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प�र�छे द ७
खच�को मापद�डस�ब�धी �नण�य तथा काय��व�ध
७.१

खच�को मापद�ड
आ�थ�क काय��व�ध �नयमावल�, २०६४ र �मण खच� �नयमावल�, २०६४ तथा �च�लत अ�य ऐन �नयममा खच�को �नि�त
मापद�ड नतो�कएको अव�था भएमा �य�तो मापद�ड तोक� �दन स�बि�धत �नकायबाट लेखी आएकोमा �य�ता �वषयमा अथ�
म��ालयले मापद�ड तो�कसकेको भए सोह� आधारमा खच� गन� �वीकृ�त �दनु पद�छ। मापद�ड नतो�कएको नयाँ �वषय भए
यस म��ालयको बजेट तथा काय��म महाशाखाका सबै से�टरका अ�धकृतह� बसी काय��म स�प� गन� र �यसबाट
भ�व�यमा पन� स�ने आ�थ�क दा�य�व र �भाव समेतलाई �बचार गर� खच�को मापद�ड बनाई �वीकृत गराउनु पद�छ र सोलाई
��येक वष� बजेट काय��व�धमा समावेश गनु� पद�छ।
यस अिघ खच� गन� �वषयमा अथ� म��ालय तथा स�व� �नकायको �व�भ� �म�तको �नण�यबाट तय भएको मापद�ड दे हायमा
उ�लेख ग�रएको छ :
७.१.१ बैठक भ�ाको मापद�ड : अथ� म��ालयको �नण�यानुसार बैठक भ�ा �दने आधारह� �न�नानुसार छन्:
१.

�प� �वषयव�तु र काय�योजना बेगर बैठक ब�न पाइने छै न।

२.

बैठक काया�लय समय बा�हर हुनपु न�।

३.

एउटै �नकाय र अ�तग�तका पदा�धकार�/कम�चार� मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन�।

4.

कानूनअनुसार गठन भएका स�म�तह�को बैठकह�को ला�ग मा� भ�ा �दान गन�।

5.

कुनै आयोजना �वशेषमा म��ालयका सिचव वा �वभागीय �मुखको अ�य�तामा गठन हुने �नद� शन स�म�तमा
भ�ा न�दने।

6.

बैठकमा आमि��त सद�यका �पमा थप �यि�ह� रा� पाइने छै न तर �वशेष� सेवा आव�यक परे को
अव�थामा ब��मा ३ जनास�म मा� आमि��त सद�यस�मलाई भ�ा �दान गन� स�कनेछ।

७.१.२ बैठक भ�ा : मा�थ ७.१.१ बमोिजम बैठक भ�ा म��ी�तरले अ�य�ता गन� बैठकका पदा�धकार�लाई ��त बैठक
�. 2500।- का दरले �दान गनुप
� न� छ। सं वैधा�नक पदा�धकार� वा रा.प.�विश� �े णीले अ�य�ता गन� बैठकका
पदा�धकार�लाई ��त बैठक �. 2000।- का दरले र अ�य पदा�धकार� / �यि�ह�ले अ�य�ता गन� बैठकका
पदा�धकार�लाई ��त बैठक �. 15००।- का दरले �दान गनुप
� न� छ।
7.1.3 अथ� म��ालयबाट �व�भ� �म�तमा �वकास स�म�त ऐन, 2013 अ�तग�त ग�ठत �वकास स�म�तह�का सद�यह�लाई
��त बैठक भ�ा बापत यसअिघ ज�तसुकै रकम �दान गन� �नण�य भएको भएताप�न अव उ�ा�त य�ता सद�यह�लाई
�दान ग�रने ��त बैठकको भ�ा दर �. २०00।- हुनेछ।
७.१.4 खाजा/खाना खच� र �ो�साहान भ�ा: खाजा, खाना खच�का स�ब�धमा स�बि�धत म��ालयह�बाट �नण�य भई आएप�छ
�चलनमा रहेका �वीकृत मापद�ड (न�स�)को आधारमा �िच�य हेर� अथ� म��ालयले य�तो �वीकृ�त �दन स�नेछ।
दे हायबमोिजमको काय� ���या पूरा हुने अव�थामा मा� खाजा/खाना उपल�ध गराइनेछः
१. अ�त�र� समयमा ग�रने काम र सोबाट �ा� हुने न�तजा लेखा उ�रदायी अ�धकृतबाट �मािणत गराइएको
हुनपु न�छ।
२. �नय�मत काम बाहेक �वशेष कामको ला�ग दै �नक २ घ�टा भ�दा ब�� अ�त�र� समय काम गन� कम�चार�लाई
खाजा/खाना खच� वापत �.२५०।- �दने स�कनेछ।
3. साव�ज�नक �वदाको �दन काम गरे वापत खाजा/खाना खच�को ला�ग �.500।- उपल�ध गराइनेछ।
४. प�रवहन खच� वापत कुनै रकम उपल�ध गराइने छै न।
5. �ो�साहन भ�ा �णाल� लागु भएका �नकाय तथा काया�लयलाई ��येक आ�थ�क वष�मा तो�कएको अव�धका
ला�ग ल�यस�हतको प�रसूचक तयार गर� अथ� म��ालयको सहम�त प�ात मि��प�रष�बाट �वीकृत भएप�छ
मा� काय� स�पादनमा आध�रत �ो�साहन भ�ा �दन स�कनेछ।
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6. �ो�साहन भ�ा लागु भएका �नकाय/काया�लयह�मा खाजा/खाना खच� वापत कुनै प�न �कारको रकम उपल�ध
गराइने छै न।
७.१.5 आयोजना अव�धभर �थायी �नयुि� भएका अ�थायी कम�चार�को सु�वधा: अ�थायी कम�चार�लाई सु�वधा �दने �वषयमा
अथ� म��ालयको �म�त २०६०।७।२८ को प�रप�बमोिजम आयोजना अव�धभर �थायी �नयुि� भएका अ�थायी
कम�चार�लाई दे हायअनुसारका सु�वधा उपल�ध गराउनेक)

उपदान तफ� :
पाँच वष�स�म काम गरे कालाई न�दने।
पाँच वष�देिख दश वष�स�म काम गरे कालाई ��येक वष�का �न�म� आिखर� आधा म�हनाको तलव
बराबरको रकम �दने।
दश वष�देिख प�� वष�स�म काम गरे कालाई ��येक वष�का �न�म� आिखर� एक म�हनाको तलव
बराबरको रकम �दने।
प�� वष� भ�दा बढ� ज�तसुकै वष� भए प�न ��येक वष�का ला�ग आिखर� डेढ म�हनाको तलव बराबरको
रकम �दने।

ख)

औषधी उपचार तफ� : �नजामती सेवा ऐन तथा �नयमावल�मा �यव�था भए ज�तै २०

(बीस) वष� नोकर�

अव�धलाई पूरा अव�ध मानी जे ज�त अव�ध काम गरे को हो, सोलाई दामासाह�को दरले हुन आउने औषधी
उपचार �लन बाँक� रकम �दने।
७.१.6 अ�थायी कम�चार�को सु�वधा : २०६० असोज ८ गते अिघ नेपाल सरकारका काया�लय वा आयोजनामा लगातार

वा पटक पटक �नयुि� पाई अ�वि�छ� �पमा काय�रत अ�थायी कम�चार�लाई अवकाश हुँदा का अव�थामा
मि��प�रष�को �म�त २०६१।३।१० मा भएको �न��यबमोिजम दे हायको आधारमा दे हायअनुसारको सु�वधा �दने

:
(क)

सु�वधा उपल�ध गराउने आधारह�

:

१. अ�वि�छ� �पमा अ�थायी काय�रत रहे कालाई मा� यस �योजनको ला�ग सु�वधा �दने। बीचमा नोकर�
टु टेको भएमा सु�वधा �दने �योजनाथ� �य�तो नोकर� जो�न नपाइने।
२. २०६० असोज ८ गते प�छ आयोजना अव�धभर वा अ�य कुनै �योजनका ला�ग अ�थायी कम�चार�
�नयुि� गदा� यस �न��यमा उि�लिखत सु�वधा भ�दा बढ� नपाउने गर� �नयुि� प� वा करार प�मा
�प� उ�लेख गरे को हुनपु न�छ। �नयुि� प� वा करार प�मा कुनै सु�वधा उ�लेख नगरे कोमा य�तो
सु�वधा �दइने छै न।
(ख) उपल�ध गराउँ ने सु�वधा :
१.

उपदान तफ� :
(क)

५ वष� भ�दा कम अव�ध काम गरे कोलाई न�दने।

ख)

५ वष� दे िख १० वष�स�म काम गरे कोलाई ��येक वष�का �न�म� आिखर� आधा म�हनाको

(ग)

१० वष� भ�दा बढ� १५ वष�स�म काम गरे कोलाई ��त वष�का �न�म� आिखर� १ म�हनाको

तलब बराबरको रकम �दने।
तलब बराबरको रकम �दने।
(घ)

१५ वष� भ�दा बढ� ज�तसुकै अव�ध भए प�न ��येक वष�का ला�ग आिखर� डेढ म�हनाको
तलब बराबरको रकम �दने।

२.

औषधी उपचार तफ�: �नजामती सेवा ऐन र �नयमावल�मा �यव�था भए ज�तै २० वष� नोकर�
अव�धलाई पूरा अव�ध मानी जे ज�त अव�ध काम गरे का हुन सो लाई दामासाह�को दरले हुन आउने
औषधी उपचार �लन बाँक� रकम भ ु�ानी गन�।

७.१.7

अ�थायी कम�चार�ले सु�वधा नपाउने अव�था: मा�थ �कर� ७.१.५ बमोिजमको सु�वधा �म�त २०६०।६।८

स�म वहाल रहे का वा सो �म�तप�छ अवकाश पाउने कम�चार�ह�ले मा� पाउने हुँदा सो �म�त भ�दा प�हले नै
अवकाश पाएका कम�चार�ह�ले सो सु�वधा पाउन स�ने छै नन्।
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७.१.8

अ�थायी कम�चार�को सि�त �वदाको रकम भ ु�ानी �दने स�ब�धमा: नेपाल सरकारको काया�लय वा आयोजनामा
�म�त २०६०।६।८ अिघ लगातार वा पटक पटक �नयुि� पाई अ�वि�छ� �पमा काय�रत अ�थायी

कम�चार�ह�लाई अवकाश हुँदाका बखत सि�त रहेको घर �वदा र �बरामी �वदा वापतको रकम य�कन गर�
भ ु�ानी �दने। (�म�त २०६३।८।११ को मि��प�रष�को �नण�य)।
७.१.9 स�लाहकार वा अ�य पदा�धकार�ह�को पा�र��मक र अ�य सु�वधा बारे (�म�त २०६३।११।४ को मि��प�रष�को
�नण�यबमोिजम):
क) पा�र��मक: पा�र��मकको हकमा रा�यम��ी सरह र सहायक म��ी सरह हुने गर� �नयुि� पाएका
पदा�धकार�ह�लाई सोह� सरह पा�र��मक �दान गन�।
ख)
ग)

टे �लफोन सु�वधा: टे �लफोन सु�वधा वापत मा�सक � दुई हजारमा नब�ने गर� �वलबमोिजमको खच�।
सवार� साधन तथा इ�धन सु�वधा: खपतको आधारमा अ�धकतम १०० �लटरस�मको इ�धन सु�वधास�हतको
सवार� साधन स�बि�धत म��ालयले आ�नै मौजुदा �व�नयोजनबाट �यवि�थत गन�।

घ)

दै �नक �मण भ�ा: म��ीह�को पा�र��मक र सु�वधास�ब�धी ऐन, २०४९ को प�र�छे द ३ को दफा ७, ८,
९, १० र ११ बमोिजम �नजह�लाई दै �नक �मण भ�ा �दान गन�।

ङ)

सु�वधा पाउने अव�ध: सपथ �हण गरे को �दनदे िख अवकाश पाएको �म�तले ७ �दनस�म।

च)

�नजी सिचवालय र कम�चार� सु�वधा लगायत यस बाहेकको अ�य कुनै प�न सु�वधा �दान नगन�।

७.१.10 औषधी उपचार थप आ�थ�क सहायता: �नजामती, नेपाल� सेना, नेपाल �हर�का र सश� �हर� वल नेपालका सेवारत
कम�चार�ह�लाई �नयमबमोिजम �दइने औषधी उपचार वापत थप आ�थ�क सहायताका स�ब�धमा स�बि�धत
�नयमावल�बमोिजमको स�म�तको �सफा�रसमा अ�धकतम सीमा�भ� रहेर �वलबमोिजमको रकम एकप�ट थप
आ�थ�क सहायता �दइनेछ। य�तो थप आ�थ�क सहायता उपभोग गरे प�छ प�न उपचार खच� नपुग भएको अव�थामा
पुनः एकप�ट तो�कएको सीमास�मको रकम थप आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउन मि��प�रष�मा ��ताव पेश
गन� सहम�त �दन स�कनेछ। औष�ध उपचार खच� बापतको रकम माग गदा� फाराम नं. ४ सं ल�न गर� माग गनु�
पन�छ।
७.१.१1 औषधी उपचार रकम माग गन� स�ब�धमा
कुनै प�न �नजामती कम�चार�लाई सरकार� कामको �सल�सलामा �वरामी पर� वा चोटपटक आ�द ला�न गई उपचार
गराउँ दा भएको खच� �नजामती सेवा �नयमावल�, २०५० को �नयम ९७ वमोिजमको सु�वधा माग दावी गदा�
अ�पताल भना� भएको तीन म�हना�भ� माग दाबी गर� स�नुपन�छ।
७.१.१2 सरकार� कामको �सल�सलामा चोटपटक ला�न गई उपचार गराए वापत पाउने औषधी उपचार खच� माँग गदा�
पेश गनुप
� न� कागजातह�
(क)

सरकार� कामको ला�ग खटाएको �माण वा �मण आदे श।

(ख)

सज��मन मुच ु�का वा �हर� ��तवेदन।

(ग)

उपचार गराइएको अ�पतालको कागजात वा �बल।

(घ)

उपचार गनु� पन� �नजामती कम�चार� काय�रत �नकायको �सफा�रस।

(ङ)

�नजामती सेवा �नयमावल�, २०५० को �नयम १०० बमोिजमको स�म�तको �सफा�रस।

७.१.१3 वैदेिशक ऋणबाट ता�लममा नपठाउने: वैदेिशक ऋणबाट खच� �यहोन� गर� वैदेिशक ता�लम, अवलोकन �मण,
गो�ी, से�मनार लगाएतका काय�मा खच� गन� सहम�त �दइने छै न।
७.१.१4 वैदेिशक ता�लम/अ�ययन काय��म स�ब�धमा: नेपाल सरकारको दा�य�व पन� गर� वैदेिशक ता�लम/अ�ययन,
सभा, से�मनार तथा �वदे श �मण एवं आ�थ�क सहायता आ�द �वषयमा मि��प�रष�मा ��ताव पेश गदा� अथ�
म��ालयको सहम�त �लएर मा� कारवाह� बढाउने �यव�थालाई कडाइका साथ लागु गन�। साथै, �वदे शी रा�
तथा आयोजक सं �थाले खच� �यहोन� गर� मनोनयन भई वैदेिशक ता�लम/अ�ययन काय��ममा भाग �लन जाने
कम�चार�का हकमा नेपाल सरकारको तफ�बाट कुनै प�न खच� गन� सहम�त �दइने छै न। नेपाल सरकारको दा�य�व
पन� गर� वैदेिशक ता�लम/अ�ययन, सभा, से�मनार तथा �वदे श �मणमा बढ�मा ५ जनालाई मा� पठाउने गर�
सहम�त �दान ग�रने छ। बैदेिशक �मणको सहम�त माग गदा� फाराम नं. ६ सं ल�न गर� पठाउनु पन�छ।
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२

से�मनार,

स�मेलन,

काय�शालाको

�ट�पणीकता� पा�र��मक (��त काय�प�)

गो�ी,

– �वचन/काय�प� वापत

ख) आ�त�रक ��तुतकता�

– �वचन वापत

– काय�प� वापत

क) बा�हर� ��तुतकता�

सहायक�तर

– �वचन/काय�प� वापत

ख) आ�त�रक ��तुतकता�

– �वचन वापत

– काय�प� वापत

क) बा�हर� ��तुतकता�

काय�प�को

jj

1100।–

1400।–

900।–

1000।–

1000।–

900।–

2000।–

2000।–

1600।–

400।–

800।–

700।–

1400।–

1400।–

700।–

1400।–

1400।–
2000।–

1400।–

2000।–

2000।–

�नकाय

���ैका

एउटा काय�प�मा दुई जना ��दा ब�� �ट�पणीकता� रा� �म�दै न।

स�बि�धत

पदा�धकार�/�यि� सि��नुपद�छ।

अ�धकृत�तर

��ाले

आ�त�रक

काय�प� ��तुतकता� पा�र��मक (��त स�)

��तुतकता�

काय�प� कि�तमा १५०० श�दको हुन ु पन� छ।(पारदश�क पाना

�प�ीकरण/कै�फयत

वा ��तुतीकरण �टपोटको फोटोकपी काय�प�मा मा�य हुने छै न)।

गाउँ �तर

नेपाल सरकार अ�तग�तका ता�लम के��/��त�ानह��ारा

१

नगर�तर

�े�ीय�तर

दर
िज�ला/

के���य/

स�ालन ग�रने ता�लम गो�ी, से�मनार, स�मेलन, काय�शालाको

�योजन/ �ववरण

�स.नं.

दे िख बाहे कका �व�यह� र उि�लिखत दर��दा अ�धक दरमा खच� गनु� परे मा अथ� म��ालयको पूव � �वीकृ�त �लएर मा� गनु� पन�छ।

� न� ता�लम, गो�ी, से�मनार लगायतका खच�को मापद�� तल �द�एको छ। सो मापद��लाई आधार �लई खच� गनु� पन�छ। सो
अथ� म��ालयको �व��� �म�तका �नण�यानुसार खच� गनुप

७.१.१5 सबै �कारका ता�लम, गो�ी, से�मनार, काय�शाला स�ालनस�ब�धी खच�को मापद�� तथा एवं �मण खच�:

89

३

क�ा स�ालन वापत

�लनुपन�)

सहायक ��श�क (��त�दन �यूनतम २ क�ा

�लनुपन�)

मु�य ��श�क (��त�दन �यूनतम २ क�ा

काय��म स�ालन गन� काया�लयको कम��ार�को प�रवारको

पाउनेछ।

वापतको पा�र��मक नपाउने तर काय�प� वापतको रकम

काया�लयको �ोत �य�� भएको �व��ामा क�ा �लए

स�ब��धत काया�लयले स�ालन गरे को ता�लममा सोह�

–सहायक ��श�क (मा�सक �यूनतम ६० क�ा �लनुपन�)
7000।–

7000।–

14000।–

jk

10000।–

10000।–

20000।–

आव�यक हुने

ता�लममा

ता�लम स��नुपद�छ।

न�या�ने ४ कोस भ�दा ब�� भई) आवासको �यव��ा गनुप
� न�

सा�वकको बसोबास ��लबाट दै �नक ओहोर–दोहोर गन�

स�ालन ग�रने भए ताप�न सहभागीको (आ�नो घर वा

�ज�ला�तर�य ता�लम भ�ाले सदरमुकाम वा ��य� जहाँ

छाँया��त काय�प� हुँदैन।

�योजनका ला�ग तयार पा�रएको �� �य�तै साम�ीको

पारदश�क पाना, ��तुतीकरण �टपोट वा ��तुतीकरणको

काय�प� भ�ाले क��तमा ७५० श�दको �व�ध स��नुपद�छ,

हुनपु द�छ।

एउटा क�ाको �व�ध क��तमा १ घ�टा ३० �मनेट

�ोत �य���ारा क�ागत �पमा स�ालन गराउन स�क�छ।

आव�यक भए ज�मा क�ाको २० ��तशतस�म ��त�र�

आव�धक �पमा �ोत �य��को �यव��ा गरे प�छ प�न

(Subject matter spacialists)

�नकटतम �य�� �ोत �य�� हुन ु नहुने।

4५०।

700।–

��धकतम सीमा�भ� �तनको पा�र��मक तो�नुपद�छ।

आधारमा ��ानीय ��लनसमेतको �व�ार गर� उ��ल�खत

एकजना सहायक) रा�ुपद�छ र सीप�तर (Skill Level) का

दुईजना (आव�यकतानुसार दुवै मु�य वा एकजना मु�य र

�ामीण पशु�वा��य काय�कता� ता�लमज�ता �व�भ� �व�य �व�

500।–

700।–

700।–

–मु�य ��श�क (मा�सक �यूनतम ६० क�ा �लनुपन�)

1000।–

1400।–

700।–

700।–

मा�सक)

(बा�हर� �ोत �य��को हकमा ३० काय� �दन भ�दाब��

ग) आव�धक �यव��ामा

–

(बा�हर� �ोत �य��को हकमा ३० काय� �दनस�म ��त�दन)

ख) आव�धक �यव��ामा

350।–

आव�धक �पमा �ोत �य��को �यव��ा गदा� एउटा ता�लममा

350।–

ता�लममा आव�धक �पमा �ोत �य��को �यव��ा गनु� पद�छ।

काय�प�/ Handsout वापत
1000।–

७ काय� �दनस�मको ता�लम क�ागत �पमा र सो भ�दा ब��को

सीप �वकास ता�लम

क) क�ागत �यव��मा (��तक�ा)
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६

५

४

ज�ता

समारोह

उ�घाटन, समापन

खाजा/

– ��श�ण काय�का ला�ग (��त काय��म)

ख) सीप �वकास तथा ��य ता�लम काय��मका ला�ग

१००।–
२५००।–

१००।–
२५००।–

१०००।–

पाना, काय�प�को छाया��त, मेटाकाड�, मा��क� टे प ��या�द।

– सहभागीका ला�ग ��त सहभागी

��श�ण काय�को मसल�द ��तग�त बोड�माक�र, पारदश�क
५०।–

200।–

सं योजक, �ोत �य��, ��तवेदक र सहयोगी कम�चार�लाई समेत

ता�लम स��नुपद�छ।

न�या�ने ४ कोष भ�दा ब�� भई) आवासको �यव�था गनुप
� न�

सा�वकको बसोबास �थलबाट दै �नक ओहोर–दोहोर गन�

स�ालन ग�रने भए ताप�न सहभागीको (आ�नो घर वा

�ज�ला�तर�य ता�लम भ�ाले सदरमुकाम वा ��य� जहाँ

पाउनेछ।

वापतको पा�र��मक नपाउने तर काय�प� वापतको रकम

काया�लयको �ोत �य�� भएको �व�थामा क�ा �लए

स�ब���त काया�लयले स�ालन गरे को ता�लममा सोह�

छाँया��त काय�प� हुँदैन।

�योजनका ला�ग तयार पा�रएको �� �य�तै साम�ीको

पारदश�क पाना, ��तुतीकरण �टपोट वा ��तुतीकरणको

मसल�द

kl

200।–

600।–

700।–

1000।–

200।–

700।–

8००।–

1200।–

400।–

600।–

क) गो�ी, से�मनार, स�मेलन, काय�शालाका ला�ग

�मा�णत हुन ु पन�छ।

स�कनेछ। तर �व�श� �य��ह�को उप��थ�त भएको

खच� बापत ब��मा एकमु� �. 2000।- स�म खच� गन�

ग�रएको �व�थामा य�ता सबै �य��ह�को खाजा, खाना

�व�भ� �व�श� �य��ह�लाई य�ता समारोहमा आम��ण

(��त �य�� ��त �दन)

सहभागीको खाजा

आव�ता

गो�ी, से�मनार, स�मेलन, काय�शाला, ता�लम, ��ययन

–क�ा स�चालन वापत

–काय�प�/Handsout वापत

ख) सहायक�तर/��य ता�लम

–क�ा स�ालन वापत

1000।–

1000।–

8००।–

क) ���कृत�तरको ता�लम
1200।–

हुनपु द�छ।
काय�प� भ�ाले क��तमा ७५० श�दको �व�� स��नुपद�छ,

�कारका ता�लमका �ोत �य��/ ��श�कको पा�र��मक

–काय�प� /Handsout वापत

एउटा क�ाको �व�� क��तमा १ घ�टा ३० �मनेट

ता�लम के��ह� बाहेक ��य �नकायबाट स�ा�लत सबै
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११

१०

९

8

७

– ����ण काय�का ला�ग (७ काय� �दन स�म ��त काय��म)

सु�व�ा

(ता�लम

उपकरणको भाडा)

ता�लम

क�

तथा

भाडामा

�लनुपन�
दर

�च�लत बजार

kc

दर

�च�लत

बजार

भाडा दर

उपल�� गराउने ।

दर

अनुसारको भाडा

अनुसारको

दै �नक �मण भ�ा नपाएको ख�डमा खाजा खाना खच�

बजार

२०००।–

२५००।–
�च�लत

१५००।–

�च�लत बजार

१०००।–

२०००।–

75।-

१5०।–

20०।–

४००।–

४०।–

२५००।–

२०००।–

१५००।–

१५००।–

75।-

५०।–
७५।–

����ाथ� आवास खच�

–३० काय� �दन भ�दा ब�� ��त काय��म

–३० काय� �दनस�म ��त काय��म

–७ काय� �दनस�म ��त काय��म

�व�व� (�माण प�, पानी, सरसफाई, तुल ��या�दका ला�ग)

१५ �दनप�छ ��त�दन

१5०।–

25०।–

15 �दनप�छ ��त�दन

सहयोगी भ�ा (अ��कतम १५ काय� �दनस�म ��त�दन)

5००।–

४०।–

३०००।–

सं योजक भ�ा (अ��कतम १५ काय� �दनस�म ��त�दन)

सहभागी)

– सहभागीका ला�ग (ज�तसुकै काय� �दन भएप�न ��त

ग) अ�ययन/अवलोकन, अ�ययन आव�ताका ला�ग

काय��म)

– ����ण काय�का ला�ग (३० काय� �दन भ�दा ब�� ��त
२५००।–

२०००।–

– सहभागीका ला�ग (७ काय� �दन भ�दा ब�� ��त सहभागी)

– ����ण काय�का ला�ग (३० काय� �दन स�म ��त काय��म)

५०।–
१००।–

– सहभागीका ला�ग (७ काय� �दनस�म ��त सहभागी)

५०।–

दर

�च�लत बजार

भाडा दर

बजारअनुसारको

�च�लत

१०००।–

७५०।–

५००।–

75।-

150।–

१5०।–

3००।–

३०।–

२०००।–

१५००।–

१०००।–

६०।–

काय��ममा

एक

जना

सं योजकलाई

काय��मको

नपाईने।

होटल वा सोह� �योजनलाई घरभाडामा �लई खच� ले�

छा�ावास �योग गन� स�कने तर अ�पकाल�न ता�लमका ला�ग

�नकायको छा�ावास भएमा �य�तो �नकायले तोकेको दरमा

ता�लम आयोजना हुने �थलमा कुनै सरकार� वा गैर सरकार�

पाउने छै न।

सं योजकको काम सहयोगीले गरे बापत सं योजकले पाउने भ�ा

सं योजक ता�लम अव��मा �वदा वसेमा भ�ा नपाउने र

स�कनेछ।

��तवेदन बु�ाएप�छ र दुई जनास�म सहयोगी लाई भ�ा �दन

एक
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१५

स�कनेछ।

हु�छ सो मा नबढाई �थलगत �ा�व�धक परामश� खच� गन�

३००० वा ��तीय तहको दरअनुसार हुने रकममा जुन कम

��त ता�लम ज�त पटक परामश� ग�रए प�न अ�धकतम �.

पा�र��मक �दन �म�दै न।

हुनपु द�छ र एक �दनमा एक भ�दा बढ� पुनरअ�यास क�ाको

एक �दनको पा�र��मक �दइनेछ। समूहमा क��तमा तीनजना

पुनरअ�यास क�ामा एक �थानमा ज�तसुकै समूह भए प�न

घ) खाजा

ग) खाना, ब�न(वास खच�)

ख) पा�र��मक ता�लमको ला�ग (एकमु�)

– एक �दन भ�दा बढ�को काय��म भए अ�त�र� थप

– एक �दनको काय��ममा

५००।–
१०००।–
दै .�
�नयमानुसार
200।–

५००।–
१०००।–
दै .�
�नयमानुसार
200।–

kd

१०००।–

१०००।–

200।–

�नयमानुसार

दै .�

१०००।–

५००।–

पाइने छै न।

अ�त�र� पा�र��मक र खाजा/खाना खच� दोहोरो सु�वधा

साथै ता�लम सं योजक र ��तवेदक एकै �य�� भएमा

ु द
पद�छ। ��त काय��म �.३०००।– भ�दा बढ� हुनह
ु ै न।
१०००।–

३००।–

��तवेदकको पा�र��मक ��तवेदन बु�ाएप�छ मा� �दनु

३००।–

क) पा�र��मक (स�मेलन, गो�ी र काय�शाला)

५००।–

उ��ल�खत ��तीय तहको स��नुपद�छ।

��तवेदकको पा�र��मक

ख) अ�य

��तीय तहको

��तीय तहको भ�ाले �मण खच� �नयमावल�, २०६४ मा

�नयमानुसार

�नयमानुसार
��तीय तहको

�नयमानुसार

क) नेपाल सरकारको कम�चार�
��तीय तहको

स��नुपद�छ।

नभएकोमा व�तुगत टे वा �दन �म�दै न।

�वीकृत काय��ममा व�तुगत टे वा �दान गन� गर� �� �यव�था

आ�द।

�वा��य पर��ण �कटज�ता चीजव�तु, साधन वा उपकरण

ब�तु स��नुपद�छ। ज�तै बा�ाको माउ, म�र�को घार, पशु

उपयोग काय�मा अ�भ�े�रत गन� सहायता �व�प �दान ग�रने

तथा आवास खच�

व�तुगत टे वा भ�ाले ता�लमका सहभागीलाई नव �ा� सीप

�नयमानुसार भ�ाले �मण खच� �नयमावल�, २०६४ अनुसार

3०००।–

दर

�च�लत बजार

�थलगत �ा�व�धक परामश�दाताको दै �नक भ�ा र �मण

बजार

3०००।–

दर

�च�लत

१४

दर

व�तुगत टे वा

�च�लत बजार

ता�लम सामा�ी (क�चा पदाथ�, नमूना, इ�धन, पोकाव�द�का

सामान, ख�रद गनु� पन� साना�तना औजार आ�द)

१३

१२

सहभा�गता भ�ा
��श�ाथ� छनौट गर� वा नगर� स�ालन ग�रएको जुनसुकै �कारको ता�लम, गो�ीको सहभागीह�लाई सहभागी भ�ा



उपल�ध नगराउने भनी सूचना गनु� पन�छ।
तर, ता�लम, गो�ी, काय�शालाको सहभागीलाई सहभागी भ�ा �दने गर� काय��ममै सहभागीह�लाई सहभागी भ�ा वा
सहभागीको �मण खच� वा दुवै �दने गर� �वीकृत भएको काय��मका सहभागीह�लाई �न�न अनुसारको सहभागी भ�ा
र सहभागी �मण खच� उपल�ध गराउन स�कनेछ :
�.सं

�योजन

दर रकम (�.)

.
१

�ज�ला बा�हर
दै �नक खाने ब�ने खच� वापत

700।-

�प�ीकरण

�ज�ला�भ�
700।- 

वा अ�य� जहाँ स�ालन ग�रने भए

(२१ काय� �दनस�मको ता�लम)
२१

काय�

�दनभ�दा

ब��को

8400।-

8400।-

400।-

400।-

ताप�न सहभागीको (आ�नो घर वा
सा�वकको बसोबास �थलबाट दै �नक

ता�लम भए खाने ब�ने खच� वापत

ओहोर दोहोर गन� न�याइने ४ कोस

मा�सक
काय��मको

�ज�ला�तर�य ता�लम भ�ाले सदरमुकाम

तफ�बाट

भ�दा ब�� भई) आवासको �यव�था
गनुप
� न� ता�लम स��नुपद�छु।

छा�ावासको �यव�था भएकोमा
दै �नक खाना खच�



छा�ावासको �यव�था भएकोमा

6400।-

6400।-

प�न थप ग�र पाउने।

१ म�हना भ�दा ब�� अव�धको
भए खाना खच� वापत मा�सक



काय��मको तफ�बाट खाजा तथा

दै �नक �मण

खानाको �यव�था भएको तर

भ�ाको

आवासको �यव�था नभएकोमा

२५%

एकाइस �दन भ�दा ब�� �दनको भएमा
मा�सकको दामासाह�ले हुने रकम �दनको
ता�लम अव�धका ला�ग सहभागी भ�ा
पाएकोमा दै �नक भ�ा वा आवास खच�
नपाउने।



काय��ममा सहभागी हुने �य��ले अ�य
�नकायबाट दै .�. भ�ा पाउने भएमा
सहभागी भ�ा नपाउने।



सात काय� �दनस�मको ता�लम �वदाको
�दनमा प�न लगातार स�ालन गनुप
� न�।

दै �नक �मण भ�ा पाउने गर� �ज�ला बा�हरबाट काय��ममा बोलावट भई सहभागी हुनेह�लाई सहभा�गता भ�ा �दन �म�दै न।
सहभागीको �मण खच�
सहभागीको आते जाते खच�को स�ब�धमा साव�ज�नक यातायात च�ने �थानमा (बस) वापतको �यूनतम भाडा पाउने।
साव�ज�नक यातायात नच�ने �थानमा आतेजाते गर� दुई �दनस�मको ला�ग एकमु� �.२००।— र सो भ�दा ब�� ज�तसुकै
�दन भए प�न �.5००।— एकमु� पाउनेछ।
७.१.१६ ई�धन सु�वधा
सवार� साधन सु�वधा पाउने दे हायका पदा�धकार�ह�ले दे हायअनुसारको इ�धन सु�वधा पाउने गर� मापद�ड तय
ग�रएको छ:
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सवार� सु�वधा पाउनेको ला�ग ई�धन खच�

(क)

सु�वधा पाउने पदा�धकार�
म��ी/सं वैधा�नक पदा�धकार�

मा�सक पे�ोल/��जल

�ैमा�सक मो�वल र �े क

(�लटरमा)

आयल (�लटरमा)

�च�लत कानूनबमोिजम

सिचव/�विश� �े णी

100

5

70

5

सह-सिचव
(ख)

के���य �तरका काया�लय �योजनका सवार� साधन
दरव�द� सं �या

पुलमा सवार�

��जल मा�सक

पे�ोल

मो�वल र �े क

साधन रा�

�ल.

मा�सक

आयल �ल. ��त

�ल.

३ म�हना

पाइने
सु�वधा पाउने पदा�धकार� बाहेक
३०

जना

कम�चार�

1

100

75

5

1

100

75

5

1

100

75

5

दरव�द�

भएकोमा
थप ५० मा
�यसप�छको

थप

��त

१००

दरब�द�का ला�ग
(ग)

��त मोटरसाइकल मा�सक 10 �लटर पे�ोल।

७.१.१७ लेख रचना पा�र��मक
लेख रचना समा�व� गर� प��का �काशन गन� �नकायले लेख रचना वापतको पा�र��मक, क��यूटर से�ट�,
��जाइ�न� र टाइ�प�, शु�ाशु�ी तथा स�पादक म��लका सद�यह�लाई पा�र��मक भ ु�ानी गदा� दे हायअनुसारको
मापद��का आधारमा रकम भ ु�ानी गनुप
� न�छ :
�स.नं.

�ववरण

दर

१.

लेखकलाई पा�र��मक ��त लेख

���यमा �दईएको �े णी अनुसार �. २000।- दे िख
4500।- स�म (स�पादक म��लको �नण�यानुसार)

२.

क��यूटर से�ट�, ��जाइ�न� र टाइप समेतका

1500।-

ला�ग ��त अंक
३.

स�पादक म��लका सद�यह�लाई ��त सद�य
��त रचना स�पादन वापत

100।-

(अ�धकतम ५

जना)
���य :


अनुस�धानमूलक, �वचारमूलक, �व�े�णा�मक र म��लक लेख तथा रचनालाई “क” �े णीमा राखी �.4500।-



त�यमूलक, �वचारमूलक, �व�े�णा�मक र म��लक लेख तथा रचनालाई “ख” �े णीमा राखी �.3500।-



�ववरणा�मक र म��लक लेख रचनालाई “ग” �े णीमा राखी �.2000।-

94
kf

