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खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी लनणचय तथा कायचविलध-२०७८ 
 

 

कृष्णनगर नगरपाललका अन्तगचत लनकायहरुको खर्चको 
मापदण्ड, ताललम, गोष्ठी, प्रशिक्षण, अन्तरविया, परामिचदाताको छनोट, 
कायचिम संर्ालन, खाजा खाना तथा पररिहन खर्च, सिारी ममचत, इन्धन 
सलुबधा, अलतररक्त समयमा कायचसम्पादन तथा सिारी साधन प्रयोग 
लगाएतका विषयहरुमा हनु े खर्चलाई लनयलमत, व्यिशथथत, लमतव्ययी, 
प्रभािकारी, जिाफदेही, पारदिी बनाउनका लालग यो खर्चको मापदण्ड 
लनदेशिका २०७८  तयार गररएको छ | 
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१. बैठक भत्ताको मापदण्ड  

क. विषयिथत ु र कायचयोजना िेगर बैठक 
बथन पाइने छैन , 

ख. कमचर्ारीको संयोजकत्िमा हनुे बैठक 
कायाचलय समय बावहर हनुपुदचछ  

ग. एउटै लनकाय अन्तगचतका 
पदालधकारीहरु र कमचर्ारीमात्र बथन े
बैठकमा भत्ता प्रदान नगने, 

घ. काननु अनसुार गठन भएका 
सलमलतहरुको बैठकका लालग भत्ता प्रदान 
गने, 

ङ. लबषेि सेिा ललनपुने अिथथामा मात्र 
आमशन्त्रत सदथय राख्न े| 

२. अलतररक्त समयमा काम गरेबापत खाजा खाना 
रकम उपलब्ध गराउने  

क. अलतररक्त समयमा गररने काम र सो 
बाट हनुे नलतजा कायाचलय प्रमखुबाट 
प्रमाशणत भएको हनुपुने, 

ख. लनयलमत काम बाहेक वििेष कामका 
लालग दैलनक २ घण्टा भन्दा बढी 
अलतररक्त काम गरेको हनुपुने, 

ग. खाजा खाना बापत रु ३०० ददन 
सवकनेछ , 
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घ. सािचजलनक लबदाको ददन काम गरेबापत 
खाजा खानाको रकम उपलब्ध 
गराईनेछ , 

ङ. अलतररक्त काम गरेको ददन पररिहन 
िापत कुनै रकम उपलब्ध गराइने छैन | 

३. सिारी साधन तथा इन्धन सलुबधा  

 

क. कायाचलयको िा आफ्नो मोटरसाइकल प्रयोग 
गने प्रत्येक कमचर्ारीलाई मालसक                           

१० ललटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइने 
छ | तर  िडामा खवटने प्राविलधकलाई 
मालसक १० ललटर र नगरपाललकाका 
प्राविलधकको हकमा आिश्यकता अनसुार 
इन्धन उपलब्ध गराईनेछ |  

ख.  लनशज सिारी साधन प्रयोगकताचले ब्लिुकु र 
सिारी र्ालक अनमुलत पत्रको प्रलतललवप 
कायाचलयमा उपलब्ध गराउन ु पने छ | 
कायाचलयको मोटरसाइकल र्ालकले 
अलनिायच रुपमा सिारी र्ालक अनमुलत पत्र 
पेि गनुचपने छ | कायाचलयले खटाएको 
अिथथामा कायाचलयको काममा जााँदा तय 
गरेको दरुी अनसुार लगबकु भरर लाग्ने 
ईन्धन उपलब्ध गराइने छ | 

ग. मोटरसाइकल भएका िडा कायाचलयले समेत 
सिारी र्ालक अनमुलत पत्र प्राप्त कमचर्ारी 
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िा पदालधकारीको अनमुलत पत्रको प्रलतललवप 
पेि गरेपलछ मात्र िडा कायाचलयलाई 
विलनयोजन भएको इन्धन उपलब्ध गराइने 
छ |यथतो कमचर्ारी िा पदालधकारी नभएको 
अिथथामा मोटरसाइकल र्लाउन सक्न े
व्यशत्तको सेिा ललने गरर सम्झौता गरेको 
अिथथामा सम्झौताको प्रलतललवप र सिारी 
र्ालकको अनमुलत पत्रको प्रलतललवप पेि 
गरेको हनुपुनेछ | 

घ. सिारी साधन कुनै व्यशक्तगत प्रयोजनको 
लालग प्रयोग गनच पाइने छैन |  

ङ. कुनै पलन कमचर्ारी िा पदालधकारीको लनशज 
सिारी कायाचलय प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ 
भने उक्त सिारी कायाचलयमा दताच गरर 
कायाचलय प्रमखु संगको सम्झौता प्रलतललवप 
उपलब्ध गराएको खण्डमा मात्र त्यथता 
सिारीका लालग इन्धन उपलब्ध गराइने छ | 

४. अनगुमन सम्बन्धमा  

क. कायाचलयले अनगुमन भ्रमण टोलल खटाउन ु
परेमा कामसंग प्रत्यक्ष् सम्बशन्धत पदालधकारी 
तथा कमचर्ारी मात्र खटाउन ुपनेछ | त्यसरी 
खटाउदा बढीमा लतन जनाको टोलल खटाउन ु
पनेछ | 
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५. उपर्ार खर्च  

क. कायाचलयका कमचर्ारीहरु सरकारी कामको 
लसललसलामा र्ोटपटक लाग्न गई उपर्ार 
िापत पाउने औषलध उपर्ार खर्च माग गदाच 
लनम्नानसुार कागजातहरु पेि गनुच पने छ : 

a. सरकारी कामको लालग खटाएको 
प्रमाण िा भ्रमण आदेि, 

b. सशजचकल मरु्लु्का िा प्रहरी 
प्रलतबेदन, 

c. उपर्ार गराइएको अथपतालको 
कागजात िा लबल | 

यसरी ददइने उपर्ार खर्च काननु बमोशजम व्यिशथथत नभए सम्म नगर 
कायचपाललकाले तोके अनसुार हनुेछ | 

६. सिारी ममचत  

कुनैपलन  कमचर्ारी िा पदालधकारीको सिारी 
ममचत गरर ममचत खर्च माग गदाच लनम्नानसुार 
कागजात पेि गनुचपने छ | 

• ममचत आदेिको प्रलतललवप  

• लागत अनमुान रकमको प्रलतललवप  

• ममचत लबल  

• सिारी ममचत गरेको नम्बर प्लेट 
देशखने गरर शखशर्एको फोटो  

• भकु्तानीका लालग लनबेदन | 
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७. सबै प्रकारका ताललम,गोष्ठी, सेलमनार, 
कायचिाला संर्ालन सम्बशन्ध खर्चको मापदण्ड  

नगरपाललका िा िडा कायाचलयले छनोट गरेको संथथा िा उपभोक्ता 
सलमलतले विलभन्न प्रकारका ताललम गोष्ठी सेलमनार िा कायचिाला संर्ालन 
गदाच गररने खर्चको मापदण्ड देहाय बमोशजम हनुेछ| 
सी.न. प्रयोजन वििरण  दर  
१  क)बावहरी प्रथततुकताच  

अलधकृतथतर  

• कायचपत्र बापत  

• प्रबर्न िापत  

 

सहायकथतर  

• कायचपत्र बापत  

• प्रिर्न िापत  

 

ख)आन्तररक प्रथततुकताच  

 

अलधकृतथतर  

• कायचपत्र बापत  

• प्रबर्न िापत  

 

सहायकथतर  

• कायचपत्र बापत  

• प्रिर्न िापत  

 
 

 
 
 

१५००  

१००० 

 
 

१००० 

८०० 

 
 
 
 

१२०० 

८०० 

 
 
 

८०० 

६००  

कायचपत्र कशम्तमा 
१५०० िब्दको 
हनुपुनेछ | 
 
 

नगरपाललका बावहरबाट 
प्रशिक्षक बोलाउन ु
परेमा लनजलाई 
लनयमानसुार आतेजाते 
यातायात खर्च उपलब्ध 
गराइने छ | 
 
 
 
 
 
 

आन्तररक प्रथततुकताच 
भन्नाले नगरपाललका  
लभत्रका पदालधकारी 
/व्यशक्त सम्झनपुदचछ | 
 

२  गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेलन, 
कायचिालाको कायचपत्रको 
वटप्पणीकताच पाररश्रलमक (प्रलत 
कायचपत्र ) 

९००  एउटा कायचपत्रमा 
दईुजना भन्दा बढी 
वटप्पणीकताच राख्न 
नपाइन े| 

३  लसप लबकास ताललम  

क)आन्तररक श्रोत व्यशक्त  

ख)बाह्य श्रोत व्यशक्त  

 

१००० 

१५०० 

 

बाह्य व्यशक्त भन्नाले 
नगरपाललका भन्दा 
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बावहरको प्रशिक्षक भने्न 
बझु्नपुछच | 

४  सबै प्रकारको ताललम सेलमनार 
गोष्ठी र बैठकका सहभागीको 
खाजा खर्च  

१५०   

५  मसलन्द प्रलत सहभागी खर्च  १००  

 

 

६  संयोजन भत्ता प्रलतददन  १०००  

 

 

७  सहयोगी भत्ता प्रलतददन  

 

४००   

८  प्रमाणपत्र प्रलत प्रमाणपत्र  १००  

 

 

९  प्रशिक्षक/प्रशिक्षाथी आिास 
प्रलतददन  

१०००  अलधकतम मूल्य 
राशखएको | 
 

१०  आिासीय कायचिममा खाना 
प्रलतददन  

६००  दइु छाक खाना को 
लालग | 
 

११  ताललम कक्ष प्रलतददन  प्रर्ललत 
बजार दर  

 

१२  ताललम उपकरण  प्रर्ललत 
शजल्ला दर 
रेट  

 

 १३  ताललम कच्र्ा पदाथच  प्रर्ललत 
बजार दर  

 

१४  प्रलतबेदन  १०००  न्यनुतम १००० िब्द 
हनुपुने छ | 
 

१५  सहभागी भत्ता  

  -नगरपाललकाथतर  

  -िडा थतर  

 

८०० 

५०० 

 

१६  यातायात खर्च (आउन ेजान े) 
नगरपाललकाथतरीय  

 

५००  कायचिम अिलधभरमा 
एक पटक आउन ेर 
एक पटक जान े
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यातायात खर्च मात्र 
उपलब्ध हनुे | 

१७  लबलबध खर्च  

 
कायचिमको 
थतर हेरी  

रु.३००० देशख 
६००० सम्म | 

८. दिुानी सम्बशन्ध व्यिथथा शजल्ला दररेट 
अनसुार हनुेछ | 

 

                                                                      

 

                                                          cf1fn], 

                                                               विजय कुमार काकी 

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

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


