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भोदी गाउॉऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड-५, सॊख्मा-२, लभलत - २०७८/०५/१८  
 

बाग-२ 

नेऩारको सॊविधान फभोन्जभ भोदी गाउॉसबारे फनाएको देहाम फभोन्जभको कामयविलध 
सियसाधायणको जानकायीको रालग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

 

भोदी गाउॉऩालरकाको खचयको भाऩदण्ड, २०७८ 

 

गाउॉऩालरकाभा उऩरब्ध स्रोतसाधनको भहत्तभ उऩमोग तथा खचयभा लभतव्मवमता, ऩायदन्शयता य 
प्रबािकारयता अऩनाइ आलथयक अनशुासन कामभ गनय फाञ्छनीम बएकोरे भोदी गाउॉऩालरकाको 
प्रशासवकम कामयविलध लनमलभत गने ऐन,२०७५ को दपा ४ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी मो 
भाऩदण्ड तमाय गरयएको छ । 

१) िैठक बत्ताको भाऩदण्ड 

फैठक बत्ता प्रदान गने आधायहरु 

क) फैठक साियजलनक विदाको ददन िा कामायरम सभम अन्घऩलछ फसेको हनुऩुनेछ । 
ख) विषम िस्त ुय कामयमोजना फेगय फसेको फैठकको फैठक बत्ता उऩरब्ध गयाइने छैन  

ग) एउटै लनकाम अधतगयतका ऩदालधकारयहरु य कभयचारयहरुभात्र िस्न े िैठकभा बत्ता 
उऩरब्ध गयाइने छैन ।तय फोरऩत्र भलु्माङ्कन तथा कभयचायी छनौटको रालग फसेको 
फसेको फैठकभा एउटै लनकामका ऩदालधकायी तथा कभयचायी बएऩलन फैठक बत्ता ददन 

फाधा ऩगु्ने छैन । 

घ) काननु अनसुाय गठन बएका सलभलतहरुको िैठकका रालग भात्र बत्ता प्रदान गरयनेछ । 



ङ) फैठकभा एकजना सहामक कभयचायी एकजना कामायरम सहमोगी य आिश्मक ऩयेको 
खण्डभा ३ जना सम्भ विऻराइ आभधत्रण गनय सवकनेछ। 

च) गाउॉऩालरका अध्मऺ अध्मऺता िा सॊमोजकत्िभा िस्ने िैठकभा रु. १५०० का दयरे  
बत्ता प्रदान गनय सवकने छ ।  

छ) अधम ऩदालधकायी तथा कभयचायीको अध्मऺता िा सॊमोजकत्िभा फलसने फैठकभा रु. 
१२०० का दयरे बत्ता प्रदान गनय सवकने छ  । 

ज) एक ददनभा जलतसकैु िैठक फसेको बएताऩलन एक व्मन्िरे एक ददनभा विहान य 
िेरकुाको सभमको अलधकतभ दईुिटा िैठकको भात्र िैठक बत्ता प्राप्त गनय सक्नेछन । 

झ) प्रलत िैठक प्रलत व्मन्ि अलधकतभ रु. १५० सम्भ खाजा खचय गनय सवकनेछ बने खाजा 
अधतगयत खाजाका अलतरयि न्चमा, ऩानी, कपी जस्ता कुयाहरु सभेत ऩनेछ ।कामायरम 
सभमभा फसेको फैठकभा  खाजा खान िाधा ऩने छैन । 

२) अलतरयि सभमभा काभ गयेिाऩत खाजा खाना यकभ उऩरब्ध गयाउन े

क) अलतरयि सभम काभ गनुयऩने बएभा सो को आधाय य कायण सवहतको विियण खरुाई 
कामयरम प्रभखुको ऩूिय न्स्िकृती लरन ुऩनेछ । 

ख) मस्तो खचय रेख्दा प्रलतददन कन्म्तभा दईु घण्टा अलतरयि सभम य साियजलनक विदाको 
ददन ३ घण्टा काभ गयेको हनुऩुदयछ । 

ग) मस्तो ददन विहान िेरकुा गयी ददनको एक लसफ्ट बधदा फवढको बिुानी गरयने छैन । 

घ) साभाधमतमा मस्तो अलतरयि सभम भवहनाको १० ददन बधदा फवढ हनुे छैन । 

ङ) मदद सो बधदा फवढ अलतरयि सभम खटाउन ुऩयेभा कायण सवहत उल्रेख गरय प्रभखु 
प्रशासवकम अलधकृतफाट ऩूिय न्स्िकृती लरन ुऩने हधुछ । 

च) कामयरम सभम अन्घ य ऩलछ अलतरयि सभम कभ गनुयऩने बएभा प्रलत ददन देहाम 
फभोन्जभको यकभ खाजा/खाना खचय िाऩत उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । 

(१) साियजालनक विदाको ददन बए ६ सम रुऩैंमा 
(२) कामयरम सभम खलु्न ेददन बए ३ सम रुऩैंमा 

छ) मसयी कामय गयाउॉदा रागेको खचय य कामयको विियण सवहतको प्रलतिेदन शाखा प्रभखु 
तथा कभयचायीरे ऩेश गनुयऩनेछ  

३) सिायी ईधधन  

क)  कामयरमको िा आफ्नो लनजी सिायी िा भोटय साईकर प्रमोग गने प्रत्मेक कभयचारयराई 
देहामफभोन्जको ईधधन सवुिधा प्रदान गरयनेछ । 

१. ऩदालधकायीहरुको रालग गण्डकी प्रदेशको काननु फभोन्जभ । 

२. स्रोत साधनको अिस्था हेयी सम्बि बएसम्भ प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराइ चायऩाङ्ग े
सिायी साधन उऩरब्ध गयाउन सवकने छ य सिायी साधन उऩरब्ध बएभा भालसक 
७० लरटयका दयरे लडजेर उऩरब्ध गयाइने छ । 

३. वपल्ड वहड्नऩुने प्राविलधक कभयचायीको हकभा भालसक ऩेट्रोर २० लरटय का दयरे  



४. अधम कभयचायीको हकभा भालसक ऩेट्रोर १२ लरटय का दयरे  

ख) कामयरमरे खटाएको अिस्थाभा कामयरमको काभभा जाॉदा तम गयेको दयुी अनसुाय रगफकु 
बयी राग्ने ईधधन उऩरब्ध गयाईने छ । 

ग) ईधधन सवुिधा प्राप्त गने आधायहरु: 
१. ऩदालधकायी य कभयचायीको रालग कामयरमरे उऩरब्ध गयाएको िा आफ्नै गाडी िा 

भोटयसाईकर हनुऩुनेछ । 

२. भवहना बयी विदाभा यहेको अिस्थाभा सो भवहनाको ईधधन उऩरब्ध गयाईने छैन । 

३. भालसक कोटा ईधधन सोवह भवहना लबत्र नरगेभा अकाय भवहना थऩ हनुे छैन । 

४. चाऩाङ्ग्र ेिा सो बधदा ठूरा साधन सत्र्चारनको हकभा रगफकु बयी प्रभखु प्रशासवकम 
अलधकृतरे प्रभान्णत गयेको हनुऩुने छ । 

५. चायऩाङये तथा दइुऩाङये सिायीको भभयत आदेश प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको ऩिुय 
स्िीकृत गयाइ आिश्मकता अनसुाय हनुेछ । 

४) सत्र्चाय सवुिधा 
क) प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतराइ भालसक रु २ हजाय,  सूचना अलधकायीराई भालसक १ 
हजायका दयरे य शाखा प्रभखुराइ ५ समको दयभा सत्र्चाय सवुिधा िाऩतको यकभ भोफाईर 
रयचाजयको विरको आधायभा उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

ख) कामयरमफाट उऩरब्ध बएको सत्र्चाय खचय कामायरम प्रमोजनका रालग भात्र प्रमोग 
गनुयऩदयछ । 

५) भ्रभण खचय 
क) कभयचायीको भ्रभण खचय बिुानी गदाय भ्रभण खचय लनमभािलर, २०६४ फभोन्जभ हनुेछ। 

६) खरयद सम्फधधी व्मिस्था 
(१) प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत िा लनजरे तोकेको अलधकृत कभयचायीको लरन्खत आदेश विना 

कसैरे कुनै भारसाभान खरयद गनय, गयाउन हुॉदैन । 

(२) भारसाभान खरयद सम्फधधी कायफाही सरुु गनुय अन्घ खरयद ईकाईफाट आिश्मक ऩने 
िस्तहुरुको भाग सॊकरन गयी प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत िा लनजरे तोकेको अलधकृत 
कभयचारयफाट आिश्मक ऩने िस्तहुरुको कुर भाग न्स्िकृत गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोन्जभको खरयद भागभा देहामका कुया उल्रेख बएको हनुऩुनेछ । 

(क) भारसाभानको प्रकाय, गणुस्तय, ऩरयभाण सम्फधधी विियण 

(ख) भारसाभान आिश्मक ऩने सभम 

(ग) खरयदको अनभुालनत भलु्म य  

(घ) भलु्म व्मोहोरयने स्रोत । 

(४) खरयदको रालग आिश्मक फजेट व्मिस्था नबई खरयद कायफाही सरुु गनुय हुॉदैन । 



(५) कामयरमरे साधयणतमा ऩेश्कीराई लनरुत्सावहत गनुयऩनेछ ।ऩेन्श्क पछैट नगयी दोहोमायएय 
ऩेन्श्क यकभ ददईन ेछैन । ऩेन्श्क यकभ सभमभै पछैट गनुय प्रत्मेक कभयचायीको कतयव्म 
हनुेछ । 

(६) खरयद सम्फधधी सम्ऩूणय व्मिस्था साियजालनक खरयद ऐन २०६३ य लनमभािलर २०६४ 
फभोन्जभ हनुेछ । 

७) न्जधसी व्मिस्थाऩन सम्फधधी व्मिस्था 
(१) कामयरमभा प्राप्त प्रत्मेक न्जधसी साभारीको िलगयकयण गरय साभानको विियण य भूल्म 

खरुाई भहारेखा ऩरयऺकरे न्स्िकृत गयेको ढाॉचाभा रगत तमाय गयी अलबरेख याख्नऩुनेछ 
। 

(२) शाखाभा यहेको कुनै भारसाभान भभयत सम्बाय गनुयऩने बए सोको लरन्खत जानकायी 
उऩमोगकतायरे प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत िा लनजरे तोकेको अलधकृराई ददन ुऩनेछ । 

(३) कामयरमको प्रत्मेक शाखा तथा िडा कामयरमका प्रत्मेक कोठाभा बएका न्जधसी साभानको 
अलबरेख सोही कोठाभा टाॉस गनुयऩनेछ । 

(४) खचय बएय नजाने प्रत्मेक न्जधसी साभारीभा न्जधसी सॊकेत नम्फय उल्रेख गनुयऩनेछ । 

(५)  आलथयक िषय सभाप्त बएको ३ भवहना लबत्र गत िषयको भौज्दात, चार ुिषयको खरयद, 
हस्ताधतण बई प्राप्त साभानको ऩरयभाण य भूल्म एिॊ साभानको (सफतु, भभयत गनुयऩने, 
लरराभ गनुयऩने य लभधहा गनुयऩने) खोलर न्जधसी शाखारे न्जधसी प्रलतिेदन तमाय गनुयऩदयछ 
। 

(६) उऩदपा (५) फभोन्जभ तमाय बएको प्रलतिेदनको आधायभा प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत िा 
लनजरे तोकेको अलधकृत कभयचायीरे न्जधसी लनरयऺण गयी याम सझुाि सवहतको प्रलतिेदन 
प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतराई ददनऩुनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोन्जभको प्रलतिेदन प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे छरपरका रालग 
कामयऩालरकाको िैठकभा ऩेस गनुयऩनेछ । 

(८) न्जधसी व्मिस्थाऩन सम्फधधी अधम व्मिस्था प्रचलरत आलथयक कामयविलध बन तथा 
लनमभािरी फभोन्जभ हनुेछ । 

(८) लनणयम गयी खचय गनुयऩने 

(क) कामयरमरे न्स्िकृत कामयक्रभ अधतगयत कुनै कामयक्रभ, तालरभ, गोवि आदद सत्र्चारन गदाय 
साियजालनक खरयद तथा आलथयक कामयविलध सम्फधधी काननु फभोन्जभ अलधकाय प्राप्त अलधकायीफाट 
लनणयम गयेय भात्र सत्र्चारन गनुय ऩनेछ । अलधकाय प्राप्त अलधकारयको न्स्िकृत िेगय गयेको खचय  
बिुानी गरयने छैन ।  

(९) गाउॉऩालरका तथा िडास्तयभा सफै प्रकायका तालरभ, गोिी, सेलभनाय, कामयशारा, 
अलबभनु्खकयण सम्फधधी खचयको भाऩदण्ड-: 
(१) तालरभ, गोिी य सेलभनाय रगामतभा देहाम फभोन्जभको भाऩदण्डराई आधाय लरई ऩिुय 
स्िीकृलत लरइ खचय गनुयऩनेछ । सो देन्ख फाहेकका विषमहरु य उल्रेन्खत दय बधदा अलधक 



दयभा खचय गनुय ऩयेभा कायण आिश्मकता य िन्चत्म सभेतका आधायभा प्रभखु प्रशासवकम 
अलधकृतको ऩूिय न्स्िकृलत लरएय भात्र खचय गनुयऩदयछ ।                             

                                            तऩसीर:- 
क्र.स.       प्रमोजन/विियण       दय        स्ऩविकयण/कैवपमत 

ऩालरका 
स्तयीम 

  िडा  

 स्तयीम 

१. गाउॉकामयऩालरकाको कामयरमद्वाया सत्र्चारन गरयन े तालरभ, गोिी, सेलभनाय, सम्भेरन, 
कामयशाराको कामयऩत्र प्रस्ततुकताय ऩारयश्रलभक (प्रलत सत्र) 

 अलधकृतस्तय   - कामयऩत्र कम्तीभा ७५० 
शब्दको हनुऩुनेछ । 

- (ऩायदशयक ऩाना िा 
प्रस्तलुतकयण, वटऩोटको 
पोटोकऩी कामयऩत्रभा भाधम 
हनुे छैन ।) 

-आधतयीक प्रस्ततु कताय बन्नारे 
सम्फन्धधत लनकाम लबत्रकै 
ऩदालधकायी िा व्मिी सम्झन ु
ऩनेछ । 

-कामयक्रभ सत्र्चारन गने 
स्थान यहेको न्जल्रा फावहयफाट 
प्रन्शऺक फोराउन ु ऩने बएभा 
लनजराई लनमभानसुाय आतेजाते 
मामतामात खचय य दैलनक बत्ता 
उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । 

-तय प्रस्ततु कताय य 
प्रन्शऺकराई लनजको सेिा 
शतयसम्फनधी लनमभभा उल्रेख 
बए फभोन्जभको न्जल्रा 
लबत्रको मातामात खचय य 
दैलनक बत्ता उऩरब्ध गयाउन 
फाधा ऩने छैन । 

-गाउॉ कामयऩालरकाको 
कामयरमफाट सत्र्चालरत 
तालरभराई ऩालरका स्तयको 

 (क) फावहयी प्रस्ततु कताय   

 - कामयऩत्र िाऩत  ८०० ८०० 

 -सहन्जकयण िाऩत ७०० ७०० 

 (ख) आधतयीक प्रस्ततु कताय   
 -कामयऩत्र िाऩत ८०० ८०० 
 -सहन्जकयण िाऩत   
 सहामकस्तय   
 (क) फावहयी प्रस्ततु कताय   
 -कामयऩत्र िाऩत ८०० ८०० 
 -सहन्जकयण िाऩत ५०० ५०० 
 (ख) आधतयीक प्रस्ततु कताय   
 -कामयऩत्र िाऩत ८०० ८०० 
 -सहन्जकयण िाऩत   



तालरभ बलनधछ । 

  

क्र.स.      प्रमोजन/विियण ऩालरका 
स्तयीम 

िडा 
स्तयीम 

 

२. तालरभ, गोवि, सेलभनय, सम्भेरन, 
कामयशाराको कामयऩत्रको 
वटप्ऩन्णकताय ऩारयश्रलभक 
(प्रलतकामयऩत्र) 

८०० ८०० एउटा कामयऩत्रभा दईु जना 
बधदा फवढ वटप्ऩणी कताय याख्न 
ऩाईने छैन। 

३. सीऩ विकास तालरभ  सात कामयददनसम्भको 
तालरभ कऺागत रुऩभा 
य सोबधदा फवढको 
तालरभभा आिलधक 
रुऩभा स्रोत व्मिीको 
व्मिस्था गनुयऩदयछ । 

 आिलधक रुऩभा स्रोत 
व्मिीको व्मिस्था 
गदाय एउटा तालरभभा 
दईु जना ( 
आिश्मकता अनसुाय 
दिैु भखु्म िा एक जना 
भखु्म य एकजना 
सहामक ) याख्नऩुदयछ य 
सीऩस्तयका आधायभा 
स्थालनम प्रचरन 
सभेतको विचाय गयी 
उल्रेन्खत अलधकतभ 
लसभालबत्र लतनको 
ऩारयश्रलभक तोक्नऩुदयछ 
। 

 सम्फन्धधत कामयरमरे 
सत्र्चारन गयेको 
तालरभभा सोही 
कामयरमको स्रोत 
व्मिी बएको 

क. कऺागत व्मिस्थाभा (प्रलतकऺा) 
 -कामयऩत्र िाऩत ३०० ३०० 
 -कऺा सत्र्चारन िाऩत ७०० ७०० 
ख आिलधक व्मिस्थाभा (िावहयी स्रोत व्मिीको हकभा 

३० कामय ददनसम्भ प्रलतददन) 
 -भखु्म प्रन्शऺक 

( प्रलतददन धमनुतभ दईु कऺा 
लरनऩुने) 

७०० ७०० 

 - सहामक प्रन्शऺक 

( प्रलतददन धमनुतभ दईु कऺा 
लरनऩुने ) 

५०० ५०० 

ग आिलधक व्मिस्थाभा ( फावहयी स्रोत व्मिीको हकभा 
३० कामय ददनबधदा फवढ प्रलतददन) 

 - भखु्म प्रन्शऺक( भालसक 
धमनतभ ६० कऺा लरनऩुने ।) 

७०० ७०० 

 - सहामक प्रन्शऺक ( भालसक 
धमनुतभ ६० कऺा लरनऩुने) 

५०० ५०० 



अिस्थाभा कऺा लरए 
िाऩतको ऩारयश्रलभक 
ऩाउने छैन तय कामय 
ऩत्र िाऩतको यकभ 
ऩाउनेछ । 

 कामयक्रभ सत्र्चारन 
गने कामयरमको 
कभयचायीको ऩरयिायको 
लनकटतभ व्मिी स्रोत 
व्मिी हनु नहनुे । 

 राभीण ऩशसु्िास््म 
कामयकताय तालरभ 
जस्ता विलबन्न विषम 
विऻ आिश्क हनुे 
तालरभभा आिलधक 
रुऩभा स्रोत व्मिीको 
व्मिस्था गयेऩलछ ऩलन 
आिश्मक बए जम्भा 
कऺाको २० प्रलतशत 
सम्भ अलतरयि स्रोत 
व्मिीद्वाया कऺागत 
रुऩभा सत्र्चारन 
गयाउन सवकनेछ । 

 एउटा कऺाको अिलध 
कम्तीभा १ घण्टा ३० 
लभनेट हनुऩुदयछ । 

 कामयऩत्र बन्नारे 
कन्म्तभा ७५० 
शब्दको प्रफधध बएको 
हाडयकऩी य सफ्ट कऩी 
सम्झन ु ऩदयछ । 
ऩायदशयक ऩाना, 
ऩयस्तलुतकयण वटऩोट 
िा प्रस्तलुतकयणको 



प्रमोजनको रालग तमाय 
ऩारयएको अरु त्मस्तै 
साभारीको छामाॉ प्रलत 
कामयऩत्र हुॉदैन ।   

ऩालरकास्तयीम तालरभ बन्नारे 
गाउॉकामयऩालरकाको भखु्म 
प्रशासलनक बिन यहेको स्थान 
िा अधम जहाॉ सकैु सत्र्चारन 
गरयने बएताऩनी सहबालगको 
(आपॊ नो घय िा िसोिास 
गयेको स्थरफाट दैलनक ओहोय 
दोहोय गनय नभ्माईने  बई 
आिासको व्मिस्था गनुयऩने 
तालरभ सम्झनऩुनेछ । 

 
 
 

क्र.स.      प्रमोजन/विियण नगय 
स्तरयम 

िडा 
स्तरयम 

  स्ऩविकयण / कैवपमत 

४. गाउॉ कामयऩालरकाको कामयरम य नेऩार सयकायफाट न्स्िकृत प्राप्त तालरभ केधर फाहेक 
प्रलतिान/ गैय सयकायी सॊस्था / साभदुावमक सॊस्था / उऩबोिा सलभलत रगामत अधम 
लनकामफाट सत्र्चारन हनु ेसफै प्रकायका तालरभ/अलबभनु्खकयण/गोवि/कामयशारा/सेलभनाय 
आदद सत्र्चारन गदाय स्रोत व्मिी/प्रन्शऺकको ऩारयश्रलभक   

 अलधकृतस्तय तालरभ   - एउटा कऺको अिलध 
कम्तीभा १ घणॊटा ३० 
लभनेट हनुऩुदयछ । 

- कामयऩत्र बन्नारे कन्म्तभा 
४५० शब्दको प्रफधधऩत्र 
सभझनऩुदयछ, ऩायदशयक 
ऩाना, प्रस्तलुतकयण वटऩोट, 
िा प्रस्तलुतकयणको 
प्रमोजनको रालग तमाय 
ऩारयएको छाॉमाप्रलत कामयऩत्र 
हुॉदैन । 

- ऩालरकास्तयीम तालरभ 

 -कामयऩत्र िाऩत ८०० ८०० 

 -कऺा सत्र्चारन िाऩत ७०० ७०० 

 सहामकस्तय तालरभ   
 - कामयऩत्र िाऩत ८०० ८०० 
 - कऺा सत्र्चारन िाऩत ५०० ५०० 



बन्नारे गाउॉकामयऩालरकाको 
भखु्म प्रशासलनक बिन 
यहेको स्थान िा अधम जहाॉ 
सकैु सत्र्चारन गरयने 
बएताऩनी सहबालगको 
(आपॊ नो घय िा िसोिास 
गयेको स्थरफाट दैलनक 
ओहोय दोहोय गनय नभ्माईने  
बई आिासको व्मिस्था 
गनुयऩने तालरभ सम्झनऩुनेछ 
। 

५. गाउॉ कामयऩालरकाको कामयरम / िडा कामयरमद्वाया सञ्चारन गरयने य गैय सयकायी सॊस्था 
तथा उऩबोिा सलभलत सभेतरे सञ्चारन गने सफै प्रकायका तालरभ 
/अलबभनु्खकयण/गोवि/कामयशारा/सेलभनय आदद सञ्चारन गदाय  

 गोवि, सेलभनय, सम्भेरन, कामयशारा, तालरभ, अध्ममन, 
आिद्धता जस्ता सभायोह उद्घाटन, सभाऩनभा सहबालगको 
खाजा/खाना  

सॊमोजक, स्रोतव्मन्ि, 
प्रलतिेदक य सहमोगी 
कभयचारयराई सभेत उऩरब्ध 
गयाईनेछ ।  

 (क) खाजा ( प्रलत व्मन्ि 
प्रलतददन) 

-१ कामय ददन बए 

-२ देन्ख ७ कामय ददन बए 

-७ कामय ददन बधदा फवढ बए 

 
 
 

१८० 

१४० 

१२० 

 -खाजा अधतगयत न्चमा, ऩालन, 
नास्ता जस्ता अधम मस्तै 
कुयाहरु सभेत सम्झन ुऩदयछ 
। 

-कामयक्रभभा 
सहबालगराईखाना सभेत 
खिुाउन ु ऩने बई सोवह 
फभोन्जभ कामयक्रभ न्स्िकृत 
बएभा भात्र खाना िाऩतको 
यकभ खचय गनय सवकनेछ । 

-कामयक्रभको प्रकृती अनसुाय 
सहबालगराई सादा खाना 
फाहेक अधम वकलसभको 
खाना खिुाउनऩुने बएभा 
स्थालनम दय येट सवहत 
कामयक्रभ ऩूिय प्रभखु 

 (ख) खाना ( प्रलत व्मन्ि प्रलत 
छाक ) 

२०० २०० 



प्रशासवकम अलधकृतकको 
न्स्िकृत गयाउनऩुनेछ ।   

६. भसरधद  
 (क) गोवि, सेलभनय,सम्भेरन, कामयशाराका रालग 
 -सहबालगका रालग प्रलत 

सहबालग  
५० ५० - प्रन्शऺण कामयको भसरधद 

अधतगयत फोडयभाकय य, 
ऩायरशक ऩाना, कामयऩत्रको 
छामाॉप्रलत, भेटाकाडय, 
भन्स्कङ्ग, टेऩ, व्मानय य 
हरबाडा सभेतराई ईत्मादी 
सम्झनऩुदयछ । 

 -प्रन्शऺण कामयका रालग (प्रलत 
कामयक्रभ अलधकतभ ) 

१५०० १५०० 

 (ख) सीऩ विकास तथा अधम 
तालरभ कामयक्रभका रालग 

  

 -सहबालगका रालग ( २ 
कामयददनसम्भ प्रलत सहबालग ) 

५० ५० 

 -सहबालगका रालग ( ३ कामय 
ददन बधदा फवढ प्रलत सहबालग) 

७० ७० 

 -प्रन्शऺण कामयका रालग (७ 
कामय ददनसम्भ प्रलत कामयक्रभ) 

१५०० १५०० 

 -प्रन्शऺण कामयका रालग ( ७-

१५ कामयददन सम्भ 
प्रलतकामयक्रभ) 

२५०० २५००  

 -प्रन्शऺण कामयका रालग (१५ 
कामय ददन बधदा फवढ प्रलत 
कामयक्रभ) 

४००० ४००० 

 (ग) अध्ममन/अिरोकन, 
अध्ममन आिद्धताका रालग 
सहबालगकारालग ( जलतसकैु 
कामयददन बएऩलन प्रलत सहबागी) 

५० ५० 

७. प्रलतिेदकको ऩारयश्रलभक 
(क)  ऩारयश्रलभक ( सम्भेरन, गोिी य कामयशारा )  
 - एक देखी तीन ददनको 

सम्भको कामयक्रभभा प्रलतददन 
१००० १००० -प्रलतिेदकको ऩारयश्रलभक 

प्रलतिेदन फझुाएऩलछ भात्र 
ददन ुऩदयछ । प्रलत कामयक्रभ 
रु. २५०० बधदा फवढ 
हनुहुुॉदैन । साथै तालरभ 
सॊमोजक य प्रलतिेदक एकै 

 -तीन ददनबधदा फवढको 
कामयक्रभ बए अलतरयि थऩ 
प्रलतददन 

५०० ५०० 

(ख) ऩारयश्रलभक तालरभका रालग १००० १००० 



(एकभिु) व्मिी बएभा अलतरयि 
ऩारयश्रलभक य खाजा/खाना 
खचय दोहोयो सवुिधा ऩाईने 
छैन । 

-खाजा अधतगयत न्चमा, ऩालन, 
नास्ता जस्ता अधम मस्तै 
कुयाहरु सभेत सम्झन ुऩदयछ 
। 

(ग) -खाना (प्रलत व्मिी प्रलत छाक) 

-आिास ( प्रलत व्मिी प्रलत 
यात) 
-खाजा 
१ ददनको कामयक्रभ (प्रलत 
व्मिी प्रलत ददन) 

२-७ ददनको कामयक्रभ(प्रलत 
व्मिी प्रलत ददन) 

७ ददन बधदा फवढको कामयक्रभ 
बए (प्रलत व्मिी प्रलत ददन) 

२०० 

२५० 
 

१८० 

 
 

१४० 

 

१२० 

२०० 

२५० 

 

१८० 

 
 

१४० 

 

१२० 

गाउॉ कामयऩालरकाको कामयरम / िडा कामयरम / अधम लनकाम तथा सॊस्थाद्वाया सॊचारन गरयने 
सफै प्रकायका तालरभ / अलबभनु्खकयण / गोवि / कामयशारा / सेलभनय / न्शविय आ सॊचारन 
गदाय - प्रन्शऺक आिास (एकोभोडेसन), सहबागी बत्ता य अनगुभन खचयको नम्स ( भाऩदण्ड) 
९. प्रन्शऺक आिास (एकोभोडेसन) गाउॉऩालरका 

स्तरयम 
िडा 
स्तरयम 

 

(क) एक ददन देन्ख ७ ददन सम्भको 
कामयक्रभका रालग 

  -फाह्रम प्रन्शऺक बन्नारे 
गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र 
उऩरब्ध हनु नसक्ने, 
लनजको हार फसोफास 
गयेको दैलनक आउन जान 
कदठन हनुे, कामयक्रभ स्थर 
य लनजको हार फसोफास 
बएको स्थान १५ वक.लभ. 
बधदा फवढ दयुी बएको । 

-कामयरमफाट सञ्चालरत 
कामयक्रभ अनगुभन गनय 
कामयरमको तपय फाट 
खटाएको िा स्िकृत 
प्रस्तािभा नै उल्रेख बएको 
हनुऩुदयछ । 

-अनगुभन कतायरे अनगुभन 
खचय ऩाउन प्रलतिेदन ऩेश 
गनुय ऩनेछ । 

 -फाह्य प्रन्शऺक आिास प्रलत 
यात 

३०० ३०० 

 -न्चमा, कवप, ऩालन, लफहानी 
खाजा 

१२० १२० 

 - खाना (प्रलत छाक) २०० २०० 
(ख) ७ देखी ३० ददनसम्भको 

कामयक्रभका रालग 
  

 -फाह्य प्रन्शऺक आिास (प्रलत 
यात) 

२५० २५० 

 - न्चमा, कवप, ऩालन विहानी 
नास्ता सवहत  नास्ता प्रलतददन  

१२० १२० 

 खाना (प्रलत छाक) १५० १५० 
१०. अनगुभन बत्ता प्रलत ददन प्रलत व्मिी 
(क) कामयरमको तपय फाट अनगुभन 

गदाय 
  

 -अलधकृत स्तयको बए १६०० १६०० 



 -सहामक स्तयको बए १२०० १२०० -कामयरमको आलथयक 
रगालनभा अधम लनकाम/ 
सॊस्थाफाट सॊचारन 
व्मिस्थाऩन गयेका 
कामयक्रभको अनगुभन खचय 
न्स्िकृत प्रस्तािभा नै 
उल्रेख बएको हनु ु ऩनेछ 
। 

-कामयक्रभ सॊचारन गने 
लनकाम/  सॊस्थाफाट भाग 
बएको िा कामयरमको 
तपय फाट लरन्खत रुऩभा 
खटाएको हनुऩुनेछ । 

(ख) कामयरम फाहेक अधम 
सम्फन्धधत लनकामफाट अनगुभन 
गदाय 

  

 -अलधकृतस्तय १६०० १६०० 
 -सहामकस्तय १२०० १२०० 

 
(२) सशतय कामयक्रभ सञ्चारन कामयविलध तथा लनदेन्शकाभा उल्रेख बएको हकभा उल्रेख बएको 
विषमहरुभा सोवह अनसुाय हनुेछ । 

(३) ऩयाभशय सेिाको भाध्मभफाट सेिा खरयद गरय सञ्चारन गने कामयक्रभहरुको हकभा स्िीकृत 
ऩयाभशय प्रस्ताि अनसुाय हनुेछ । 

(४) कुनै विषमको विशेषऻको विशेषऻ सेिा प्राप्त गनुय ऩने बएभा लनजराई उऩरब्ध गयाउन े
ऩारयश्रलभक भालथ उल्रेख बए बधदा फवढ हनुे बएभा गाउॉऩालरका प्रभखुफाट न्स्िकृत लरनऩुनेछ । 

(५) फाह्रम स्रोत व्मिी, सहजकताय तथा प्रन्शऺकहरुको हकभा िामो डाटा अलनिामय सॊरग्न गनुय 
ऩनेछ । 

 

७. सहबालगता बत्ताको भाऩदण्ड: 
(१) प्रन्शऺाथॉ छनौट गयी िा नगयी सञ्चारन गरयएको जनुसकैु तालरभ गोिीका सहबालगहरुराई 
प्रदान गरयने सेिा सवुिधा उल्रेख गरय सचुना गनुयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) जनु सकैु कुया रेन्खएको बएताऩलन सहबागी बत्ता ददनेगयी न्स्िकृत बएका 
कामयक्रभका सहबालगहरुराई लनम्नानसुायको सहबागी बत्ता उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । 

क्र.स.      प्रमोजन दय यकभ रु.         स्ऩविकयण 

ऩालरका 
स्तरयम 

िडा 
स्तयीम 

१. तालरभका राबराही 
सहबागी बत्ता प्रलत व्मिी 
प्रलत कामयक्रभ प्रलतददन 

५०० ५०० -सहबागी बत्ता प्रदान गदाय त्मसभा 
राग्ने कय सभेत कवि गनुय ऩनेछ। 



२ अधम सहबागी बत्ता १००० १००० -सहबागी बत्ता प्रदान गदाय त्मसभा 
राग्ने कय सभेत कवि गनुय ऩनेछ। 

 (३) दैलनक भ्रभण बत्ता ऩाउनेगयी कामयक्रभभा फोरािट बई सहबागी हनुेहरुराई सहबागी बत्ता 
ददन लभल्दैन । 

७. ऩालरक, िडास्तयभा सफै प्रकायका तालरभ, गोवि, सेलभनाय, कमयशारा, अलबभनु्खकयण 
सहबालगको मातामात खचयभा भाऩदण्ड: 
सहबालगको 
िडा न. 

मातामात खचय 
एकतपी रु. 

सहबालगको िडा 
न. 

मातामात खचय 
एकतवपय  रु. 

     कैवपमत 

१. ३०० ५. ३०० -िडास्तयभा सञ्चालरत 
तालरभ, गोवि, सेलभनाय, 
कामयशारा, अलबभनु्खकयण, 
जस्ता कामयक्रभभा 
सम्फन्धधत िडाका 
सहबालगराई उल्रेन्खत 
दयको ५० प्रलतशतभा 
नफढ्ने गयी माता मात 
खचय उऩरब्ध गयाउन 
सवकनेछ । 

-सयकायी सिायी साधन 
प्रमोग गयी कामयक्रभभा 
सहबागी हनुे सहबागी 
व्मिीराई मातामात खचय 
उऩरब्ध गयाउन नलभल्ने 
। 

२. २०० ६. २०० 

३. ३०० ७. ३०० 

४. ४०० ८. ३०० 

 

८. कधटेधजेधसी यकभ सम्फधधभा 
क साियजलनक लनभायणभा उऩबोिा सलभलत व्मिस्थाऩन खचय १.५ य अधम खचय २.५ गयी ४ 

प्रलतशत यकभ कधटेधजेधसी यकभ छुट्याउन ुऩनेछ ।  

ख उऩबोिा सलभलत व्मिस्थाऩन खचय काभ सम्ऩन्न बएऩश्चात अन्धतभ बिुानीको क्रभभा 
बिुानी ददनऩुनेछ । 

ग फाॉकी २.५ प्रलतशत यकभ सम्फन्धधत काभसॉग सम्फन्धधत ऩयाभशय अनगुभन तथा रन्जविक 
खचय, कामायरमको नऩगु चार ु य ऩूजीगत खचय न्शषयकभा िन्चत्मको आधायभा खचय गने 
अलधकायीको स्िीकृलतभा खचय गनय सवकनेछ । 

९. गाउॉ सबा सलभलतका सदस्मरे ऩाउने सवुिधा 



(क) गाउॉ सबा सलभलतका सदस्मरे ऩाउने सवुिधा गण्डकी प्रदेशरे जारय गयेको  ''गाउॉसबा, 
नगयसबा य न्जल्रा सभधिम सलभलतका सदस्मरे ऩाउने सवुिधा सम्फधधी ऐन २०७७'' 
फभोन्जभ हनुेछ । 

(९) विविध: 
(१) मस भाऩद सभािेण्डभा बएका विषमहरु सोही फभोन्जभ य नबएका विषमहरु नेऩार 

सयकाय तथा भोदी गाउॉऩालरकाको सम्फन्धधत ऐन लनमभािरी कामयविलध फभोन्जभ हनुेछ 
।  

 

(१०) लनदेन्शकाको ऩारना तथा सॊशोधन:  

(१) मो भाऩदण्ड ऩारना गनुय सम्फधधीत सफैको कतयव्म हनुेछ भोदी गाउॉऩालरकाको 
आिश्मकता अनसुाय सॊशोधन गनय सवकनेछ । 
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