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प्रस्तावनााः शहिद लखन गाउँपाललकालाई उपलब्ध साधन र स्रोतको अलधकतम 
उपयोग गरी स्रोत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, लमतव्यहयता एवम ्प्रभावकाररता अपनाई 
आलथिक सशुासन कायम गनि वाञ्छनीय भएकोले शहिद लखन गाउँपाललकाको 
आलथिक कायिहवलध ऐन, २०७६ दफा ३१ बमोर्िमको अलधकार प्रयोग गरी शहिद 
लखन गाउँपाललकाको गाउँ कायिपाललकाकाले "शहिद लखन गाउँपाललकाको खर्िको 
मापदण्ड, २०७९" तिुिमा गरी लाग ुगररएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारर्भभक 

१. संर्िप्त नाम र प्रारभभाः (१) यस मापदण्डको नाम "शहिद लखन गाउँपाललकाको 
खर्िको मापदण्ड, २०७९" रिेको छ। 

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रारभभ िनुेछ। 

(३) यो मापदण्ड शहिद लखन गाउँपाललका िेत्र लभत्र मात्र लाग ु िनुेछ।
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२. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस मापदण्डमााः 
क) "मापदण्ड" भन्नाले शहिद लखन गाउँपाललकाको खर्िको मापदण्ड २०७९ 

लाई सभझन ुपदिछ। 

ख) "गाउँपाललका" भन्नाले शहिद लखन गाउँपाललकालाई सभझन ुपदिछ। 

ग) गाउँ कायिपाललका भन्नाले शहिद लखन गाउँपाललका गाउँ कायिपाललकालाई 
सभझन ुपदिछ। 

घ) "प्रदेश" भन्नाले गण्डकी प्रदेशलाई सभझन ुपदिछ। 

ङ) "अध्यि" भन्नाले शहिद लखन गाउँपाललकाको अध्यिलाई सभझन ुपदिछ। 

र्) "उपाध्यि" भन्नाले शहिद लखन गाउँपाललकाको उपाध्यिलाई सभझन ु
पदिछ। 

छ) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नाले शहिद लखन गाउँपाललकाको प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतलाई सभझन ुपदिछ। 

ि) "वडा अध्यि" भन्नाले शहिद लखन गाउँपाललका लभत्रका वडािरुका वडा 
अध्यिलाई सभझनपुदिछ। 

झ) "सवारी साधन" भन्नाले र्ारपाङ्ग्र ेसवारी साधन तथा मोटरसाइकल, स्कुटर 
र मोपेड समेतलाई सभझनपुदिछ। 

पररच्छेद-२ 

खर्िको मापदण्ड 

३. बैठक भत्ताको मापदण्डाः बैठक भत्ता ददने आधारिरु लनभनानसुार िनुेछन ्

(१) बैठक सावििलनक लबदाका ददन वा कायािलय समय अर्घ वा पलछ बसेको 
िनुपुनेछ। 

(२) स्पष्ट हवषयवस्त,ु कायियोिना लबनाको बैठकमा भत्ता प्रदान गररने छैन। 

(३) एउटै शाखा र अन्तगितका पदालधकारी/कमिर्ारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता 
प्रदान गनि पाइने छैन। 

(४) काननु तथा कुनै लनर्िय एवम ् आदेशबाट गदठत सलमलत वा कायिदलको 
बैठकका लालग मात्र भत्ता प्रदान गररने छ। 

(५) बैठकमा सिायक कमिर्ारी एक िना र सियोगी कमिर्ारी एक िनाका 
साथै हवशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेको अवस्थामा बढीमा तीन िना हवशेषज्ञ 
आमर्न्त्रत सदस्यका रुपमा थप व्यर्ििरु राख्न सहकने छ । 

(६) कायि प्रकृलत अनसुार लमतव्ययी ढङ्गले न्यूनतम संख्यामा बैठक बसी कायि 
सभपन्न गनुिपनेछ। 
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४. बैठक भत्तााः (१) गाउँपाललकाको अध्यि, उपाध्यि, िनप्रलतलनलध वा प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतको अध्यितामा बसेको बैठकामा रु. १००० भन्दा बढी 
निनुे गरी बैठक भत्ता प्रादन गनि सहकनेछ। 

(२) प्रदेश काननुले बैठकभत्ता तोकेका बैठकिरुमा सोिी बमोर्िम िनुेछ । 

५. भ्रमर् खर्ि सभबन्धमााः (१) सभबर्न्धत कामको लालग हफल्डमा खहटन ुखटाउन ु
पदाि वा अन्य कायािलयगत काम गनुि पदाि वा कामको अनगुमन तथा 
सपुररवेिर् गनुि पदाि वा कमिर्ारी सरुवा बढुवा भई आउँदा िाँदा लनयमानसुार 
पाउने दैलनक भ्रमर् भत्ता तथा भ्रमर् खर्ि नेपाल सरकारको भ्रमर् खर्ि 
लनयमावली, २०६४ अनसुार िनुेछ। 

(२) गाउँपाललका लभत्र भ्रमर् खर्ि लनयमावली २०६४ बमोर्िम दरुी पगुेको 
स्थानमा गएको ददन नै फकि दा दैलनक भ्रमर् भत्ता बापत दैलनक भत्ताको 
२५% र खािा बापत रु. १५० ददइनेछ । सावििलनक सवारी साधन 
प्रयोग गरी िाँदा गाडी भाडा बापतको रकम तपलसल बमोर्िम थप ददइनेछ 
। तर कायािलयको सरकारी सवारी साधन र कायािलयबाट इन्धन सलुबधा 
प्राप् त गने पदालधकारी/कमिर्ारीिरुलाई यातायात भाडा बापतको रकम 
ददइने छैन । 

क्र.सं. वडा नं. र स्थान भाडा रकम कैहफयत 

१ वडा नं. १  रु. ८०० (गाउँपाललका 
केन्रबाट िाने आउने गरी) 

 

२ वडा नं. २ र ३ रु. ७०० (गाउँपाललका 
केन्रबाट िाने आउने गरी) 

 

३ वडा नं. ४ र ८ रु. ६०० (गाउँपाललका 
केन्रबाट िाने आउने गरी) 

 

४ वडा नं. ७ रु. ५०० (गाउँपाललका 
केन्रबाट िाने आउने गरी) 

 

५ वडा नं. ५ र ९ रु. ४०० (गाउँपाललका 
केन्रबाट िाने आउने गरी) 

 

 

(३) गाउँपाललका लभत्र सञ् र्ालन िनुे कायिक्रममा सिभालग िुँदा कायिक्रम 
सञ्चालनको ददन बािेक अन्य ददनको दैलनक भ्रमर्ा भत्ता बापतको भत्ता 
ददइने छैन । 
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(४) गाउँपाललकाका अध्यि, उपाध्यि, वडा अध्यि, कायिपाललका सदस्य, 
वडा सदस्य लगायतका पदाधाकारीिरुको भ्रमर् खर्ि सभबर्न्धत 
पदालधकारीको पाररश्रलमक तथा सलुबधा सभबन्धी प्रदेश काननुमा उल्लेख 
भए बमोर्िम िनुेछ । 

६. सबै प्रकारका ताललम, गोहि, सेलमनार, कायिशाला सञ्चालनसभबन्धी खर्िको 
मापदण्डाः (१) ताललम, गोहि, सेलमनार, कायिशाला लगायतका कायिक्रम 
सञ्चालन गदाि देिायबमोर्िमको मापदण्डलाई आधार ललई खर्ि गनुिपनेछ। सो 
देर्ख बािेकका लबषयिरु र उल्लेर्खत दरभन्दा अलधक दरमा खर् ुि गनुि परेमा 
गाउँ कायिपाललकाको स्वीकृती ललएर मात्र खर्ि गनुि पनेछ। 

क्र.सं. हववरर् दर कैहफयत 

१ गाउँपाललकाद्वारा सञ्चालन गररने 
ताललम सेलमनार सभमेलन, 
कायिशालाको प्रस्ततुकताि 
पाररश्रलमक (प्रलत पत्र) 

 
 
 
 

 

- कायिपत्र कभतीमा 
१५०० शब्दको 
िनुपुनेछ । 
(प्रस्ततुीकरर्को 
हटपोटको फोटोकपी 
कायिपत्रमा मान्य िनुे 
छैन ।) 

- आन्तररक प्रस्ततुकताि 
भन्नाले गाउँपाललका 
कायािलय र अन्तगितका 
लनकाय लभत्रका 
पदाधाकरी वा 
ब्यर्िलाई 
सभझनपुदिछ। 

- गाउँपाललका भन्दा 
बाहिरबाट प्रर्शिक 
बोलाउन ुपरेमा लनिलाई 
लनयमानसुार आतेिाते 
यातायात खर्ि र दैलनक 
भत्ता उपलब्ध गराउन 
सहकनेछ। 

अलधकृत स्तर  

क) बाहिरी प्रस्ततुकताि 
-कायिपत्र बापत 

-प्रवर्न बापत 

 
 
 

१५०० 

१००० 

ख) आन्तररक प्रस्ततुकताि 
-कायिपत्र बापत 

- प्रवर्न बापत 

 
 

१००० 

७०० 

सिायक स्तर  

क) बाहिरी प्रस्ततुकताि 
-कायिपत्र बापत 

-प्रवर्न बापत 

ख) आन्तररक प्रस्ततुकताि 
-कायिपत्र बापत 

-प्रवर्न बापत 

 
 
 

१००० 

८०० 

 

८०० 

७०० 
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२ गोिी, सेलमनार, सभमेलन, 

कायिशालाको कायिपत्रको 
हटप्पर्ीकताि पाररश्रलमक (प्रलत 
कायिपत्र) 

९०० एउटा कायिपत्रमा 
दईुिना भन्दा बढी 
हटप्पर्ीकताि राख्न 
नलमल्ने। 

३ सीपहवकास ताललम (बाह्य 
प्रर्शिक बाट) 

क) किागत व्यवस्थामा (प्रलत 
किा) कायिपत्र/Handsout बापत  

किा सञ्चालन बापत 

ख) आवलधक व्यवस्थामा 
(बाहिरी श्रोत व्यर्िको िकमा 
३० कायिददन सभम प्रलतददन) 

मखु्य प्रर्शिक (प्रलतददन न्यूनतम 
२ वटा किा ललनपुने) 

सिायक प्रर्शिक (प्रलतददन 
न्यूनतम दईु वटा किा ललनपुने) 

ग) आवलधक व्यवस्थामा (बाहिरी 
श्रोतव्यर्िको िकमा २० 
कायिददन भन्दा बढी मालसक) 

मखु्य प्रर्शिक (मालसक न्यूनतम 
६० किा ललनपुने) 

सिायक प्रर्शिक (मालसक 
न्यूनतम ६० किा ललनपुने) 

 

 
 
 

७०० 

७०० 

 
 
 
 
 
 

१००० 

 

७०० 

 
 
 
 
 
 

२०००० 

 

१५००० 

 सात कायि ददनसभम 
ताललम किागत रुपमा 
र सो भन्दा बढीको 
ताललमको आवलधक 
रुपमा श्रोत व्यर्िको 
व्यवस्था गनुिपने । 

 आवलधक रुपमा श्रोत 
व्यर्िको व्यवस्था 
गदाि एउटा ताललममा 
दइुिना (आवश्यकता 
अनसुार दवैु मखु्य वा 
एकिना मखु्य र 
एकिना सिायक) 
राख्नपुदिछ र 
सीपस्तरका आधारमा 
स्थानीय प्रर्लन 
समेतको हवर्ार गरी 
उर्ल्लर्खत अलधकतम 
सीमा लभत्र लतनको 
पाररश्रलमक तोक्नपुदिछ 
। 

 सभबर्न्धत कायािलयले 
सञ्चालन गरेको 
ताललममा सोिी 
कायािलयको स्रोत 
व्यर्ि भएको 
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अवस्थामा किा ललए 
बापतको पाररश्रलमक 
पाउने छैन, तर 
कायिपत्र वापतको 
रकम पाउनेछ । 

 एउटा किाको अवलध 
कभतीमा एक घण्टा 
३० लमनेट िनुपुदिछ 
। 

 कायिपत्र भन्नाले 
कभतीमा ७५० 
शब्दको प्रबन्ध 
सभझनपुदिछ । पारदशि 
पाना, प्रस्ततुीकरर् वा 
प्रस्ततुीकरर्को 
प्रयोिनका लालग तयार 
पाररएको अरु त्यस्तै 
सामरीको छाँयाप्रलत 
कायिपत्र िुँदैन । 

४ सबै प्रकारका ताललमका 
स्रोतव्यर्ि/प्रर्शिकको पाररश्रलमक 

अलधकृत स्तर 

क) बाहिरी स्रोत व्यर्ि/प्रर्शिक 

- कायिपत्र/Handoutबापत 

- किा सञ् र्ालन बापत 

ख) आन्तररक स्रोत 
व्यर्ि/प्रर्शिक 

- कायिपत्र/Handoutबापत 

- किा सञ् र्ालन बापत 

 
 
 
 
 
 

१५०० 

१००० 

 
 

१००० 

७०० 

 एउटा किाको अवलध 
कभतीमा १ घण्टा ३० 
लमनेटको िनुपुदिछ । 

 कायिपत्र भन्नाले 
कभतीमा ७५० 
शब्दको प्रबन्ध 
सभझनपुदिछ, पारदशिक 
पाना, प्रस्ततुीकरर् 
हटपोट वा 
प्रस्ततुीकरर्को 
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सिायक स्तर  

क) बाहिरी स्रोत व्यर्ि/प्रर्शिक 

- कायिपत्र/Handoutबापत 

- किा सञ् र्ालन बापत 

ख) आन्तररक स्रोत 
व्यर्ि/प्रर्शिक 

- कायिपत्र/Handoutबापत 

- किा सञ् र्ालन बापत 

 
 
 

१००० 

७०० 

 
 

८०० 

७०० 

प्रयोिनका लालग तयार 
पाररएको अरु त्यस्तै 
सामरीको छायाँप्रलत 
कायिपत्र िुँदैन । 

 सभबर्न्धत कायािलयले 
सञ्चालन गरेको 
ताललममा सोिी 
कायािलयको स्रोत 
व्यर्ि भएको 
अवस्थामा किा ललए 
बापतको पाररश्रलमक 
पाउने छैन, तर 
कायिपत्र वापतको 
रकम पाउनेछ । 

५ गोहि, सेलमनार, सभमेलन, 
कायिशाला, ताललम, अध्ययन 
आवद्धता िस्ता समारोि उदघाटन, 
समापन खािा/खाना सिभागीको 
खािा/खाना  

क) खािा (प्रलत ददन) 

ख) खाना (प्रलत छाक) 

हवलभन्न हवर्शष्ट व्यर्ििरुलाई 
यस्ता समारोिमा आमन्त्रर् 
गररएको अवस्थामा त्यस्ता सबै 
व्यर्ििरुको स्वागत व्यवस्थापन 
खर्ि बापत बढीमा एकमषु्ट रु. 
२००० सभम खर्ि गनि सहकनेछ 
। तर हवर्शष्ट व्यर्ििरुको 
उपर्स्थलत भएको प्रमार्र्त 
िनुपुनेछ । 

 

 
 
 
 
 
 
 

१५० 

३०० 

 संयोिक, श्रोतव्यर्ि, 
प्रलतवेदक र सियोगी 
कमिर्ारीलाई समेत 
खािा, खाना उपलब्ध 
गराइनेछ । 
कायिक्रममा 
सिभागीिरु लाई खाना 
समेत खवुाउनपुने भई 
सोिी बमोर्िम 
कायिक्रम स्वीकृत 
भएमा मात्र खाना 
बापतको रकम खर्ि 
गनि सहकनेछ। 
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६ मसलन्द  

क) गोिी सेलमनार, सभमेलन, 
कायिशालाका लालग 

- सिभागीका लालग प्रलत सिभागी 
- प्रर्शिर् कायिका लालग प्रलत 
कायिक्रम 

ख) सीप हवकास तथा अन्य 
ताललम कायिक्रमका लालग 

-सिाभागीका लालग (७ कायि ददन 
सभम प्रलत सिभागी) 

-सिाभागीका लालग (७ कायि ददन 
भन्दा बढी प्रलत सिभागी) 

- प्रर्शिर् कायिका लालग (७ 
कायिददन सभम प्रलत कायिक्रम) 

- प्रर्शिर् कायिका लालग (३० 
कायिददन सभम प्रलत कायिक्रम) 

-प्रर्शिर् कायिका लालग (३० 
कायिददन भन्दा बढी प्रलत 
कायिक्रम) 

ग) अध्ययन अवलोकन, अध्ययन 
आवद्धताका लालग  

-सिभागीका लालग (िलत कायि 
ददन भएपलन प्रलत सिभागी) 

 
 
 
 

१०० 

२५०० 

 
 
 
 
 

१०० 

 
 

१५० 

 

१५०० 

 
 

२००० 

 
 
 
 
 

२५०० 

 
 

१०० 

 प्रर्शिर् कायिको 
मसलन्द अन्तगित 
अन्तगित बोडि माकि र, 
पारदशिक पाना, 
कायिपत्रलप छायाँप्रलत, 
मेटाकाडि, मार्स्कङटेप 
इत्यादद । 

७ संयोिक भत्ता (अलधकतम १५ 
कायिददन सभम प्रलतददन)  

१५ ददनपलछ प्रलतददन 

 

४०० 

 

२०० 

  एक कायिक्रममा एक 
िना संयोिकलाई 
कायिक्रमको प्रलतवेदन 
बझुाएपलछ र  दईुिना  
सभम सियोगीलाई 
भत्ता ददन सहकनेछ। 

८ सियोगी भत्ता (अलधकतम १५ 
ददनसभम प्रलतददन) 

 

१५० 
 ताललम अवधीमा लबदा 

बसेमा संयोिकले भत्ता 
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१५ ददनपलछ प्रलतददन ७५ पाउने छैन र 
संयोिकको काम 
सियोगीले गरेबापत 
संयोिकले पाउने 
छैन। 

९ हवहवध (प्रमार्पत्र, पानी, 
सरसफाई, तलु, व्यानर इत्याददका 
लालग)  

- प्रमार्पत्र (प्रलत ब्यर्ि) 

- तलु व्यानर 

- पानी प्रलत सिभागी प्रलत ददन 

- िल सरसफाइ तथा व्यवस्थापन  

 
 
 
 

५० 

१००० 

५० 

१००० 

 

१० प्रलतवेदकको पाररश्रलमक 

क) पाररश्रलमक (सभमेलन, गोिी 
र कायिशाला) 

- एक ददनको कायिक्रममा 
- एक ददनभन्दा बढीको कायिक्रम 
भए अलतररि 

 
 
 
 

१००० 

 

५०० 

 प्रलतवेदकको 
पाररश्रलमक प्रलतवेदन 
बझुाएपलछ मात्र 
ददनपुदिछ । 
प्रलतकायिक्रम रु. 
३००० भन्दा बढी 
िनुिुुँदैन । साथै 
ताललम संयोिक र 
प्रलतवेदक एकै व्यर्ि 
भमा अलतररि 
पाररश्रलमक र खािा 
खाना खर्ि दोिोरो 
सहुवधा पाइने छैन । 

 

(२) गाउँपाललकामा कायिरत श्रोत व्यर्ि तथा प्रर्शिकिरुबाट प्रर्शिर् कायिक्रम 
सञ् र्ालन गदाि कायिपत्र/Handout वा किा सञ् र्ालन मध्ये कुनै एक र्शषिक 
बापतको मात्र भत्ता उपलब्ध गराइने छ ।  
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७. सिभालग भत्तााः  (१) प्रर्शिाथी छन ट गरी वा नगरी सञ्चालन गररएको िनुसकैु 
प्रकारको ताललम, गोहिका सिभागीिरु लाई सिभागी भत्ता उपलब्ध नगराउने भनी 
सूर्ना गनुि पनेछ । 

तर ताललम, गोिी, कायिशालाको सिभागीलाई सिभागी भत्ता ददनेगरी कायिक्रममै 
सिभागीिरुलाई सिभागी भत्ता वा सिभागीको भ्रमर् खर्ि ददने गरी स्वीकृत भएका 
कायिक्रमका सिभागीिरुलाई लनभन अनसुारको सिभागी भत्ता वा सिभागी भ्रमर् खर्ि 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

क्र.सं. प्रयोिन दर रकम 
रु. 

स्पष्टीकरर् 

१ दैलनक खाने बस्ने खर्ि 
बापत (२१ ददन सभमको 
ताललम) 

८००  सिभागीको आफ्नो घर वा 
साहवकको बसोबास स्थलबाट 
दैलनक ओिोर दोिोर गनि 
नभ्याइने २० हक.लम. भन्दा 
बढी भई आवासको व्यवस्था 
गनुिपने ताललम सभझनपुदिछ । 

 एक्काइस ददनभन्दा बढी ददनको 
भएमा मालसकको दामासािीले 
िनुे रकम ददनको थप गरी 
पाउनेछ । 

 ताललम अवलधकका लालग 
सिभागी भत्ता पाएकोमा दैलनक 
भत्ता वा आवास खर्ि पाउने 
छैन । 

 कायिक्रममा सिभागी िनुे 
व्यर्िले अन्य लनकायबाट 
दै.भ्र. भत्ता पाउने भएमा 
सिभागी भत्ता पाउने छैन । 

 सात कायि ददनसभमको ताललम 
लबदाको ददनसभमको ताललम 
लबदाको ददनमा पलन लगातार 
सञ्चालन गनुिपनेछ । 

२ २१ कायिददन भन्दा 
बढीको ताललम भए खाने 
बस्ने खर्ि बापत मालसक 

१२००० 

३ कायिक्रमको तफि बाट 
आवासको व्यवस्था 
भएकोमा दैलनक खाना 
खर्िको 

६०० 

४ आवासको व्यवस्था 
भएकोमा १ महिना भन्दा 
बढी अवलधको भए खाना 
खर्ि वापत मालसक 

१२००० 

५ कायिक्रमको तफि बाट 
खािा खानाको व्यवस्था 
भएको तर आवासको 
व्यवस्था नभएकोमा  

दैलनक 
भ्रमर् 
भत्ताको 
२५% 
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(२) दैलनक भ्रमर् भत्ता पाउन े गरी कायिक्रममा बोलावट भई सिभागी भत्ता ददन 
लमल्दैन । 

(३) सिभागीको आते िाने खर्िको सभबन्धमा सावििलनक यातायात र्ल्ने स्थानमा 
बस भाडा बापतको न्यूनतम भाडा पाउनेछ। 

८. ईन्धन तथा ममित सलुबधााः (१) सावारी साधन सहुवधा ललने पदाधाकरी तथा 
कमिर्ारीिरुलाई बढीमा देिायअनसुारको इन्धन सलुबधा उपलब्ध गराउन 
सहकनेछ । 

क्र.सं. सलुबधा ललन े
पदालधकारी/ 

कमिर्ारी 

मालसक 
पेट्रोल/लडिेल 

(ललटरमा) 

मोलबल र बे्रक 
आयल (ललटरमा) 

ममित 

१ गाउँपाललका 
अध्यि, उपाध्यि 
र वडा अध्यि 

प्रदेश काननु 
बमोर्िम 

प्रदेश काननु 
बमोर्िम 

प्रदेश काननु 
बमोर्िम 

२ प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

५० सभम ४ लल. प्रलत ३ 
महिना 

आवश्यकता 
अनसुार 

३ शाखा प्रमखु २५ सभम १ लल. प्रलत ३ 
महिना 

रु. १५०० 
सभम प्रलत 
महिना 

४ हफल्डमा खहटने 
कमिर्ारीिरु 
(इर्ञ् िलनयररङ्ग 
समिुका) 

२५ सभम १ लल. प्रलत २ 
महिना 

रु. २००० 
सभम प्रलत 
महिना 

५ अलधकृत स्तरका 
कमिर्ारी 

१५ सभम १ लल. प्रलत ३ 
महिना 

रु. १५०० 
सभम प्रलत 
महिना 

६ हफल्डमा खहटने 
अन्य प्रालबलधक 
कमिर्ारी 

१५ सभम १ लल. प्रलत ३ 
महिना 

रु. १५०० 
सभम प्रलत 
महिना 

७ सिायक स्तरका 
कमिर्ारीिरु र 

८ सभम १ लल. प्रलत ३ 
महिना 

रु. १५०० 
सभम प्रलत 
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क्र.सं. सलुबधा ललन े
पदालधकारी/ 

कमिर्ारी 

मालसक 
पेट्रोल/लडिेल 

(ललटरमा) 

मोलबल र बे्रक 
आयल (ललटरमा) 

ममित 

अन्य कमिर्ारीिरु महिना 
(२) इन्धन सलुबधा उपलब्ध गराउँदा पदालधकारी तथा कमिर्ारीले प्रयोग गरेको 

सवारी साधन नभबर उल्लेख गरी उपलब्ध गराइनेछ। यस प्रकारको सवारी 
साधनको लगत अद्याबलधक भएको िनुपुनेछ । 

(३) इन्धन सहुवधा प्रयोिनाथि सावारी साधन र प्रयोगकतािको लगत सभबर्न्धत 
कायािलयले राखी अद्यावलधक िनुपुनेछ। 

(४) मापदण्ड भन्दा बढी इन्धन आवश्यक भएमा कायािलयले कायािलयको 
हवलनयोर्ित बिेटको सीमा लभत्र रिी आवश्यक पषु्ट्याईिरुका आधारमा 
कायािलय प्रमखुको लसफाररसमा गाउँ कायिपाललकाको लनर्िय बमोर्िम उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ। 

(५) मापडण्ड भन्दा बढी ममित आवश्यक भएमा कायािलयले कायािलयको 
हवलनयोर्ित बिेटको सीमा लभत्र रिी आवश्यक पषु्ट्याईिरुको आधारमा 
कायािलय प्रमखुको लसफाररसमा गाउँ कायिपाललकाको लनर्िय बमोर्िम उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

९. सञ्चार सलुबधााः (१) कायािलयको कामकाि तथा समन्वयका लालग 
आवश्यकताका आधारमा बहढमा तपलसल बमोर्िमको मापदण्डका आधारमा 
सञ्चार सलुबधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। तर आवश्यकता र कायिबोझका 
आधारमा कायािलय प्रमखुको लनर्िय बमोर्िम िनुेछ। 

क्र.सं. हववरर् दर रु. (प्रलत 
महिना) 

कैहफयत 

१ अध्यि, उपाध्यि, वडा 
अध्यि, कायिपाललका सदस्य 
र गाउँ सभा सदस्यिरु 

प्रदेश काननु 
बमोर्िम 

 

२ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत रु. २,०००  

३ शाखा प्रमखु, सूर्ना 
अलधकारी 

रु. १००० शाखा प्रमखु र 
सूर्ना अलधकारी 
एकै िना भएमा 
थप रु.३०० सभम 
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क्र.सं. हववरर् दर रु. (प्रलत 
महिना) 

कैहफयत 

ददन सहकनेछ । 

४ अलधकृत स्तरका कमिर्ारी 
(शाखा प्रमखु बािेक) 

रु. ७००  

५ वडा सर्र्व रु. ७००  

६ सिायक स्तरका कमिर्ारी रु. ३००  

७ कायािलय सियोगी रु. १५०  

 

१०. वडा कायािलय सञ्चालन खर्िाः (१) वडा कायािलयको मसलन्द तथा प्रशासलनक 
कायिका लालग तपसलल बमोर्िकको मादण्डमा रिी खर्ि गनुि पनेछ । 

क्र.सं. हववरर् दर (प्रलत तै्रमालसक) कैहफयत 

१ इन्टरनेट सेवा सेवा प्रदायकसँगको 
सभझ ता बमोर्िम 

 

२ टेललफोन शलु्क रु. ६००० सभम ल्याण्ड लाईन टेललफोन 
सेवा ललएका वडा 
कायािलयलाई मात्र 

३ अलतलथ सत्कार रु. १५००० सभम  
४ हवद्यतु लबद्यतु लबल बमोर्िम  
५ पानी  रु. १२००० सभम  
६ वडा कायिलाय 

सञ्चालन तथा 
मसलन्द खर्ि 

रु. २३००० पेन, पेपर, पाइल, 
स्याम प्याड आदी 

७ कभप्यटर तथा 
हप्रन्टर ममित 

रु. ८००० सभम  

८ हवहवध खर्ि रु. ७,०००  
 

(२) मापदण्ड भन्दा बढी खर्ि गनुि पने भएमा कायािलयको हवलनयोर्ित बिेटको 
लसमा लभत्र रिी आवश्यक पषु्ट्याईको आधारमा वडा सलमलतको लसफाररसमा 
गाउँ कायिपललकाको कायािलयको लनर्िय बमोर्िम गनुिपनेछ । 
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(३) सञ्चार, सवारी साधन ममित तथा इन्धन सलुबधा दफा ८ र ९ बमोर्िम िनुेछ 
। 

११. लेख, रर्ना पाररश्रलमकाः लेख रर्ना समाहवष्ट गरी पलत्रका प्रकाशन गने 
लनकायले लेख, रर्ना बापतको पाररश्रलमक, कभप्यटुर सेहटङ लडिाइलनङ र 
टाइहपङ, शदु्धाशदु्धी तथा सभपादक मण्डलका सदस्यिरुलाई पाररश्रलमक भिुानी 
गदाि देिाय अनसुारको मापदण्डका आधारमा रकम भिुानी गनुिपनेछाः 

क्र.सं. हववरर् दर 

१ लेख रर्ना पाररश्रलमक प्रलतलेख 

क) गाउँपाललका लभत्रका 
ख) गाउँपाललका बाहिरका 

 

रु. १,००० 

शे्रर्ी अनसुार रु. १५०० देर्ख 
३००० सभम (सभपादक 
मण्डलको लनर्ियानसुार) 

२ कभप्यटुर सेहटङ लडिाइलनङ र टाइप 
समेतका लालग प्रलत अंक 

१७०० 

 
३ सभपादक मण्डलका सदस्यिरुलाई 

प्रलत सदस्य प्रलत रर्ना सभपादन 
बापत (अधीकतम ५ िना) 

१५० 

 

१२. परीिा सञ् र्ालनाः गाउँपाललका र मातितका कायािलयिरु तथा हवद्यालयिरुमा 
ररि दरबर्न्दमा सेवा करारमा कमिर्ारी पदपूलति गदाि प्रश् नपत्र लनमािर्, मोडलेुसन, 
लनररिक, कभप्यटुर प्रहवहष्ट, केन्राध्यि र उत्तरपरु्स्तका परीिकको पाररश्रलमक 
तपलसल बमोर्िम िनुेछ । 

क्र.सं. हववरर् दर मात्रा सभपादन गने 
र्िभमेवारी 

१ प्रश् नपत्र लनमािर् वस्ततु 
र हवषयगत गरी १ सेट 

१८०० प्रलतसेट हवषय हवज्ञ 

२ प्रश् नपत्र मोडेरेसन २००० प्रलतसेट परीिा सलमलतले तोके 
अनसुार 

३ केन्राध्यि १००० प्रलतददन परीिा सलमलतले तोके 
अनसुार 

४ लनरीिक ९०० प्रलतददन परीिा सलमलतले तोके 
अनसुार 
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क्र.सं. हववरर् दर मात्रा सभपादन गने 
र्िभमेवारी 

५ वस्तगुत उत्तरपरु्स्तका २० प्रलतसेट परीिा सलमलतले तोके 
अनसुार 

६ हवषयगत उत्तरपरु्स्तका 
(रातो) 

३० प्रलतखण्ड हवषय हवज्ञ 

७ हवषयगत उत्तरपरु्स्तका 
समपरीिर् (िररयो) 

५ प्रलतखण्ड परीिा सलमलतले तोके 
अनसुार 

८ कोलडङ ५ प्रलतखण्ड परीिा सलमलतले तोके 
अनसुार 

९ लडकोलडङ ५ प्रलतखण्ड परीिा सलमलतले तोके 
अनसुार 

१० अंक प्रहवहि १००० प्रलतददन परीिा सलमलतले तोके 
अनसुार 

११ अन्तरवाताि १००० प्रलतददन अन्तरवाताि सलमलत 
१२ सियोगी ३०० प्रलतददन  
१३ बैठक भत्ता १००० प्रलतबैठक  
१४ कभप्यटुर प्रहवहष्ट १००० प्रलतददन  
१५ प्रश् नपत्र टाइहपङ्ग १००० प्रलतददन  
१६ खािा २०० प्रलतव्यर्ि  
   

१३. हफल्ड भत्तााः गाउँपाललका िेत्र लभत्र िनुे पूवािधार लनमािर् कायि गनि गराउन 
लनयलमत रुपमा कायािलय समय बािेक लबिान बेलकुा तथा सावििलनक लबदाको 
ददन समेत खटाउन ु पने प्रालबलधक कमिर्ारीिरुलाई तपलसल बमोर्िम मालसक 
हफल्ड भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । 

क्र.सं. पद मालसक हफल्ड भत्ता दर रु. मा 
१ इर्ञ् िलनयर १०००० 
२ सब-इर्ञ् िलनयर ७००० 
३ अलसषे्टण्ट सब इर्ञ् िलनयर र 

अलमन 
७००० 
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१४. छानलबन टोली र अनगुमनको मापदण्डाः कुनै योिना वा हवशेष कायिले गदठत 
छानहवन टोली र अनगुमन टोलीको भत्ता लनभन बमोर्िम िनुेछाः 

(क) छानलबन टोलीको िकमा प्रलत ददन लनिले खाइपाइ आएको एकददनको 
भ्रमर् भत्ता बराबरको रकम 

(ख) अनगुमन टोलीको िकमा प्रलत ददन रु. १००० 

(ग) मालथ लेर्खएको बमोर्िम खर्ि लनकासाको लालग प्रलतवेदन पेश गनुिपनेछ । 
साथै, उि कायिमा खहटन ददएको कायािदेश समेत संलग्न गनुिपनेछ । 

१५. हवहवधाः (१) o;dfb08nfO{ ufpF sfo{kflnsfn] cfjZos 

;+zf]wg ug{ ;Sg] 5 .  

(२) o; sfo{ljlwsf] ;DaGwdf s'g} b'ljwf, cGof}ntf jf 

c:ki6tf ePdf ;f] ;DaGwdf :ki6 ug]{ / afwf c8\sfp 

km'sfpg] clwsf/ ufpF sfo{kflnsfdf lglxt /xg] 5 . 

 

 

cf1fn], 

hLjg axfb'/ cfn] du/ 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


