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गैंडाकोट  नगरपामिका  

नेपािको संमिधान बिोमिि गैंडाकोट नगर काययपामिकािे बनाएको िि िेमखए बिोमििको 

िापदण्ड  सबयसाधारणको िानकारीका िामग प्रकाशन गररएको छ । 

 

गैंडाकोट नगरपालिकाको आन्तररक लनयन्रण प्रणािी तथा खर्च मापदण्ड २०७९  
 

प्रस्तावनााः गैंडाकोट नगरपालिकामा संर्ािन हनुे ववलिन्न वकलसमका तालिम, गोष्ठी, बैठक िगायतका 
कायचक्रमको एवं दैलनक प्रशासलनक खर्चमा एकरुपता ल्याई लमतब्यी तवरिे खर्च गनच तथा आन्तररक 
लनयन्रण प्रणािीिाई प्रिावकारी बनाउन वान्छनीय िएकोिे गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय 
कायचववलि (लनयलमत गने) ऐन, २०७४ को दफा 4 िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी गैंडाकोट नगर 
कायचपालिकािे यो मापदण्ड जारी गरेको छ । 

पररच्छेद – 1 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिाः (१) यस मापदण्डको नाम “गैंडाकोट नगरपालिकाको आन्तररक लनयन्रण प्रणािी 
तथा खर्च मापदण्ड २०७९” रहेको छ। 
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(2) यो मापदण्ड गैंडाकोट नगरपालिकाको राजपरमा प्रकाम्शत िएपश्चात नगरपालिकामा िाग ु
हनुेछ । 

२. पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथच निागेमा यस मापदण्डमा: 
(क) “तालिम” िन् नािे नगरपालिकािे आफ्नै स्रोतबाट वा बाह्य स्रोत प्रयोग गरी नगरपालिकाबाट 

रकम िकु्तानी हनुे गरी संर्ािन गने सीपमूिक एवं अन्य तालिम, प्रम्शिण, अलिमूखीकरण, गोष्ठी, 
छिफि, अन्तवक्रच या, सेमीनार, किा संर्ािन िगायतका कायचक्रम सभझनपुछच।  

(ख) “सहजकताच” िन्नािे तालिममा एक घण्टा िन्दा बवि समय लिई प्रवर्न गने, कायचपर प्रस्ततु गने, 

सहजीकरण गने वा किा संर्ािन गने प्रम्शिक, ववज्ञ, म्शिक वा अन्य जानकार ब्यम्क्त 
सभझनपुछच।  

(ग) “अलतररक्त समय” िन्नािे नेपाि सरकारिे राजपरमा प्रकाम्शत गरी तोकेको कायाचिय समय िन्दा 
अम्घ वा पलछको समय तथा तथा सावचजलनक ववदाको ददन सभझन ुपछच ।  

(घ) “प्रोत्साहन खर्च” िन् नािे लनयम ७ बमोम्जम उपिब्ि गराईने खाना खाजा प्रोत्साहन खर्च रकम 
सभझन ुपदचछ। 

(ङ) “अम्ततयारवािा” िन् नािे प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत तथा जनप्रलतलनलिको हकमा प्रमखु र अन्य 
कमचर्ारीको हकमा नगरपालिकाको प्रमखु सभझनपुदचछ । 

(र्) “प्रमखु” िन् नािे नगरकायचपालिकाको प्रमखु सभझनपुछच ।  
(छ) “नगरपालिका” िन् नािे गैंडाकोट नगरपालिका तथा नगरपालिका मातहत ववलिन्न महाशाखा, 

शाखा, उपशाखा, वडा कायाचियहरु तथा ईकाईहरु सभझन ुपदचछ । 
(ज) “कमचर्ारी” िन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकामा कायचरत पूणचकािीन तिवी स्थायी, अस्थायी, करार वा 

ज्यािादारीमा कायचरत ब्यम्क्त सभझनपुछच । सो शब्दिे अन्य लनकायबाट नगरपालिकामा 
कामकाजमा खटाईएका कमचर्ारी समेत जनाउँदछ ।  

(झ) “सवारी सािन” िन् नािे कायाचियको नाममा दताच रहेका स्कुटर, मोटरसाईकि, जीप, कार, भ्यान, 
विपर, डोजर, ब्याकह ुिोडर, दमकि, आदद सभझनपुछच । सो शव्दिे कायाचियबाट ममचत खर्च 
तथा ईन्िन खर्च व्यहोने गरी सञ्चािन हनुे अन्य सवारी सािन समेत जनाउँदछ ।  

पररच्छेद -२ 

तािीम सभबन्िी ब्यवस्था 

३. प्रस्तावना स्वीकृत गराउनपुने : (१) कुनै पलन तालिम कायचक्रम संर्ािन गनुचपदाच सो संर्ािन गने शाखा, 
लनकाय, कमचर्ारी वा पदालिकारीिे यस मापदण्डको अलिनमा रही देहाय बमोम्जमका ववषय अलनवायच 
खिेुको िागत अनमुान सवहतको प्रस्तावना अम्ततयारवािाबाट स्वीकृत गराउनपुनेछ ।  
 देहायाः 
 क)  तालिमको नामाः 
 ख)  अवलि र समयाः 
 ग)  तालिमको िालग बजेट ब्यवस्था (योजना वकतावको पाना र क्रम संतया उल्िेख गने) 

 घ)  उद्देश्य र अपेम्ित नलतजा/उपिम्ब्िाः 
 ङ)  िम्ित सहिागी र संतया (एक समूहमा कभतीमा १५ जना हनुपुने) 

 र्)  सहजकताच, संयोजक, सहयोगी, प्रलतवेदक, अनगुमनकताच िगायत संिग्नको नाम पद  
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सवहतको वववरण 

 छ)  प्रस्ताववत खर्च शीषचक र रकमको छुट्टा छुटै्ट वववरण सवहतको योगफि, 

 ज)  आवश्यकता अनसुारका अन्य वववरणहरु ।  

(२) उप लनयम (१) बमोम्जमको प्रस्तावना पेश गदाच तयार गनेिे शाखा प्रमखुबाट लसफाररस 
गराई अम्ततयारवािाबाट स्वीकृत गराउनपुनेछ ।  

(३) कायचक्रम संर्ािन गदाच उपिब्ि िएसभम नगरपालिकाको वा अन्य लनाःशलु्क रुपमा प्रयोग 
हनुे हिमा संर्ािन गनुचपनेछ ।यस्तो उपिब्ि हनु नसकेमा सोको प्रमाण राखी िाडाको हि प्रयोग 
गनुचपदचछ । 

(४) यस मापदण्ड बमोम्जम तालिम संर्ािन गदाच हनुे खर्चको मापदण्ड अनसूुर्ी १ मा उल्िेख 
िए बमोम्जम हनुछे । 

  
४. प्रलतवेदन पेश गरेर मार िकु्तानी हनु:े (१) यस मापदण्ड बमोम्जम संर्ािन िएको तालिमको आवश्यकता 

अनसुार अनगुमन प्रलतवेदन समेत संिग्न राखी प्रलतवेदकिे तालिमको प्रस्तावनामा िेम्खए बमोम्जमका 
ववषयहरुका अलतररक्त खर्चको तेररज, तालिमको उपिम्ब्ि, सहजकताच, सहिागी, संयोजक, अनगुमनकताच, 
सहयोगी, प्रलतवेदक िगायत सभपूणचको हाम्जरी वववरण र कायचक्रमको स्पष्ट झिक देम्खने गरी फोटो 
समेत संिग्न गनुचपदचछ । 
 (२) यस मापदण्ड बमोम्जम रकम िकु्तानी माग गदाच उप लनयम (१) बमोम्जमको प्रलतवेदनका 
साथै सभबम्न्ित शाखा प्रमखुको लसफाररस गराई आन्तररक समीिा प्रयोजनाथच शाखामा अलििेख खडा 
गरेरमार अम्ततयारवािा समि पेश गनुचपदचछ । 

 (३) यस मापदण्ड प्रयोजनाथच िकु्तानी लिन पद र योग्यता खलु्ने सरकारी अलिकारी िए लनजको 
पररर्यपर र अन्य सहजकताच िए लनजको बायोडाट (CV) एवं शैम्िक योग्यताको वववरण पेश गनुचपनेछ 
। कायचपरको अिग्गै िकु्तानी हनुे अवस्थामा सोको एक प्रलत वप्रन्ट समावेश हनुपुनेछ ।  

 
 

पररच्छेद ३ 
सवारी सािन प्रयोग सभबन्िी ब्यवस्था 

 
५. सवारी सािन जतन गनुचपने : (१) प्रयोगकताचिे आफुिे माग फारम वा हस्तान्तरण फारम सवहत आफ्नो 

म्जभमामा लिएका सरकारी सवारी सािन जतन गरी राख्नपुनेछ । यस्तो सवारी सािन दघुचटना िएमा, 
र्ोरी िएमा वा वहनालमना िएमा लबमािे ब्यहोने अवस्थामा बाहेक सो सािन कायाचिय सभबन्िी जरुरी 
काममा प्रयोग िएको पवुष्ट निएको खण्डमा सभबम्न्ित प्रयोगकताचबाट िलतपूलतच िराउने वा असिु 
उपर गराईनेछ।  

६. सवारी सािनको लबमा र नवीकरण गराउन ेदावयत्व: (१) लनयम ११ बमोम्जम आफुिे म्जभमामा लिएको 
सवारी सािनको लबमा गराउने तथा तथा तोवकएको समयमा नवीकरण गराउने दावयत्व सभबम्न्ित 
प्रयोग कताचको हनुछे। समयमा लबमा नगराएको वा नबीकरण नगरेको कारणबाट नगरपालिकािाई 
पने दावयत्व जररवाना सभबम्न्ित प्रयोगकताचबाट िलतपूलतच िराउने वा असिु उपर गराईनेछ।  

७. सवारी र्ािक अनमुलतपर (िाईसेन्स) हनुपुने : (१) सवारी सािन प्रयोग गनच म्जभमा ददँदा नगरपालिकाको 
म्जन्सी शाखा प्रमखुिे अम्ततयारवािाको स्वीकृलत लिई प्रयोगकताचको सभबम्न्ित सवारी सािन र्ािक 
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अनमुलत पर (िाईसेन्स) को फोटोकपी राखेर मार ददनपुछच । आफ्नो म्जभममा रहेको सवारी सािन 
नगरपालिकाको कमचर्ारी वा पदालिकारी बाहेकको व्यम्क्त वा िाईसेन्स निएको ब्यम्क्तिाई प्रयोग गनच 
ददई सवारी सािन दघुचटना िएमा, कारवाहीमा परेमा वा अन्य कुनै समस्या िएमा सवारी सािन 
म्जभमा लिने कमचर्ारी म्जभमेवार हनुेछ। 

८. ववदाको समयमा सवारी र्िाउँदा अनमुलत लिनपुनेाः (१) प्रयोगकताचिे ववदाको समयमा कायाचियको काममा 
सवारी सािन र्िाउनपुने िएमा कारण सवहत खिुाई अम्ततयारवािा समि सवारी पासको िालग 
लनवेदन ददनपुनेछ ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम प्राप्त लनवेदन उपर अम्ततयारवािािे छानवीन गरी प्रर्लित लनयमानसुार 
पास जारी गनच गराउन सक्नछे । 

९. ईन्िन तथा अन्य खर्च उपिब्ि गराउन े: (१) यो मापदण्ड प्रारभि िएपश्चात सवारी सािन प्रयोगकताचिाई 
अनसुरु्ी ४ बमोम्जमको ईन्िन तथा अन्य खर्च उपिब्ि गराईनेछ । 

(२) यस लनयम बमोम्जम बमोम्जम मोटरसाईकि वा स्कुटरको िालग ईन्िन पाउन योग्यता पगेुको 
अलिकारीिाई वहसाब गरी प्रत्येक पटक तिव ित्ता िकु्तानी हनु े बेिा नगदै ईन्िन बापतको रुकम 
लनजिाई िकु्तानी गररने वा उिारो कुपन जारी गरेर सबैिाई एकरुपता गरी मालसक रुपमा 
ब्यवस्थापन गररनेछ।  

तर यस दफामा जनुसकैु कुरा िेम्खएको िएतापलन ववलनयोम्जत बजेट अिाव िएको अवस्थामा यस्तो 
सवुविा रोक्का गनच वा खारेज गनच वा कायचबोझको आिारमा क्रमश: उपिब्ि गराउन बािा परेको 
मालनने छैन ।  

(३) कुनै प्रयोगकताच मवहनामा १५ ददन िन्दा बवि ववदा तथा काजमा रहेको अवस्थामा त्यस्तो इन्िन 
वा सो वापतको खर्च उपिब्ि गराईने छैन । 

(४) दैलनक तथा भ्रमण खर्च लिनेगरी काजमा खवटएको अवस्थामा भ्रमण खर्च उपिब्ि गराईएमा 
इन्िन उपिब्ि गराईने छैन । 

(५) छुटै्ट काननु बमोम्जम इन्िन, मोलबि तथा ममचत खर्च सवुविा उपिब्ि हनु े पदालिकारीिाई 
नगरपालिकाबाट यस कायचववलि बमोम्जमको खर्च उपिब्ि गराईने छैन । 

(६) यस लनयममा जनुसकैु कुरा िेम्खएको िएता पलन अलतररक्त समयमा खवटनपुने कमचर्ारी, वफल्डमा 
खवटनपुने कमचर्ारी तथा कायाचियको म्जभमेवारी वहन गनच आवश्यकता अनसुार थप समय खवटन े
कमचर्ारीिाई औम्र्त्य हेरी माग फारम स्वीकृती गराई थप ईन्िन वा खर्च उपिब्ि गराउन 
सवकनछे।  

(७) यस कायचववलि बमोम्जम नगरपालिकामा कायचरत कुनै कमचर्ारीिे आफ्नो वा एकाघरको पररवारको 
नाममा रहेको नीम्ज सवारी सािन कायाचियको काममा प्रयोग गनुच पने िई लनवेदन पेश गरेमा र 
कायचियिे सो को स्वीकृलत प्रदान गरेमा ब्िबुकु र सवारी र्ािक अनमुती परको फोटोकपी संिग्न राखी 
लनयम (9) बमोम्जम इन्िन तथा ममचत खर्च उपिब्ि गराउन सवकने छ । 

१०. िगबकु िनुचपने: (१) लनयम 9 बमोम्जम इन्िन उपिब्ि गराएकोमा तोवकएको कोटा िन्दा बिी 
ईन्िन उपिब्ि गराईएको दईु पाङ्ग्र ेसवारी र अन्य सवारी सािनको हकमा कायच सभपन्न िए पश्चात 
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अको पटक इन्िन माग गदाच अम्घल्िो पटकको इन्िन प्रयोगको िगबकु अलनवायच समावेश गरेको 
हनुपुनेछ।  

११. नभवर प्िेट सभबन्िी व्यवस्था: नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका वा नगरपालिकाबाट खररद गररन े
सभपूणच सवारी सािनहरु सेतो नभबर प्िेटमा संर्ािन गररने छ।  

 
पररच्छेद ४ 

बैठकमा सवुविा सभबन्िी ब्यवस्था 

१२. बैठक ित्ता उपिब्ि गराईनाेः (१) प्रदेश काननुमा उल्िेख िए बमोम्जमको अलतररक्त ववषयगत सलमलत 
एंव कायचदि, पदपूलतच सलमलत, मूल्यांकन सलमलत र कायाचिय वा कायचपालिकाको लनणचय बमोम्जम गठन 
हनुे अन्य सलमलतको बैठकमा कमचर्ारी एवं पदालिकारीिाई बैठक ित्ता उपिब्ि गराईनेछ ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको बैठकमा ित्ता दर प्रलत पदालिकारी एवं आमम्न्रत सदस्यको प्रलत बैठक 
रु. १०००/- हनुेछ। सहयोगी कमचर्ारीकोको हकमा प्रलत सहयोगी रु. ५००/- हनुेछ । कायाचिय 
समयलिर बसेको बैठकको र एकमार शाखाको कमचर्ारी उपम्स्थत िएको बैठकको बैठक ित्ता 
उपिब्ि गराईने छैन।  

 

१३. आमम्न्रत एवं सहयोगी कमचर्ारी सभबन्िी ब्यवस्थााः (१) बैठकमा पदालिकारीको िन्दा मालथल्िो 
पदालिकारीिाई ववशषे उपम्स्थलत, बैठकका पदालिकारी सरहका पदालिकारीिाई आमम्न्रत, बैठकका 
सदस्यहरु िन्दा तल्िो स्तरको पदालिकारीिाई सहायक कमचर्ारी र कायाचिय सहयोगी वा शे्रणी 
ववहीनिाई कायाचिय सहयोगी िनी उल्िेख गनुचपदचछ।  

(२) यस मापदण्ड बमोम्जम बैठक ित्ता उपिब्ि गराउने प्रयोजनाथच ववशेष ववषयमा छिफि गनच 
सवचपिीय वा ववज्ञहरुिाई आमन्रण गनुचपने अवस्थामा बाहेक सलमलतको मूि सदस्य संतयाको एक 
लतहाई िन्दा बवि सदस्य आमम्न्रत गनच पाईन ेछैन। त्यस्तो संतया िन्दा बिी आमम्न्रत गररएको िए 
पलन सो िन्दा बवि संतयामा ित्ता उपिब्ि गराईने छैन । 

(३) यस पररच्छेद बमोम्जम बैठक ित्ता प्राप्त गनच सो बैठकमा उपम्स्थत िई अलनवायच रुपमा दस्तखत 
समेत गरेको हनुपुनेछ । साथै उक्त बैठकमा कभतीमा एउटा लनणचय िएको प्रमाण समेत संिग्न राखी 
िकु्तानी ददईनछे । 

  

१४. अनगुमन तथा मलु्याकंन खर्च सभबन्िी ब्यवस्थााः (१) नगरपालिकाका पूवाचिार तफच का एवं शाखागत 
ववलिन्न योजनाहरु अनगुमन गनच लनयमानसुार खवटने र प्रर्लित कानून बमोम्जम छुटै्ट अनगुमन सवुविा 
नपाउन े पदालिकारीिाई अनगुमनको आवश्यकता र औम्र्त्य समेत ववर्ार गरी अनगुमन गनच एक 
ददनमा कभतीमा २ घण्टा िागेको अवस्थामा यस मापदण्ड बमोम्जमको बैठक ित्ताको दररेटमा 
अनगुमन ित्ता उपिब्ि गराईनेछ । 

(२) अनगुमन ित्ता िकु्तानी लिँदा अनगुमन प्रलतवेदन संिग्न राख्नपुनेछ ।  

(३) एउटै कायचको अनगुमन गरेको बैठक ित्ता वा अनगुमन खर्च मध्ये एक मार उपिब्ि गराईनेछ।  
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१५. खाना खाजा सभबन्िी ब्यवस्थााः (१) यस पररच्छेद बमोम्जम बस्ने बैठक वा अनगुमन एक घण्टा िन्दा 
बवि समयको िएमा खाजा र ३ घण्टा िन्दा बवि िएमा खाना समेत उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।  

(२) खाना तथा खाजाको दररेट अनसूुर्ी १ बमोम्जमको तालिमको मापदण्ड बमोम्जम हनुेछ  

 

पररच्छेद-५ 

कमचर्ारीको प्रोत्साहन तथा खर्च लसमा सभबन्िी ब्यवस्था 

१६. अलतररक्त समय कामकाज गरे बापतको प्रोत्साहन: (१) लनयलमत कायाचिय समयलिर काम गदाच 
समयमै सभपन्न गनच नसवकन ेकायचको िालग कायाचिय वा वफल्डमा समेत काम गने गरी लनम्श्चत समय 
तोकेर प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे कुनै कमचर्ारीिाई अलतरक्त समय काममा िगाउन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अलतररक्त समय काम गराउदा बैठक ित्ता वा अन्य सवुविा नपाउन े
अवस्थामा कमचर्ारीिाई लनजको मालसक तिबको शरुु स्केि अनसुार खटाईएको समयको आिारमा 
दामासाहीिे प्रोत्साहन रकम उपिब्ि गराईने छ। 

(३) नगर सिा तयारी, वावषचक योजना तथा कायचक्रममको तयारी तथा फरफारकको िालग अत्यलिक 
कायचर्ापको कारणबाट लनयलमलत रुपमा अलतरक्त समय खवटन ुपने कमचर्ारीको िालग कायचबोझ समेतको 
ववश्लषेण गरी नगर प्रमखु स्तरीय लनणचयको आिारमा मालसक वा पाम्िक रुपमा एकमषु्ट प्रोत्साहन 
सवुविा उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।     

१७. अन्य खर्चको लसमा र मापदण्ड (१) नगरपालिकामा कायचरत कमचर्ारीहरुिाई उपिब्ि गराईने संर्ार 
खर्च, खाजा सवुविा र सवारी र्ािकको सवुविाको लसमा र मापदण्ड अनसुरु्ी २ बमोम्जम हनुेछ ।  

(२) यस्तो सेवा सवुविा नगर कायचपालिकाको लनणचयबाट जनुसकैु बखत हेरफेर, संसोिन वा खारेज हनु 
सक्नेछ । 

(३) नगरपालिकामा हनुे अन्य ववववि खर्चको मापदण्ड अनसुरु्ी ३ बमोम्जम हनुछे ।  
 

 
पररच्छेद-६ 
ववववि 

१८. अन्य कानून बमोम्जम हनु े : (१) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा नगरपालिकाबाट स्वीकृत कुनै 
योजना कायचक्रम संर्ािनको िालग छुटै्ट मापदण्ड वा कायचवविी तोवकएको िएमा सोही बमोम्जम हनुेछ 
िने त्यसरी नतोवकएकोमा स्वीकृत बजेटको अलिनमा रही यस मापदण्ड बमोम्जम हनुछे ।  

१९. खारेजी र वर्ाउाः (१) यो मापदण्ड प्रारभि हनु ु पूवच िएका सभपूणच सवुविासभबन्िी लनणचयहरु खारेज 
गररएको छ।  

(२) यो मापदण्ड प्रारभि हनुपूुवच यस मापदण्डमा उल्िेम्खत कुनै सेवा सवुविा िकु्तानी िएको रहेछ 
िने यसै मापदण्ड बमोम्जम िएको मालननछे । 
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(३) यस मापदण्डमा उल्िेम्खत दरहरु अलिकतम दरहरु हनु। लबलनयोम्जत बजेटिे नपगु हनुे अवस्था 
रहेमा यस मापदण्डमा उल्िेम्खत दर िन्दा कम दरमा सवुविा ददई कायचक्रम संर्ािन गनुच पनेछ।   

(३) यस मापदण्ड बमोम्जम उपिब्ि गराईने सवुविा अलिकार निई सहलुियत मार हो। नगरको 
ववलनयोम्जत बजेटको अलिनमा रही जनुसकैु बेिा रोक्का वा कटौती वा प्राथलमकीकरण गनच सवकनेछ ।  

(२) यस मापदण्डमा िएको कुनै ववषय ब्यातया गनुचपरेमा, संसोिन गनुचपरेमा वा खारेज गनुचपरेमा 
कायचपालिकाको लनणचयानसुार हनुेछ । 
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अनसुरु्ी १ 
पररच्छेद २ लनयम ३(४) र पररच्छेद ४ को १५(२) संग सभबम्न्ित 

क्र.सं. वववरण ईकाई दर 
(अलिकतम) 

कैवफयत 

1 कायचक्रम संयोजक ित्ता प्रलतददन रु.१०००।- पूरै सेसन सहिागी हनुपुने 

२ प्रलतवेदक ित्ता एकमषु्ट १०००।-  
३ कायाचिय सहयोगी/ सवारी र्ािक ित्ता प्रलत ददन रु. ५००।- एक ददनमा एक जनािे मार 
 सहजीकरण ित्ता (कम्भतमा १:३० घण्टा प्रलत शेसन)  
१ आन्तररक अलिकृत स्तर प्रलत सेशन  रु.१६००।- नगरपालिकाको कमचर्ारी/पदालिकारी 
२ आन्तररक सहायक स्तर प्रलत सेशन रु.१२००।- नगरपालिकाको कमचर्ारी/पदालिकारी 
३ बाह्य अलिकृत स्तर (म्जल्िा लिरको) प्रलत सेशन २५००।- सभबम्न्ित ववषयको ववज्ञ हनुपुने 

४ बाह्य सहायक स्तर (म्जल्िा लिरको) प्रलत सेशन १५००।- ववषय संग सभबम्न्ित प्रमाण संिग्न गनुचपने 

५ बाह्य अलिकृत स्तर (म्जल्िा बावहरको) प्रलत सेशन ४०००।- सभबम्न्ित ववषयको ववज्ञ हनुपुने 

६ बाह्य सहायक स्तर (म्जल्िा बावहरको) प्रलत सेशन २५००।- ववषय संग सभबम्न्ित प्रमाण संिग्न गनुचपने 

 कायचपर एवं अन्य खर्च  
१ आन्तररक सहजकताच प्रलत पर रु.१,०००।- कभतीमा ५०० शब्दको हनुपुने 

२ बाह्य सहजकताच प्रलत पर रु.१,०००।-  
३ सहजकताचको यातायत खर्च आतेजाते वटकट 

बमोम्जम 
बाह्यको हकमा मार स्वीकृत िएमा 

४ सहजकताचको आवास सवुविा प्रलतददन रु. २००० 
।-  

आवस सवुविा ददने गरी कायचक्रम स्वीकृत 
िएको र वाह्यको हकमा मार 

५ सहिागी ित्ता प्रलत ब्यम्क्त प्रलतददन रु. ७००।- कायचक्रममा बजेट व्यवस्था िएको 
अवस्थामा मार 

६  सहिागी स्थानीय यातायात खर्च   प्रलत व्यम्क्त 
प्रलतददन 

रु. ४००।- 
सभम 

कायाचियमा हुँदा नगर कायचपालिकाको 
कायाचियमा कायचरतिे नपाउने 

७ स्टेशनरी खर्च  प्रलत सहिागी रु. १५०।- कायाचियबाट उपिब्ि नगराएको 
अवस्थामा मार 

८ म्र्या, खाजा प्रलत सहिागी प्रलत ददन रु. २२०।-  

 

९ 
 

सहिागी खाना प्रलत व्यम्क्त 
 

प्रलत छाक 

सादा खाना 
अलिकतम रु. 
२५०।- 

- खाना समेत खवुाउन ुपने गरी कायचसूर्ी 
िएकोमा मार । 

- दबैु छाक खाना खाने गरी गरी कायचक्रम 
तय िएमा एक छाक मास ु खाना 
खवुाउने।   

प्रलतछाक मास ु
खाना 

अलिकतम  
रु. ५५०।- 

१० कायचक्रम ब्यानर, मसिन्द, पानी, 
प्रोजेक्टर िगायत मालथ समावेश 
निएका ववववि खर्च  

एकमषु्ट बविमा ५०००-

१०००० 
७ ददन सभमको अलिकतम रु. ५०००।- 

सो िन्दा बविको अलिकतम रु 
१००००।- 

११ हििाडा खर्च  प्रलतददन  ५००० लनशलु्क हि प्राप्त निएमा मार  
१२ सीपमूिक तािीम सामरी तथा प्राववलिक सामरी हस्तान्तरण कायचक्रम बमोम्जम हनेु 
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अनसूुर्ी २ 
पररच्छेद ५ लनयम १७ (१) सगँ सभबम्न्ित 

 

लस.नं. खर्च/सवुविाको वववरण ईकाई दर कैवफयत 

१ संर्ार खर्च/सवुविा    
 प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत प्रलत मवहना रु.२,०००।-  

सूर्ना अलिकारी प्रलत मवहना रु. १०००।-  

शाखा प्रमखु र वडा सम्र्व प्रलत मवहना  रु. ५००/-  कायचबोझ र जनसभपकच का कारण अन्य 
कुनै कमचर्ारीिाई संर्ार सवुविा ददन 
अत्यावश्यक देम्खएमा प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतिे मालसक अलिकतम रु. ५०० 
सभम ददन सक्ने ।  

सम्र्वािय (नगर प्रमखु, उपप्रमखु र प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृतको) मा रहने कमचर्ारी 
१ जना 

प्रलत मवहना रु. १०००/- 

२ खाजा सवुविा     

 नगरपालिका अन्तगचत कायचरत स्थायी करार 
र ज्यािादारी कमचर्ारीहरु (सावचजलनक ववदा 
बाहेक मालसक कम्भतमा १५ ददन िन्दा 
बिी ववदा/काज नबसेको हनु ुपने)   

प्रलत मवहना रु. 2000।-   

3 सवारी र्ािकको सवुविा    

 कायाचिय समय बाहेक र सावचजलनक 
ववदाको ददनमा समेत काम काज गनुच पने 
नगर प्रमखु, उपप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतको सवारी सािन र्िाउने सवारी 
र्ािकिाई 

प्रलत मवहना  रु. ५०००/- म्जल्िा लिर र िरतपूर महानगरपालिका 
लिरको दैलनक भ्रमण ित्ता उपिब्ि 
नहनेु।   

मालथ उल्िेम्खत सवुविामध्ये लस.न. २ र ३ को खर्च र सवुविा दोहोरो नपने गरी यो आलथचक वषचको शरुुवात देम्ख र सो बाहेकको सवुविा 
यो मापदण्ड स्वीकृत िएको मवहनादेम्ख िागू हनेुछ ।  
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अनसुरु्ी ३ 
पररच्छेद ५ को लनयम १७ (३) सगँ सभबम्न्ित 

क नगरपालिकाका िालग पसु्तक / योजना / नीलत / कायचववलि / प्रोफाइि / तालिम प्याकेज / ब्रोसर / तथ्यपर / 
म्स्थलत प्रलतवेदन/ झिक / न्यूजिेटर / िेख रर्ना / छापाका सामरीहरुको िेखन तथा सभपादन र संयोजन 

 

१ मस्यौदा िेखन पाररश्रलमक - प्रकाम्शत 
सामरीको प्रलतपषृ्ठ 

रु. ५००।– नेपािी िाषामा वप्रलत फन्टमा १४ 
पोइन्ट, कालिमाटी (Unicode) 

फन्टमा ११  र अङ्ग्रजेीमा Times 

new Roman फन्टमा १२ पोइन्ट । 
िाइन स्पेस १.५ सभमको । 

 

२ िाषा सभपादन प्रलतपषृ्ठ रु. १००।–  

३ टाइवपङ तथा िेआउट लडजाइन प्रलतपषृ्ठ रु. १००।–   

४ सामरीको संयोजन तथा अम्न्तमीकरण रु. २,०००/- एक मसु्ट  

५ रवङ्गन किर लडजाइन रु. २,०००।– 

(प्रलतपषृ्ठ) 
 लडजाइनरिाई  

ख तथ्याङ्क वववरण इन्िी, रुजू र प्रमाम्णत कायच   

१ वववरण इन्िी रु. १५।–  (एक्सेिमा प्रलत row १० कोिम 
सभम, १० कोिमिन्दा बिी िए 
रु २० / लडम्जटि फाराम िए प्रलत 
फाराम रु १०) 

 

२ वववरण रुजू रु. १०।– ,,  

३ वववरण प्रमाम्णत रु. ५।–  ,,  

ग कमचर्ारी परीिाको प्रश्नपरका िेखन, पररमाजचन 
(मोडरेसन), उत्तर पमु्स्तका परीिण र 
समपरीिण  

 नेपािी र अङ्ग्रजेी दवैु िाषामा 
प्रश्नपर लनमाचण र मोडरेसन 
गनुचपरेमा तोवकएको पाररश्रलमकमा 
५० प्रलतशत थप 

 

१ वस्तगुत प्रश्न 
लनमाचण (प्रलत प्रश्न) 

अलिकृतस्तर रु. १८०।–   

अलिकृतस्तर बाहेक १२० 

२ वस्तगुत प्रश्न मोडरेसन (प्रलत प्रश्न)  रु. १००।–   

३ ववषयगत प्रश्न 
लनमाचण 

१०० पणुाचङ्कको रु. ५४००।–   

५० पूणाचङ्कको रु. ३६००।- 
४ ववषयगत प्रश्न 

मोडरेसन  
१०० पणुाचङ्कको रु. ४०००।-   

५० पूणाचङ्कको रु. २७००।- 
५ केस स्टडीमा आिाररत िामा ववषयगत  

प्रश्नहरुको लनमाचण (प्रलत प्रश्न) 
रु. १५०।–   

६ केस स्टडीमा आिाररत िामा ववषयगत  
प्रश्नहरुको मोडरेसन (प्रलत प्रश्न) 

रु. १००।-   

७ वस्तगुत उत्तर पमु्स्तका परीिण (प्रलत 
उत्तरपमु्स्तका ) 

रु २०/-   
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८ ववषयगत उत्तर पमु्स्तका 
परीिण 

१०० पणुाचङ्कको रु 2००/-   

५० पणुाचङ्कको रु. 100/- 

९ वस्तगुत उत्तर पमु्स्तका संपरीिण (प्रलत 
उत्तरपमु्स्तका) 

रु १०/-   

१० ववषयगत उत्तर पमु्स्तका 
समपरीिण 

१०० पूणाचङ्कको रु. १००/-   

५० पूणाचङ्कको रु. ५०/- 
११ प्रश्नपरको अम्न्तमीकरण र गोप्य छपाइ र 

लसिबन्दी (प्रलत ववज्ञापन) 

रु २०००/- संयोजक १ जना  

रु १०००/- सहायक कमचर्ारी १ जना  

रु ५००/- कायाचिय सहयोगी  १ जना  

१२ वस्तगुत उत्तरको प्राप्ताङ्क तालिकाको रुजू रु  ५/- प्रलत उत्तरपमु्स्तका  

१३ ववषयगत उत्तरपमु्स्तका प्राप्ताङ्क तालिकाको को 
रुजू 

रु  ५/- प्रलत उत्तरपमु्स्तका  

घ कमचर्ारी छनौट परीिा सञ्चािन (िोक सेवा 
आयोगिे तोकेको परीिाथी संतयाको आिारमा 
कमचर्ारी खटाईने) 

 सावचजलनक ववदाका ददनमा परीिा 
िएमा तोवकएको दरमा ५० 
प्रलतशत थप पाररश्रलमक ददने  

 

१ परीिा सपुरीवेिक रु १४००/- १ जना प्रलत ववज्ञापन  

२ परीिा केन्राध्यि रु १२००/- १ जना प्रलत ववज्ञापन  

३ सहायक केन्राध्यि रु ८००/- प्रलत केन्र २ जना  

४ परीिा लनरीिक रु ५५०/-  २० जना परीिाथी बराबर १ जना  

५ सहयोगी कमचर्ारी रु ३५०/-  प्रलत केन्र २ जना  

६ प्रयोगात्मक परीिा (दििाई) रु  ७५०/-  प्रलत म्शफ्ट । परीिा स्थिमै 
अङक ददनपुरेमा २५ प्रलतशत थप 
। 

 

७ सवारी र्ािकको प्रयोगात्मक परीिा (दििाई) १०००/- १ जना प्रलत ददन  

८ परीिा समन्वयकताच ८००/- १ जना प्रलत ददन  

9 कोलडङ र लडकोलडङ दवैु रु ५/- प्रलत उत्तर पमु्स्तका  

ङ किा ५ र ८ को नगरस्तरीय परीिा सञ्चािन    

१ परीिा केन्राध्यि रु ६००/- प्रलत म्शफ्ट १ जना  

२ सहायक केन्राध्यि रु ४५०/- प्रलत म्शफ्ट २ जना  

३ परीिा लनरीिक रु ३००/-  २५ जना परीिाथी बराबर १ जना   

४ सहायक कमचर्ारी रु १५०/- प्रलत म्शफ्ट २ जना  

५ परीिा मसिन्द (प्रलत तह किा ) रु २०००/- एकमसु्ट  

६ उत्तर पमु्स्तकाको कोलडङ लडकोलडङ रु २/- प्रलत उत्तर पमु्स्तका  

७ किा ५ र ८ को उत्तर पमु्स्तका परीिण (प्रलत रु २०/- किा ८ प्रलत ववषय पूणाचङ्क १००  
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उत्तरपमु्स्तका) रु १५/- किा ८ प्रलत ववषय पूणाचङ्क ५० 

रु १०/- किा ५ प्रलत ववषय (पूणाचङ्क १००) 

रु ८/- किा ५ प्रलत ववषय (पूणाचङ्क ५०) 

८ ववद्याियबाट हनेु वावषचक मूल्याङ्कन सलमलतको 
बैठक (नगरपालिकाको कायचववलििे तोकेको 
तहगत सलमलत अनसुार) 

रु.150।- यातायात खर्च बिीमा ४ ददनको  

९ समवष्टगत प्राप्ताङ्क वववरण तयारी (रुजू र 
प्रमाम्णत  समेत) 

प्रलत २५ जना परीिाथी बराबर किा ८ को रु 8००/- र 
किा ५ को र ५०० (खवटएका कमचर्ारीिाई दामासाहीिे) 

 

१० प्रश्नपर लनमाचण (किा ८) रु ४०/- प्रलत आइटम  (पाठ्यक्रमको रीड 
अनसुार सफ्ट र हाडचकपी दवैु पेस 
गनुचपने ।) 

 

११ प्रश्नपरको मोडरेसन (किा ८) रु २०/- 

१२ प्रश्नपर लनमाचण (किा ५) रु ३०/- 

१३ प्रश्नपरको मोडरेसन (किा ५) रु १०/- 

१४ नगर स्तरीय परीिा सञ्चािन तथा नलतजा 
प्रकाशन सलमलतको बैठक ित्ता र खाजा 
खानाको खर्च (आमम्न्रत सदस्य तथा अन्य 
उपम्स्थलतमा म्शिा शाखाका कमचर्ारीहरु रहन 
सक्ने) 

रु.१०००।- खाजा खर्च न.पा.को नभसच अनसुार  

नोटाः १) यस मापदण्डमा उल्िेख िए बाहेकको कुनै खर्च िकु्तानी गनुचपदाच िोक सेवा आयोगको मापदण्ड वा सभबम्न्ित ववषयको संघीय 
मापदण्ड बमोम्जम िकु्तानी गनच बािा पने छैन । 

२) यस मापदण्डमा उल्िेम्खत दरहरु अलिकतम दर हो। स्वीकृत बजेटको अलिनमा रही बजेटको पररिीलिर रही खर्च गनुच पनेछ ।   
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अनसुरु्ी ४ 
पररच्छेद ३ लनयम ९(१) संग सभबम्न्ित 

लस.नं. सवारी सािनको प्रकार मालसक उपिब्ि हनु ेईन्िन 
(लि.) 

वावषचक रुपमा उपिब्ि हनुे लनयलमत सलिचलसङ् 
खर्च रु.  

१. मोटरसाईकि/स्कुटर शाखा 
प्रमखु र प्राववलिक 
(ईम्न्जलनयररङ सेवा) कमचर्ारी) 

१० (दश) वा सो बराबरको 
रकम  

अलिकतम ् ६००० (सरकारी मोटरसाईकि/ 
स्कुटरिाई मार) 

२. मोटरसाईकि/स्कुटर (वडा 
सम्र्व) 

७ (सात) वा सो बराबरको 
रकम 

अलिकतम ् ६००० (सरकारी मोटरसाईकि/ 
स्कुटरिाई मार) 

३. अन्य कमचर्ारी ५ (पाँर्) वा सो बराबरको 
रकम 

अलिकतम ् ६००० (सरकारी मोटरसाईकि/ 
स्कुटरिाई मार) 

४.  जीप/कार प्रयोग अनसुार ममचत इम्स्टमेट स्वीकृत गरी  

५. विपर/ट्याकटर प्रयोग अनसुार ममचत इम्स्टमेट स्वीकृत गरी 

६. ब्याकहो िोडर र्िेको घण्टाको िगबकु 
अनसुार 

ममचत इम्स्टमेट स्वीकृत गरी गने 

नोट: - अन्यर स्थायी ठेगाना िई वडा नं. ३ र १८ मा कायचरत कमचर्ारी वा सो वडा हेने प्राववलिक कमचर्ारीिाई उल्िेम्खत 
ईन्िनमा क्रमश: थप ३ र ५ लिटर ईन्िन उपिब्ि गराईनेछ ।   

- यस मापदण्ड बमोम्जम ईन्िन नपाउने वडा सम्र्व वा प्राववलिक (ईम्न्जलनयररङ सेवा) कमचर्ारीिाई मालसक रु. १००० 
यातायात खर्च उपिब्ि गराईने छ। 

 

आज्ञािे,  

िमुिराि ररिाि  

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि  

 


