
 
 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 

 

खण्ड ४)  भिमाद वैिाख १७ गते, २०७७ साि (संख्या १ 

 

िाग २ 

भिमाद नगरपाभिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगर काययपाभिकािे 
बनाएको ति िेशखए बमोशजमको मापदण्ड सवयसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

सम्बत ्२०७७ सािको मापदण्ड नं. १ 

भिमाद नगरपाभिकाको खचयको मापदण्ड, २०७६ 

प्रस्तावनााः  

भिमाद नगरपाभिकािाई उपिब्ध साधन र स्रोतको अभधकतम उपयोग गरी स्रोत व्यवस्थापनमा पारदशियता, 
भमभतव्यययता एवम ् प्रिावकारीता अपनाई आभथयक अनिुासन कायम गनय बाञ् छभनय िएकोिे भिमाद 
नगरपाभिकाको भमभत 2076।03।16 मा सम्पन् न पााँचौं नगरसिाको भनणयय वमोशजम भिमाद नगरपाभिकाको 
प्रिासकीय कायययवभध (भनयभमत) गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको अभधकार प्रयोग गरी खचयको 
मापदण्ड, 2076 तजुयमा गरी िागू गररएको छ ।  
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पररच्छेद-१ 

1. संशिप् त नाम र प्रारम्िाः (१) यस मापदण्डको नाम भिमाद नगरपाभिकाको खचयको मापदण्ड, 2076 रहेको छ। 

(२) यो मापदण्ड भिमाद नगरपाभिका िर िागू हनुेछ,  

(३) यो कायययवभध भिमाद नगरकाययपाभिकािे स्वीकृत गरेको भमभतदेखी िागू हनुेछ, 
2. पररिाषााः- यवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस मापदण्डमााः- 

क. “प्रदेि” िन् नािे गण्डकी प्रदेि सम्झनपुदयछ,  

ख. “नगरपाभिका” िन् नािे भिमाद नगरकाययपाभिकाको कायायिय सम्झनपुदयछ, 
ग. “काययपाभिका” िन् नािे भिमाद नगरकाययपाभिका सम्झनपुदयछ,   

घ. “प्रमखु” िन् नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगरप्रमखु सम्झनपुदयछ,   

ङ. “कायायिय प्रमखु” िन् नािे भिमाद नगरपाभिकाको प्रमखु प्रिासकीय अभधकृत वा सो पदमा 
कायममकुायम मकुरर रहेको अभधकारी सम्झनपुदयछ,  

च. “सवारी साधन” िन् नािे चारपाङ्ग र ेसवारी साधन तथा मोटरसाइकि, स्कुटर र मोपेड समेत सम्झनपुदयछ, 
छ. "नगर प्रहरी" िन् नािे नगरपाभिका द्बारा भनयकु्त स्थायी वा अस्थायी सेवामा काययरत कमयचारी िाई 

जनाउाँछ,   

ज. “कमयचारी” िन् नािे स्थायी र सेवा करारमा काययरत दबैुिाई जनाउाँछ,   

 

पररच्छेद-२ 

प्रचभित काननुमा खचयको भनश चत मापदण्ड नतोयकएको अवस्थामा खचयको मापदण्ड देहाय बमोशजम हनुेछाः- 
3. बैठक ित्ता सम्बन्धमा 

(१)   बैठक ित्ता ददने आधारहरु भनम्नानसुार हनुछेनाः- 
(क) बैठक सावयजभनक भबदाको ददन वा कायायिय समय अशघ वा पभछ बसेको हनुपुनेछ,  

(ख) स्पष् ट यवषयवस्त,ु कायययोजना भबनाको बैठकमा ित्ता प्रदान गररने छैन, 
(ग) नगरपाभिकाका पदाभधकारी र कमयचारीहरु मात्र बस्ने बैठकमा ित्ता प्रदान गनय पाइने छैन । तर प्रदेि राजपत्र 

बमोशजम तोयकएको बैठक ित्ता प्रदान गनय बाधा पने छैन,  

(घ) बैठकमा सहायक कमयचारी एक जना र सहयोगी कमयचारी एक जनाका साथै यविेषज्ञ सेवा आवयक परेको 
अवस्थामा बयिमा तीन जना यविेषज्ञ आमशन्त्रक सदस्यका रुपमा थप व्यशक्तहरु राख् न सयकनेछ,  

(ङ) कायय प्रकृभत अनसुार भमतव्ययी िङ्गिे न्यूनतम संख्यामा बैठक बसी कायय सम्पन् न गनुयपनेछ, 
(च) एउटै सभमभतको बैठक ददनमा एक पटक मात्र बस्न सक्नेछ । बैठक िामो िई उही सदस्य सशम्मभित बैठक 

एकै ददन बयि पटक बसेमा पभन बैठक ित्ता एक पटक मात्र प्रदान गररने छ,  

(छ) प्रचभित काननु बमोशजम कमयचारी भनयशुक्त गने सन्दियमा बसेका छनौट सभमभतका बैठक एवं अन्तवायतायको कायय 
गदायको पाररश्रभमक स्वरुप यसै दफा बमोशजमको बैठक ित्ता प्रदान गररनेछ, 
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(2) बैठक ित्ताको दराः- 
सबै प्रकारका बैठकमा रु.1000।– िन्दा बिी नहनुे गरी बैठक ित्ता प्रदान गररनेछ । तर संघीय सरकारको 
मापदण्ड अनसुार सयुवधा प्राप्त गने पदाभधकारी/कमयचारीहरु सशम्मभित बैठकमा संघीय सरकारको मापदण्ड अनसुार 
ित्ता उपिब्ध गराउन बाधा पने छैन,  

4. खाजा/खाना खचय र अभतररक्तसमय कायय सयुवधा सम्बन्धमााः- 
(१) अभतररक्त समय काम गनुयपने सम्बन्धमा आधार र कारण सयहतको यववरण खिुाई कायायिय प्रमखुको भिशखत वा 

मौशखक स्वीकृती भिनपुनेछ वा कायायिय प्रमखुबाट भमभत र अवभध तोकी दैभनक यभत घण्टा तोयकएको कायय गनुय 
िन् ने पत्र भिनपुनेछ । यस्तो खचय िेख् दा कायायिय समय बाहेक कशम्तमा २ घण्टा काम गरेको प्रभतवेदनसयहत 
कायायिय प्रमखुिे प्रमाशणत गरेको हनुपुनेछ । कायायिय समयिन्दा अशघपभछ अभतररक्त काम गनुयपने िएमा 
देहायबमोशजमको रकम खाजा/खाना खचय वापत उपिब्ध गराउन सयकनेछ,  

(क) सावयजभनक भबदाको ददन िए रु. 600।– प्रभतददन, 
(ख) कायायिय खुल्ने ददन िए रु. 300।– प्रभतददन, 
(ग) तोयकएको कायय गनय सावयजभनक यवदाको ददनमा भनयभमत कायायिय समयको अवभध न ै िाग्ने अवस्थामा 

प्रभतददन कमयचारीको िरुु स्केििे १ ददनको हनु आउने रकम अभतररक्त समय कायय सयुवधा उपिब्ध गराउन 
सयकनेछ र यस्को िाभग कायायिय प्रमखुबाट प्रमाशणत िएको कायय प्रभतवेदन पेि गनुयपनेछ । साथै उक्त 
ददनमा खाजा/खाना वापतको रकम उपिब्ध गराइनेछैन,  

(घ) यो दफा बमोशजम उपिब्ध गराइने सयुवधा बायषयक काययक्रममा खचय शिषयक तोयकएको िए िोही शिषयकबाट र 
शिषयक तोकीएको निए यवयवध खचय शिषयकबाट खचय िेशखनेछ । 

5. भ्रमण खचय सम्बन्धमााः- 
(१) सम्बशन्धत कामको िाभग यफल्डमा खयटन ुखटाउनपुदाय वा अन्य कायायियगत काम गनुयपदाय वा कामको अनगुमन 

तथा सपुररवेिण गनुय पदाय वा कमयचारीको सरुवा बिुवा िई आउाँदा जााँदा भनयमानसुार पाउने दैभनक भ्रमण ित्ता 
तथा भ्रमण खचय सम्बन्धमा नगरपाभिकाको भ्रमण खचय भनयमाविी नबनेसम्म नेपाि सरकारको भ्रमण खचय 
भनयमाविी, 2064 अनसुार गनुयपनेछ ।  

6. सेवा करारमा काययरत कमयचारीको तिब ित्ता सम्बन्धमााः- 
(१) संशघयमाभमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्राियिे नगरपाभिकाको िाभग स्वीकृत गरेको दरबन्दी तेररजको पदमा 

भनयमानसुार सेवा करारमा काययरत कमयचारीहरु र एक गाउाँ एक कृषी/पि ु प्रावभधकको अवधारणा बमोशजम 
सायवक देखी सेवा करारमा भनयकु्त कमयचारीको िरुु तिब स्केि र ित्ता जनु पदको कायय गने गरी सेवा करारमा 
रहेको हो सोही पदको िाभग नेपाि सरकारिे तोकेबमोशजम हनुेछ । 

(२) संशघय माभमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्राियिे नगरपाभिकाको िाभग स्वीकृत गरेको दरबन्दी तेररज बाहेक 
भिमाद नगरपाभिकाको भमभत 2076।03।16 मा सम्पन् न पााँचौ नगरसिािे सृजना गरेका पदहरुको तिब र 
ित्ताको स्केि र मापदण्ड नगरपाभिकाको आन्तररक श्रोतबाट व्ययिार हनुेगरी देहायअनसुार हनुेछ । 

(क)  भसभिि तफय ाः- 
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भस.नं पद शे्रणी माभसक स्केि 

1 सहायकस्तर पााँचौं 26000।- 
2 सहायकस्तर चौंथो 24000।- 
3 हिकुा सवारी चािक शे्रशणयवयहन 20000।- 
4 कायायिय सहयोगी शे्रशणयवयहन 18000।- 
5 मािी शे्रशणयवयहन 18000।- 
• १ मयहनाको तिब स्केि बराबर पवय खचय प्रत्येक वडादिैंमा पाउने ।  

• प्रत्येकिे पोषाक ित्ता वापत बायषयक रु.10,000।– चैत्र मयहनाको तिब साँगै पाउने । 

• पवय खचयको िाभग कशम्तमा ६ मयहना भनरन्तर रुपमा सेवा गरेको हनुपुनेछ ।  

    (ख) नगरप्रहरी तफय  
भस.नं पद माभसक स्केि रािन ित्ता दैभनक 

1 सहायक प्रहरी नायब भनररिक 24000.00 150 

2 प्रहरी हवल्दार 20000.00 150 

3 जवान 18000.00 150 

• १ मयहनाको तिब स्केि बराबर पवय खचय प्रत्येक वडादिैंमा पाउने ।  

• प्रत्येकिे पोषाक ित्ता वापत बायषयक रु.10,000।– चैत्र मयहनाको तिब साँगै पाउने । 

• पवय खचयको िाभग कशम्तमा ६ मयहना भनरन्तर रुपमा सेवा गरेको हनुपुनेछ । 

7. यफल्ड ित्तााः- 
(१) अत्याभधक समय यफल्डमा खयटई कायय गनुयपने देहायअनसुारका प्रायवभधक पदमा स्थायी वा सेवा करारमा काययरत 

कमयचारीहरुिाई देहायअनसुारको यफल्ड ित्ता उपिब्ध हनुेछ ।  

भस.नं पद तह माभसक दर कैयफयत 
1 भस भड ई नवौं/दिौं 10000 मयहनामा 7 ददन िन्दा बिी भबदामा 

बसेमा उक्त मयहनामा यस बमोशजमको 
यफल्ड ित्ता उपिब्ध नहनुे ।  

 

2 इशन्जभनयर छैंठौं/सातौं/आठौं 7000 

3 सब इशन्जभनयर/अभसस्टेन्ट 
सब इशन्जभनयर 

पााँचौ/चौंथो 5000 

4 अभमन पााँचौ/चौंथो 5000 
8. संचार सयुवधा सम्बन्धमााः- 

(१) नगरपाभिकाका पदाभधकारीहरु र कमयचारीहरुिे प्राप् त गने संचार सयुवधा देहायअनसुार हनुेछ ।  

भस.नं पद संचार सयुवधा माभसक कैयफयत 

1 नगर प्रमखु 2000 यो मापदण्ड बमोशजम 
संचार सयुवधा 
उपिब्ध िएपभछ 
प्रदेि राजपत्र 
बमोशजमको संचार 

2 नगर उपप्रमखु 1500 

3 प्रमखु प्रिासकीय अभधकृत 1500 

4 उप सशचव 1000 
5 भस भड ई 1000 
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6 िेखा अभधकृत 1000 सयुवधा उपिब्ध 
गराइनेछैन ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 प्रिासन िाखा प्रमखु (अभधकृत सातौं) 1000 
8 वडा अध्यि 1000 
9 काययपाभिका सदस्य 500 
10. वडा सशचव 500 
12. शजन्सी िाखा ( स्टोरयकपर ) 500 
13. नगर प्रहरी इन्चाजय 500 
14. कायायिय प्रमखुिे काययबोझ र 

काययप्रकृभत हेरी अभधकतम 10 जना 
सम्म कमयचारीिाई 

500 

(२) उपरोक्त संचार सयुवधा कायायियको तफय बाट सम्बशन्धत पदाभधकारी वा कमयचारीको मोवाइि नम्बरमा उपयकु्त माध्यमद्बारा 
िकु्तानी गररनेछ ।  

 

९. सबै प्रकारका ताभिम, गोशष् ठ सेभमनार, काययिािा संचािन सम्बन्धी खचयको मापदण्ड 

(१) ताभिम, गोष् ठी र सेभमनार िगायतका देहायबमोशजमको मापदण्डिाई आधार भिई खचय गनुयपनेछ । सो देखी बाहेकका 
यवषयहरु र उल्िेशखत दरिन्दा अभधक दरमा खचय गनुयपरेमा काययपाभिकाबाट पूवय स्वीकृभत भिएर मात्र खचय गनुयपनेछ । 
उशल्िशखत दरिन्दा बयि दरमा काययक्रम संचािन िई खचय िईसकेको अवस्थामा िकु्तानी अशघ काययपाभिकाबाट स्वीकृत 
भिनपुनेछ ।  
भस.नं प्रयोजन/यववरण दर स्पशष् टकरण/कैयफयत 

1. ताभिम केन्र/प्रभतष् ठानहरु द्बारा संचािन गररन े ताभिम 
गोशष् ठ, सेभमनार, सम्मेिन, काययिािाको काययपत्र प्रस्ततुकताय 
पाररश्रभमक (प्रभत सत्र) 

क. बायहरर प्रस्ततुकताय 
• काययपत्र वापत 

• प्रवचन वापत 

ख. आन्तररक प्रस्ततुकताय 
o काययपत्र  

o प्रवचन वापत 

 

 

 
 
 
 
 

1500 

1000 

 

800 

700 

• काययपत्र कशम्तमा 1500 िब्दको हनुपुनेछ । 
प्रस्तभुतकरण यटपोटको फोटोकपी काययपत्र मान्य हनुेछैन ।  

• आन्तररक प्रस्ततुकताय िन् नािे नगरपाभिका भितै्रका 
पदाभधकारी वा कमयचारी सम्झनपुदयछ र सो बाहेक सबै 
िाई बायहरी प्रस्ततु कताय सम्झनपुदयछ ।  

• नगरपाभिका केन्रबायहरबाट प्रशििक बोिाउन ु परेमा 
भनजिाई भनयमानसुार आतेजाते यातायात खचय र दैभनक 
ित्ता उपिब्ध गराउन सयकनेछ । 

• काययपत्र वापतको पाररश्रभमकका िाभग हरेक सत्र 
अनसुारको काययपत्र आवयक पनेछ ।   

2. गोष् ठी, सेभमनार, सम्मेिन, काययिािाको काययपत्रको 
यटप्पणीकतायको पाररश्रभमक (प्रभत काययपत्र) 

1000 एउटा काययपत्रमा दईुजना िन्दा बिी यटप्पणीकताय राख् न नभमल्न े
। यटप्पणीकतायिे आफ्नो यटप्पणी भिशखत रुपमा ददनपुने ।   

3.  ताभिम, गोष् ठी, सेभमनार, सम्मेिन, काययिािाको 
अनगुमनकतायको पाररश्रभमक प्रभत ददन ।  

1000 • एक ददनको काययक्रममा 2 जना सम्म र दईु देखी पााँच 
ददनको काययक्रममा 4 जना सम्म र पााँच ददन िन्दा बयि 
जभत सकैु ददनको काययक्रम िएतापभन 5 जना सम्म 
अनगुमनकताय रहन सक्न े।  

• एउटै काययक्रमको काययपत्र प्रस्ततुकताय, संयोजक, 
प्रभतवेदकिे अनगुमन कतायको रुपमा सहिागी हनु नपाउन े
।  

• एक जना अनगुमन कतायिे यस बमोशजमको सयुवधा 7 
ददनको िन्दा बिीको भिन नपाउने । 

• अनगुमन प्रभतवेदन पेि िएपभछ मात्र यस बमोशजमको 
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अनगुमन पाररश्रभमक पाउन े।   

4. नगरपाभिकाबाट संचािन गररन ेभसप भबकास ताभिम 

क. किागत व्यवस्थामा (प्रभतकिा) 
• काययपत्र (Handout) वापत 

• किा संचािन वापत 

ख. आवभधक व्यवस्थामा 
(30 काययददन सम्म प्रभतददन) 

• मखु्य प्रशििक (प्रभतददन न्यनुतम दईुवटा किा 
भिनपुने) 

• सहायक प्रशििक (प्रभतददन न्यनुतम दईुवटा 
किा भिनपुने) 

ग. आबभधक व्यवस्थामा 
  (30 काययददन िन्दा बिी माभसक) 

• मखु्य प्रशििक (माभसक न्यनुतम 60 किा 
भिनपुने) 

• सहायक प्रशििक (माभसक न्यनुतम 60 किा 
भिनपुने) 

 

 

 
 
 

800 

700 

 
 

1400 

 

1000 

 
 
 
 

20000 

 

15000 

➢ सात काययददनसम्मको ताभिम किागत रुपमा र सो 
िन्दा बयिको ताभिममा आबभधक रुपमा स्रोत व्यशक्तको 
व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

➢ आवभधक रुपमा स्रोत व्यशक्तको व्यवस्था गदाय एउटा 
ताभिममा दईुजना ( आवयकता अनसुार दवैु मखु्य वा 
एकजना मखु्य र एक जना सहायक) राख् नपुदयछ र 
सीपस्तर (Skill level) का आधारमा स्थानीय प्रचिन 
समेतको भबचार गरी उशल्िशखत अभधकतम भसमा भित्र 
भतनको पाररश्रभमक तोक्नपुदयछ ।  

➢ नगरपाभिका वा अन्तगयतका भनकायिे संचािन गरेको 
भसप ताभिममा नगरपाभिका वा अन्तगयतका भनकायको 
स्रोत व्यक्ती िएको अवस्थामा किा भिए वापतको 
पाररश्रभमक पाउन े छैन, तर काययपत्र वापतको रकम 
पाउनेछ ।   

➢ एउटा किाको अवभध कशम्तमा एक घण्टा ३० 
भमनेटको हनुपुदयछ ।  

➢ काययपत्र िन् नािे कशम्तमा 750 िब्दको प्रबन्धपत्र 
सम्झनपुदयछ । पारदियक पाना, प्रस्तभुतकरण यटपोट वा 
प्रस्तभुतकरण प्रयोजनका िाभग तयार पाररएको अरु 
त्यस्तै सामारीको छााँयाप्रभत काययपत्र हुाँदैन । 

➢ काययपत्र वापतको पाररश्रभमकका िाभग हरेक सत्र 
अनसुारको काययपत्र आवयक पनेछ ।  

5. नगरपाभिका वा नगरपाभिका अन्तगयतका भनकायबाट 
संचािन गररने सबै प्रकारका ताभिममा श्रोत 
व्यक्ती/प्रशििकको पाररश्रभमक 

क. अभधकृत स्तरका सहिाभग सशम्मभित ताभिम 

❖ काययपत्र/ Handout वापत प्रभत सत्र 

❖ किा संचािन वापत प्रभत सत्र 

ख. सहायकस्तर/अन्य ताभिम 

❖ काययपत्र/ Handout वापत प्रभत सत्र 

❖ किा संचािन वापत प्रभत सत्र 

 
 
 
 
 

1000 

800 

 

800 

700 

➢ एउटा किा अवभध कशम्तमा 1 घण्टा ३० भमनेट 
हनुपुदयछ ।  

➢ काययपत्र िन् नािे कशम्तमा 750 िब्दको प्रबन्धपत्र 
सम्झनपुदयछ । पारदियक पाना, प्रस्तभुतकरण यटपोट वा 
प्रस्तभुतकरण प्रयोजनका िाभग तयार पाररएको अरु 
त्यस्तै सामारीको छााँयाप्रभत काययपत्र हुाँदैन । 

➢ नगरपाभिका वा अन्तगयतका भनकायिे संचािन गरेको  
ताभिममा नगरपाभिका वा अन्तगयतका भनकायको स्रोत 
व्यक्ती िएको अवस्थामा किा भिए वापतको पाररश्रभमक 
पाउने छैन, तर काययपत्र वापतको रकम पाउनेछ ।   

➢ ताभिमका सहिाभगिाई आफ्नो घर वा सायवकको 
बसोबास स्थिबाट दैभनक ओहोर-दोहोर गनय नभ्याइन े
15 यक.भम. िन्दा बिी दूररबाट सहिाभग हनुपुने 
अवस्थामा आवाभसय ताभिमको व्यवस्था गनय सयकनेछ 
।  

➢ नगरपाभिका िेत्र बायहरबाट ताभिमको िाभग प्रशििक 
बोिाउनपुरेमा भनजिाई भनयमानसुार आतेजाते यातायात 
खचय र दैभनक ित्ता उपिब्ध गराउन सयकनेछ ।  

➢ प्रशििक काययरत रहेको कायायियबाट वा प्रशििकको 
स्थायी बासस्थानबाट ताभिम संचािन हनु े स्थान 15 
यक.भम. िन्दा बयि िएमा प्रशििकिाई यस दफा 
बमोशजमको पाररश्रभमकको अभतररक्त भनयमानसुरको 
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आतेजाते यातायात खचय र दैभनक ित्ता समेत उपिब्ध 
गराउन सयकनेछ । 

➢ सबै यकभसमका ताभिममा प्रशििण हनुे यवषयवस्त ु
समावेि गरी किाको सेडु्यअि र सत्र अनसुार 
प्रशििक र प्रशििाभथयको हाशजरी आवयक पनेछ ।       

6 गोशष् ठ, सेभमनार, सम्मेिन, काययिािा, ताभिम, अध्ययन 
आवद्धता जस्ता समारोह उदघाटन, समापन खाजा/ 
सहिाभगको खाजा/खाना (प्रभत व्यशक्त प्रभतददन) 

क. खाजा 
ख. खाना 

यवभिन् न यवशिष् ट व्यशक्तहरुिाई यस्ता समारोहमा आमन्त्रण 
गररएको अवस्थामा यस्ता सबै व्यशक्तहरुको स्वागत 
व्यवस्थापन खचय वापत बयिमा एकमषु् ठ रु.2000।– 
सम्म खचय गनय सयकनेछ । तर यवशिष् ट व्यशक्तहरुको 
उपशस्थभत प्रमाशणत हनुपुनेछ ।  

 
 
 
 

200 

400 

➢ संयोजक, स्रोतव्यक्ती, प्रभतवेदक र सहयोगी कमयचारीिाई 
समेत खाजा, खाना उपिब्ध गराइनछे । काययक्रममा 
सहिाभगहरुिाई खानासमेत खवुाउनपुने िई सोही 
बमोशजम काययक्रम स्वीकृत िएमा मात्र खाना वापतको 
रकम खचय गनय सयकनेछ ।    

7 मसिन्द 

क. गोशष् ठ, सेभमनार, सम्मेिन, काययिािाको िाभग 

➢ सहिाभगका िाभग प्रभत सहिाभग 

➢ प्रशििण काययका िाभग (प्रभत काययक्रम) 

ख. सीप यवकास तथा अन्य ताभिम काययक्रमका 
िाभग 

➢ ७ काययददन सम्मको काययक्रममा सहिाभगका िाभग 
प्रभत सहिागी 

➢ 7 काययददन िन्दा बिीको काययक्रममा सहिाभगका 
िाभग प्रभत सहिाभग 

➢ 7 काययददनसम्मको काययक्रममा प्रशििण काययका 
िाभग प्रभत काययक्रम  

➢ 30 काययददनसम्मको काययक्रममा प्रशििण काययका 
िाभग प्रभत काययक्रम   

➢ 30 काययददन िन्दा बयिको काययक्रममा प्रशििण 
काययका िाभग प्रभत काययक्रम 

ग. अध्ययन/अविोकन, अध्ययन आबद्धताका िाभग 

• सहिाभगका िाभग (जभतसकैु कायय ददन िएपभन प्रभत 
सहिाभग) (हेन्डआउट उपिब्ध गराउन प्रभत कयप 
प्रभत सहिाभग ) 

 
 

100 

2500 

 
 
 

100 

 

150 

 
 

1500 

 

2000 

 

2500 

 
 
 

100 

➢ प्रशििण काययका िाभग मसिन्द अन्तगयत बोडय माकय र, 
पारदियक पाना, काययपत्रको छायाप्रभत, मेटाकाडय, 
माशस्कङटेप इत्यादी प्रयोग गनय सयकनछे । 

  

8 • संयोजक ित्ता (अभधकतम 15 काययददनसम्म प्रभत 
ददन) 

• 15 ददन पभछ प्रभतददन 

400 

 

200 

➢ एक काययक्रममा एक जना संयोजकिाई काययक्रमको 
प्रभतवेदन बझुाएपभछ र दईु जनासम्म सहयोभगिाई ित्ता 
ददन सयकनेछ ।  

9 • सहयोभग ित्ता (अभधकतम 15 काययददनसम्म प्रभत 
ददन) 

• 15 ददनपभछ प्रभतददन 

150 

 

75 

➢ संयोजक ताभिम अवभधमा भबदा बसेमा ित्ता नपाउन े र 
संयोजकको काम सहयोभगिे गरे वापत संयोजकिे पाउन े
ित्ता पाउने छैन ।  

 10 यवयवध (प्रमाणपत्र, पानी, सरसफाई, तिु इत्याददका िाभग ) 

• ७ काययददनसम्म प्रभत काययक्रम 

• ३० काययददनसम्म प्रभत काययक्रम 

• ३० काययददनिन्दा बिी प्रभत काययक्रम 

 

2000 

2500 

3000 
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11 बस्तगुत टेवा 3000 • बस्तगुत टेवा िन् नािे ताभिमका सहिाभगिाई प्राप् त भसप 
उपयोग काययमा अभिप्ररेरत गनय सहायता स्वरुप प्रदान 
गररने बस्त ुसम्झनपुदयछ । जस्तै बाख्राको माउ, मौररको 
घार, पशु स्वास््य परिक्षण किटजस्ता चिजबस्तु, साधन वा 
उपििण आदि ।  

• स्वीिृत िाययक्रममा वस्तुगत टेवा प्रिान गने गिी प्रस्ट 

व्यवस्था नभएिोमा बस्तुगत टेवा दिन ममल्िैन ।  
12 प्रशििाथी आवास खचय 

(दैभनक भ्रमण ित्ता नपाएको खण्डमा खाजा खाना खचय 
उपिब्ध गराउने ।) 

प्रचभित 
बजार 
अनसुार 

• ताभिम आयोजना हनु े स्थिमा कुन ै सरकारी वा गैर 
सरकारी भनकायको छात्रवास िएमा त्यस्तो भनकायिे 
तोकेको दरमा छात्रवास प्रयोग गनय सयकने तर 
अल्पकाभिन ताभिमका िाभग होटि वा सोही प्रयोजनिाई 
घरिाडा भिई खचय िेख् न नपाईने ।  

13 ताभिम सयुवधा (ताभिम कि तथा िाडामा भिनपुने 
उपकरणको िाडा) 

प्रचभित 
बजार दर 
अनसुार 

 

14 ताभिम सामारी (कच्चा पदाथय, नमनुा, इन्धन, पोकाबन्दीका 
सामान, खररद गनुयपने सानाभतना औजार) 

प्रचभित 
बजार दर 
अनसुार 

 

15 स्थिगत प्रायवभधक परामियदाताको दैभनक ित्ता र भ्रमण तथा 
आवास खचय 

क. नेपाि सरकारको कमयचारी  

 

ख. अन्य 

 
 
 

भनयमानु
सार 

300 

• भनयमानसुार िन् नािे भ्रमण खचय भनयमाविी, 2064 
अनसुार सम्झनपुदयछ ।  

• पनुअयभ्यास किामा एक स्थानमा जभतसकैु समहु िएपभन 
एक ददनको पाररश्रभमक ददइनेछ । समहुमा कशम्तमा 
भतनजना हनुपुदयछ र एक ददनमा एक िन्दा बयि 
पनुअयभ्यास किाको पाररश्रभमक ददन भमल्दैन ।  

• प्रभत ताभिम जभत पटक परामिय गररएपभन अभधकतम 
रु.3000।– वा यद्धभतय तहको दरअनसुार हनु ेरकममा 
जनु कम हनु्छ सोमा नबिाई स्थिगत प्रावभधक परामिय 
खचय गनय सयकनेछ ।  

16 प्रभतवेदकको पाररश्रभमक 

क. पाररश्रभमक (ताभिम, सम्मेिन, गोष् ठी र 
काययिािा ) 

• १ ददनको काययक्रममा 
• १ ददन िन्दा बयिको काययक्रम िए अभतररक्त 

थप 

ख. खान, बस्न (बास खचय) 
 

ग. खाजा 

 
 
 

1000 

500 

 

दै.ि. 
भनयमानु
सार 

200।- 

• प्रभतवेदकको पाररश्रभमक प्रभतवेदन बझुाएपभछ मात्र 
ददनपुदयछ । प्रभत काययक्रम रु.3000।– िन्दा बयि 
हनु ु हुाँदैन । साथै ताभिम संयोजक र प्रभतवेदक एकै 
ब्यशक्त िएमा दोहोरो सयुवधा पाइन ेछैन ।  

 

१०. ईन्धन सयुवधा 
(१) कायायियको सवारी साधनमा आवयक पने इन्धन भमतव्ययी तररकािे तोयकएको पटे्रोिपम्मको कुपनबाट इन्धन िरी प्रयोग 

गररनेछ । कायायियको कामको भसिभसिामा तोयकएको पेट्रोिपम्पबाट ईन्धन िनय सम्िव नहनु े िएमा पभछ कायायियबाट 
िोधिनाय भिनेगरी अन्य पटे्रोिप्मपबाट पभन ईन्धन िनय सयकनेछ । 

(२) प्रभत मोटरसाईकि माभसक १० भि. पेट्रोि र प्रभत ३ मयहना १ भि. मोयवि प्रयोग गने । र यस बमोशजमको इन्धन सयुवधा 
कायायियिे तोकेको पटे्रोिपम्मको कुपनबाट मात्र प्राप् त हनुेछ ।  
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(३) मापदण्ड िन्दा बयि इन्धन आवयक िएमा कायायियको भबभनयोशजत बजेटको भसमा भित्र रही आवयक पषु् ्  याईहरुको 
आधारमा कायायिय प्रमखुको स्वीकृभतमा उपिब्ध गराउन सयकनेछ ।  

११. नगरप्रमुखको तोकादेि बमोशजम हनुे आभथयक सहायता िकु्तानीको मापदण्डाः- 
(१) नगरपाभिका िेत्रका कुनै पभन व्यक्ती वा संस्थाको िाभग देहायको अवस्था परी नगरप्रमखुसाँग आभथयक सहायताको 

िाभग सम्बशन्धत वडा कायायियको भसफाररस भिई वा नभिई भनवेदन गरेमा नगरप्रमखुिे उक्त व्यक्ती वा 
संस्थािाई एक पटकमा रु.15000।– िे नबढ्ने गरी आभथयक सहायताको िाभग आदेि ददन सक्ने र 
नगरप्रमखुको उक्त तोकादेि बमोशजम िकु्तानी गररनेछ ।  

(क) व्यक्ती भबरामी परी अस्पतािमा उपचाररत रहेको र भनजको आभथयक अवस्था कमजोर िई उक्त उपचार गनय 
नसक्ने अवस्था िएमा । यस्को िाभग अस्पतािमा िनाय िएको वा उपचार गराइरहेको कागज प्रमाण 
आवयक पनेछ ।  

(ख) व्यक्ती वा पररवारिाई कुनै यकभसमको यवपद परी भनजिाई तत्काि आभथयक सहायता आवयक परेमा ।  

(ग) कुनै व्यक्ती वा संघ संस्थािे आयोजना गरेको सामाशजक काययमा आभथयक अिाव िई नगरपाभिकाको तफय बाट 
आभथयक सहयोग गनुयपने अवस्था परेमा । 

(घ) नगरप्रमखुबाट आभथयक सहायता ददनपुने ठाभन तोक आदेि िएका अन्य अवस्थाहरुमा ।      

(ङ) यस बमोशजमको रकम सम्बशन्धत यपभडत व्यक्ती सहायता भिन आउन नसक्ने अवस्थामा सम्िव िएसम्म 
भनजको एकाघरको सम्िव निए भनजको नशजकको नातेदारिाई यो रकम िकु्तानी ददन सयकनेछ ।  

 

 

प्रमाणीकरण भमभताः २०७७/०१/१७ 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रमखु प्रिासकीय अभधकृत 

 

 

सूचना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मदुरत । मूल्य रु. 80।- 

 

 


