन्र् स्थानिा 
भ्रिर् गदाय अलतलथ सत्कार तथा यवयवध खर्य वापत यवि 
विोजििको रकि भकु्तानी गररनेछ । 

 

२५) भकु्तानी सभबन्धी व्र्वस्थाः (१) कार्ायिर्वाट भकु्तानी 
गररने िनुसकैु रकि तथा िलतसकैु रकि वैंक खाता 
िाफय तवाट िात्र भकु्तानी ददईनेछ । तर, रु. २५०००। 
सभिको िनप्रलतलनलध र कियर्ारी वाहेकको व्र्जक्तगत 
भकु्तानी र  राहत यवतरर्को भकु्तानी लिनेको वैंक खाता 
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नभएिा कार्ायिर् प्रिखुको लनर्यर्अनसुार नगद भकु्तानी 
ददन वाधा पने छैन । 

(२) भकु्तालन प्रकृर्ािाई सरि, सहि तथा लछटो छररतो 
वनाउन सभबजन्धत शाखा ईकाई प्रिखुिे आवश्र्क 
कागिात परु्ायई आलथयक प्रशाासन शाखािा पेश गने र 
आलथयक प्रशासन शाखािे सेवाराहीिाई लिलत खिेुको 
भकु्तानी टोकन ददनपुनेछ र भकु्तानी टोकनिा तोयकएको 
लिलतिा भकु्तानी ददनपुनेछ । तर, सूत्र (SUTRA) को 
सभयर नर्िेको अवस्थािा भकु्तानी लिलत पररवतयन हनु 
सक्नेछ र्सरी भकु्तानी लिलतिा पररवतयन भएको सूर्ना 
सभबजन्धत शाखािे लिजखत वा िौजखक रूपिा सावयिलनक 
सूर्ना ददनपुनेछ । 

 

२६) िापदण्डको पािनाः र्ो िापदण्डको पािना गनुय 
गाउँपालिकालभत्रका सवै लनकार्हरु, सबै िनप्रलतलनलधहरु 
तथा कियर्ारीहरुको कतयव्र् हनुेछ र आन्तररक तथा 
अजन्ति िेखापरीिर् गदाय र्ो िापदण्डको पािना भए 
नभएको परीिर् गररनेछ। 
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२७) खारेिी र बर्ाउः- (१) संघीर् वा प्रदेश सरकारिे 
लनिायर् गरेको काननु यवपरीत भएका दफा सोही अनसुार 
खारेिी वा पररिाियन हनुेछ ।  

आज्ञािे 

सन्तोष ढुङ्गाना 
प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 


