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 झिमरुक गाउँपालिकाको खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड -207५ 
 
प्रस्तावना:  
झिमरुक गाउँ कायचपालिकाको प्रशासकीय कायचववलध ( लनयलमत गने ) ऐन, २०७४ को 
दफा ४ बमोझिम झिमरुक गाउँ कायचपालिकािे यो मापदण्ड िारी गरेको छ । 

1. संझिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भ (१) यो मापदण्डको नाम झिमरुक गाउँपालिकाको खर्च 
व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड - 207५ रहेको छ ।  

2. पररभाषा:  
           ववषय वा प्रसंगिे अको अथच निागेमा यस मापदण्डमा,- 

(क) “मापदण्ड” भन्नािे झिमरुक गाउँपालिकाको खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डिाई 
सम्िन ुपदचछ । 

(ख) “कायचपालिका” भन्नािे गाउँपालिकाको कायचपालिका सम्िन ुपदचछ । 
(ग) “अध्यि” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यििाई सम्िन ुपदचछ । 
(घ) “वडा अध्यि” भन्नािे गाउँपालिकाको वडाध्यि सम्िन ुपदचछ । 
(ङ) “सदस्य” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सदस्य सम्िन ुपदचछ । 
 (र्) “वडा सलमलत” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सलमलत सम्िन ुपदचछ । 
3. खर्च सम्वन्धी वववरण : 

३.१ झिमरुक गाउँपालिका अन्तगचतका तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन, कायचशािा सबै 
प्रकारका सीप ववकास तालिम ,अध्ययन, आवद्धता िस्ता समारोह उद्धघाटन िगायत अन्य 
कायचक्रममा खर्च गदाच अनसूुर्ी १ वमोझिमको मापदण्डलभत्र रही खर्च गनुच पनेछ ।  

4. पररमािचन तथा संशोधन : 
४.१ यस मापदण्डिाई आवश्यकता अनसुार गाउँ कायचपालिकािे पररमािचन तथा संशोधन गनच 
सक्नेछ। 
 

अनसूुर्ी १ 
 

क्र.
स. 

प्रयोिन/वववरण  झिमरुक 
गा.पा. 

स्पष्टीकरण/कैवफयत 

१ झिमरुक गाउँपालिका अन्तगचतका तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, 
सम्मेिन, कायचशािाको कायचपत्र प्रस्ततुकताच पाररश्रलमक ( 
प्रलत सत्र)  

  कायचपत्र कझम्तमा 1500 शब्दको हनु ु
पने छ । 

  अलधकृत स्तर     

क बावहरी प्रस्ततुकताच     

  – कायचपत्र वापत 1400   
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क्र.
स. 

प्रयोिन/वववरण  झिमरुक 
गा.पा. 

स्पष्टीकरण/कैवफयत 

  – प्रवर्न वापत 1000   

ख आन्तररक प्रस्ततुकताच   आन्तररक प्रस्ततुकताच भन्नािे झिमरुक 
गाउपालिका अन्तगचतका पदालधकारी 
/व्यझि सझम्िन ुपदचछ । 

  – कायचपत्र वापत 1300   

  – प्रवर्न वापत 700   

  सहायक स्तर     

क बावहरी प्रस्ततुकताच     

  – कायचपत्र वापत 1200   

  – प्रवर्न वापत 600   

 

ख 
आन्तररक प्रस्ततुकताच     

  – कायचपत्र वापत 800   

  – प्रवर्न वापत 500   

२ गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन, कायचशािाको कायचपत्रको 
वटप्पणीकताचको पाररश्रलमक ( प्रलत कायचपत्र)  

500 एउटा कायचपत्रमा दईु िना भन्दा बढी 
वटप्पणीकताच राख्न लमल्नेछैन । 

3 सीप ववकास सम्वन्धी  तालिम    ७ कायच ददनसम्मको तालिम किागत 
रुपमा र सो भन्दा बढीको तालिममा 
आवलधक रुपमा श्रोत व्यझिको व्यवस्था 
गनुच पदचछ । 

क किागत व्यवस्थामा ( प्रलतकिा)    आवलधक रुपमा स्रोत व्यझिको 
व्यवस्था गदाच एउटा तालिममा दईुिना 
(आवश्यकतानसुार दवैु मखु्य वा एकिना 
मखु्य र एकिना सहायक) राख्रन ुपदचछ 
र सीपस्तरका आधारमा स्थानीय प्रर्िन 
समेतको ववर्ार गरी उझल्िझखत 
अलधकतम सीमालभत्र लतनको पाररश्रलमक 
तोक्नपुदचछ।  

  – कायचपत्र /Handsout वापत 250 कायचपत्र भन्नािे कझम्तमा ७५० शव्दको 
प्रवन्ध सम्िनदुचछ । 

  – किा सञ्चािन वापत 500 एउटा किाको अवलध कझम्तमा १घण्टा 
३० लमनेट हनुपुदचछ । 

ख आवलधक व्यवस्थामा (बावहरी श्रोत व्यझिको हकमा 30 
कायचददनसम्म प्रलतददन) 
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क्र.
स. 

प्रयोिन/वववरण  झिमरुक 
गा.पा. 

स्पष्टीकरण/कैवफयत 

  – मखु्य प्रझशिक ( प्रलतददन न्यूनतम 2 किा लिनपुने) 500 
 

  – सहायक प्रझशिक ( प्रलतददन न्यूनतम  2 किा 
लिनपुने) 

350   

ग आवलधक व्यवस्थामा (बावहरी श्रोत व्यझिको हकमा 30 
कायचददन भन्दा बढी मालसक) 

    

  – मखु्य प्रझशिक ( मालसक न्यूनतम 60 किा लिनपुने) 15000   

  – सहायक प्रझशिक ( मालसक न्यूनतम 60 किा 
लिनपुने) 

10000   

4 झिमरुक गाउपालिकाबाट सञ्चालित सबै प्रकारका तालिमका 
श्रोत व्यझि/ प्रझशिकको पाररश्रलमक 

    

क अलधकृत स्तरको कमचर्ारी सहभागी भएको तालिममा     

  – कायचपत्र /Handsout वापत 800 कायचपत्र भन्नािे कझम्तमा ७५० शव्दको 
प्रवन्ध सम्िन ुपदचछ । 

  – किा सञ्चािन वापत 700 एउटा किाको अवलध कझम्तमा १घण्टा 
३० लमनेट हनुपुदचछ । 

ख सहायक स्तरको कमचर्ारी सहभागी भएको तालिममा     

  – कायचपत्र /Handsout वापत 800   

  – किा सञ्चािन वापत 600   

5 गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन, कायचशािा ,तालिम, अध्ययन 
आवद्धता िस्ता समारोह उद्धघाटन, समापन खािा/ 
सहभागीको खािा (प्रलत व्यझि प्रलत ददन )   ववलभन्न 
ववझशष्ट व्यझिहरुिाई यस्ता समारोहमा आमन्त्रण गररएको 
अवस्थामा यस्ता सबै ब्यझिहरुको खािा, खाना खर्च बापत 
बढीमा एकमषु्ठ रु.2000।- सम्म खर्च गनच सवकनछे । 
तर ववझशष्ठ ब्यझिहरुको उपझस्थलत भएको प्रमाझणत हनु ु
पनेछ । 

150 संयोिक,श्रोत व्यझि,प्रलतवेदक,वटप्पणी 
कताच, सवारी र्ािक र सहयोगी 
कमचर्ारीहरुिाई समेत 

6 मसिन्द     

क गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन, कायचशािाका िालग     

  – सहभागीका िालग प्रलत सहभागी 100   

  – प्रझशिण कायचका िालग  (प्रलत कायचक्रम) 2000 प्रझशिण कायचको मसिन्द अन्तगचत वोडच 
माकच र, पारदशचक पाना, कायचपत्रको 
छायाप्रलत, मेटाकाडच, माझस्कङ टेप, 
व्यानर इत्यादद । 
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क्र.
स. 

प्रयोिन/वववरण  झिमरुक 
गा.पा. 

स्पष्टीकरण/कैवफयत 

ख सीप ववकास तथा िमता ववकास सम्वन्धी अन्य तालिम 
कायचक्रमका िालग 

    

  – सहभागीका िालग (7 कायच ददनसम्म प्रलत सहभागी ) 75   

  – सहभागीका िालग ( 7 कायच ददनभन्दा बढी प्रलत 
सहभागी ) 

100   

  – प्रझशिण कायचका िालग  (7 कायच ददनसम्म प्रलत 
कायचक्रम ) 

1800   

  – प्रझशिण कायचका िालग  (30 कायच ददनसम्म प्रलत 
कायचक्रम ) 

2200   

  – प्रझशिण कायचका िालग  ( 30 कायचददन भन्दा बढी 
प्रलत कायचक्रम ) 

2500   

ग अध्ययन/अविोकन, अध्ययन आवद्धताका िालग     

  –सहभागीका िालग (िलतसकैु कायचददन भए पलन प्रलत 
सहभागी) 

40   

7 अध्यिता /संयोिक भत्ता   एउटा कायचक्रममा एक िनािे संयोिक र 
एक िना अध्यिता ग्रहण गनच सक्नेछ 
।  

क गाउँपालिका अध्यि /उपाध्यि/प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत/अलधकृत स्तरका कमचर्ारीिे अध्यिता ग्रहण 
गरेको कायचक्रममा 

1500   

ख वडा अध्यि/कायचपालिकाका सदस्य/वडा सदस्य/ सहायक 
स्तरका कमचर्ारीिे अध्यिता ग्रहण गरेको कायचक्रममा 

1200   

ग कायचक्रम संयोिक भत्ता अलधकतम 15 कायचददन सम्म 
प्रलतददन 

500   

घ कायचक्रम संयोिक भत्ता 15 कायचददन भन्दा वढी प्रलतददन 300   

8 कायचक्रम सञ्चािक (१ िना मात्र)/ व्यवस्थापक भत्ता 
(अलधकतम २ िनासम्म)  

    

क कायचक्रम सञ्चािक अलधकतम 15 कायच ददनसम्म प्रलतददन 400   

ख कायचक्रम सञ्चािक 15 कायच ददनभन्दा वढी प्रलतददन 300   

ग कायचक्रम व्यवस्थापक अलधकतम 15 कायच ददनसम्म 
प्रलतददन 

400   

घ कायचक्रम व्यवस्थापक 15 कायचददन भन्दा वढी प्रलतददन 300   

9 सहयोगी भत्ता     

  अलधकतम 15 कायच ददनसम्म प्रलतददन 355   



 

वबेसाइट: jhimrukmun.gov.np     5   इमले: info@jhimrkmun.gov.np                

 

क्र.
स. 

प्रयोिन/वववरण  झिमरुक 
गा.पा. 

स्पष्टीकरण/कैवफयत 

  15 कायचददन भन्दा वढी प्रलतददन 275   

10 ववववध ( प्रमाण पत्र, पानी, सरसफाइ, तिु इत्याददका 
िालग) 

    

  – 7 कायचददन सम्म प्रलत कायचक्रम 1500   

  – 30 कायचददन सम्म प्रलत कायचक्रम 2000   

  – 30 कायचददन भन्दा बढी प्रलत कायचक्रम 2500   

11 प्रझशिाथी आवास खर्च 500   

12 तालिम सवुवधा (तालिम कि तथा भाडामा लिनपुने 
उपकरणको भाडा) अलधकतम 

    

  तालिम कि  भाडामा लिनपुनेमा  अलधकतम 1200   

  तालिम  उपकरण भाडामा लिनपुने  अलधकतम 1000   

13 तालिम सामाग्री ( कच्र्ा पदाथच, नमूना, इन्धन, 
पोकावन्दीका सामान, खररद गनुच पने सानालतना औिार 
आदद ) 

1000   

14 वस्तगुत टेवा 3000 वस्तगुत टेवा भन्नािे तालिमका 
सहभागीिाई नव प्राप्त लसप उपयोग 
कायचमा अलभप्ररेरत गनच सहायता स्वरुप 
प्रदान गररने वस्त ुसम्िन ुपदचछ । िस्तै 
वाख्राको माउ, मौरीको घार ,पश ुस्वास््य 
परीिण वकटिस्ता र्ीिवस्त ुसाधन वा 
उपकरण आदद। स्वीकृत कायचक्रममा 
वस्तगुत टेवा प्रदान गने गरी प्रष्ट 
व्यवस्था नभएकोमा वस्तगुत टेवा ददन 
लमल्दैन ।  

15 स्थिगत प्राववलधक परामशचदाताको दैलनक भत्ता र भ्रमण 
तथा आवास खर्च 

भ्रमण खर्च 
लनयमाविी 
२०६४ 
अनसुार   

 पदालधकारी वा कमचर्ारीिाई 
परामशचदाताको रुपमा दैलनक भत्ता तथा 
भ्रमण खर्च वापतको रकम भ्रमण खर्च 
लनयमाविी, २०६४ मा वलगचकरण 
गररएको  तह अनसुार उपिव्ध गराइने 
छ ।  

16 प्रलतवेदकको पाररश्रलमक   प्रलतवेदकिे प्रलतवेदन पेश गरेपलछ मात्र 
पाररश्रलमक भिुानी गररनेछ ।  

क पाररश्रलमक ( सम्मेिन, गोष्ठी र कायचशािा )     

  – प्रलतवेदन वापत एक ददनको कायचक्रममा 1000   
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क्र.
स. 

प्रयोिन/वववरण  झिमरुक 
गा.पा. 

स्पष्टीकरण/कैवफयत 

  – प्रलतवेदन वापत एक ददन भन्दा बढीको कायचक्रम भए 
अलतररि थप 

500   

ख पाररश्रलमक तालिमको िालग  ( एकमषु्ठ ) 1000   

17 खािा/खाना     

क गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन, कायचशािा ,तालिम,  समारोह 
उद्धघाटन, समापनमा सहभागीको खािा (प्रलत व्यझि प्रलत 
ददन )   

150   

ख गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन, कायचशािा ,तालिम,  समारोह 
उद्धघाटन, समापनमा सहभागीको खाना (प्रलत व्यझि प्रलत 
ददन )   

250   

18 तालिम /कायचक्रम  अनगुमन भत्ता     अनगुमन प्रलतवेदन पेश गरे पलछमात्र 
भत्ता उपिव्ध गराइनेछ ।  

क गाउँपालिका अध्यि /उपाध्यि/प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत/अलधकृतस्तरका कमचर्ारीिे अनगुमन गरेको 
कायचक्रममा प्रलतददन 

1500   

ख वडा अध्यि/कायचपालिकाका सदस्य/वडा सदस्य/ 
सहायकस्तरका कमचर्ारीिे अनगुमन गरेको कायचक्रममा 
प्रलतददन 

1200   

19 योिना अनगुमन भत्ता    अनगुमन प्रलतवेदन पेश गरे पलछमात्र 
भत्ता उपिव्ध गराइनेछ ।  

क प्रलतददन (३ वटा योिनासम्मको) प्रलत अनगुमन कताच 
अलधकतम 

700   

ख प्रलतददन (३ वटा योिना भन्दा वढी योिना अनगुमन गरे 
वापत प्रलत अनगुमन कताचको) अलधकतम 

1000   

20 वैठक भत्ता (प्रलत वैठक)   वैठकमा उपझस्थलत नभएको सदस्य 
/व्यझि /कमचर्ारीिाई वैठक भत्ता 
उपिव्ध गराईने छैन ।  

क गाउँ सभा सदस्य 700   

ख कायचपालिका सदस्य 700   

ग वडा सलमलत 700   

घ अन्य सलमलतका सदस्य भत्ता 1000   

ङ अन्य वैठक भत्ता 1000   
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स्पष्टीकरण/कैवफयत 

21 गाउँसभा, कायचपालिका, वडा सलमलत र अन्य वैठक 
व्यवस्थापनमा खवटन ेकमचर्ारीको भत्ता  

  वैठकमा उपझस्थलत नभएको सदस्य 
/व्यझि /कमचर्ारीिाई वैठक भत्ता 
उपिव्ध गराईने छैन ।  

क गाउँसभा, कायचपालिका, वडा सलमलत वैठक व्यवस्थापनमा 
खवटने कमचर्ारीको भत्ता (प्रलत वैठकमा खवटएका प्रलत 
कमचर्ारी) 

700   

ख गाउँसभा वैठकमा मयाचदापािकको भत्ता (प्रलत वैठकमा 
खवटएका प्रलत मयाचदापािक) 

700 मयाचदापािकको रुपमा खटाइएको 
कमचर्ारी /सरुिा कमी/ व्यझि सो 
काममा खवटएको प्रमाझणत हनु ुपनेछ ।  

ग अन्य वैठक व्यवस्थापनमा खवटने कमचर्ारीको भत्ता (प्रलत 
वैठकमा खवटएका प्रलत कमचर्ारी) 

1000   

  सहभागी भत्ता   

22 प्रझशिाथी छनौट गरी वा नगरी संञ्चािन गररएको िनुसकैु प्रकारको तालिम ,गोष्ठीको सहभागीहरुिाई  सहभागी 
भत्ता उपिव्ध नगराउने भनी सूर्ना गनुचपने छ ।तर, तालिम,गोष्ठी,कायाचशािाको सहभागीिाई सहभागी भत्ता ददन ेगरी 

कायचक्रममै सहभागीहरुिाई सहभागी भत्ता वा सहभागीको भ्रमण खर्च वा दवैु ददने गरी स्वीकृत  भएको 
कायचक्रमका सहभागीहरुिाई  लनम्न अनसुारको  सहभागी भ्रमण खर्च उपिव्ध गराउन सवकने छ । 

  

  

  
प्रयोिन  झिमरुक 

गा.पा. 
  

  

क दैलनक खाने बस्ने वापत अलधकतम (21कायच ददनसम्मको 
तालिम) 

450 दैलनक भ्रमण भत्ता पाउने गरी झिल्िा 
बावहरबाट कायचक्रममा बोिावट भै 

सहभागी हनुेहरुिाई सहभालगता भत्ता ददन 
लमल्दैन । 

ख 21 कायच ददनभन्दा वढीको तालिम भए खाने वस्ने खर्च 
वापत मालसक अलधकतम 

5000 

ग कायचक्रमको तफच वाट छात्रावासको व्यवस्था भएकोमा दैलनक 
खाना खर्च  

250 

घ छात्रावासको व्यवस्था भएकोमा 1 मवहना भन्दा वढी 
अवलधको भए खाना खर्च वापत मालसक 

4000 

23 सहभागीको भ्रमण खर्च   

  – सहभागीको आते िाते खर्चको सम्वन्धमा सावचिलनक यातायात र्ल्ने 
स्थानमा बस वापतको न्यूनतम  भाडा पाउने छ।                                                                     

– सावचिलनक यातायात नर्ल्ने स्थानको आतेिाते गरी दईु ददनसम्मको 
िालग एकमषु्ठ रु 200। र सो भन्दा वढी िलतसकैु ददन भए पलन रु 

500।एकमषु्ठ पाउने छ । 

  

24 भ्रमण खर्च   
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स्पष्टीकरण/कैवफयत 

क िन प्रलतलनलधहरुको भ्रमण खर्च –  झिमरुक गाउँ कायचपालिकाको 
कायाचियवाट भ्रमण आदेश झस्वकृत गराई काम कािमा खवटने 
पदालधकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यिे कायाचियको कामको 

लसिलसिामा आफनो कायचिेत्र बाहेक नेपाि लभत्र वा नपेाि वावहर भ्रमण 
गदाच गाउँपालिकाको आझन्तरक स्रोत समेतको आधारमा तपझशिमा नवढ्ने 
गरी अलधकतम भ्रमण खर्च प्रदेश नं. ५ स्थानीय तहका पदालधकारी तथा 

सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रमण खर्च 
लनयमाविी,२०६४  वमोझिम हनुे छ ।  

  

ख कमचर्ारीहरुको भ्रमण खर्च– सरकारी कामको लसिलसिामा मिुकुलभत्र 
आफनो कायाचिय भन्दा बावहर भ्रमणमा वा कािमा खवटएका कमचर्ारीिे 
भ्रमण खर्च लनयमाविी,२०६४ बमोझिमको दरमा दैलनक भत्ता पाउनेछन ् 

  

25 प्राववलधक कमचर्ारीको वफल्ड सवुवधा –  यस गाउँपालिका अन्तगचत कायचरत प्राववलधक कमचर्ारीहरुिाई योिना 
सम्वन्धी कामकािमा खटाउदा  15 ls=ld eGbf j(L b"/Lsf] xsdf e|d)f vr{ lgodfjnL 2064 jdf]lhd 
x"g] / 15 ls=ld= eGbf sdsf] xsdf यस गाउँपालिकावाट तिुचमा गररएको प्राववलधक कमचर्ारी वफल्ड सवुवधा 
सम्वन्धी कायचववलध, २०७४ मा तोवकए वमोझिमको सवुवधा झस्वकृत वफल्ड आदेश तथा मालसक वफल्ड प्रलतवेदनका 

आधारमा उपिव्ध गराइने छ । 
  

26 पररिा सञ्चािन, प्रश्नाविी तयार (सेट), उत्तर पlु:tका 
परLिण (प्रलत इकाई) (अलधकतममा) 

  nf]s;]jf cfof]usf] dfkb)* -

kfl/>lds b//]^ 2072_ jdf]lhd 

x"g]% .  

27 व्यवहाररक किा सञ्चािन (सामाग्री तथा औिार) 2000   

28 गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन, कायचशािा ,तालिम, सलमिा 
वैठक, अन्य कायचक्रम/तालिम सहभागी भत्ता (अलधकतम 

प्रलत सहभागी)  

800   

29 प्रमाण पत्र (प्रलत एकाई) अलधकतम 50   

30 यस झिमरुक गाउँपालिकाको खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड -207५ मा तोवकएकोमा तोवकए वमोझिम र 
नतोवकएकोमा कायचक्रमसँग सम्वन्धीत संझघय तथा प्रदेश मन्त्राियवाट तोवकएको मापदण्ड वमोझिम हनुछे ।  

  

 
 

झिमरुक गाउँ कायचपालिकाको बैठकबाट लमलत २०७५/०७/११ 
गते पाररत यो मापदण्ड झिमरुक गाउँ कायचपालिकाको लनणचय वा 
आदेश र अलधकारपत्रको प्रमाणीकरण ( कायचववलध) 
लनयमाविी,२०७४ को लनयम ३ को उपलनयम ४ बमोझिम 
प्रमाणीकरण गदचछु । 
                                  (कमि प्रसाद भसुाि) 
 लमलत २०७५/०७/११ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
 


