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 भाग २ 

प्रदेश सरकार  

आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालय  

प्रदेश खर्ि मापदण्ड तनदेशशका, २०७७ 

प्रदेश नम्बर दईुको  प्रशासकीय कायिवितध (तनयतमत गने) 
ऐन¸ २०७५ को दफा २ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी प्रदेश 
सरकारले यो तनदेशशका बनाएको छ। 
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पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस तनदेशशकाको नाम 
"प्रदेश खर्ि मापदण्ड तनदेशशका, २०७७" रहेको छ ।  

   (2) यो तनदेशशका प्रदेश नम्बर दईुभर लागू हनुेछ 
र जहााँ सकैु रहेभए पतन प्रदेश नम्बर २ का साििजतनक 
तनकायहरुमा समेत लागू हनुछे । 

(3) यो तनदेशशका तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस 
तनदेशशकामाः- 

(क) ''तनदेशशका'' भन्नाले प्रदेश खर्ि मापदण्ड 
तनदेशशका, 2077 सम्झनपुछि। 

(ख) ''सिारी साधन'' भन्नाले मखु्यमन्त्त्री, प्रदेश सभाका 
सभामखु, मन्त्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामखु, 
राज्यमन्त्त्री, सहायक मन्त्त्री, प्रमखु सशर्ि, प्रदेश 
सरकारका सशर्िले प्रयोग गने सिारी साधन 
सम्झन ु पछि र सो श्दले प्रर्तलत कानून 
बमोशजम सिारी साधन प्रयोग गनि पाउने विशशष्ट 
शे्रणीका पदातधकारी तथा अन्त्य कमिर्ारीहरुले 
प्रयोग गने र्ारपाङग्र े िा दईु पाङ्ग्ग्र े सिारी 
साधनलाई समेत जनाउाँछ । 

(ग) ''साििजतनक तनकाय'' भन्नाले प्रदेश सरकारका 
मन्त्त्रालय, मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायािलय, 
प्रदेश स्तरका सशर्िालय, आयोग िा कायािलय 
सम्झनपुछि र सो श्दले त्यस्ता मन्त्त्रालय, 
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सशर्िालय, आयोग िा कायािलय अन्त्तगित 
स्थावपत तनदेशनालय, कायािलय िा त्यस्तो 
प्रकृततको अन्त्य तनकाय र प्रदेश सरकारले 
साििजतनक तनकाय भनी तोकेको जनुसकैु 
तनकायलाई समेत जनाउाँछ। 

 
पररच्छेद–२ 

खर्ि, शजन्त्सी र कायिक्रम व्यिस्थापन 
३.   खर्िको मापदण्ड सम्बन्त्धीः (१) पाररश्रतमक तथा सेिा सवुिधा 

सम्बन्त्धी खर्ि प्रर्तलत कानूनमा  व्यिस्था भए बमोशजम गनुि 
पनेछ । 

(२) तातलम, प्रशशिण, गोष्ठी, सेतमनार, अन्त्तरवक्रया 
जस्ता कायिक्रमहरु सञ्चालन गदाि स्थानीय तह र संघीय 
सरकारका प्रदेश शस्थत तनदेशनालय तथा कायािलयसाँग 
दोहोरो नपने गरी सञ्चालन गनुि पनेछ ।  

(3) उपदफा (२) बमोशजम सञ्चालन हनु े
कायिक्रमहरुको खर्ि सम्बन्त्धमा पररच्छेद -३ मा लेशखएको 
हकमा सोही बमोशजम र अन्त्यका हकमा प्रदेश कानूनमा 
स्पष्ट व्यिस्था नभए सम्म संघीय कानूनमा व्यिस्था भए 
बमोशजम हनुेछ ।  

(4) आयोजना तथा कायिक्रमहरु सञ्चालन गदाि 
संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्त्रालयहरु 
माफि त सञ्चालन गनि प्राप्त भएको अनदुान रकम तथा प्रदेश 
सरकारबाट स्िीकृत िावषिक कायिक्रमहरु स्थानीय तह तथा 
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प्रदेश सरकार अन्त्तगितका साििजतनक तनकाय तथा  
कायािलयहरुसाँग समन्त्िय गरी सञ्चालन गनुि पनेछ । 

तर संघीय सरकारबाट प्राप्त अशख्तयारी र  मापदण्ड 
समेत पठाएको अिस्थामा सो बमोशजम खर्ि गनि बाधा पने 
छैन ।  

(5) कम््यूटर अपरेटर, सिारी र्ालक, कायािलय 
सहयोगीले गनुि पने कामहरु गनि व्यशक्तसाँग करार गदाि 
स्िीकृत दरबन्त्दी तथा बावषिक बजेटको पररतधतभत्र रही 
प्रर्तलत न्त्यूनतम तलब स्केलभन्त्दा बढी नहनु े गरी 
साििजतनक खररद तनयमािली, २०६४ को तनयम ९५ 
बमोशजम सेिा करारमा तलई गनुि पनेछ । 

तर स्िीकृत दरबन्त्दीमा रही सेिा करार सम्झौता 
गरी कामकाज गररराखेका कमिर्ारीहरुलाई स्थायी 
कमिर्ारीहरुले पाए सरहको मातसक महङ्गी भत्ता बापतको 
रकम उपल्ध गराउन बाधा पने छैन ।  

(6) मौजदुा जनशशक्तबाट कुनै कामहरु सम्पादन 
हनु नसक्ने अिस्था भएमा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालयको अनमुतत 
तलई  मात्र प्रर्तलत कानून बमोशजम परामशि सेिा सम्झौता 
गरी सेिा तलन सवकनेछ।  

४.  आतथिक कायिवितध सम्बन्त्धी व्यिस्थाः(१) कायिक्रम सञ्चालन 
गने, तनकासा तलने, खर्ि गने, अतभलेख राख्न,े प्रततिेदन गने, 
आन्त्तररक र अशन्त्तम लेखापरीिण गने, साििजतनक लेखा 
परीिण तथा सामाशजक लेखा परीिण गने, बेरुज ुफछयौट 
गने, बरबझुारथ गने, नगदी शजन्त्सी शजम्मा तलने लगायतको 
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व्यिस्था प्रदेश आतथिक कायिवितध ऐन, २०७४ तथा अन्त्य 
प्रर्तलत कानून बमोशजम गनुि पनेछ। 

(२) खर्ि गने अतधकारीले स्िीकृत कायिक्रम 
अनसुार कायि सम्पादन र  खररद व्यिस्थापन सम्बन्त्धी 
कायि प्रर्तलत कानूनको अधीनमा रही गनुि पनेछ ।   

(३) मौजदुा सूर्ी तयार गने, खररद इकाई गठन 
गने, खररद अतभलेख तथा प्रततिेदन गने, खररद सम्बन्त्धी 
कारबाही गने लगायतका काम  प्रर्तलत काननु बमोशजम 
हनुेछन ्।  

५. कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम प्रयोग गने सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) 
सकेसम्म र्ाल ु तथा प्रशासतनक शीषिकमा वितनयोशजत 
रकमबाट कशन्त्टन्त्जेन्त्सीको कायि गराउन ु पनेछ । त्यस्तो 
शीषिकको वितनयोशजत रकमबाट नपगु हनु गएमा 
आिश्यकता अनसुार मात्र कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम छुट्याउन ु
पनेछ ।  

(२) कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम तनधािरण गनुि पदाि 
आिश्यकता र तमतव्यवयताको तसद्धान्त्तलाई ध्यानमा राखी 
कुनै कामका लातग कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम आिश्यक नपने 
भएमा लागत अनमुानमा त्यस्तो रकम छुट्याउन ुहुाँदैन ।  

(३) ठूला कायिक्रम कायािन्त्ियनको लातग तनददिष्ट 
कामको आिश्यकता हेरी कूल लागत अनमुानको बढीमा 
र्ार प्रततशतसम्म कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम छुट्याउन सवकनछे। 

(4) कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम छुट्याउाँदा आधार र 
कारण एिम ्सूर्क समेत तनधािरण गरी संघीय साििजतनक 
खरीद सम्बन्त्धी कानून बमोशजम छुट्याइएको  कशन्त्टन्त्जेन्त्सी 
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रकम मध्ये िकि र्ाटि बमोशजम कमिर्ारी सम्बन्त्धी खर्िमा 
पर्ास प्रततशत तथा स्टेशनरी, सामग्री औजार लगायत 
विविध खर्िमा पर्ास प्रततशत हनुे गरी सम्बशन्त्धत आयोजना 
तथा कामका लातग मात्र कशन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम प्रयोग गनुि 
पनेछ ।  

६.  शजन्त्सी व्यिस्थापन सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) प्रदेश आतथिक 
कायिवितध ऐन,2074 तथा प्रर्तलत कानून बमोशजम 
शजन्त्सीको व्यिस्थापन गनुिपनेछ। यसरी शजन्त्सी व्यिस्थापन 
गदाि मूलभतू रुपमा देहायका  कुराहरुको पालना 
गनुिपनेछः- 

(क)  अतधकार प्राप्त अतधकारीको स्िीकृत 
खररद आदेश बेगर सामान खररद 
गनि नपाईने,  

(ख) शजन्त्सी व्यिस्थापन प्रणालीलाई 
उद्देश्यमूलक, पारदशी, औशर्त्य, 
तमतव्ययी, तनयतमत र  प्रभािकारी 
ढङ्गले सञ्चालन गनि तोवकएका 
म.ले.प. फारामहरुको प्रयोग गनुि 
पने, 

(ग)   हस्तान्त्तरण फाराम माफि त शजन्त्सी िा 
सामान अन्त्य साििजतनक तनकायमा 
पठाएको भए दाशखला प्रततिेदन प्राप्त 
भएपतछ लगत कट्टा गनुि पने, 

(घ)    कायािलयमा रहेको शजन्त्सी 
अतभलेखबाट खर्ि लेख्नपुदाि 
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ररतपूििक माग फाराम स्िीकृत  
भइसकेपतछ मात्र खर्ि लेख्न ुपने। 

 (२) प्रत्येक कायािलयले िावषिक रुपमा शजन्त्सी 
तनरीिण गराई शजन्त्सी मौज्दातको वििरण खलु्ने प्रततिेदन 
तयार गनि लगाउन ु पनेछ । प्रततिेदन तयार गदाि तललाम 
गनुि पने, ममित संहार गनुि पने तथा तमनाहा ददन उपयकु्त 
देशखएको मालसामानको ्यहोरा समेत खलुाई राख्न ुपनेछ ।  

७.  गैर सरकारी संघ संस्था पररर्ालन सम्बन्त्धी व्यिस्थाः  (१) 
गैर सरकारी संघ संस्थाले प्रदेशतभत्र कायिक्रम सञ्चालन 
गदाि दोहोरो नपने गरी प्रदेश सरकारले तोकेको तनकायको 
अनमुतत तलएर कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ । 

(२) गैर सरकारी संस्थाहरुले कायिक्रम स्िीकृत 
गदाि विकासका कामहरुमा बढी नततजा प्राप्त गनि 
तमतव्यवयताको तसद्धान्त्तलाई ध्यानमा राखी प्रशासतनक खर्ि 
न्त्यून गरी सञ्चालन गनुि पनेछ। 

(३) गैर सरकारी संस्थाले सम्पादन गरेका 
कामको विशत्तय तथा भौततक प्रगतत तनरीिण तथा अनगुमन 
जस्ता कायिहरु विषयगत मन्त्त्रालयले सम्पादन गनुि पनेछ।  

(४) गैर सरकारी संस्थाहरुले गरेको कायि प्रगतत 
तथा नततजाका सम्बन्त्धमा नीततगत तथा समग्र पिको 
विश्लषेण प्रदेश नीतत तथा योजना आयोगले गनेछ ।   

८.  उपभोक्ता सतमतत सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) उपभोक्ता 
सतमततबाट कायि गराउाँदा देहायबमोशजम गनुिपनेछः-  

(क) उपभोक्ता सतमतत िा लाभग्राही समदुायले 
कानूनी हैतसयत प्राप्त गरेको हनु ुपने । 
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(ख) लागत अनमुानको ओभरहेड कशन्त्टन्त्जेन्त्सी 
तथा जनसहभातगताको अंश र मूल्य 
अतभबवृद्ध कर समेत समािेश गनुि पने। 

(ग) सम्बशन्त्धत साििजतनक तनकायले सम्बशन्त्धत 
काम िा सेिाको प्रकृतत, काम गनुिपने 
पररमाण, काम गदाि लाग्ने रकम, 
सम्बशन्त्धत सतमतत िा लाभग्राहीले व्यहोनुि 
पने रकम र अन्त्य आिश्यक कुराहरु 
खलुाई प्रर्तलत कानूनले तोकेको 
समयसीमा उल्लेख गरी साििजतनक 
सूर्ना प्रकाशन गरी प्रस्ताि िा तनिेदन 
माग गनुि पने ।  

(घ) खण्ड (ग) बमोशजम सम्बशन्त्धत उपभोक्ता 
सतमतत िा लाभग्राही समदुायसाँग 
छलफल¸ िाताि िा काम गनुिपने ठाउाँको 
स्थलगत अिलोकन गरी िा गराई 
सम्झौता गने उपभोक्ता सतमततले काम 
गने शति, पेश्की, उपभोक्ता सतमततका 
योगदान, काम सम्पन्न गनुि पने समय, 
भकु्तानीका शति, तररका र अन्त्य 
आिश्यक कुराहरु खलुाई सम्झौता गनुि 
पने । 

(ङ) प्रत्येक वकस्तामा गरेको खर्िको सूर्ना 
साििजतनक स्थानमा टााँस गनुि पने कुरा 
सम्झौतामा उल्लेख गनुि पने ।  
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(र्) संझौतामा  तनमािण सम्बन्त्धी लागत 
अनमुानमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, 
डोजर, ग्रडेर जस्ता हेभी मेतसन प्रयोग 
गनि नसवकने ्यहोरा उल्लेख गनुि पने।  

(२)  उपदफा (१) विपररत काम गरेको पाइएमा  
सम्झौता रद्घ गनि सवकने व्यहोरा सम्झौतामा उल्लेख गनुि 
पनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सतमतत िा लाभग्राहीले पाउन ेरकम 
भकु्तानी गदाि साििजतनक लेखा परीिणसमेत गराई 
सम्बशन्त्धत उपभोक्ता सतमतत िा लाभग्राही समदुायको 
नाममा खोतलएको बैंक खातामानै रकम जम्मा हनुे गरी 
भकु्तानीको व्यिस्था तमलाउन ुपनेछ ।  

(४) पेश्की ददाँदा सतमततका पदातधकारीहरुको 
सामूवहक जमानी कागज गराई बढीमा दश प्रततशत 
रकमसम्म ददन सवकने र  पेश्की तलएको रतनङ्ग विलहरु 
पेश गदाि क्रमश फछयौट गररने कुरा सम्झौतामा समािेश 
गनुि पनेछ । हरेक वकस्ताको कामको प्रावितधक मूल्याङ्कन, 
िील भरपाई, खर्ि प्रमाशणत गने अन्त्य कागजात त्यस्तो 
सतमतत िा समदुायको बैठकबाट अनमुोदन गराई 
साििजतनक तनकायमा पेश गनुि पनेछ।  

 (5) उपभोक्ता सतमतत िा लाभग्राही समदुायले 
आफूले प्रत्येक वकस्तामा गरेको खर्िको वििरण संबशन्त्धत 
िडा कायािलयको सूर्नापाटीमा अतनिायि टााँस गरी 
साििजतनक गनुि पनेछ ।  
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 (6) उपभोक्ता सतमतत िा लाभग्राही समदुायले 
प्राप्त गरेको कुनै काममा तनमािण व्यिसायीलाई संलग्न 
गराउन ु हुाँदैन । त्यस्तो गरेको पाइएमा त्यस्तो सम्झौता 
रद्ध गरी भविष्यमा त्यस्तो कुनै काम उपभोक्ता सतमतत िा 
लाभग्राहीलाई नददने गरी अतभलेख राखी सो काम गने 
तनमािण व्यिसायीलाई समेत कालो सूर्ीमा राख्न साििजतनक 
खररद अनगुमन कायािलयमा तसफाररस गररनेछ ।  

९.  पेश्की सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) कुनै पतन खररद तनमािण 
कायि तथा सेिा प्रातप्त सम्बन्त्धमा पेश्की ददाँदा प्रर्तलत 
काननु  बमोशजम ददइने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पेश्की ददन ु पदाि 
कामको वििरण तथा  प्रयोजन र लागत समेत तबर्ार गरी 
प्रर्तलन कानून बमोशजमको तनधािरण गरेको समयसीमा तभत्र 
फछयौट गने गरी ददन ुपनेछ ।  

(३) पेश्की फछयौट गदाि कानून बमोशजम संलग्न 
गनुि पने तबल भरपाई तथा कागजातहरु पेश गनुि पनेछ । 
कुनै कारणले पेश्की रकमबाट काम गनि नसवकएको िा 
काम कम भएको अिस्थामा पेश्की फछयौटका लातग 
तनिेदन ददाँदा कामको वििरण, तबल भपािई र काम हनु 
नसकी बााँकी रहेको रकम नगदै िा िैंक भौर्र संलग्न 
राखी पेश गनुि पनेछ । 

(४) कायािलय प्रमखु र आतथिक प्रशासन शाखा 
प्रमखुलाई मालसामान खररद गने प्रयोजनको पेश्की ददइन े
छैन । कुनै फमि, व्यशक्त िा संस्थालाई पेश्की ददन ु पने 
भएमा बैंक ग्यारेन्त्टी िा धरौटी खातामा रकम जम्मा 
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गरेको प्रमाणको आधारमा सम्झौता बमोशजम पेश्की रकम 
ददन सवकनेछ।  

तर यस्तो पेश्की रकम सम्झौता रकमको दश 
प्रततशत भन्त्दा बढी हनुे छैन ।   

(५) पेश्की तलएको रकम जनु प्रयोजनका लातग 
तलइएको हो सोही प्रयोजनका लातग तनधािररत समयसीमा 
तभतै्र प्रयोग गररसक्न ु पनेछ । कुनै कारणले तोवकएको 
समयतभत्र प्रयोग हनु  नसकेको  भए कारण खलुाई नगदै 
िा बैंक दाशखला गरेको भौर्र राखी फछयौट गराउन ु 

पनेछ । तनधािररत समयतभत्र काम नसवकने भएमा कारण 
खलुाई म्याद थपको लातग तनिेदन ददन ुपनेछ । 

 (६) बहबुषीय ठेक्का बाहेक आतथिक िषिको 
अन्त्तसम्म खर्ि नभएको रकम बजेट विज हनु नददन े
उद्देश्यले मात्र कसैलाई पेश्की ददन िा धरौटी खातामा 
जम्मा गनि पाइने छैन ।  

(७) पेश्की तलने कमिर्ारीले तोवकएको म्यादतभत्र 
पेश्की फछयौट नगरेमा तनजले पाउने सवुिधा िा 
तलबभत्ताबाट कट्टा गरी प्रर्तलत कानून बमोशजम विभागीय 
कारबाही समेत गररनेछ। कमिर्ारी बाहेक अन्त्य फमि, 
कम्पनी, व्यशक्त िा संस्थाहरुले तोवकएको म्यादतभत्र पेश्की 
फछयौट नगरेमा सरकारी बााँकी सरह असलु उपर 
गररनेछ।  

(८) तोवकएको म्यादतभत्र पेश्की फछयौट गने 
गराउने कतिव्य पेश्की तलनदेदने दिैुको हनुेछ । 
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(9) पेश्की उपल्ध गराउाँदा कमिर्ारीको हकमा 
भए नाम, ठेगाना, कमिर्ारी संकेत नम्बर र अन्त्य व्यशक्तका 
हकमा तीन पसु्ते वििरण र संस्थाको हकमा नाम र 
ठेगाना समेत उल्लेख गरी पेश्की उपल्ध गराउन ुपनेछ। 

(१०) देहाय बमोशजमको पेश्की रकम देहायको 
अितधतभत्र पेश्की फर्छ्यौट नगरेमा बााँकी पेश्की रकमको 
दश प्रततशत रकम थप गरी असलु उपर गररनेछः-  

(क) दैतनक भ्रमण भत्ताको पेश्की कायािलय 
फकेको ३५ ददन तभत्र, 

(ख) मालसामान पेश्की रकम तोवकएको 
कायि सम्पन्न भएको सात ददनतभत्र,  

(ग) तनमािण कायि तथा परामशि सेिाको 
मोविलाइजेशन पेश्की सम्झौताका 
शतिमा उल्लेशखत समयतभत्र ।  

१०.  खाजा  तथा खाना  खर्ि सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) खाजा 
तथ खाना खर्िका सम्बन्त्धमा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालयबाट 
तनणिय भई आएपतछ प्रर्लनमा रहेको स्िीकृत मापदण्डको 
आधारमा औशर्त्य हेरी आतथिक मातमला तथा योजना 
मन्त्त्रालयले स्िीकृतत ददन सक्नेछ । खाजा तथा खाना 
बापतको रकम देहायबमोशजमको कायि प्रवक्रया पूरा भएको 
अिस्थामा मात्र उपल्ध गराइनेछः- 

(क) अततररक्त समय काम गनुि परेमा 
आधार र कारण सवहतको वििरण 
खलुाई लेखा उत्तरदायी अतधकृतको 
पूिि स्िीकृतत तलएको हनुपुने र   
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(ख) तनयतमत काम बाहेक विशेष कामको 
लातग दैतनक कशम्तमा दईु घण्टा 
काम गरेको विद्यतुीय हाशजरी लेखा 
उत्तरदायी अतधकृतबाट प्रमाशणत 
गरेको हनु ुपने ।  

  (२) खाजा, खाना िापत देहायका दरले रकम 
उपल्ध गराइनछेः-  

(क) साििजतनक विदाको ददन काम 
गरेबापत खाजा तथा खाना 
खर्िको लातग प्रततददन पााँर् सय 
रुपैयााँ, 

(ख)   तनयतमत काम बाहेक विशेष कामको 
लातग दैतनक दईु घन्त्टा भन्त्दा 
बढी अततररक्त समय काम गने 
कमिर्ारीलाई खाजा तथा खाना 
खर्ि बापत प्रतत ददन तीन सय 
पर्ास रुपैयााँ, र  

(ग)  लामो समयाितधको साििजतनक 
विदामा पालो पहरा राख्नको लातग 
बढीमा दईु जनालाई प्रतत व्यशक्त 
प्रततददन छ सय रुपैयााँ।  

११.  भ्रमण खर्ि सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) कुनै कमिर्ारीलाई  
सरकारी कामको लातग काजमा खटाउाँदा तथा कमिर्ारी 
सरुिा बढुिा भई आउाँदा र जााँदा तनयमानसुार पाउने 
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दैतनक तथा भ्रमण भत्ता  बापतको रकम प्रर्तलत कानून 
बमोशजम उपल्ध गराउन सवकनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोशजम भ्रमण खर्ि लेख्दा 
अतधकार प्राप्त अतधकारीको भ्रमण आदेश, भ्रमण प्रततिेदन 
तथा अन्त्य आिश्यक कागजात संलग्न गरी म्यादतभत्र 
भ्रमण विल साथ तनिेदन पेश गरेको हनु ुपनेछ ।  

पररच्छेद-३ 
खर्िको मापदण्ड सम्बन्त्धी तनणिय तथा कायिवितध 

१२. खर्िको मापदण्ड सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) खर्िको मापदण्ड 
प्रदेश आतथिक कायिवितध ऐन, २०७४ तथा प्रर्तलत नेपाल 
कानून बमोशजम हनुेछ।  

 (२) प्रदेश सरकारलाई आतथिक दावयत्ि पने गरी 
कुनै कानून, मापदण्ड, बनाउाँदा िा यस्तै प्रकृततको कायि 
गदाि आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालयको सहमतत 
तलन ुपनेछ ।  

(३) आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालयले 
सहमतत ददाँदा आतथिक दावयत्ि र प्रभाि समेतलाई मूल्याङ्कन 
गरी सहमतत ददन सक्नेछ ।  

१३.  लागत अनमुान सम्बन्त्धी व्यिस्थाः साििजतनक तनकायले 
कायिक्रम तथा योजनाहरुको लागत अनमुान तयार गदाि 
प्रर्तलत कानून बमोशजम गदठत दररेट सतमततले तनधािरण 
गरेको शजल्ला दररेटलाई आधार बनाई लागत अनमुान 
तयार गनुि पनेछ।  

१४. बैठक भत्ता सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) बैठक भत्ता ददन े
आधारहरु देहाय बमोशजम हनुेछन-्  
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(क)   स्पष्ट विषयिस्त,ु कायियोजना तथा 
कायि िते्रगत शतिको आधारमा 
िैठक बसेको हनु ुपने, 

(ख)  बैठक कायािलय समय अशघ-पतछ    

बसेको हनु ुपने  
(2) एउटै तनकाय र अन्त्तगितका पदातधकारी र 

कमिर्ारी मात्र बस्ने बैठकमा बैठक भत्ता प्रदान गररने 
छैन।  

(3) प्रर्तलत कानून तथा कुनै तनणिय एिं 
आदेशबाट गदठत सतमतत िा कायिदलको बैठकको  लातग 
मात्र भत्ता प्रदान गररनछे ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम गदठत सतमतत िा 
कायिदलको बैठकमा विषयगत मन्त्त्रालयको कानून तथा 
फैसला कायािन्त्ियन शाखाको प्रतततनतधलाई आिश्यतानसुार 
आमन्त्त्रण गनिसवकने छ ।  

(५) सतमतत िा कायिदलमा सात जना भन्त्दा बढी 
सदस्य राख्न पाइन ेछैन । 

(६) बैठकमा सहायक कमिर्ारी, सहयोगी 
कमिर्ारी र तबशेषज्ञ सेिा आिश्यक परेको अिस्थामा 
बढीमा तीन जना आमशन्त्त्रत सदस्यका रुपमा राख्न 
सवकनछे। 

(७) िैठक भत्ता बापतको रकम अनसूुर्ी-१ 
बमोशजम हनुेछ र यस्तो रकम प्रदान गदाि तनयमानसुार 
अतग्रम कर कट्टी गररनेछ ।   
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१५.  सबै प्रकारका तातलम, गोष्ठी, अन्त्तवक्रि या, सेतमनार, कायिशाला 
संर्ालन सम्बन्त्धी व्यिस्थाः  साििजतनक तनकाय, तातलम 
केन्त्र, प्रततष्ठानद्वारा सञ्चालन गररने तातलम, गोष्ठी, अन्त्तवक्रि या, 
सेतमनार लगायतका खर्िको मापदण्ड अनसूुर्ी-२  बमोशजम 
हनुेछ। यस्ता कायिहरुमा खर्ि गदाि तोवकएको मापदण्डको 
आधारमा गनुि पनेछ । उशल्लशखत विषय बाहेक िा तनधािररत 
दरभन्त्दा अतधक दरमा खर्ि गनुि परेमा आतथिक मातमला तथा 
योजना मन्त्त्रालयको पूिि स्िीकृतत तलएर मात्र खर्ि गनुि 
पनेछ। 

१६.  सहभागी भत्ता सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) िावषिक स्िीकृत 
कायिक्रम बमोशजम सहभागीको छनौट गरी तातलम गोष्ठी, 
अन्त्तरवक्रया तथा कायिशाला सञ्चालन गनि सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमका सहभागीलाई 
अनसूुर्ी-३ मा उल्लेख भए बमोशजम  सवुिधा उपल्ध 
गराउन सवकनेछ ।  

१७.   ईन्त्धन सवुिधा सम्बन्त्धी व्यिस्थाः सिारी साधन पाउन े
अनसूुर्ी -४ बमोशजमका पदातधकारी र कमिर्ारीलाई 
प्रर्तलत दर अनसुार मातसक रुपमा एकमषु्ट सवुिधा बापतको 
रकम उपल्ध गराइनेछ ।  

   तर यस्तो सवुिधा सम्बशन्त्धत पदातधकारी र 
तनकायले प्रयोग गरररहेको सिारी साधनको हकमा मातै्र 
लागू हनुेछ ।  

१८.  लेख रर्नाको पाररश्रतमक सम्बन्त्धी व्यिस्थाः बावषिक स्िीकृत 
कायिक्रम अनसुार लेख रर्ना समाविष्ट गरी पतत्रका प्रकाशन 
गने तनकायले सो िापतको पाररश्रतमक, कम््यूटर सेवटङ्ग, 
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तडजाइतनङ्ग र टाइवपङ्ग, शदु्धाशदु्धी तथा सम्पादक मण्डलका 
सदस्यहरुलाई अनसूुर्ी -५ बमोशजम पाररश्रतमक भकु्तानी 
गनि सक्नेछ ।  

पररच्छेद-४ 

दरबन्त्दी तसजिना/सहमतत सम्बन्त्धी कायिवितध 

१९.  सङ्गठन स्थापना सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) नयााँ संगठन 
स्थापना गनि आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालयको 
सहमतत माग गदाि संगठन स्थापनाको आिश्यकता र 
औशर्त्य स्पष्ट रुपमा खलुाउन ु पनेछ । नयााँ संगठन 
स्थापना िा भएको संगठनको िमता विस्तार गने 
सम्बन्त्धमा हनु े संगठन तथा व्यिस्थापन सिेिण 
प्रततिेदनमा देहाय बमोशजमका विषय  स्पष्ट उल्लेख गनुि 
पनेछः- 

(क) प्रस्तावित संगठनको रणनीततक   

योजना,  

(ख) प्रस्तावित संगठन स्थापना एिम ्
सञ्चालन र सेिातनिृत्त दावयत्िका 
लातग लाग्न े आतथिक दावयत्िको 
अनमुान खलेुको वििरण,  

(ग) संगठन अन्त्तरगत रहने विभाग, 
शाखा िा यस्तै इकाई र नयााँ 
तसजिना गनि खोशजएको पदको कायि 
वििरण  ।  

 (२) उपदफा (१) बमोशजम सहमतत माग भएमा 
आतथिक मातमला तथ योजना मन्त्त्रालयले समग्र आतथिक 
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दावयत्िको अिस्था, यसबाट प्रदेश सरकारको योजना र 
कायिक्रममा पने समग्र प्रभािलाई दृवष्टगत गरी सहमतत 
उपल्ध गराउन गनि सक्नछे ।  

२०.  दरबन्त्दी तसजिना सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) स्थायी दरबन्त्दी 
तसजिना गनि सहमतत माग भएकोमा तनम्न वििरण खलेुको 
कागजात समािेश भएको हनु ुपनेछः-  

(क) नयााँ संगठन स्थापना गने विषयमा 
सहमतत माग भएकोमा सम्बशन्त्धत 
मन्त्त्रालयको तनणिय िा 
मशन्त्त्रपररषदबाट सैद्धाशन्त्तक तनणिय 
भएकोमा सो तनणिय राखी प्रत्येक 
पदको कायि वििरण, संगठनको 
ढााँर्ा, आतथिक दावयत्िको अनमुान 
खलेुको वििरण, 

(ख) मौजदुा संगठनको पनुसंरर्नाको 
हकमा पतन मन्त्त्रालयको तनणियसवहत 
नयााँ सजृना गनि खोशजएको पदको 
कायि वििरण र समग्र आतथिक 
दावयत्ि खलेुको वििरण, 

(ग) संगठन विघटन गदाि िा गाभ्दा  हनु े
वित्तीय अिस्था तथा दरबन्त्दी खलेुको 
वििरण, 

(घ) नयााँ दरबन्त्दी तसजिना गनुि पदाि 
प्रस्तावित दरबन्त्दीबाट प्रत्यि रुपमा 
पगु्न जाने लाभको बुाँदागत वििरण र  
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(ङ) संगठन र व्यिस्थापन सिेिणको 
प्रततिेदन ।  

(२) अस्थायी प्रकृततका योजना िा आयोजना 
सञ्चालन गनि िषिभररको लातग आिश्यक पने अस्थायी 
दरबन्त्दीको संख्या बजेट तजुिमाको समयमा यकीन गरी 
माग गनुिपनेछ । 

(3) अस्थायी दरबन्त्दीको लातग सहमतत माग गदाि 
देहाय बमोशजमका कागजात संलग्न भएको हनु ुपनेछः- 

(क) सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालयको तनणिय 

प्रतततलवप 

(ख)     दरबन्त्दी तनधािरण सतमततको तनणिय, 
(ग)      बजेट छलफलमा भएको सहमतत, 
(घ)     स्िीकृत िावषिक कायिक्रम, 
(ङ)     पररयोजना र कायिक्रमको जनशशक्त 

                योजना, संगठन तातलका र 

    (र्)     सम्बशन्त्धत पदको कायि वििरण । 

 (४) दरबन्त्दी तनधािरण सतमततमा देहायका 
पदातधकारी रहनेछन ्:- 

(क) दरबन्त्दी तसजिना हनु े मन्त्त्रालयको         

सशर्ि -अध्यि 

(ख) मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषदको 
कायािलयको सम्बशन्त्धत महाशाखा 
प्रमखु  -सदस्य 
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(ग) आन्त्तररक मातमला तथा कानून 
मन्त्त्रालयको कानून महाशाखा 
प्रमखु              -सदस्य 

(घ) आतथिक मातमला तथा योजना 
मन्त्त्रालयको योजना तथा बजेट 
महाशाखा प्रमखु -सदस्य 

(ङ) दरबन्त्दी तसजिना हनु े मन्त्त्रालयको 
महाशाखा प्रमखु   -सदस्य सशर्ि 

(5) उपदफा (4) बमोशजमको सतमततमा 
आिश्यकताअनसुार बढीमा तीन जनासम्म विज्ञ व्यशक्त 
आमन्त्त्रण गनि सवकनछे । 

(6) दईु िषिभन्त्दा बढी अितध देशख ररक्त रहेको 
पदको लातग तलब लगायतको कुनै पतन बजेट वितनयोजन 
गररने छैन। 

२१.  सरकारी सिारी साधन खररद सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) प्रदेश 
स्तरका सरकारी तनकायको लातग सिारी साधन खररद गनि 
सम्बशन्त्धत तनकायले प्रदेश तभत्र रहेका सरकारी कायािलयमा 
कायिरत कम्तीमा रा. प. ततृीय शे्रणी मेकातनकल 
ईशन्त्जतनयरस्तरको कमिर्ारीबाट स्पेशशवफकेशन तयार 
गनुिपनेछ ।   

(2) सिारी साधन सवुिधा प्राप्त गने 
पदातधकारीलाई अनसूुर्ी -६ बमोशजमको िगिका आधारमा 
सिारी साधन खररद गने व्यिस्था तमलाइनेछ ।   

(3) सिारी साधनको सवुिधा प्राप्त गने िा प्रयोग 
गने पदातधकारीलाई अनसूुर्ी-7 बमोशजम सिारी साधनको 
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मूल्य र प्रकारको आधारमा सिारी साधन उपल्ध गराइन े
छ ।यसरी खररद गररन े सिारी साधन  र्ार पाङ्ग्ग्र े हनुे 
भएमा पहाडी कच्र्ी बाटोमा समेत प्रयोग गनि तमल्न े ४ 
ड्ल ुतड भएको जीप िा वपकअप हनु ुपनेछ ।  

(4) सिारी साधन खररद गदाि देहायको कुराको 
अधीनमा रही  गनुिपनेछः-  

(क) िावषिक बजेटको सीमा तभत्र रही खररद 
गरेको हनु ुपने,   

(ख)  सिारी साधन खररद गने खररद योजना 
बनाउने र उपल्ध भएसम्म 
साविककै तनकायको सिारी साधन 
प्रयोगलाई प्राथतमकता ददन ुपने,   

(ग) सिारी साधनमा प्रदेश सरकारबाट जारी 
भएको  सरकारी नम्बर ्लेट अतनिायि 
राख्नपुने ।  

(5) साििजतनक तनकायमा हस्तान्त्तरण भई प्राप्त  
हनु आएका सिारी साधन उक्त तनकायले आफ्नो शजन्त्सी 
खातामा लगत कसी आम्दानी जनाई दाशखला प्रततिेदन 
सिारी साधन हस्तान्त्तरण  गने तनकायमा पठाउन ुपनेछ ।  

(6) उपदफा (5) बमोशजम दाशखला प्रततिेदन 
प्राप्त भइसकेपतछ हस्तान्त्तरण फाराम पठाउने तनकायले 
आफ्नो अतभलेख प्रमाशणत गराई लगत कट्टा गनुि पनेछ ।  

(7) साििजतनक तनकायमा रहेका सिारी साधनहरु 
आिश्यकता अनसुार ममित गरी सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
गने शजम्मेिारी सम्बशन्त्धत तनकायकै हनुछे । 
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२२. सिारी र्ालक अनमुतत सम्बन्त्धी परीिा सञ्चालन गदाि ददइन े
पाररश्रतमक  सिारीर्ालक अनमुततपत्रको परीिा सञ्चालन मा 
खवटन े पदातधकारी िा कमिर्ारीलाई उपल्ध गराउन े
पाररश्रतमक दररेट अनसूुर्ी -8 बमोशजम हनुेछ ।  

२३.  घरभाडा तथा घरजग्गा भाडामा तलन ेसम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) 
साििजतनक तनकायले घर जग्गा भाडामा तलन ु पदाि 
प्रदेशस्तरको साििजतनक तनकायको हकमा भए प्रदेश स्तर 
र सम्बशन्त्धत स्थानीय स्तरको समार्ार पत्रमा र 
शजल्लास्तरको साििजतनक तनकायका हकमा भए संभि 
भएसम्म सम्बशन्त्धत स्थानीय स्तरको समार्ार पत्रमा 
कशम्तमा पन्त्र ददन अितधको सूर्ना प्रकाशन गनुि पनेछ । 
यसरी प्रकाशशत गररने सूर्ना प्रदेश स्तरका कायािलय भए 
आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय, मखु्य मन्त्त्री तथा 
मशन्त्त्रपररषद्को कायािलय र प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रकको 
कायािलयमा र शजल्ला स्तरको कायािलय भए सम्बशन्त्धत 
शजल्ला प्रशासन कायािलय र कोष तथा लेखा तनयन्त्त्रक  
कायािलयको सूर्ना पाटीमा समेत टााँस गरी भाडाका 
प्रस्ताब माग गनुिपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको सूर्नामा 
साििजतनक तनकायले देहायका कुरा खलुाउन ुपनेछः- 

(क) सम्बशन्त्धत साििजतनक तनकायको नाम               
र ठेगाना, 

(ख) घर जग्गा आिश्यक भएको िेत्र िा        
स्थान, 
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(ग) भाडामा तलन खोजेको घर जग्गाको    
प्रकृतत, िेत्रफल र अन्त्य आिश्यक    
वििरण, 

(घ) उपदफा (4) बमोशजमको घर भाडा 
तनधािरण सतमततले तनधािरण गरेको 
दररेटमा मात्र घर जग्गा भाडामा 
तलइने कुरा, 

(ङ) घर जग्गाधनीले प्रस्ताि पेश गने 
तररका र त्यस्तो प्रस्तािका साथ 
पेश गनुि पने न्त्यूनतम वििरण, 

(र्) प्रस्ताि दाशखला गने स्थान र अशन्त्तम 
तमतत, 

(छ) घर जग्गाको भाडा भकु्तानीका          
शतिहरु र कर कट्टीको विषय, र 

(ज) साििजतनक तनकायले उपयकु्त ठानेका 
अन्त्य कुरा । 

   (३) साििजतनक तनकायले उपदफा (१) र (२) 
बमोशजम प्राप्त भएको घर जग्गा भाडामा ददने प्रस्ताि खोली 
उपदफा (४) बमोशजमको सतमततमा पेश गनुि पनेछ । 

   (४) साििजतनक तनकायले भाडामा तलने घर 
जग्गाको भाडा तनधािरण गनि देहाय बमोशजमको घरभाडा 
तनधािरण सतमतत रहनेछः- 
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प्रदेशस्तरः 
 (क)  सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालयको सशर्ि िा        

    कायािलय प्रमखु -अध्यि 

(ख) मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषदको कायािलयको 
       अतधकृत प्रतततनतध, सदस्य 

(ग) भौततक पूिािधार विकास मन्त्त्रालयले तोकेको 
      प्रतततनतध  -सदस्य 

(घ) सम्बशन्त्धत कायािलयको आतथिक प्रशासन  
      शाखा प्रमखु  -सदस्य 

(ङ) प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक िा तनजले तोकेको  
      अतधकृत  -सदस्य सशर्ि 

  शजल्लास्तरः 
 (क) भौततक पूिािधार विकास कायािलयको प्रमखु

 -अध्यि 

 (ख) भाडामा तलने साििजतनक तनकायको प्रमखु
 -सदस्य 

 (ग) प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक इकाइ प्रमखु 
 -सदस्य 

 (घ) भौततक पूिािधार विकास कायािलयले तोकेको          
 अतधकृत  सदस्य  -सशर्ि 

(५) उपदफा (४) बमोशजमको सतमततको बैठक 
सम्बन्त्धी कायिवितध सो सतमतत आफैले तनधािरण गरे बमोशजम 
हनुेछ ।  
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(६) उपदफा (४) बमोशजमको सतमततले उपदफा 
(३) बमोशजम पेश भएका प्रस्तािको मूल्याङ्कन देहायका 
आधारमा गरी घरजग्गाको भाडा तनधािरण गनेछः- 

(क) घर जग्गा रहेको स्थान र बाटोको         

 सवुिधा, 
(ख) घर जग्गाको बनािट र िेत्रफल, 
(ग) भौततक सवुिधा, 
(घ) घरजग्गाको पररसर, 
(ङ) घर जग्गा धनीले प्रस्ताि गरेको    
 भाडा रकम, र 
(र्) घरभाडाको प्रर्तलत दररेट 

(७) उपदफा (६) बमोशजम घर जग्गा भाडाको 
रकम तनधािरण गरेपतछ घर जग्गा भाडा तनधािरण सतमततले सो 
को जानकारी  सम्बशन्त्धत साििजतनक तनकायलाई तलशखत रुपमा 
ददन ुपनेछ ।  

(८) उपदफा (७) बमोशजमको जानकारी प्राप्त 
भएपतछ सम्बशन्त्धत साििजतनक तनकायले सम्बशन्त्धत घर 
जग्गाधनीसाँग सम्झौता गरी घरजग्गा भाडामा तलन ुपनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोशजम हनुे सम्झौता घरजग्गा 
धनी र साििजतनक तनकायको मन्त्जरुीमा निीकरण गनि 
सवकनछे।  

(1०)  नयााँ घरजग्गा भाडाको दररेटमा बवृद्ध गनुि 
परेमा स्िीकृत बजेटको पररतधतभत्र रही घरजग्गाको भाडा 
तनधािरणका लातग  उपदफा (4) बमोशजमको सतमतत समि पेश 
गनुि पनेछ।  



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क १ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७७।०४।१६ 

26 

 

(११) भाडा बवृद्धका लातग सहमतत ददने तनकायले 
िावषिक भाडा बवृद्ध रकम पर्ास हजार रुपैयााँसम्म हनु े भएमा 
भाडा दर रेट बवृद्धको लातग सम्बशन्त्धत प्रदेश लेखा ईकाइ 
कायािलयबाट स्िीकृत तलन ुपनेछ ।  

(१२) भाडा बवृद्धको लातग सहमतत ददने तनकायले 
िावषिक भाडा बवृद्ध रकम पर्ास हजार रुपैयााँभन्त्दा बढी हनुे 
भएमा प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक कायािलयबाट स्िीकृत तलन ुपनेछ।  

(१३) भाडा दररेट बवृद्धको लातग स्िीकृत ददाँदा 
बढीमा  देहायबमोशजम हदसम्म स्िीकृतत ददन सवकनेछः-  

(क) भाडा बवृद्ध भएको अितध २ िषि पंूरा 
भएकोमा साविक भाडा दरको बढीमा 
१० प्रततशत सम्म ।  

(ख) भाडा बवृद्ध भएको 3 िषि पूरा भएकोमा 
साविक भाडा दरको बढीमा 15 
प्रततशत सम्म । 

(ग) भाडा बवद्ध भएको अितध 4 िषि िा सो 
भन्त्दा बढी पूरा भएकोमा साविक भाडा 
दरको बढीमा 20 प्रततशत सम्म ।  

२४. आयोजना र कमिर्ारी व्यिस्थाः (१) स्थायी संरर्ना तथा 
जनशशक्तबाट तनयतमत रुपमा सम्पादन गनुि पने कामका लातग 
कुनै प्रकारको आयोजना स्थापना गररने छैन । आयोजना 
स्थापना गरी कायिसञ्चालन गनि आिश्यक देशखएमा पयािप्त 
आधार र कारण खोली आतथिक मातमला तथा योजना 
मन्त्त्रालयबाट स्िीकृतत तलन ुपनेछ ।   
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 (२) विकास आयोजनाहरुमा कायि गनि  स्थायी 
कमिर्ारीहरु काजमा लगेर गनुि पनेछ। स्थायी कमिर्ारीहरु 
प्राप्त गनि सक्न ेअिस्था नभएमा मात्र सेिा करारबाट काममा 
लगाउन सवकनेछ ।  

तर कायािलय प्रमखु, शजन्त्सी प्रमखु, आतथिक प्रशासन 
शाखाको काम गने पदमा करारबाट काममा लगाउन सवकन े
छैन।   

(३) आतथिक दावयत्ि तसजिना हनुे कुनै पतन विषयमा 
कायिवितध तजुिमा गनुि पदाि आतथिक मातमला तथा योजना 
मन्त्त्रालयको पूििस्िीकृतत तलन ुपनेछ ।  

पररच्छेद-५ 

विकास कायिक्रमहरुको भकु्तानी प्रवक्रया सम्बन्त्धी व्यिस्था 
२५.  विकास कायिक्रमहरुको भकु्तानी प्रवक्रया सम्बन्त्धी व्यिस्थाः 

(१) साििजतनक तनकायले विकास कायिक्रमहरुको भकु्तानी 
दददा प्रर्तलत कानूनमा लेशखएका कागजातका अततररक्त 
देहाय बमोशजम प्रततिेदन िा  कागजातसमेतको आधारमा 
प्रवक्रया पूरा गरी भकु्तानी गनुि पनेछः-  

(क)    स्िीकृत िजेट तथा कायिक्रमको प्रतत, 
(ख)   स्िीकृत तडजाइन  इवष्टमेटको प्रतत, 
(ग)  सोझै िा कोटेशन िा बोलपत्रबाट 

खररद िा आपूतति िा तनमािण गने 
तनकायबाट भएको तनणियको प्रतत, 

(घ)    कायि सम्पन्न प्रततिेदन, 
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(ङ) सम्बशन्त्धत आपूततिकताि िा तनमािण 
कम्पनीबाट भकु्तानी माग गरेको पत्र   

र  

(र्) साििजतनक तनकायको प्रमखुले 
आिश्यक ठानेका अन्त्य कागजात,। 

 (२)  उपदफा (१) बमोशजमका कागजातहरु 
सम्बशन्त्धत साििजतनक  तनकाय प्रमखु समि प्रस्ततु भएपतछ 
देहाय बमोशजमको प्रवक्रया अिलम्िन गरी भकु्तानी ददन ु
पनेछः- 

(क) साििजतनक तनकाय प्रमखुबाट सम्बशन्त्धत 
शाखामा आिश्यक कागजात र 
प्रवक्रयाका सम्बन्त्धमा तोकआदेश गने, 

(ख) सम्बशन्त्धत शाखाबाट उपदफा (१) मा 
उल्लेख भएका कागजात र वििरणहरु 
जााँर् परीिण गरी रायसाथ पेश गने, 

(ग) साििजतनक तनकाय प्रमखुले आिश्यकता 
अनसुार अन्त्य शाखाको राय तलने,  

(घ) भकु्तानीको लातग तनणिय भएको फाइल 
प्राप्त भएपतछ आतथिक प्रशासन शाखाले 
भकु्तानी आदेश तयार गरी सम्बशन्त्धत 
कोष तथा लेखा तनयन्त्त्रक कायािलयमा 
पठाउन।े 
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पररच्छेद–६ 

       विविध 

२६ मापदण्ड, कायिवितध िा तनदेशशकाको व्यिस्था: (१) 
प्रदेशस्तरमा मापदण्ड तयार गदाि  साििजतनक खररद 
अनगुमन कायािलयको कुनै तनधािररत मापदण्ड भाए सोसाँग 
तादात्म्यता हनुे गरी प्रदेशस्तरको मापदण्ड तथा कायिवितध 
तयार गनुिपनेछ ।  

  (२) कुनै मापदण्ड, कायिवितध िा तनदेशशका 
बनाउाँदा प्रावितधक विषयसम्बन्त्धी भए भौततक पूिािधार 
विकास मन्त्त्रालयको र आतथिक विषयमा भए आतथिक 
मातमला तथा योजना मन्त्त्रालयको सहमतत तलएमा मात्र 
बनाउन ुपनेछ ।  

२७ योजनाहरुको समीिा गने:   सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालयले 
योजनाहरुको वित्तीय तथा भौततक प्रगततको मातसक, 
र्ौमातसक, अधििावषिक र िावषिक समीिा गनेछ । नीततगत 
तथा समग्र कायि प्रगततको समीिा आतथिक मातमला तथा 
योजना मन्त्त्रालयले गनेछ। 

२८. बाधा अड्काउ फूकाउन े अतधकारः यो तनदेशशका 
कायािन्त्ियन गने क्रममा दद्वविधा भई बाधा अड्काउ परेमा 
आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालयले  तनणिय गरी 
यस्तो िाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

२९.  खारेजीः प्रदेश खर्ि मापदण्ड तनदेशशका २०७५ खारेज 
गररएको छ ।  
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अनसूुर्ी -१ 
(दफा १४ को उपदफा (७) साँग सम्बशन्त्धत ) 

बैठक भत्ताको दर  

क्र. स. अध्यि/ संयोजक रकम 

१ मखु्यमन्त्त्री िा मन्त्त्री  रु.२,500।- 

२ प्रमखु सशर्ि तथा विशशष्ट शे्रणीको 
कमिर्ारी िा सो सरह 

रु.2,०00।- 

३ प्रदेश -सशर्ि  रु.१५००।- 

४ उप-सशर्ि िा  अतधकृत निौ/दशौँ 
तह महाशाखा प्रमखु तथा कायािलय 
प्रमखु 

रु.1,०००।- 
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अनसूुर्ी -२ 

दफा १५ साँग सम्बशन्त्धत 

तातलम, गोष्ठी, अन्त्तरवक्रया, सेतमनार, सम्मेलन, कायिशाला लगायत कायिक्रमको भत्ताको दर  

 
 

तस.नं. प्रयोजन दर स्पष्टीकरण 

प्रदेशस्तर शजल्ला तथा 
स्थानीयस्तर 

१ साििजतनक तनकाय, तातलम केन्त्र, प्रततष्ठान, 
प्रदेश मन्त्त्रालय, सशर्िालय, आयोग, कायािलय 
लगायत  साििजतनक तनकाय, तातलम केन्त्र, 
प्रततष्ठानहरुद्धारा संर्ालन गररन ेतातलम, गोष्ठी, 
अन्त्तरवक्रया, सेतमनार, सम्मेलन, कायिशालाको 
कायिपत्र प्रस्ततुकताि पाररश्रतमक (प्रतत सत्र) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- कायिपत्र कम्तीमा १५०० 
श्दको स्तरीय प्रस्ततुत 
हनु ुपने छ।  

- बावहरबाट बोलाउन ुपरेमा  
तनजलाई तनयमानसुार 
आतेजाते यातायात खर्ि 
उपल्ध गराइनेछ। 
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अतधकृतस्तरः  

क. प्रस्ततुकताि 
- कायिपत्र बापत 

- प्रिर्न बापत 

सहायकस्तरः 
क. प्रस्ततुकताि 

- कायिपत्र बापत 

- प्रिर्न बापत 

 

 

 

रु.1500।- 
रु.1000।- 
 

  

 

रु.1200।- 
रु.800।- 

 

 

 

रु.1000।- 
रु.800।- 
 

 

 

रु.800।- 
रु.600।- 

२. साििजतनक तनकाय, ततलम केन्त्र, प्रततष्ठान 
तथा साििजतनक तनकायद्वारा सञ्चालन गररन े 
गोष्ठी, अन्त्तरवक्रया, सेतमनार, सम्मेलन, 
कायिशालाको वट्पणीकताि पाररश्रतमक (प्रतत 
कायिपत्र) बापत ददइने रकम  

रु.1500।- रु.1000।- - एउटा कायिपत्रमा दईु जना 
भन्त्दा बढी वट्पणीकताि 
राख्न पाइने छैन ।  

- कायिपत्र प्रस्ततुकताि र 
वट्पणी कताि एउटै राख्न 
तमल्ने छैन ।  

३ सीप/िमता विकास तातलम - 
 

- 
 

७ कायि ददनसम्मको तातलम 
किागत रुपमा र सो भन्त्दा बढीको 
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तातलममा आितधक रुपमा श्रोत 
व्यशक्तको व्यिस्था गनुि पनेछ ।  

क. किागत व्यिस्थामा (प्रततकिा) 

 कायिपत्र/Handout िापत 

 किा संर्ालन िापत 

ख. आितधक व्यिस्थामा 
(बावहरी श्रोत व्यशक्तको हकमा ३० कायि 
ददनसम्म प्रततददन) 

- मखु्य प्रशशिक (प्रततददन न्त्यूनतम 
२ किा तलनपुने) 

- सहायक प्रशशिक (प्रततददन 
न्त्यूनतम २ किा तलनपुने) 

ग. आितधक व्यिस्थामा 
(बावहरी श्रोत व्यशक्तको हकमा ३० कायि 
ददन भन्त्दाबढी मातसक) 

- मखु्य प्रशशिक (मातसक न्त्यूनतम 
६० किा तलनपुने) 

 

 

रु.1000।- 
रु.700।- 
 

 

 

 

रु.२५00।- 
 

रु.1000।- 
 

 

 

 

 

 

रु.३१०००
।- 

 

 

रु.700।- 
रु.500।- 
 

 

 

 

रु.1000।- 
 

रु.700।- 
 

 

 

 

 

 

रु.२५०००
।- 

- आितधक रुपमा स्रोत 
व्यशक्तको व्यिस्था गदाि एउटा 
तातलममा एक जना मखु्य र 
एक जना सहायक राख्न ु
पदिछ। 

 

- सम्बशन्त्धत कायािलयले 
संर्ालन गरेको तातलममा 
सोही कायािलयको स्रोत 
व्यशक्त भएको अिस्थामा 
किा तलए िापतको 
पाररश्रतमक नपाउने तर 
कायिपत्र िापतको रकम 
पाउनेछ।  
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- सहायक प्रशशिक (मातसक 
न्त्यूनतम ६० किा तलनपुने) 

 

 

रु.2५000
।- 

रु.20000
।- 

- कायिक्रम संर्ालन गने 
कायािलयको कमिर्ारीको 
पररिारको तनकटतम व्यशक्त 
स्रोत व्यशक्त हनु ुहुाँदैन।  

- ग्रामीण पशसु्िास्थ कायिकताि 
तातलमजस्ता वितभन्न विषय 
विज्ञ (Subject Matter 

Specialist) आिश्यक हनुे 
तातलममा आितधक रुपमा 
स्रोत व्यशक्तको व्यिस्था 
गरेपतछ पतन आिश्यक भए 
जम्मा किाको २० 
प्रततशतसम्म अततररक्त स्रोत 
व्यशक्तद्धारा किागत रुपमा 
संर्ालन गराउन सवकन्त्छ।  

- एउटा किाको अितध 
कशम्तमा १ घण्टा ३० तमनेट 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क १ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७७।०४।१६ 

 

35 
 

हनुपुदिछ।  

-  सीप/िमता विकास 
तातलमको कायिपत्र कशम्तमा 
७५० श्दको स्तरीय प्रिन्त्ध 
हनु ुपदिछ ।  

४ तातलम केन्त्रहरु बाहेक साििजतनक 
तनकायबाट संर्ातलत सबै प्रकारका तातलमका 
श्रोत व्यशक्त/प्रशशिकको पाररश्रतमक 

 

 

 

 

 

 

रु.1500।- 
रु.1000।- 
 

रु.1200।- 
रु.800।- 

 

 

 

 

 

 

रु.1000।- 
रु.800।- 
 

रु.800।- 
रु.600।- 

- एउटा किाको अबतध 
कशम्तमा १ घण्टा ३० 
तमनेटको हनुपुदिछ। 

- कायिपत्र कशम्तमा ७५० 
श्दको स्तरीय प्रिन्त्ध हनु ु
पदिछ ।   

- सम्बशन्त्धत कायािलयले 
संर्ालन गरेको तातलममा 
सोही कायािलयको स्रोत 
व्यशक्त भएको अिस्थामा 
किा तलए िापत पाररश्रतमक 
नपाउने तर कायिपत्र िापतको 

क. अतधकृतस्तरको तातलम 

 कायिपत्र/Handout िापत 

 किा संर्ालन िापत 

ख. सहायकस्तर/अन्त्य तातलम 

 कायिपत्र/Handout िापत 

 किा संर्ालन िापत 
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रकम पाउनेछ। 

५ क. साििजतनक तनकाय तथा तातलम केन्त्रले 
आयोजना गरेको वितभन्न तातलम, गोष्ठी, 
अन्त्तवक्रया कायिक्रम, समारोहको उद्-घाटन 
तथा समापनमा समारोहको सहभागी खाजा 
खाना (प्रतत व्यशक्त प्रतत ददन) मन्त्त्रीस्तर/ िा 
विशशष्ट शे्रणी भएमा ।  

 

रु.1800।- 
 

रु.1800।- 
- संयोजक, श्रोत व्यशक्त, 

प्रततिेदक,प्रशशिक, 
सहभातगहरु र सहयोगी 
कमिर्ारी/विशशष्ट 
व्यशक्तहरुको सरुिामा खवटने 
सरुिाकमी, सिारी र्ालक र 
पत्रकार समेत 

ख. साििजतनक तनकाय तथा तातलम केन्त्रले 
आयोजना गरेको वितभन्न तातलम, गोष्ठी, 
अन्त्तवक्रया कायिक्रम, समारोह उद्-घाटन तथा 
समापनमा सहभागीको खाजा (प्रतत व्यशक्त 
प्रतत ददन) प्रदेश-सशर्ि स्तर भएमा ।   

रु.1500।- रु.1500।- - संयोजक, श्रोत व्यशक्त, 
प्रततिेदक,प्रशशिक, 
सहभातगहरु र सहयोगी 
कमिर्ारी/विशशष्ट 
व्यशक्तहरुको सरुिामा खवटने 
सरुिाकमी, सिारी र्ालक र 
पत्रकार समेत 

ग. साििजतनक तनकाय तथा तातलम केन्त्रले रु.250।- रु.250।-  
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आयोजना गरेको वितभन्न तातलम, गोष्ठी, 
अन्त्तवक्रया कायिक्रमका सहभातगको खाजा 
बापत 

६ मसलन्त्द  

 

 

रु.150।- 
 

रु.300।- 
 

 

रु.450।- 
रु.600।- 
रु.1000।- 
 

रु.2000।- 
 

 

 

 

 

 

रु.150।- 
 

रु.३००।- 
 

 

रु.450।- 
रु.600।- 
रु.1000।- 
 

रु.1500।- 
 

 

 

- प्रशशिण 
कायिको 
मसलन्त्द 
अन्त्तगित 
बोडिमाकि र, 
पारदशिक पाना, 
कायिपत्रको 
छााँयाप्रतत, 
मेटाकाडि, 
माशस्कङ्ग टेप 
तथा 
सहभातगहरुलाई 
उपल्ध 

क. गोष्ठी, सेतमनार, सम्मेलन, कायिशालामा  
सहभातगताका  लातग प्रतत सहभागी 
- सीप विकास तथा अन्त्य तातलम कायिक्रमका 

लातग (७ ददन सम्म) 
- सहभागीका लातग (७ कायिददन भन्त्दा िढी १४ 

ददन सम्म) 
- सहभागीका लातग (१४ -२१ ददन सम्म) 
- सहभागीका लातग (21 -30 ददन सम्म) 
- सहभागीका लातग (30 ददन भन्त्दा बढी 

जततसकैु भए पतन)  
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- प्रशशिण कायिका लातग (७ ददन सम्म प्रतत 
कायिक्रम) 

- प्रशशिण कायिका लातग (३० कायि ददन सम्म 
प्रतत कायिक्रम)-प्रशशिण कायिका लातग (३० 
कायि ददन भन्त्दा बढी प्रतत कायिक्रम) 

ख. अध्ययन/अिलोकन, अध्ययन आिद्धताका लातग 

- सहभागीका लातग (जततसकैु कायि ददन भए 
पतन प्रतत सहभागी) 

 

 

रु.2500।- 
 

रु.3000।- 
 

 

 

 

 

रु.150।- 

 

 

रु.2000।- 
 

रु.2500।- 
 

 

 

 

 

रु.150।- 

गराउने डायरी, 
कपी, कागज 
आदद इत्यादद। 

७ क. संयोजक भत्ता प्रततददन 

 

ख. तातलमको लातग  

- पाररश्रतमक  

 

- खाना, बस्न (िास खर्ि) 
 

 

 

 

रु.500।- 
 

प्रर्तलत कानून 
बमोशजम पाउने 
दैतनक तथा भ्रमण 
भत्ता  

 

 

 

रु.400।- 
 

प्रर्तलत 
कानून 
बमोशजम 
पाउने दैतनक 
तथा भ्रमण 
भत्ता  

- एक कायिक्रममा 
एक जना 
संयोजकलाई 
कायिक्रमको 
प्रततिेदन 
बझुाएपतछ र 
दईु जनासम्म 
सहयोगी लाई 
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- खाजा  

250।- 
 

रु.250।- 
भत्ता ददन 
सवकनेछ। 
संयोजक तातलम 
अितधमा विदा 
बसेमा भत्ता 
पाउने छैन ।  

- सहयोगी भत्ता प्रततददन रु.250।- रु.250।- - संयोजकको 
काम 
सहयोगीले 
गरे संयोजक 
भत्ता पाउन े
छैन। 

8 विविध  

७ कायि ददनसम्म प्रतत कायिक्रम 

- ३० कायि ददन सम्म प्रतत कायिक्रम 

- ३० कायि ददन भन्त्दा बढी प्रतत कयिक्रम 

 

 

रु.4000।- 
रु.10000।- 
रु.15000।- 
 

 

रु.3000।- 
रु.8000।- 
रु.12000
।- 

 

विविध खर्ि 
(प्रमाण-पत्र, पानी, 
सरसफाई, तलु 
इत्याददका लातग) 
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9 प्रशशिाथी आिास खर्ि प्रर्तलत कानून 
बमोशजमको दैतनक 
तथा भ्रमण भत्ता  

प्रर्तलत 
कानून 
बमोशजमको 
दैतनक तथा 
भ्रमण भत्ता 

- तातलम आयोजना 
हनुे स्थलमा कुनै 
सरकारी िा गैर 
सरकारी 
तनकायको 
छात्रािास भएमा 
यस्तो तनकायले 
तोकेको दरमा 
छात्रािास प्रयोग 
गनि सवकने। 

१0 तातलम सवुिधा (तातलम कि तथा भाडामा तलनपुने 
उपकरणको भाडा)  

प्रर्तलत बजार दर प्रर्तलत 
बजार दर 

- सम्भि भए 
सम्मका लातग 
सरकारी तातलम 
केन्त्रको तातलम 
कि उपयोग गने 
।  
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१1 तातलम सामाग्री  प्रर्तलत बजार दर प्रर्तलत 
बजार दर 

- कच्र्ा पदाथि, 
नमूना, इन्त्धन, 
पोकािन्त्दीका 
सामान, खररद 
गनुि पने 
सानाततना औजार 
आदद 

१2 िस्तगुत सहायता  रु.3000।- - िस्तगुत सहायता 
भन्नाले तातलमका 
सहभागीलाई सीप 
उपयोग कायिमा 
अतभप्ररेरत गनि 
सहायता स्िरुप 
प्रदान गररने बस्त ु
सम्झन ुपदिछ। 
जस्तै बाख्राको 
माउ, मौरीको 
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घार, पश ु
स्िास्थय परीिण 
वकटजस्ता 
र्ीजिस्त,ु साधन 
िा उपकरण 
आदद। 

- िावषिक स्िीकृत 
कायिक्रम 
अन्त्तगित रहेर 
मात्र बस्तगुत 
सेिा प्रदान गनि 
तगरनेछ ।  

१3 स्थलगत प्रावितधक परामशिदाताको दैतनक भत्ता र भ्रमण 
तथा आिास खर्ि 

रु.2000।- रु.1600।- पनुः अभ्यास किामा 
एक स्थानमा 
जततसकैु समूह भए 
पतन एक ददनको 
पाररश्रतमक ददइनेछ। 
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समूहमा कशम्तमा 
तीनजना हनुपुदिछ र 
एक ददनमा एक 
भन्त्दा बढी 
पनुःअभ्यास किाको 
पाररश्रतमक ददन 
तमल्दैन। 

 
 

१4 प्रततिेदकको पाररश्रतमक रु.2000।- 

 

रु.2000।- 

प्रर्तलत कानून 
बमोशजम पाउने 
दैतनक तथा भ्रमण 
भत्ता  

 

 

रु.2000।- 

 

रु.2000।- 
प्रर्तलत 
कानून 
बमोशजम 
पाउने दैतनक 
तथा भ्रमण 

- प्रततिेदकको 
पाररश्रतमक 
प्रततिेदन बझुाएपतछ 
मात्र ददन ुपदिछ। 
तातलम संयोजक र 
प्रततिेदक एकै 
व्यशक्त भएमा 
अततररक्त 

ग. पाररश्रतमक (सम्मेलन, गोष्ठी र कायिशाला) 

घ. तातलमको लातग  

- पाररश्रतमक  

- खाना, बस्न (िास खर्ि) 
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- खाजा  

250।- 
भत्ता  

250।- 
पाररश्रतमक र 
खाजा/खाना खर्ि 
दोहोरो सवुिधा 
पाइने छैन। 
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           अनसूुर्ी-३ 

(दफा १६ साँग सम्बशन्त्धत) 
तातलमका सहभागीले पाउन ेसवुिधा 

क्र.
सं. 

प्रयोजन दर रकम (रु.) स्पष्टीकरण 

शजल्ला 
बावहर 

शजल्लातभत्र 

१ दैतनक खान े बस्ने खर्ि िापत 
(२१ कायि ददनसम्मको तातलम) 
प्रततददन 

700।- 700।- - शजल्लास्तरीय तातलम  

स्षष्टीकरण: ''शजल्लास्तरीय तातलम '' 
भन्नाले सदरमकुाम िा अन्त्यत्र जहााँ 
संर्ालन गररने भए तापतन सहभागीको 
(आफ्नो घर िा साविकको बसोबास 
स्थलबाट दैतनक ओहोर-दोहोर गनि 
नभ्याइने बीस वक.तम. भन्त्दा टाढा) 
आिासको व्यिस्था गनुिपने तातलम  
सम्झनपुछि । 

२१ कायि ददनभन्त्दा बढीको 
तातलम भए खाने बस्न े खर्ि 
िापत मातसक 

8400।
- 

8400।
- 

कायिक्रमको तफि बाट 
छात्रािासको व्यिस्था भएकोमा 
दैतनक खाना खर्ि 

400।- 400।- 
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छात्रािासको व्यिस्था भएकोमा 
१ मवहना बढी अितधको भए 
खाना खर्ि िापत मातसक 

6400।
- 

6400।
- 

- २१ ददन भन्त्दा बढी ददनको भएमा 
मातसकको दामासाहीले हनु े रकम 
ददनको पतन थप गरर पाउन।े  

- तातलम अितधका लातग सहभागी 
भत्ता पाएकोमा दैतनक भत्ता िा 
आिास खर्ि नपाउन।े  

- कायिक्रममा सहभागी हनुे व्यशक्तले 
अन्त्य तनकायबाट दै.भ्र. भत्ता पाउने 
भएमा सहभागी भत्ता नपाउन।े  

- सात कायि ददनसम्मको तातलम 
विदाको ददनमा पतन लगातार 
संर्ालन गनुिपने। 

कायिक्रमको तफि बाट खाजा तथा 
खानाको व्यिस्था भएको तर 
आिासको व्यिस्था नभएकोमा 

दैतनक 
भ्रमण 
भत्ताको 
२५ 
प्रततशत 

दैतनक 
भ्रमण 
भत्ताको 
२५ 
प्रततशत 

२ सहभागीहरुले आते जाते खर्िको 
सम्बन्त्धमा  

  प्रर्तलत दर रेट अनसुार यतायात 
बापत बापतको भाडा उपल्ध गराउन ु
पदिछ ।  
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अनसूुर्ी -४ 
(दफा १७ साँग सम्बशन्त्धत) 

ईन्त्धन सवुिधा 
क. सवुिधा पाउन ेपदातधकारी 

सवुिधा पाउन ेपदातधकारी र कमिर्ारी  मातसक पेट्रोल/तडजल 
(तलटरमा) 

तै्रमातसक मोविल र बे्रक आयल 
(तलटरमा) 

मखु्यमन्त्त्री, मन्त्त्रीस्तर, सभामखु, 
उप-सभामखु  

प्रर्तलत कानून बमोशजम प्रर्तलत कानून बमोशजम 

प्रमखु-सशर्ि, मखु्य न्त्यायातधिक्ता, 
आयोगका पदातधकारीहरु  

१५० ५ 

प्रदेश-सशर्ि १०० ५ 

महाशाखा प्रमखु/विभागीय 
प्रमखु/कायािलय प्रमखु 

७० ५ 
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राजपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणी िा सो सरह  10 - 

 

ख. प्रदेश स्तरका कायािलय प्रयोजनका सिारी साधनः 
दरबन्त्दी संख्या पलुमा सिारी 

साधन राख्न 
पाइन े

तडजल मातसक 
तल. 

पेट्रोल मातसक 
तल. 

मोविल र बे्रक 
आयल तल. प्रतत 
३ मवहना 

सवुिधा पाउन े
पदातधकारी बाहेक 
३० जना कमिर्ारी 
दरबन्त्दी भएकोमा 

१ १०० ७५ ५ 

थप ५० मा १ १०० ७५ ५ 

त्यसपतछको थप प्रतत 
१०० दरबन्त्दीका 
लातग 

१ १०० ७५ ५ 

मोटरसाइकल    १०  
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                                     अनसूुर्ी- ५ 
(दफा १८ साँग सम्बशन्त्धत) 
लेख रर्नाको पररश्रतमक दर 

तस.नं. वििरण दर 

१. लेखकलाई पाररश्रतमक प्रतत लेख रष्ट्यमा ददईएको 
शे्रणी अनसुारको 
रु.2,000- देखी 
4,0००।– सम्म  

२. कम््यूटर सेवटङ्ग, तडजाइतनङ्ग र टाइप समेतका लातग प्रतत अङ्क रु.5,000।- 

३. सम्पादक मण्डलका सदस्यहरुलाई प्रतत सदस्य प्रतत रर्ना 
सम्पादन िापत (अतधकतम ५ जना) 

रु.२,00।- 

४. बावहरका व्यशक्त/विज्ञलाई सम्पादन गनि ददएकोमा सम्पादन 
िापत एक मषु्ट 

रु.10,000।- 

5. अन्त्य प्रकाशनको हकमा (बढीमा ५ जना  प्रतत व्यशक्त) रु.5,000।- 
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 रष्टव्यः  

 (क)  अनशुन्त्धानमलुक विर्ारमलुक विश्लषेणात्मक र मौशखक लेख रर्नालई "क" 
  शे्रणीमा राखी  रु.4,000।-  

  (ख)  तथ्यमलुक विर्ारमलुक विश्लषेणात्मक र मौशखक लेख रर्नालई "ख" शे्रणीमा 
   राखी  रु.3,500।- 

  (ग)  वििरणात्मक र मौतलक लेख रर्नालाई "ग" शे्रणीमा राखी रु.2,500।-  

  (घ)  बकु ररभ्यू लाई "घ" शे्रणीमा राखी  रु.2,000।- 
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अनसूुर्ी -६ 
(दफा २१ को उपदफा (३) साँग सम्बशन्त्धत) 

सिारी साधनको ितगिकरण 

पदातधकारी  िगि 
मखु्यमन्त्त्री/सभामखु/मन्त्त्रीस्तर / उप-सभामखु  क िगि 
प्रमखु -सशर्ि, आयोगको पदातधकारीहरु र मखु्य 
न्त्यायातधिक्ता 

ख िगि 

प्रदेश-सशर्ि,  ग िगि 
महाशाखा प्रमखु/कायािलय प्रमखु घ िगि 
राजपत्रावङ्कत ततृतय शे्रशण तथा सो सरहका अतधकृत ङ िगि 
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अनसूुर्ी- ७ 
(दफा २१ को उपदफा (४) साँग सम्बशन्त्धत) 

सिारी साधनको खररद दर र िगीकरण 

िगि सिारी साधनको मूल्य प्रकार 

क बढीमा १ करोड २० लाख रुपैयााँसम्म जीप 

ख बढीमा  ८० लाख रुपैयााँसम्म जीप 

ग बढीमा ६५ लाख रुपैयााँसम्म जीप 

घ बढीमा  ५५ लाख रुपैयााँसम्म जीप 

ङ बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयााँसम्म मोटरसाइवकल/स्कूटर 

 

नोटः  दईु पाङ्ग्ग्र ेसिारी साधन खररद गदाि तनम्न िमताको सिारी साधन खररद गनुि पनेछः 
 (अ) मोटरसाइवकल बढीमा १५० सी.सी. सम्म, 
 (आ) स्कूटर बढीमा १२५ सी.सी. सम्म  
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                                  अनसूुर्ी - 8 

(दफा - 2२ साँग सम्बशन्त्धत) 
सिारी र्ालक अनमुतत परीिा सञ्चालन गदाि ददइन ेपाररश्रतमक सम्बन्त्धी व्यिस्था 

क.पाररश्रतमक दररेट 

क्र.स. तबषय 
पाररश्रतमक दररेट रु. 

कैवफयत 
तलशखत प्रयोगात्मक 

१. परीिा सञ्चालन (प्रतततसफ्ट) 
(क) केन्त्राध्यि ९००।- १0००।-   

(ख) सहायक केन्त्राध्यि 600।- 7००।-   

(ग) समन्त्ियकताि ६००।- 7००।-   

(घ) तनरीिक ४००।- 5००।-   

(ङ) सहयोगी २५०।- ४००।-   

2. सरुिातफि  
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(क) प्रहरी  तनरीिक ६००।- 700।-   

(ख) प्रहरी  नायब तनरीिक ४००।- 5००।-   

(ग) प्रहरी सहायक तनरीिक ३५०।- 45०।-   

(घ) प्रहरी  हिल्दार ३००।- 300।-   

(ङ) प्रहरी  जिान २0०।- 200।-   

 

(ख)   तलशखत परीिा सञ्चालन गदाि 400 जना पररिाथी सम्मलाई एक तसफ्ट एक पररिा केन्त्र कायम 
 गरर सञ्चालन गने ।   

(ग)    शजप, ट्रयाक्टर र हेिी ईक्यपुमेन्त्ट बाहेक सबै प्रकारका सिारीको प्रयोगात्मक पररिा सञ्चालन     
 गदाि   2००  जना पररिाथी सम्मलाई एक तसफ्ट कायम गरर प्रयोगात्मक पररिा सञ्चालन गने ।   

(घ)   शजप, ट्रयाक्टर र हेिी ईक्यपुमेन्त्ट प्रयोगात्मक पररिा सञ्चालन गदाि 75  जना पररिाथी सम्मलाई 
 एक तसफ्ट कायम गरर प्रयोगात्मक पररिा सञ्चालन गने । 
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5. उत्तरपशुस्तका परीिण (प्रतत पररिाथी) पाररश्रतमक दर रेट रु. 

(क) प्रारशम्भक परीिण ७।- 

(ख) अशन्त्तम परीिण 4।– 

6.  तलशखत तथा प्रयोगात्मक परीिा सतमततको बैठक भत्ता (प्रततबैठक) पदातधकारी 

(क) अध्यि र सदस्य १,०00।- 

(ख) सदस्य १,०00।- 
 

 (ङ) आमशन्त्त्रत सदस्य भएमा सतमततका सदस्य सरह बैठक भत्ता उपल्ध  गराईनेछ ।  

7. मौशखक परीिा (अन्त्तिािताि प्रतत ददन)  रु. कमिर्ारी  कैवफयत 

(क) सतमततका सदस्यहरु १०००।- 
 

 

(र्)  सहयोगी कमिर्ारी प्रतत पररिा रु. 350।- उपल्ध गराईनेछ । 
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(र्) सबै प्रकारका परीिा सञ्चालन तथा नततजा प्रकाशनको लातग 
सतमततको अध्यिले खटाए बमोशजम कायि गने सहयोगी कमिर्ारीलाई 
देहाय बमोशजम खाना तथा खाजा खर्ि उपल्ध गराइनछे । खाना 
तथा खाजा िापत प्रतत कमिर्ारी रु.3००।- र साििजतनक विदाको 
ददन भएमा रु. ६००।- ( छ सय) उपल्ध गराइनछे । 

(छ) प्रश्नपत्रको तनमािणका लातग प्रश्नपत्र तयार गने कमिर्ारीको पाररश्रतमक 
खर्ि िापत प्रततसेट प्रश्नपत्र तनमािण गरेिापत पाररश्रतमक रु.१,०००।- 
र प्रश्नपत्र पररमाजिन गने प्रतत व्यशक्त रु.200।- उपल्ध 
गराइनेछ। 

(ज) पररिा सतमततका अध्यि र कायािलय प्रमखुले सामान्त्य तसद्धान्त्त र 

औशर्त्यका आधारमा कमिर्ारीलाई पररिामा सहभागी गराउने । 

(झ) मातथ उल्लेशखत संख्याभन्त्दा बढी पररिाथी भएमा आिश्यकता अनसुार 
तसफ्ट र केन्त्र थप गरी परीिा सञ्चालन गने । 

(ञ)   यातायात व्यिस्था कायािलयको आफ्नै परीिा हल नभएको  अिस्थामा 
भाडामा तलन ुपदाि परीिा हल को शेिा सलु्क बापत प्रतत  परीिाथी 
रु.5।- (अिरेपी पााँर् मात्र)  भकु्तानी ददईनेछ ।   

(ट)  पाररश्रतमकमा तनयमानसुार अतग्रम करकट्टी गरी भकु्तानी ददईनेछ । 

 

आज्ञाले, 

काशश राज दाहाल 
प्रदेश सरकारको सशर्ि 

 

 

      आन्तरिक माममला तथा कानून मन्रालय, प्रदेश नं. दईु बाट प्रकामशत 

 


