परिच्छे द १
खर्चको मापदण्ड तथा कार्चविधि
प्रदे शको आर्थिक कार्िविर्ि ऐन, २०७४ जारी भइसकेको तर प्रदे श नं. २ आर्थिक कार्िविर्ि ननर्मािली बनननसकेको
ितिमान सन्दभिमा र्स प्रदे श अन्तर्ितका मन्रालर् तथा ननकार्हरुको खर्िको मापदण्ड, ताललम, र्ोष्ठी, प्रलशक्षण,
अन्तरक्रिर्ा, परामशिदाताको छनोट, कार्ििम सञ्र्ालन, ननकासा, जजन्सी व्र्िस्थापन, र्ैर सरकारी संघ संस्था
पररर्ालन, खाजा खाना तथा पररिहन खर्ि, भ्रमण खर्ि, भत्ता, इन्िन सुवििा, लेख रर्ना पाररश्रलमक, दरबन्दी

लसजिना, प्रोत्साहन रकम, घरभाडा तथा सरकारी सिारी सािन खररद तथा प्रर्ोर् लर्ार्तका विषर्हरुमा हुने
खर्िलाई ननर्लमत, व्र्िजस्थत, लमतव्र्र्ी, प्रभािकारी, जिाफदे ही, पारदशी बनाउनका लार्र् र्ो " प्रदे श सरकारको
खर्ि मापदण्ड ननदे लशका, २०७५" तर्ार र्ररएको छ ।

१=१. खर्चको मापदण्ड सम्बन्िमा :
पाररश्रलमक तथा सेिा सुवििा सम्बन्िी प्रर्ललत ऐन कानुनमा व्र्िस्था भए बमोजजम र्नुि पनेछ । अन्र् विषर्
दे हार् बमोजजम हुनेछ ।
(क) ताललम : ताललम कार्ििमहरु दोहोरो नपने र्री स्थानीर् तह, संघीर् सरकारका जजल्लाजस्थत ननदे शनालर्
तथा कार्ािलर्हरुसँर् समन्िर् र्री सञ्र्ालन र्नुि पनेछ ।

(ख) ताललम, प्रलशक्षण, र्ोष्ठी, सेमीनार, अन्तरक्रिर्ा जस्ता कार्ििमहरु सञ्र्ालन र्दाि उपलब्ि भएसम्म सरकारी
ताललम हलहरुमा सञ्र्ालन र्नुि पनेछ ।

(र्) ताललम भत्ता, बैठक भत्ता, संर्ोजक भत्ता, प्रलशक्षक भत्ता तथा ताललम सम्बन्िी अन्र् खर्िका विषर्मा प्रदे श
सरकारको कार्िविर्ि तथा ननर्मािली नबनेसम्म पररच्छे द २ मा उल्लेख भए बाहे क संघीर् सरकारकै प्रर्ललत
मापदण्ड अनुरुप र्नुि पनेछ ।
(घ)

आर्ोजना,

मन्रालर्लाई

पररर्ोजना
ददएको

जस्ता

कार्ििमहरु

अजततर्ारीमा

उजल्लखखत

सञ्र्ालन

र्दाि

कार्ििमहरु

संघीर्
स्थानीर्

सरकारले
तह,

प्रदे श

संघीर्

सरकारका

सरकारका

विषर्र्त

जजल्लाजस्थत

ननदे शनालर् तथा कार्ािलर्हरुसँर् समन्िर् र्री सञ्र्ालन र्नुि पनेछ ।

(ङ) कम््र्ट
ु र अपरे टर, सिारी र्ालक, कार्ािलर् सहर्ोर्ीले र्नप
ुि ने जस्ता कामहरु र्नि स्िीकृत दरबन्दी तथा
अजततर्ारी लभर रही प्रर्ललत न्र्ूनतम ् स्केलभन्दा बढी नहुने र्री संघीर् सरकारले प्रर्ोर् र्ररराखेको साििजननक
खररद ननर्मािली , 2064 को ननर्म ९५ अनुसार र्नुि पनेछ।

(र्) सेिा करार सम्झौता माफित काम ललँ दा त्र्स्तो जनशजततसँर् शति उल्लेख र्री सम्झौता र्री काममा लर्ाउने,
ननजहरुले पाउने अन्र् सेिा सुवििाहरुका सम्बन्िमा प्रदे श सरकारको छुट्टै ननर्मािली नबनेसम्म संघीर्
सरकारको प्राििान अनस
ु ार कार्ािन्िर्न र्नुि पनेछ ।

(छ) मौजुदा जनशजततबाट कुनै कामहरु सम्पादन हुन नसतने अिस्था भएमा मार परामशिदातासँर् सम्झौता र्री
ननजहरुबाट सेिा ललनु पदाि साििजननक खररद ऐन ननर्मािलीको पररर्िलभर रही सेिा ललन सक्रकनेछ ।

(ज) परामशिदाताले प्रा्त र्ने सेिा सुवििाका सम्बन्िमा प्रदे श सरकारले ननदे लशका नबनाए सम्म संघीर् सरकारले
तर्ार र्रे को स्िीकृत Standards Norms of Specifications तथा मापदण्ड अनुसार हुनेछ । प्रदे श स्तरमा
र्स्तो मापदण्ड तर्ार र्नप
ुि दाि साििजननक खररद अनर्
ु मन कार्ािलर्को कुनै ननिािररत मापदण्ड भए सोसँर्
तादात्म्र्ता (Compatible) हुने र्री प्रदे श स्तरको मापदण्ड तथा कार्िविर्ि तर्ार र्री प्राविर्िक विषर्को हकमा
भौनतक पूिाििार विकास मन्रालर्को तथा आर्थिक विषर्मा आर्थिक मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्को स्िीकृनत
प्रा्त र्री कार्िविर्ि तथा ननदे लशका तर्ार र्री लार्ू र्नुि पनेछ ।

1

(झ) र्ोजनाहरुको वित्तीर् तथा भौनतक प्रर्नत मालसक, र्ौमालसक, अिि िावषिक तथा िावषिक समीक्षा सम्बजन्ित
मन्रालर्ले र्नेछ । नीनतर्त तथा समग्र कार्ि प्रर्नत समीक्षा आर्थिक मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्ले र्नेछ
।

१=२ आधथचक कार्चविधिका सम्बन्िमा :
(क) कार्ििम सञ्र्ालन र्ने, ननकासा ललने, खर्ि र्ने, अलभलेख राख्ने, प्रनतिेदन र्ने, आन्तररक र अजन्तम
लेखापरीक्षण र्ने, साििजननक लेखा परीक्षण तथा सामाजजक लेखा परीक्षण र्ने, बेरुजु फछर्ौट र्ने, बरबुझारथ

र्ने, नर्दी जजन्सी जजम्मा ललने लर्ार्तको व्र्िस्था प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐन, २०७४ तथा ननर्मािली
लर्ार्तका प्राििान अनुसार र्नुि पनेछ।ननर्मािली, ननदे लशका नबनेसम्म संघीर् सरकारकै ननर्मािली तथा
अन्र् प्रर्ललत कानन
ू एिं प्राििान अनस
ु ार र्नुि पनेछ ।

(ख) खर्ि र्ने अर्िकारीहरुको क्षेरार्िकारका सम्बन्िमा प्रदे श सरकारले ऐन कानुन बनाई क्षेरार्िकार स्पष्ट

नर्रे सम्म अजततर्ारी तथा स्िीकृत कार्ििम अनुसार कार्ि सम्पादन तथा खररद व्र्िस्थापन र्ने कार्ि र्दाि

प्रदे श सरकारको साििजजनक खररद ऐन तथा ननर्मािली नबनेसम्म संघीर् सरकारको प्रर्ललत खररद ऐन ननर्म
अनुसार र्नप
ुि नेछ । मौजुदा सूर्ी तर्ार र्ने, खररद ईकाइ र्ठन र्ने, खररद अलभलेख तथा प्रनतिेदन र्ने,
खररद सम्बन्िी कारिाही र्ने लर्ार्तका काम सोही बमोजजम संघीर् सरकारको प्रर्ललत खररद ऐन ननर्म
अनुसार र्नप
ुि नेछ ।

१=३

कन्न्िन्जेन्सी िकम प्रर्ोग गर्ने सम्बन्िमा :

(क) सकेसम्म र्ालु तथा प्रशासननक शीषिकमा विननर्ोजजत रकमबाट कजन्टन्जेन्सीको काम र्नुि र्राउनु पनेछ ।
त्र्स्तो शीषिकको विननर्ोजजत रकमबाट नपुर् हुन र्एमा आिश्र्कता अनुसार मार कजन्टन्जेन्सी रकम छुट्र्ाउनु
पनेछ ।

(ख) कजन्टन्जेन्सी रकम ननिािरण र्नुि पदाि आिश्र्कता र लमतव्र्नर्ताको लसद्िान्तलाई ध्र्ानमा राखी कुनै कामका

लार्र् कजन्टन्जेन्सी रकम आिश्र्कता नपने भएमा लार्त अनुमानमा त्र्स्तो रकम छुट्र्ाउनु हुँदैन । र्स
अनस
ु ार बढी तथा ठूला कामको लार्र् कामको र स्टे शनरी खर्िको आिश्र्कता हे री कूल लार्त अनम
ु ानको १
प्रनतशतदे खख बढीमा ५ प्रनतशतसम्म कजन्टन्जेन्सी रकम छुट्र्ाउन सक्रकनेछ ।

(र्) र्स्तो कजन्टन्जेन्सी रकम छुट्र्ाउँ दा आिार र कारण एिं सूर्क समेत ननिािरण र्री साििजननक खररद ऐन
तथा ननर्मािली अनुसार छुट्र्ाइएको कजन्टन्जेन्सी रकम मध्र्े िकि र्ाटि स्टाफ खर्िमा ५० प्रनतशत तथा

स्टे शनरी र अन्र् सानानतना खर्िमा ५० प्रनतशत हुने र्री तत ् तत ् आर्ोजना तथा कामका लार्र् मार
कजन्टन्जेन्सी रकम प्रर्ोर् र्नुि पनेछ ।

१=४

न्जन्सी व्र्िस्थापर्न सम्बन्िमा :

प्रदे शको आर्थिक कार्िविर्ि ऐन अनुसार जजन्सी व्र्िस्थापन र्नप
ुि नेछ । ऐन अनुसार ननर्मािली तथा ननदे लशकाहरु
नबनेसम्म संघीर् सरकारको प्रर्ललत कानुन बमोजजम र्नप
ुि नेछ । र्सरी जजन्सी व्र्िस्थापन र्दाि मल
ू भत
ू रुपमा
ननम्न कुराहरुको पालना र्नप
ुि नेछ ।

(क) जजन्सी व्र्िस्थापन र्दाि म.ले.प.फा.नं. ४५ दे खख ५७ सम्मका सबै फारामहरुको उद्दे श्र्मूलक ढँ र्ले प्रर्ोर्
र्नुि

पनेछ ।
(ख)
(र्)

अर्िकार प्रा्त अर्िकारीको स्िीकृत खररद आदे श बेर्र सामान खररद र्नि पाइने छै न ।

सामान खररद र्रे पनछ ररतपूिक
ि
म.ले.प.फा.नं. ४६ दाखखला प्रनतिेदन तर्ार र्नुि पनेछ, ख्ने सामान

म.ले.प.फा.नं. ४७, खर्ि हुने सामान म.ले.प.फा.नं. ५२ हे री आम्दानी बाँध्नु पनेछ।हस्तान्तरण फाराम
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माफित सामान कतै पठाइएको भए दाखखला प्रनतिेदन प्रा्त भएपनछ मार लर्त कट्टा र्नुि पनेछ।कार्ािलर्मा
रहे को जजन्सी अलभलेखबाट खर्ि लेख्नुपदाि ररतपूिक
ि मार् फाराम स्िीकृत भइसकेपनछ मार खर्ि लेख्नु पनेछ ।

(घ) जजन्सी ननरीक्षण म.ले.प.फा.नं. ४९ तथा जजन्सी मौज्दातको िावषिक वििरण म.ले.प.फा.नं. ५७ एिं प्रदे श
आर्थिक कार्िविर्ि ऐन तथा ननर्मािली एिं लललाम सम्बन्िी ननदे लशका अनुसार लललाम तथा ममित सम्भारको
कार्ि सम्पादन र्नुि पनेछ ।

१=५

गैि सिकािी संघ संस्था परिर्ालर्न सम्बन्िमा :

(क) र्ैर सरकारी संघ संस्थाले प्रदे शलभर कार्ििम सञ्र्ालन र्दाि प्रदे श सरकारले तोकेको ननकार्को अनुमनत ललएर
दोहोरोपना नहुने र्री कार्ििम सञ्र्ालन र्नप
ुि नेछ ।
(ख) र्ैर सरकारी संस्थाहरुले कार्ििम स्िीकृत र्दाि विकासका कामहरुमा बढी ननतजा प्रा्त र्ने र्री लमतव्र्नर्ताको
लसद्िान्तलाई ध्र्ानमा राखी प्रशासननक खर्ि न्र्ून र्ने र्री सञ्र्ालन र्नप
ुि नेछ ।

(र्) र्ैर सरकारी संस्थाले सम्पादन र्रे का कामको वित्तीर् तथा भौनतक प्रर्नत ननरीक्षण तथा अनुर्मन जस्ता
कामहरु विषर्र्त मन्रालर्ले सम्पादन र्नुि पनेछ र त्र्स्ता संस्थाहरुले र्रे को कामको कार्ि प्रर्नत तथा
ननतजाका सम्बन्िमा नीनतर्त तथा समग्र पक्षको विश्लेषण आर्थिक मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्ले र्नेछ ।

१=६ उपभोक्ता सममतत िा लाभग्राही समद
ु ार्बाि काम लगाउर्न सककर्ने सम्बन्िमा M
र्स अनस
ु ार उपभोतता सलमनतबाट काम र्नुि पदाि प्रदे शको साििजननक खररद ऐन तथा ननर्मािली जारी नभएसम्म
नेपाल सरकारको साििजननक खररद ऐन, २०६३ तथा ननर्मािली, २०६४ अनस
ु ार कार्ािन्िर्न र्नि ननम्नानस
ु ार र्नुि
पनेछ ।

(क) त्र्स्तो उपभोतता सलमनत िा लाभग्राही समुदार् सम्बजन्ित काम र्ने र्राउने साििजननक खररद ननकार्मा
कार्ििमर्त वििरण खुल्ने र्री दताि र्राएर कानूनी व्र्जततको है लसर्त प्रदान र्रे को हुनु पनेछ ।
(ख) र्सरी काम र्राउनु पदाि लार्त अनम
ु ानमा ओभरहे ड कजन्टन्जेन्सी तथा जनसहभार्र्ताको अंश एिं मल्
ू र् िद्
ृ र्ि
कर समेत समािेश र्नुि पदि छ ।

(र्) सेिाग्राही लाभग्राही उपभोतता सलमनतबाट काम र्राउनु पदाि सम्बजन्ित साििजननक ननकार्ले सम्बजन्ित काम

िा सेिाको प्रकृनत, काम र्नुि पने पररमाण, काम र्दाि लाग्ने रकम, सम्बजन्ित सलमनत िा लाभग्राहीले व्र्होनुि
पने रकम र अन्र् आिश्र्क कुराहरु खुलाई खररद ऐन तथा ननर्मािलीले तोकेको समर्सीमा उल्लेख र्री
साििजननक सर्
ू ना प्रकाशन र्री प्रस्ताि िा ननिेदन मार् र्नुि पनेछ ।

(घ) त्र्स्तो प्रस्ताि उपर सम्बद्ि उपभोतता सलमनत िा लाभग्राही समद
ु ार्सँर् छलफल िाताि िा काम र्नुि पने

ठाउँ को स्थलर्त अिलोकन र्री र्राई सम्झौता र्ने सम्मको काम सम्पन्न र्री कामप्रनत जजम्मेिार र्राउनु
पनेछ । त्र्सरी उपभोतता सलमनतले काम र्ने शति पेश्कीका कुरा उपभोतता सलमनतका र्ोर्दानका कुरा काम
सम्पन्न र्नुि पने समर् भुततानीका शति, तररका र अन्र् आिश्र्क कुराहरु खुलाई सम्झौता र्नुि पनेछ ।

(ङ) आफूले प्रत्र्ेक क्रकस्तामा र्रे को खर्िको सर्
ू ना साििजननक स्थानमा टाँस र्नुि पने कुरा सम्झौतामा उल्लेख र्नुि
पनेछ । उपभोतता सलमनत िा लाभग्राही समद
ु ार्बाट काम र्राउँ दा काम र्नि तर्ार र्ने ननमािण सम्बन्िी लार्त

अनुमानमा लोडर, एतसाभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर जस्ता हे भी मेलसन प्रर्ोर् र्नि नसक्रकने कुरा सम्झौतामा
उल्लेख र्नुि पछि । कदार्र्त हे भी मेलसन प्रर्ोर् र्नुि पने जदटल पररजस्थनत छ भने सम्बजन्ित प्राविर्िकको

लसफाररसमा सम्बजन्ित साििजननक ननकार्बाट सहमनत ललई त्र्स्तो मेलसन प्रर्ोर् र्नि सक्रकने कुरा सम्झौतामा

समािेश र्नुि पनेछ । र्स विपरीत काम र्रे को पाइएमा सम्झौता रद्ि र्ने कुरा समेत सम्झौतामा उल्लेख र्नुि
पनेछ ।

(र्) उपभोतता सलमनत िा लाभग्राहीले पाउने रकम भुततानी र्नुि पदाि सम्बजन्ित उपभोतता सलमनत िा लाभग्राही
समुदार्को नाममा खोललएको बैंक खातामा जम्मा हुने र्री भुततानी ददने व्र्िस्था लमलाउनु पनेछ ।
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(छ) पेश्की ददँ दा बढीमा एक नतहाई रकमसम्म ददन सक्रकने कुरा सम्झौतामा समािेश र्नि सक्रकनेछ । ललएको पेश्की
रननङ बीलहरु पेश र्दाि िमश फर्छिर्ौट र्ररने कुरा सम्झौतामा समािेश र्नुि पनेछ । हरे क क्रकस्ताको कामको

प्राविर्िक मूल्र्ाङ्कन, बील भरपाई, खर्ि प्रमाखणत र्ने अन्र् कार्जात त्र्स्तो समुदार् िा बैठकबाट अनुमोदन
र्राउनु पदि छ ।

(ज) उपभोतता सलमनत िा लाभग्राही समद
ु ार्ले आफूले प्रा्त र्रे को कुनै रकम दरु
ु पर्ोर् र्रे को पाइएमा सम्बजन्ित

साििजननक ननकार्ले छानबबन र्री त्र्स्तो रकम उपभोतता सलमनतका पदार्िकारीहरुबाट दामासाहीले सरकारी
बाँकी सरह असुल उपर र्ररनेछ ।

(झ) उपभोतता सलमनत िा लाभग्राही समुदार्ले प्रा्त र्रे को कुनै काममा ननमािण व्र्िसार्ीलाई संलग्न र्राएको

पाइएमा त्र्स्तो सम्झौता रद्ि र्री भविष्र्मा त्र्स्तो कुनै काम नददने अलभलेख राखी सो काम र्ने ननमािण
व्र्िसार्ीलाई कालो सर्
ू ीमा राख्न साििजननक खररद अनर्
ु मन कार्ािलर्मा लसफाररस र्ररनेछ ।

१=७ पेश्की सम्बन्िमा M
र्स सम्बन्िमा प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐन, २०७४ अनस
ु ार र्नुि पनेछ । र्स ऐन अनस
ु ारको ननर्मािली तथा
प्रदे शको साििजननक खररद ऐन तथा ननर्मािली जारी नभएसम्म नेपाल सरकारको साििजननक खररद ऐन, २०६३ तथा
ननर्मािली, २०६४ एिं नेपाल सरकारको आर्थिक कार्िविर्ि ननर्मािली, २०६४ अनुसार र्नुि पनेछ ।

(क) कुनै पनन कामको लार्र् पेश्की ददनु पदाि काम स्पष्ट, प्रर्ोजन स्पष्ट र लार्त अनुमान भन्दा बढी नहुने र्री
र्थासमर्मा फछर्ौट र्ने र्री पेश्की रकम ददनु पनेछ ।
(ख) पेश्की फछर्ौट र्दाि तोक्रकए बमोजजमका बील भरपाई तथा कार्जातहरु पेश र्नुि पनेछ । कदार्र्त ललएको
पेश्की रकमबाट काम र्नि नसक्रकएमा िा कम काम भएमा पेश्की फर्छर्ौटका लार्र् ननिेदन ददँ दा कामको

वििरण तथा बील भरपाई एिं काम हुन नसकी बाँकी रहे को रकम नर्दै िा बैंक भौर्र संलग्न राखी फछर्ौट
र्नुि पनेछ।

(र्) सामान्र्तर्ा कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई मालसामान खररद र्ने प्रर्ोजनको पेश्की

ददइने छै न । कुनै फमि, व्र्जतत िा संस्थालाई पेश्की ददनु पने भएमा बैंक ग्र्ारे न्टी िा िरौटी खातामा रकम
जम्मा र्रे को प्रमाणको आिारमा सम्झौता तथा कबुललर्तनामा बमोजजम पेश्की रकम ददन सक्रकनेछ।

(घ) पेश्की ललएको रकम जुन प्रर्ोजनको लार्र् ललइएको हो सोही प्रर्ोजनमा मार प्रर्ोर् र्नुि पनेछ । ललइएको
पेश्की रकम म्र्ादलभरै प्रर्ोर् र्ररसतनु पनेछ । कदार्र्त म्र्ादलभर प्रर्ोर् र्नि नसक्रकएमा कारण खुलाई नर्दै

बैंक दाखखला र्रे को भौर्र राखी फछर्ौट र्ने र्राउनु पनेछ । फछर्ौट र्ने समर्लभर काम नसक्रकने भएमा
कारण खल
ि िीकृनत ललएर सम्बजन्ित काममा रकम प्रर्ोर् र्नुि पनेछ ।
ु ाई थप म्र्ादको लार्र् ननिेदन ददई पि
ू स्

(ङ) सरकारी रकम व्र्जततर्त काममा प्रर्ोर् र्नि नपाइने हुँदा सम्बजन्ित काममा प्रर्ोर् र्ने तथा समर्मै फछर्ौट
र्ने र्राउने कुरामा पेश्की ललने ददने दि
ु ै सजर् रहनु पनेछ ।

(र्) बहुिषीर् ठे तका बाहे क आर्थिक िषिको अन्तसम्म खर्ि नभएको रकम केिल बजेट क्रिज हुन नददने उद्दे श्र्ले
कसैलाई पेश्की ददन िा िरौटी खातामा जम्मा र्नि पाइने छै न । र्स विपरीत पेश्की ललएमा िा पेश्की फछर्ौट
नर्रे मा ददने ललने दि
ु ैलाई कानन
ू बमोजजम सजार् हुनेछ ।
(छ) पेश्की ललने कमिर्ारीले तोक्रकएको म्र्ादलभर अटे र र्री पेश्की फछर्ौट नर्रे मा ननजले पाउने जुनसुकै सुवििा
तथा तलबभत्ताबाट कट्टा र्री सम्बजन्ित प्रर्ललत ऐन कानून अनुसार विभार्ीर् कारिाही समेत हुनेछ ।
कमिर्ारी बाहे क अन्र् फमि, कम्पनी, व्र्जतत िा संस्थाहरुले तोक्रकएको म्र्ादलभर अटे र र्री पेश्की फछर्ौट
नर्रे मा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर र्नुि पनेछ।

(ज) ददइएको पेश्की तोक्रकएको म्र्ादलभर फछर्ौट र्नुि र्राउनु पेश्की ललनेददने दि
ु ैको कतिव्र् हुनेछ ।
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(झ) ददइएको पेश्की फछर्ौट र्ने पदार्िकारीले ननम्नानुसार तोक्रकएको समर्लभर फछर्ौट नर्रे मा १० प्रनतशत
जररिाना सदहत असुल उपर र्ने कुरा पेश्की ददँ दा खुलाउनु पनेछ ।

(क) कमिर्ारीको हकमा नाम, ठे र्ाना, कमिर्ारी संकेत नं तथा अन्र् व्र्जततको हकमा तीन पुस्ते वििरण
एिं संस्थाको हकमा ठे र्ाना समेत उल्लेख र्री पेश्की उपलब्ि र्राउनु पनेछ ।

(ख) दै ननक भ्रमण भत्ताको पेश्की कार्ािलर् फकेको ३५ ददनलभर फछर्ौट र्ररसतनु पनेछ ।
(र्) मालसामान पेश्की रकम कार्ािलर्मा फकेको ७ ददनलभर फछर्ौट र्ररसतनु पनेछ ।

(घ) ननमािण तथा परामशि मोविलाइजेशन पेश्की सम्झौताका शतिमा उजल्लखखत समर्लभर फछर्ौट र्ररसतनु
पनेछ ।

१=८

खाजा खार्ना तथा परििहर्न खर्च सम्बन्िमा :

खाजा, खाना खर्िका सम्बन्िमा सम्बजन्ित मन्रालर्हरूबाट ननणिर् भई आएपनछ प्रर्लनमा रहे का स्िीकृत मापदण्ड
(नम्सि) को आिारमा और्र्त्र् हे री आर्थिक मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्ले र्स्तो स्िीकृनत ददन सतनेछ । र्स्तो
खाजा खाना तथा पररिहन खर्ि दे हार्बमोजजमको कार्ि प्रक्रिर्ा परू ा हुने अिस्थामा मार उपलब्ि र्राइनेछः
(क) अनतररतत समर् काम र्नुि पने सम्बन्िमा आिार र कारण सदहतको वििरण खल
ु ाई लेखा उत्तरदार्ी

अर्िकृतको पूिि स्िीकृनत ललनु पनेछ । र्स्तो खर्ि लेतदा कजम्तमा २ घण्टा काम र्रे को प्रनतिेदनसदहत

सम्बजन्ित कार्ािलर् प्रमुखले प्रमाखणत र्रे को हुनुपनेछ ।कार्ािलर् समर् अनघपनछ अनतररतत समर् काम र्नप
ुि ने
भएमा दे हार् बमोजजमको रकम उपलब्ि र्राउन सक्रकनेछ ।
(अ) साििजननक बबदाको ददन भए रु. 7००।- प्रनतददन,
(आ) कार्ािलर् खल्
ु ने ददन भए रु. 5००।- प्रनतददन,

(ख) साििजननक विदाको ददनमा कार्ािलर्मा काम र्नि आउँ दा-जाँदा कार्ािलर्ले सिारी सािन उपलब्ि नर्राएको
अिस्थामा पररिहन खर्ि िापत प्रनतददन बढीमा एकमुष्ट रु. १००।– उपलब्ि र्राउन सक्रकनेछ ।

१=९

भ्रमण खर्च सम्बन्िमा

(क) सम्बजन्ित कामको लार्र् क्रफल्डमा खदटनु खटाउनु पदाि िा अन्र् कार्ािलर्र्त काम र्नुि पदाि, कामको

अनुर्मन तथा सुपररिेक्षण र्नुि पदाि िा कमिर्ारी सरुिा बढुिा भई आउँ दा जाँदा ननर्मानुसार पाउने दै ननक भत्ता

तथा भ्रमण खर्ि सम्बन्िमा प्रदे श भ्रमण खर्ि ननर्मािली नबनेसम्म नेपाल सरकारको भ्रमण खर्ि ननर्मािली,
२०६४
पनेछ ।

अनस
ु ार

र्नुि

(ख) र्स्तो भ्रमण खर्ि लेतदा प्रा्त अर्िकारीको भ्रमण आदे श, भ्रमण आदे श अनुसार भ्रमण प्रनतिेदन तथा अन्र्

आिश्र्क कार्जात संलग्न र्री ननर्मािलीले तोकेको म्र्ादलभर भ्रमण बील साथ ननिेदन पेश र्ररसकेको हुनु
पनेछ ।

(र्) र्स्तो ननिेदन उपर भ्रमण खर्ि ननर्मािली तथा अन्र् प्रर्ललत कानन
ू अनस
ु ार भ्रमण बील र्ेकजाँर् र्री मार
भ्रमण खर्ि भुततानी ददनु पनेछ ।
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परिच्छे द २
खर्चको मापदण्ड सम्बन्िी तर्नणचर् तथा कार्चविधि
2.१ खर्चको मापदण्ड :
खर्िको मापदण्ड प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐन, २०७४ बमोजजम हुनेछ । र्स सम्बन्िी ननर्मािली तथा ननदे लशका
नबनेसम्म संघीर् आर्थिक कार्िविर्ि ननर्मािली, २०६४ र भ्रमण खर्ि ननर्मािली, २०६४ बमोजजम हुनेछ । प्रर्ललत
अन्र् ऐन ननर्ममा खर्िको ननजश्र्त मापदण्ड नतोक्रकएको अिस्था भएमा त्र्स्तो मापदण्ड तोक्रकददन सम्बजन्ित
ननकार्बाट लेखी आएकोमा त्र्स्ता विषर्मा आर्थिक मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्ले मापदण्ड तोक्रकसकेको भए सोही
बमोजजम र्नुि पनेछ ।मापदण्ड नतोक्रकएको नर्ाँ विषर् भए आर्थिक मालमला तथा र्ोजना मन्रालर् (र्ोजना तथा

बजेट महाशाखा) बाट कार्ििम सम्पन्न र्नि र त्र्सबाट भविष्र्मा पनि सतने आर्थिक दानर्त्ि र प्रभाि समेतलाई
बबर्ार र्री खर्िको मापदण्ड बनाई स्िीकृत र्राई लार्ु र्नुि र्राउनु पनेछ ।

२.२ लागत अर्नम
ु ार्न तर्ाि गदाच न्जल्ला दििे िलाई आिाि मान्र्नप
ु र्ने
मन्रालर् तथा ननकार्हरुले कार्ििम तथा र्ोजनाहरुको लार्त अनुमान तर्ार र्ने सन्दभिमा प्रदे श सरकारद्िारा अको
व्र्िस्था नभएसम्म हाल भइरहे को जजल्ला दररे ट सलमनतले ननिािरण र्रे को जजल्ला दररे टलाई आिार बनाई लार्त
अनम
ु ान तर्ार र्ने लर्ार्तका कार्िहरु र्नुि पनेछ ।

२.३ बैठक भत्ताको मापदण्ड :
बैठक भत्ता ददने आिारहरू ननम्नानस
ु ार हुनेछन ्:
(क) स्पष्ट विषर्िस्तु, कार्िर्ोजना तथा कार्ि शति (ToR) बेर्र बैठक बस्न पाइने छै न।

(ख) बैठक कार्ािलर् समर् अनघ-पनछ बसेको हुनु पनेछ।
(र्) एउटै ननकार् र अन्तर्ितका पदार्िकारी/कमिर्ारी मार बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान र्नि पाइने छै न ।
(घ) कानून तथा कुनै ननणिर् एिं आदे शबाट र्दठत सलमनत िा कार्िदलको बैठकको लार्र् मार भत्ता प्रदान र्ररनेछ
।
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(ङ) बैठकमा सहार्क कमिर्ारी एक जना र सहर्ोर्ी कमिर्ारी एक जना अनतररतत विशेषज्ञ सेिा आिश्र्क परे को
अिस्थामा बढीमा तीन जना आमजन्रत सदस्र्का रूपमा थप व्र्जततहरू राख्न सक्रकनेछ ।

२.४ बैठक भत्ता :
मन्रीस्तर िा संिैिाननक अंर्का प्रमुखले अध्र्क्षता र्ने बैठकका पदार्िकारीलाई प्रनत बैठक रु. २५००।– िा
सर्र्िस्तर (विलशष्ट श्रेणी) ले रु. 20००।–, सर्र्ि (रा.प. प्रथम श्रेणी) स्तर ले 1500।- र महाशाखा प्रमुख िा
कार्ािलर् प्रमुखस्तरले अध्र्क्षता र्ने बैठकमा रु. १0००।– भन्दा बढी नहुने र्री बैठक भत्ता प्रदान र्नि सक्रकनेछ ।
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२=५ सबै प्रकािका तामलम, गोष्ठी, सेममर्नाि, कार्चशाला सञ्र्ालर्नसम्बन्िी खर्चको मापदण्ड सम्बन्िमा
ताललम, र्ोष्ठी, सेलमनार लर्ार्तका खर्िको मापदण्ड दे हार् बमोजजम हुने हुँदा सो मापदण्डलाई आिार ललई खर्ि र्नुि पनेछ । सो दे खख बाहे कका विषर्हरू र उजल्लखखत
दरभन्दा अर्िक दरमा खर्ि र्नुि परे मा आर्थिक मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्को पि
ू ि स्िीकृनत ललएर मार खर्ि र्नुि पनेछ।
मस

प्रर्ोजर्न/ विििण

दि
प्रदे शस्ति

.र्नं
.

स्पष्िीकिण/कैकिर्त
न्जल्ला
तथा
स्थार्नीर्स्त
ि

१

ताललम
र्ररने

केन्र/प्रनतष्ठानहरूद्िारा
ताललम

कार्िशालाको

र्ोष्ठी,

कार्िपर

(प्रनत सर)

प्रस्तुतकताि

अर्िकृतस्तर

क) बादहरी प्रस्तत
ु कताि
– कार्िपर िापत
– प्रिर्न िापत
ख) आन्तररक प्रस्तुतकताि
– कार्िपर िापत
- प्रिर्न
सहार्कस्तर
क) प्रस्तुतकताि

– कार्िपर िापत

सेलमनार,

कार्िपर कजम्तमा १५०० शब्दको हुनु पने छ।(पारदशिक पाना िा प्रस्तुतीकरण दटपोटको फोटोकपी
कार्िपरमा मान्र् हुने छै न)।

सञ्र्ालन
सम्मेलन,

आन्तररक प्रस्तुतकताि भन्नाले सम्बजन्ित ननकार् लभरैका पदार्िकारी/व्र्जतत सजम्झनुपदि छ।

पाररश्रलमक

प्रदे श राजिानी बादहरबाट प्रलशक्षक बोलाउनु परे मा ननजलाई ननर्मअनुसार आतेजाते र्ातार्ात
खर्ि उपलब्ि र्राइनेछ ।
२०00।–
१५00।–
२०००।–
१०००।-

१५00।–
1000।–

१५00।–
१०00।–
१२00।
८००।

१०00।
८००।-

– प्रिर्न िापत
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२

र्ोष्ठी, सेलमनार, सम्मेलन, कार्िशालाको कार्िपरको

1500।–

1000।–

दट्पणीकताि पाररश्रलमक (प्रनत कार्िपर)
३

सीप विकास ताललम

७ कार्ि ददनसम्मको ताललम कक्षार्त रूपमा र सो भन्दा बढीको ताललममा आिर्िक रूपमा श्रोत
व्र्जततको व्र्िस्था र्नुि पदि छ।

क) कक्षार्त व्र्िस्थामा (प्रनतकक्षा)
•

कार्िपर/ Handsout िापत

1000।–

•

कक्षा सञ्र्ालन िापत

700।–

ख) आिर्िक व्र्िस्थामा
श्रोत

(बादहरी

व्र्जततको

हकमा

३०

७००।–

मत
ु र् िा एकजना मत
ु र् र एकजना सहार्क) राख्नप
ु दि छ र सीपस्तर (Skill Level) का आिारमा
स्थानीर्

कार्ि
•

मुतर् प्रलशक्षक (प्रनतददन न्र्ूनतम २

1400।–

विर्ार

र्री

उजल्लखखत

अर्िकतम

सीमालभर

नतनको

पाररश्रलमक

1000।–

कक्षा ललनुपने)

500।–

सम्बजन्ित कार्ािलर्ले सञ्र्ालन र्रे को ताललममा सोही कार्ािलर्को स्रोत व्र्जतत भएको
अिस्थामा कक्षा ललए िापतको पाररश्रलमक नपाउने तर कार्िपर िापतको रकम पाउनेछ।

700।–
•

सहार्क प्रलशक्षक (प्रनतददन न्र्ूनतम २

प्रर्लनसमेतको

तोतनुपदि छ।

कक्षा ललनप
ु ने)

•

• आिर्िक रूपमा स्रोत व्र्जततको व्र्िस्था र्दाि एउटा ताललममा दई
ु जना (आिश्र्कतानुसार दि
ु ै

५00।–

ददनसम्म प्रनतददन)
–

एउटा कार्िपरमा दई
ु जना भन्दा बढी दट्पणीकताि राख्न लमल्दै न।

•

र्) आिर्िक व्र्िस्थामा

कार्ििम सञ्र्ालन र्ने कार्ािलर्को कमिर्ारीको पररिारको ननकटतम व्र्जतत स्रोत व्र्जतत हुनु
हुँदैन।
ग्रामीण पशुस्िास््र् कार्िकताि ताललमजस्ता विलभन्न विषर् विज्ञ (Subject matter specialists)
आिश्र्क हुने ताललममा आिर्िक रूपमा स्रोत व्र्जततको व्र्िस्था र्रे पनछ पनन आिश्र्क भए
जम्मा कक्षाको २० प्रनतशतसम्म अनतररतत स्रोत व्र्जततद्िारा कक्षार्त रूपमा सञ्र्ालन

(बादहरी श्रोत व्र्जततको हकमा ३० कार्ि ददन
भन्दाबढी मालसक)

र्राउन सक्रकन्छ।

–मुतर् प्रलशक्षक (मालसक न्र्ूनतम ६० कक्षा

30500।–

–सहार्क प्रलशक्षक (मालसक न्र्ूनतम ६० कक्षा

22000।–

ललनुपने)

23500।–

•

17000।–

•

एउटा कक्षाको अिर्ि कजम्तमा १ घण्टा ३० लमनेट हुनुपदि छ।
कार्िपर भन्नाले कजम्तमा ७५० शव्दको प्रिन्ि सम्झनुपदि छ, पारदशिक पाना, प्रस्तुतीकरण दटपोट

िा प्रस्तुतीकरणको प्रर्ोजनका लार्र् तर्ार पाररएको अरु त्र्स्तै सामग्रीको छाँर्ाप्रनत कार्िपर

ललनुपने)

•

हुँदैन।
जजल्लास्तरीर् ताललम भन्नाले सदरमक
ु ाम िा अन्र्र जहाँ सञ्र्ालन र्ररने भए तापनन

सहभार्ीको (आफ्नो घर िा साविकको बसोबास स्थलबाट दै ननक ओहोर–दोहोर र्नि नभ्र्ाइने
४

२० क्रक.लम. भन्दा बढी भई) आिासको व्र्िस्था र्नुप
ि ने ताललम सम्झनुपदि छ।
ताललम
सञ्र्ाललत

केन्रहरू
सबै

बाहे क

अन्र्

प्रकारका

व्र्जतत/ प्रलशक्षकको पाररश्रलमक
क) अर्िकृतस्तरको ताललम

ननकार्बाट

ताललमका

श्रोत

•
•

एउटा कक्षाको अिर्ि कजम्तमा १ घण्टा ३० लमनेट हुनुपदि छ।

कार्िपर भन्नाले कजम्तमा ७५० शव्दको प्रिन्ि सम्झनुपदि छ, पारदशिक पाना, प्रस्तुतीकरण दटपोट

िा प्रस्तुतीकरणको प्रर्ोजनका लार्र् तर्ार पाररएको अरु त्र्स्तै सामग्रीको छाँर्ाप्रनत कार्िपर
हुँदैन।
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–कार्िपर /Handsout िापत

१५00।–

१०00।–

–कक्षा सञ्र्ालन िापत

१०००।–

८00।–

ख) सहार्कस्तर/अन्र् ताललम
–कक्षा सन्र्ालन िापत
र्ोष्ठी, सेलमनार, सम्मेलन, कार्िशाला, ताललम,
अध्र्र्न आिद्घता जस्ता समारोह उदघाटन,

1200।–

8००।–

1000।–

700।–

200।–

सम्बजन्ित कार्ािलर्ले सञ्र्ालन र्रे को ताललममा सोही कार्ािलर्को स्रोत व्र्जतत भएको
अिस्थामा कक्षा ललए िापतको पाररश्रलमक नपाउने तर कार्िपर िापतको रकम पाउनेछ।

•

–कार्िपर/Handsout िापत
५

•

ताललमका सहभार्ीलाई आफ्नो घर िा साविकको बसोबास स्थलबाट दै ननक ओहोर–दोहोर र्नि
नभ्र्ाइने िा ४ कोष भन्दा बढी दरू ीबाट सहभार्ी हुनप
ु ने भए आिासको व्र्िस्था र्नप
ुि नेछ।

• संर्ोजक, श्रोत व्र्जतत, प्रनतिेदक र सहर्ोर्ी कमिर्ारी/विलशष्ट ब्र्जततहरुको सुरक्षामा खदटने

200।–

सुरक्षाकमी, सिारी र्ालक र परकार समेत

समापन खाजा/ सहभार्ीको खाजा (प्रनत व्र्जतत
प्रनत ददन)
विलभन्न

विलशष्ट

व्र्जततहरूलाई

र्स्ता

समारोहमा आमन्रण र्ररएको अिस्थामा र्स्ता
सबै

ब्र्जततहरूको

खाजा,

खाना

खर्ि

बापत

बढीमा एकमुष्ठ रु. 2000।- सम्म खर्ि र्नि
सक्रकनेछ। तर विलशष्ठ ब्र्जततहरूको उपजस्थनत
६

भएको प्रमाखणत हुनु पनेछ।
मसलन्द

•

माजस्कङ टे प इत्र्ादद।

क) र्ोष्ठी, सेलमनार, सम्मेलन, कार्िशालाका लार्र्
– सहभार्ीका लार्र् प्रनत सहभार्ी

150।–

150।–

– प्रलशक्षण कार्िका लार्र् (प्रनत कार्ििम)

२५००।–

२५००।–

५०।–

५०।–

२०००।–

१५००।–

२५००।–

२०००।–

ख)सीप विकास तथा अन्र् ताललम कार्ििमका लार्र्

प्रलशक्षण कार्िको मसलन्द अन्तर्ित बोडिमाकिर, पारदशिक पाना, कार्िपरको छार्ाप्रनत, मेटाकाडि,

– सहभार्ीका लार्र् (७ कार्ि ददन िा सो भन्दा
िढी)

– प्रलशक्षण कार्िका लार्र् (७ कार्ि ददन सम्म
प्रनत कार्ििम)
– प्रलशक्षण कार्िका लार्र् (३० कार्ि ददन सम्म
प्रनत कार्ििम)
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–

प्रलशक्षण कार्िका लार्र् (३० कार्ि ददन

भन्दा बढी प्रनत कार्ििम)

३०००।–

र्) अध्र्र्न/अिलोकन, अध्र्र्न आिद्घताका
लार्र्
– सहभार्ीका

लार्र्

भएपनन प्रनत सहभार्ी)
७

(जनतसुकै

कार्ि

४०।–

ददन

संर्ोजक भत्ता (अर्िकतम १५ कार्ि ददनसम्म

२५००।–
४०।–

४००।–

5००।–

•

प्रनतददन)

सहर्ोर्ी लाई भत्ता ददन सक्रकनेछ।
25०।–

15 ददनपनछ प्रनतददन
8

सहर्ोर्ी भत्ता (अर्िकतम १५ कार्ि ददनसम्म

(प्रमाण

75।-

पर,

पानी,

सरसफाई,

इत्र्ाददका लार्र्)

१०

तुल
4०००।–

30००।–

–३० कार्ि ददनसम्म प्रनत कार्ििम

100००।–

8०००।–

–३० कार्ि ददन भन्दा बढी प्रनत कार्ििम

15०००।–

120००।–

प्रलशक्षाथी आिास खर्ि

दै .भ्र.भ्र.नन

दै .भ्र.भ्र.नन •

र्म

र्म

अनुसारको

अनुसारको

खर्ि

खर्ि

प्रर्ललत

प्रर्ललत

ललनुपने उपकरणको भाडा)

बजार दर

बजार दर

ताललम सामाग्री (कच्र्ा पदाथि, नमूना, इन्िन,

प्रर्ललत

प्रर्ललत

बजार दर

बजार दर

भ्रमण

भत्ता

नपाएको

खण्डमा

खाजा

खाना खर्ि उपलव्ि र्राउने ।

१२

ताललम

सुवििा

संर्ोजक ताललम अिर्िमा विदा िसेमा भत्ता नपाउने र संर्ोजकको काम सहर्ोर्ीले र्रे बापत

75।-

–७ कार्ि ददनसम्म प्रनत कार्ििम

दै ननक

११

१5०।– •

संर्ोजकले पाउने भत्ता पाउने छै न।

१५ ददनपनछ प्रनतददन
विविि

20०।–

१5०।–

प्रनतददन)
९

एक कार्ििममा एक जना संर्ोजकलाई कार्ििमको प्रनतिेदन बुझाएपनछ र दई
ु जनासम्म

(ताललम

कक्ष

होटल
तथा

भाडामा

पोकािन्दीका सामान, खररद र्नुि पने सानानतना

िास

होटल

ताललम आर्ोजना हुने स्थलमा कुनै सरकारी िा र्ैर सरकारी ननकार्को छारािास भएमा त्र्स्तो
ननकार्ले तोकेको दरमा छारािास प्रर्ोर् र्नि सक्रकने ।

िास

11

औजार आदद)
१३

िस्तर्
ु त टे िा

3०००।–

•

िस्तर्
ु त टे िा भन्नाले ताललमका सहभार्ीलाई नि प्रा्त सीप उपर्ोर् कार्िमा अलभप्रेररत र्नि
सहार्ता स्िरूप प्रदान र्ररने बस्तु सम्झनुपदि छ। जस्तै बाख्राको माउ, मौरीको घार, पशु स्िास््र्
परीक्षण क्रकटजस्ता र्ीजिस्तु, सािन िा उपकरण आदद।

•

स्िीकृत कार्ििममा िस्तुर्त टे िा प्रदान र्ने र्री प्रष्ट व्र्िस्था नभएकोमा िस्तुर्त टे िा ददन
लमल्दै न।

१४

स्थलर्त प्राविर्िक परामशिदाताको दै ननक भत्ता

• ननर्मानुसार भन्नाले भ्रमण खर्ि ननर्मािली, २०६४ अनुसार सम्झनुपदि छ।

र भ्रमण तथा आिास खर्ि

• द्र्ितीर्

क) नेपाल सरकारको कमिर्ारी
ख) अन्र्

ननर्मानुसार

ननर्मानुसार

2000।–

15००।–

तहको

भन्नाले

भ्रमण

खर्ि

ननर्मािली, २०६४

मा

उजल्लखखत

द्र्ितीर्

तहको

सम्झनुपदि छ।

• पन
ु र अभ्र्ास कक्षामा एक स्थानमा जनतसक
ु ै समह
ू भए पनन एक ददनको पाररश्रलमक ददइनेछ।

समूहमा कजम्तमा तीनजना हुनुपदि छ र एक ददनमा एक भन्दा बढी पुनरअभ्र्ास कक्षाको
पाररश्रलमक ददन लमल्दै न।

• प्रनत ताललम जनत पटक परामशि र्ररए पनन अर्िकतम रु. ३००० िा द्र्ितीर् तहको दरअनुसार
१५

हुने रकममा जुन कम हुन्छ सो मा नबढाई स्थलर्त प्राविर्िक परामशि खर्ि र्नि सक्रकनेछ।

प्रनतिेदकको पाररश्रलमक

•

क) पाररश्रलमक (सम्मेलन, र्ोष्ठी र कार्िशाला)
– एक ददनको कार्ििममा

2०००।–

2०००।–

५००।–

५००।–

ख) पाररश्रलमक ताललमको लार्र् (एकमुष्ट)

१०००।–

१०००।–

दै .भ्र

दै .भ्र

घ) खाजा

ननर्मानुसार

ननर्मानुसार

200।–

200।–

– एक

ददन

भन्दा

बढीको

कार्ििम

अनतररतत थप
र्) खाना, बस्न(िास खर्ि)

भए

प्रनतिेदकको पाररश्रलमक प्रनतिेदन बुझाएपनछ मार ददनु पदि छ। प्रनत कार्ििम रु.३०००।– भन्दा
बढी हुनुहुदै न। साथै ताललम संर्ोजक र प्रनतिेदक एकै व्र्जतत भएमा अनतररतत पाररश्रलमक र
खाजा/खाना खर्ि दोहोरो सुवििा पाइने छै न।
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२.६ सहभाधगता भत्ता

(क) प्रलशक्षाथी छनौट र्री िा नर्री सञ्र्ालन र्ररएको जुनसुकै प्रकारको ताललम, र्ोष्ठीको सहभार्ीहरूलाई
सहभार्ी भत्ता उपलव्ि नर्राउने भनी सर्
ू ना र्नुि पनेछ।

(ख) तर, ताललम, र्ोष्ठी, कार्िशालाको सहभार्ीलाई सहभार्ी भत्ता ददने र्री कार्ििममै सहभार्ीहरूलाई
सहभार्ी भत्ता िा सहभार्ीको भ्रमण खर्ि िा दि
ु ै ददने र्री स्िीकृत भएको कार्ििमका सहभार्ीहरूलाई
ननम्न अनुसारको सहभार्ी भत्ता र सहभार्ी भ्रमण खर्ि उपलव्ि र्राउन सक्रकनेछ :

क्र.सं
.

प्रर्ोजर्न

दि िकम (रु.)

न्जल्ला

स्पष्िीकिण

न्जल्लामभत्र

बाहहि
१

दै ननक

खाने

बस्ने

खर्ि

िापत

700।-

700।-

▪

(२१ कार्ि ददनसम्मको ताललम)

सदरमुकाम

२१ कार्ि ददनभन्दा बढीको ताललम
भए

खाने

बस्ने

खर्ि

8400।-

सञ्र्ालन

8400।-

व्र्िस्था

तफिबाट
भएकोमा

छारािासको
दै ननक

400।-

खानाको

व्र्िस्था

तथा

भएको

तर

आिासको व्र्िस्था नभएकोमा

र्ररने

भए

जहाँ
तापनन

घर

(आफ्नो

र्नुप
ि ने ताललम सम्झनुपदि छु।
6400।-

6400।-

खाना खर्ि िापत मालसक
खाजा

अन्र्र

िा

भन्दा बढी भई) आिासको व्र्िस्था
▪

▪

दै ननक भ्रमण

एकाइस

ददन

भन्दा

भएमा

मालसकको

ताललम

अिर्िका

बढी

ददनको

हुने
रकम ददनको पनन थप र्रर पाउने।

मदहना भन्दा बढी अिर्िको भए
तफिबाट

िा

ओहोर दोहोर र्नि नभ्र्ाइने ४ कोस

400।-

खर्ि

कार्ििमको

भन्नाले

साविकको बसोबास स्थलबाट दै ननक

खाना

छारािासको व्र्िस्था भएकोमा १

ताललम

सहभार्ीको

िापत

मालसक
कार्ििमको

जजल्लास्तरीर्

भत्ता

भत्ताको २५%

पाएकोमा

दामासाहीले
लार्र्

दै ननक

सहभार्ी
भत्ता

िा

आिास खर्ि नपाउने।
▪

कार्ििममा

सहभार्ी

हुने व्र्जततले
अन्र् ननकार्बाट दै .भ्र. भत्ता पाउने
भएमा सहभार्ी भत्ता नपाउने।

▪

सात

कार्ि

विदाको

ददनसम्मको

ददनमा

पनन

ताललम
लर्ातार

सञ्र्ालन र्नप
ुि ने।

२.७ सहभागीको भ्रमण खर्च

सहभार्ीको आते जाते खर्िको सम्बन्िमा साििजननक र्ातार्ात र्ल्ने स्थानमा (बस) िापतको न्र्ूनतम भाडा

पाउने। साििजननक र्ातार्ात नर्ल्ने स्थानमा आतेजाते र्री प्रनत ददन रु. १०० का दरले भ्रमण खर्ि उपलब्ि
र्राउने ।

२.८ ईन्िर्न सवु ििा

सिारी सािन सवु ििा पाउने दे हार्का पदार्िकारीहरूलाई दे हार्अनस
ु ारको इन्िन सवु ििा उपलब्ि र्राउन
सक्रकनेछ:

(क) सिािी सुवििा पाउर्नेको लाधग ईन्िर्न खर्च

सुवििा पाउर्ने पदाधिकािी

मामसक पेट्रोल/डडजल

त्रैमामसक मोविल ि ब्रेक आर्ल

(मलििमा)

(मलििमा)
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मन्री/संिैिाननक पदार्िकारी
प्रदे श सर्र्ि
महाशाखा
प्रमुख

प्रर्ललत कानूनबमोजजम

प्रर्ललत कानूनबमोजजम
100

प्रमुख/विभार्ीर्

प्रमुख/कार्ािलर्

५
५

70

(ख) प्रदे श स्तिका कार्ाचलर् प्रर्ोजर्नका सिािी सािर्न
दििन्दी संख्र्ा

पुलमा सिािी
सािर्न िाख्न

डडजल

पेट्रोल

मोविल ि ब्रेक

मामसक मल.

मामसक

आर्ल मल. प्रतत ३

पाइर्ने
1

100

मल.
75

थप ५० मा

1

100

75

5

त्र्सपनछको थप प्रनत १०० दरबन्दीका

1

100

75

5

सवु ििा पाउने पदार्िकारी बाहे क

३०

महहर्ना
5

जना कमिर्ारी दरिन्दी भएकोमा

लार्र्
(ग) प्रतत मोििसाइकल मामसक 10 मलिि पेट्रोल।

२.९ लेख िर्र्ना पारिश्रममक

लेख रर्ना समाविष्ट र्री पबरका प्रकाशन र्ने ननकार्ले लेख रर्ना िापतको पाररश्रलमक, कम््र्ूटर सेदटङ,
डडजाइननङ

र

टाइवपङ, शुद्िाशुद्िी

तथा

सम्पादक

मण्डलका

सदस्र्हरूलाई

दे हार्अनस
ु ारको मापदण्डका आिारमा रकम भत
ु तानी र्नुिपनेछ :
मस.र्नं.
१.

विििण

लेखकलाई पाररश्रलमक प्रनत लेख

पाररश्रलमक

दि

रष्टव्र्मा ददईएको श्रेणी अनुसार रु. २000।दे खख

4500।-

सम्म

(सम्पादक

ननणिर्ानुसार)
२.

कम््र्ूटर

सेदटङ, डडजाइननङ

सम्पादक

मण्डलका

र

टाइप

२५00।-

सदस्र्हरूलाई

प्रनत

२००।-

सम्पादन

िापत

समेतका लार्र् प्रनत अंक
३.

सदस्र्

प्रनत

रर्ना

(अर्िकतम ५ जना)
४

भुततानी

िादहरका ब्र्जतत/बबज्ञलाई सम्पादन र्नि

10000।-

ददएकोमा सम्पान िापत एक मुष्ट
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मण्डलको

र्दाि

परिच्छे द ३
दिबन्दी मसजचर्ना/सहमतत सम्बन्िी कार्चविधि
नर्ाँ संर्ठन स्थापना र्ने विषर्मा आर्थिक मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्को सहमनत मार् र्दाि संर्ठन
स्थापनाको आिश्र्कता र और्र्त्र् स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पनेछ। साथै, प्रस्तावित संर्ठनको रणनीनतक र्ोजना

(Strategic Plan) समेत उल्लेख र्नुि पनेछ। कुन र्ोजना, नीनत एिं कार्ििम कार्ािन्िर्न र्ने लसललसलामा
उतत संर्ठनको स्थापना र्नप
ुि ने हो, सोको और्र्त्र् समेत खल
ु ाउनु पनेछ। र्सको साथै प्रस्तावित संर्ठन
स्थापना एिं सञ्र्ालन र अिकाशजन्र् दानर्त्ि समेतको लार्र् लाग्ने आर्थिक दानर्त्िको अनुमान खुलेको

वििरण समेत संलग्न हुनुपनेछ। संर्ठन अन्तर्ित रहने विभार्, शाखा िा र्स्तै इकाई र नर्ाँ लसजिना र्नि
खोजजएको सबै पदको कार्ि वििरण समेत समािेश हुनुपनेछ। उपरोततानुसार सहमनत मार् भएमा आर्थिक
मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्ले समग्र आर्थिक दानर्त्िको साथै र्सबाट प्रदे श सरकारको र्ोजना र

कार्ििममा पने समग्र प्रभािलाई समेत दृजष्टर्त र्री सो सम्बन्िमा आिश्र्क ननणिर् र्नि सतनेछ।नर्ाँ
संर्ठन स्थापना िा भएको संर्ठनको क्षमता विस्तार र्ने सम्बन्िमा र्ररन लार्ेको संर्ठन तथा व्र्िस्थापन
सिेक्षण प्रनतिेदनमा र्ी विषर्हरू स्पष्ट उल्लेख र्ररएको रहे नछ भने सो समािेश भई नआएसम्म आर्थिक
मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्बाट सहमनत प्रदान र्नि सक्रकने छै न ।

३.१ स्थार्ी दिबन्दी मसजचर्ना गदाच अपर्नाउर्नप
ु र्ने कार्चविधि
स्थार्ी दरिन्दी लसजिना र्नि सहमनत मार् भएकोमा ननम्न वििरण खुलेको कार्जात समािेश भएको हुनु
पदि छ:
(क)

नर्ाँ संर्ठन स्थापना र्ने विषर्मा सहमनत मार् भएकोमा सम्बजन्ित मन्रालर्को ननणिर् िा
मजन्रपररषद्बाट सैद्िाजन्तक ननणिर् भएकोमा सो ननणिर् राखी प्रत्र्ेक पदको कार्ि वििरण, संर्ठनको

ढाँर्ा, आर्थिक दानर्त्िको अनुमान खुलेको वििरण संलग्न हुनु पनेछ।
(ख) मौजुदा संर्ठनको पुनसिरर्नाको हकमा पनन मन्रालर्को ननणिर्सदहत नर्ाँ सज
ृ ना र्नि खोजजएको
(र्)

पदको कार्िवििरण र समग्र आर्थिक दानर्त्ि खुलेको वििरण संलग्न हुनु पदि छ।
संर्ठन विघटन र्दाि िा र्ाभ्दा पनि सतने वित्तीर् तथा दरिन्दीको असर खुलेको वििरण समािेश हुनु
पदि छ।

(घ)

नर्ाँ दरिन्दी लसजिना र्नुप
ि दाि प्रस्तावित दरिन्दीबाट प्रत्र्क्ष रूपमा पुग्न जाने लाभको बँद
ु ार्त वििरण
पनन समािेश र्नुप
ि दि छ।

(ङ)

संर्ठन र व्र्िस्थापन अध्र्र्नको प्रनतिेदन पनन समािेश र्नुप
ि दि छ।

३.२ अस्थार्ी दिबन्दी मसजचर्ना गदाच अपर्नाउर्नु पर्ने कार्चविधि
(क) अस्थार्ी प्रकृनतका आर्ोजना/र्ोजना सञ्र्ालन र्नि िषिभरीको लार्र् आिश्र्क पने अस्थार्ी दरिन्दीको
मार् बजेट तजम
ि नेछ।
ुि ाकै समर्मा र्नुप

(ख) दरिन्दी सलमनतको बैठक बजेट छलफलकै समर्मा राखी दरिन्दी संतर्ा र्क्रकन र्नप
ुि दि छ।
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(र्) अस्थार्ी दरिन्दी लसजिना र्नि मार् र्दाि बजेट छलफलमा भएको सहमनत र दरिन्दी सलमनतको
बैठकबाट टुङ्र्ो लार्े बमोजजम र्स्तो दरिन्दी लसजिना र्ने सहमनत प्रदान र्नि ननणिर्को लार्र् पेश र्नुि
पदि छ।

(घ) अस्थार्ी दरिन्दी लसजिना र्ने सहमनतको लार्र् पेश र्दाि ननम्न कार्जात संलग्न भएको हुनु पदि छ :
• सम्बजन्ित मन्रालर्को ननणिर् प्रनतललवपसदहतको मार् पर।
•

दरिन्दी सलमनतको ननणिर्।

•

बजेट छलफलमा भएको सहमनत।

•

स्िीकृत िावषिक कार्ििम।

•

पररर्ोजना/कार्ििमको जनशजतत र्ोजना र संर्ठन ताललका।

•

सम्बजन्ित पदको कार्ि वििरण।

३.३ दिबन्दी सममतत
दरबन्दी सलमनतमा ननम्नानुसार पदार्िकारीहरु रहनेछन ् :
•
•
•
•
•

दरबन्दी लसजिना हुने मन्रालर्को सर्र्ि
मुतर्मन्री तथा मजन्रपररषद्को कार्ािलर्को सम्बजन्ित महाशाखा प्रमुख
आन्तररक मालमला तथा कानून मन्रालर्को कानून महाशाखा प्रमुख

अध्र्क्ष
सदस्र्
सदस्र्

आर्थिक मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्को र्ोजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख सदस्र्

दरबन्दी लसजिना हुने मन्रालर्को महाशाखा प्रमुख
सदस्र् सर्र्ि
दरबन्दीको प्रकृनत अनस
ु ार आिश्र्क विज्ञ कमिर्ारीहरु बढीमा ३ जनासम्म आमन्रण र्नि सक्रकनेछ:

३.४ रिक्त पदको लाधग तलब व्र्िस्था र्नहुर्ने
दई
ु िषिभन्दा बढी अिर्िदे खख ररतत रहे को पदको लार्र् तलब लर्ार्तको कुनै पनन बजेट विननर्ोजन र्ररने

छै न।

३.५ प्रोत्साहर्न िकमको व्र्िस्था
कुनै ननकार्ले भईरहे को दरबन्दी कटौती र्री कम दरबन्दीमै कार्ि प्रस्ताि र्रे मा िा हाल भै राखेको
दरिन्दीिाट ननददि ष्ट काम सम्पन्न र्नि कदठनाई भएको स्पष्ट आिार, प्रमाण संलग्न र्री सहमती मार्
भएमा त्र्स्तो ननकार्लाई आर्थिक मालमला तर्ा र्ोजना मन्रालर्ले कार्ििमका आिारमा प्रोत्साहन स्िरूप
एकमुष्ट रकम उपलब्ि र्राउन सतनेछ।

३.६ सिकािी सिािी सािर्न खरिद सम्बन्िी मापदण्ड
प्रदे श सरकारले खररद र्ने कुनै पनन प्रकृनतको सिारी सािन र्ुणस्तरीर्, प्रभािकारी एिं लमतव्र्र्ी ढङ्र्ले

खररद र्ने, सिारी सािन खररदमा प्रदे शभररका साििजननक ननकार्मा एकरुपता कार्म र्ने एिं पद
अनुसारको सिारी सािनको स्तर कार्म र्री समग्रतामा सिारी सािनको खररद प्रक्रिर्ालाई व्र्िजस्थत,
पारदशी, लमतव्र्र्ी र

जिाफदे ही बनाउन सिारी सािन खररद तथा व्र्िस्थापन र्नि ननम्न मापदण्डको

अिलम्बन र्नुि पनेछ :

(क) सिारी सािन भन्नाले प्रदे शका मुतर्मन्री, प्रदे श सभाका सभामुख, प्रदे श मन्रालर्का मन्री,
उपसभामुख, प्रमुख सर्र्ि, सिारी सािन प्रर्ोर् र्नि पाउने विलशष्ट पदार्िकारीहरु, प्रदे श मन्रालर्का
सर्र्िहरु एिं सिारी सािन प्रर्ोर् र्ने महाशाखा प्रमुखहरु, सिै अर्िकृत कमिर्ारीहरु, कार्ििम

16

सञ्र्ालन र्ने अन्र् कमिर्ारीहरुले प्रर्ोर् र्ने र्ाजन्रक शजततबाट सञ्र्ालन हुने कुनै पनन प्रकृनतको र्ार
पाङ्ग्रे एिं दई
ु पाङ्ग्रे सिारी सािनलाई जनाउँ दछ ।

(ख) सिारी सािनको खररद प्रक्रिर्ा : प्रदे श स्तरका कुनै पनन ननकार्को लार्र् सिारी सािन खररद र्दाि
सम्िजन्ित ननकार्ले दे हार्को प्रक्रिर्ा बमोजजम र्नुि पनेछ :-

(अ) प्रदे श साििजननक खररद ऐन नबनेसम्म साििजननक खररद ऐन, २०६३ तथा ननर्मािली, २०६४
बमोजजमको प्रक्रिर्ा अपनाउनु पनेछ।

(आ) सिारी सािन खररदका लार्र् स्पेलसक्रफकेशन तर्ार र्ने कार्िमा सम्भि भएसम्म प्रदे श लभर
रहे का सरकारी कार्ािलर्मा कार्िरत कजम्तमा रा प तत
ृ ीर् श्रेणी मेकाननकल ईजन्जननर्र स्तरको
कमिर्ारीको सहर्ोर् ललनु पनेछ ।

(र्) सिारी सािनको सवु ििा प्रा्त र्ने पदार्िकारीको िर्ि : सिारी सािन सवु ििा प्रा्त र्ने िा प्रर्ोर्

र्ने पदार्िकारीलाई दे हार् अनुसारको मर्ािदा बमोजजम िर्ि कार्म र्री सिारी सािन खररद र्ने
व्र्िस्था लमलाइनेछ :पदाधिकािी

िगच

मत
ु र्मन्री

क िर्ि

सभामख
ु , उपसभामख
ु , मन्री र मन्रीस्तर तथा प्रमख
ु सर्र्ि

ख िर्ि

सर्र्ि

र् िर्ि

महाशाखा प्रमुख/कार्ािलर् प्रमुख

घ िर्ि

अन्र्

(घ) सिारी सािनको उपलव्िता:

ङ िर्ि

सिारी सािन सुवििा प्रा्त र्ने िा प्रर्ोर् र्ने पदार्िकारीलाई दे हार्

अनस
ु ार िर्िको सिारी सािन उपलब्ि र्राईने छ । र्स्तो र्ार पाङ्ग्रे सिारी सािनको हकमा पहाडी
कच्र्ी बाटोमा समेत प्रर्ोर् र्नि लमल्ने ४ डब्लू डड भएको जीप िा वपकअफ हुनु पनेछ ।
िगच

सिािी सािर्नको मल्
ु र्

प्रकाि

क्षमता

बढीमा रु. 1 करोड 40 लाख सम्म

जीप

........

ख

बढीमा रु. 80 लाख सम्म

जीप

........

र्

बढीमा रु. ६5 लाख सम्म

जीप

........

घ

बढीमा रु. 55 लाख सम्म

कार िा वपकअप

........

ङ

बढीमा रु. २ लाख ५० हजार सम्म

मोटरसाइकल/स्कुटर

........

क

(ङ) दई
ु पांग्रे सिारी सािन खररद सम्िन्िी व्र्िस्था : प्रदे श स्तरीर् कुनै पनन ननकार्ले दई
ु पांग्रे सिारी
सािन खररद र्दाि ननम्न क्षमताको सिारी सािन खररद र्नुि पनेछ :
१) मोटर साइकल बढीमा १५० सी.सी. सम्म,
२) स्कुटर बढीमा 125 सी.सी. सम्म।

(र्) विविि व्र्िस्था :

(१) सिारी सािन खररद र्दाि िावषिक बजेटको सीमा लभर रही खररद र्नुि पनेछ।

(३) कुनै पनन ननकार्ले आिश्र्कता एिं लाभ लार्तको आिारमा सिारी सािन खररद र्ने खररद
र्ोजना

बनाउनु

पनेछ।

उपलव्ि

भएसम्म

प्राथलमकता ददनु पनेछ।

साविककै

ननकार्को

सिारी

सािन

प्रर्ोर्लाई

(४) कुनै पनन सरकारी सिारी सािनमा सरकारी नम्िर ्लेट रात
नु पने छ। ननजी नम्िर ्लेट राखी
सरकारी सिारी सािन प्रर्ोर् र्नि पाईने छै न।
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(छ) हस्तान्तररत सिारी सािन सम्िन्िमा : विलभन्न ननकार्बाट प्रदे शमा प्रा्त हुन आएका सिारी
सािनहरु मुतर्मन्री तथा मजन्रपररषद्
को कार्ािलर् माफित ् प्रदे श जस्थत विलभन्न मन्रालर् एिं
ननकार्मा हस्तान्तरण भई दाखखला हुन आएकोमा त्र्स्ता सिारी सािन जुन ननकार्मा हस्तान्तरण
भई आएको हो सोही ननकार्ले आफ्नो जजन्सी आम्दानीमा ननर्मानुसार लर्त कसी आम्दानी जनाई
त्र्स्तो दाखखला प्रनतिेदन सम्बजन्ित सिारी सािन तथा हस्तान्तरण फाराम पठाउने ननकार्मा पठाउनु
पनेछ। त्र्स्तो दाखखला प्रनतिेदन प्रा्त भइसकेपनछ मार हस्तान्तरण फाराम पठाउने ननकार्ले आफ्नो
अलभलेख

प्रमाखणत

र्राई

लर्त

कट्टा

र्नुि

पनेछ

।आफ्नो

ननकार्मा

रहे का

सिारी

सािनहरु

आिश्र्कता अनुसार ममित र्री सञ्
र्ालन तथा व्र्िस्थापन र्ने जजम्मेिारी सम्बजन्ित ननकार्को
रहनेछ ।

३.७ घिभाडा तथा सिािी सािर्न एिं अन्र् सािर्न भाडा सम्बन्िमा
प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ननर्मािली तथा ननदे लशका जारी नभएसम्म घर तथा घरजग्र्ा, सिारी सािन एिं
अन्र् सािन भाडा सम्बन्िी व्र्िस्था साििजननक खररद ऐन, २०६३ तथा ननर्मािली, २०६४ बमोजजम हुनेछ
।

३.८ सेिा किाि मलर्ने सम्बन्िमा

(क) कुनै आर्ोजना पररर्ोजनामा सकेसम्म स्थार्ी संरर्ना तथा जनशजततबाट काम सम्पादन र्नप
ुि नेछ ।

कथंकदार्र्त दरबन्दी लसजिना नर्री नहुने भएमा पर्ाि्त आिार सदहत आर्थिक मालमला तथा र्ोजना
मन्रालर्बाट स्िीकृत र्राएर मार र्नुप
ि नेछ । र्स्ता दरबन्दीमा कार्िरत जनशजततले प्रा्त र्ने सेिा

सुवििा प्रदे श सरकारको संरर्नामा कार्िरत स्थार्ी कमिर्ारीले प्रा्त र्नेभन्दा बढी हुनेछैन ।
(ख) विकास र्ोजनाहरूमा कमिर्ारी ननर्त
ु त र्दाि सकेसम्म सेिा करारमा ललने व्र्िस्था र्नप
ुि नेछ।तर

कार्ािलर् प्रमुख, जजन्सी प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखाको काम र्ने पदमा करारबाट काममा लर्ाउन
सक्रकने छै न । सामान्र्तर्ा विकास आर्ोजनाहरुको हकमा स्थार्ी कमिर्ारीहरु काजमा लर्ेर काममा

लर्ाउनु पनेछ । स्थार्ी कमिर्ारीहरु प्रा्त र्नि सतने अिस्था नभएमा मार सेिा करारबाट काममा
लर्ाउन सक्रकनेछ ।

(र्) सेिा करारमा ललँ दा प्रदे श सरकारबाट अको व्र्िस्था नभएसम्म आर्थिक कार्िविर्ि ननर्मािली, २०६४
को ननर्म ९५ बमोजजम र्नुि पनेछ ।

३.९ विविि
प्रदे श आर्थिक प्रशासनको सन्दभिमा मार्थ उल्लेख भए दे खख बाहे क अन्र् कुनै विषर् कार्ािन्िर्न र्ने

सन्दभिमा प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐन, ननर्मािली, ननदे लशकामा अलग्र्ै उल्लेख भएकोमा सोही बमोजजम र
उल्लेख नभएको विषर्मा संघीर् आर्थिक कार्िविर्ि सम्बन्िी ऐन, ननर्मािली, ननदे लशका र कार्िविर्िमा
उल्लेख भएका कार्ि प्रकृर्ा र कार्िविर्ि अिलम्बन र्नुि पनेछ । र्स ननदे लशकामा उल्लेख भएका कुराहरु

कार्ािन्िर्न र्नि कुनै द्विवििा उत्पन्न भएमा आर्थिक मालमला तथा र्ोजना मन्रालर्को ननणिर्ानस
ु ार हुनेछ
। आर्थिक दानर्त्ि लसजिना हुने कुनै पनन विषर्मा कार्िविर्ि तजम
ुि ा र्नुि पदाि आर्थिक मालमला तथा र्ोजना
मन्रालर्को पूिस्
ि िीकृनत ललनु पदि छ ।
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