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खर्चको मापिण्ड सम्वफधि फनर्चय िथा कायचफवफि २०७६
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खर्चको मापिण्ड सम्वफधि फनर्चय िथा कायचफवफि २०७६

आर्थिक कार्िर्िर्ि र्िर्मािली २०६४ भ्रमण खर्ि र्िर्मािली २०६४ साििजर्िक खरिद ऐि तथा र्िर्मािली
लगार्त प्रर्र्लत ऐि र्िर्ममा खर्िको र्िर्तत मापदण्ड ितोर्कएको अिस्थामा िगिपार्लकाले गिे खर्िमा
एकरुपता ल्र्ाउि तथा र्िर्िन्ि कार्िक्रमलाई र्मतव्र्र्ी ढङ्गले सन्र्ालि गिि र्िर्दम िगिपार्लकाको
प्रशासकीर् कार्िर्िर्ि र्िर्र्मत गिे ऐि २०७५ को दिा ४ ले र्दएको अर्िकाि प्रर्ोग गिी र्ो मापदण्ड तर्ाि
गरिएको छ ।
१) वैठक भत्ताको मापिण्ड
क) र्िषर्िस्तु ि कार्िर्ोजिा िेगि िैठक िस्ि पाईिे छै ि ।
ख) कमिर्ािीको संर्ोजकत्िमा हुिे िैठक कार्ािलर् समर् िार्हि हुिपु िेछ ।
ग) एउटै र्िकार् अन्तिगतका पदार्िकािीहरु ि कमिर्ािीमात्र िस्िे िैठकमा ित्ता प्रदाि िगिे ।
घ) काििू अिसु ाि गठि िएका सर्मर्तहरुको िैठकका लार्ग ित्ता प्रदाि गिे ।
ङ) र्िशेष सेिा र्लिु पिे अिस्थामा मात्र आमर्न्त्रत सदस्र् िाख्िे ।
र्) िगि प्रमख
ु को अध्र्क्षतामा िस्िे िैठकमा रु १०००।०० का दिले िैठक ित्ता प्रदाि गिे ।
२) अफिररक्त समयमा काम गरेवापि खाजा खाना रकम उपिव्ि गराउने
क) अर्तरिक्त समर्मा गरििे काम ि सो िाट हुिे िर्तजा कार्ािलर् प्रमख
ु िाट प्रमार्णत िएको हुिपु िे ।
ख) र्िर्र्मत काम िाहेक र्िशेषकामको लार्ग दैर्िक २ घण्टा िन्दा अर्तरिक्त समर् काम गिे को हुिु
पिे ।
ग) खाजा खािा िापत रु २५०।०० र्दि सर्किेछ ।
घ) साििजर्िक र्िदाको र्दि काम गिे िापत खाजा खािाको िकम उपलव्ि गिाईिेछ ।
ङ) अर्तरिक्त काम गिे को र्दि परििहि िापत कुिै िकम उपलव्ि गिाईिे छै ि ।
३) सवारी सािन िथा इधिन सफु विा :
क) कार्ािलर्को िा आफ्िो मोटि साईकल प्रर्ोग गिे प्रत्र्ेक कमिर्ािीलाई मार्सक ७ र्लटिका दिले
ईन्िि उपलव्ि गिाईिे छ । ति र्िर्ज सिािी सािि प्रर्ोगकतािले व्लिु क
ु ि सिािी र्ालक अिमु र्त
पत्रको प्रर्तर्लर्प कार्ािलर्मा उपलव्ि गिाउिु पिेछ । कार्ािलर्को मोटि साईकल र्ालकले
अर्ििार्ि रुपमा सिािी र्ालक अिमु र्त पत्र पेश गििु पिे छ ।कार्ािलर्ले खटाएको अिस्थामा
कार्ािलर्को काममा जााँदा तर् गिे को दिु ी अिसु ाि लगिक
ु ििी लाग्िे ईन्िि उपलव्ि गिाईिे छ ।
ख) मोटिसाईकल िएका िडा कार्ािलर्ले समेत सिािी र्ालक अिमु र्त प्राप्त कमिर्ािीको िा
पदार्िकािीको अिमु र्त पत्रको प्रर्तर्लर्प पेश गिे पर्छ मात्र िडा कार्ािलर्िाई र्िर्िर्ोजि िएको
ईन्िि उपलव्ि गिाईिे छ ।र्स्तो कमिर्ािी िा पदार्िकािी ििएको अिस्थामा मोटिसाईकल

र्लाउि सक्िे व्र्र्क्तको सेिा र्लिे गिी सतझौता गिे को अिस्थामा सतझौताको प्रर्तर्लर्प ि सिािी
र्ालकको अिमु र्त पत्रको प्रर्तर्लर्प पेश गिे को हुिपु िेछ ।
ग) सिािी सािि कुिै व्र्र्क्तगत प्रर्ोजिका लार्ग प्रर्ोग गिि पाईिे छै ि ।
४) उपर्ार खर्च
स्थािीर् सेिाका कमिर्ािीहरु सिकािी कामको सर्लसलामा र्ोटपटक लाग्ि गई उपर्ाि गिाए िापत पाउिे
औषिी उपर्ाि खर्ि मााँग गदाि र्ितिािसु ािका कागजातहरु पेश गििु पिेछ ।
(क) सिकिी कामको र्लग खटाएको प्रमाण िा भ्रमण आदेश।
(ख) सर्जिमि मर्ु ल्ु का िा प्रहिी प्रतिेदि।
(ग) उपर्ाि गिाइएको अस्पतालको कागजात िा र्िल।
र्सिी र्दईिे उपर्ाि खर्ि काििू द्वािा व्र्िर्स्थत ििए सतम िगिकार्िपार्लकाले तोके अिुसाि हुिेछ ।
५ ) सबै प्रकारका िाफिम, गोफि, सेफमनार, कायचशािा सधर्ािन सम्वफधि खर्चको मापिण्ड
िगिपार्लका िा िडा कार्ािलर् िा िगिपार्लकाले छिोट गिे को संस्था िा उपिोक्ता सर्मर्तले
र्िर्िन्ि प्रकािका तार्लम गोष्टी सेर्मिाि िा कार्िशाला सन्र्ालि गदाि गरििे खर्िको मापदण्ड देहार्
िमोर्जम हुिेछ ।
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िडामा हुिे कार्िक्रमका लार्ग र्ातार्ात १५०।००
खर्ि

न्र्िु तम १०००
शव्द हुिु पिे ।

क) कार्िक्रम अिर्ि
ििमा एक पटक
आउिे ि एक पटक
जािे मात्र उपलव्ि
हुिे ।
ख) एक िडा िन्दा िढी
सहिार्ग
हुिे
कार्िक्रममा अन्र्
िडािाट
आउिे
सहिागीहरुले मात्र
र्स
अिसु ाि
र्ातार्ात खर्ि पाउिे
िडाले आर्ोजिा गिे
कार्िक्रममा सतिर्न्ित
िडाका सहिागीले र्स

अिसु ाि कार्िक्रम अिर्ि
ििमा एक पटक जािे ि
एक पटक आउिे खर्ि
प्राप्त गिे ।
६) ढुवानी सम्वफधि व्यवस्था फजल्िा िररेट अनुसार हुनेछ ।

