कणाल
कणाल

देश

दे श, आ थक काय व ध ऐन, २०७४ को दफा ६२ ले दएको अ धकार

दे श सरकारले दे हायका नयमह
१.संि

मण खच नयमावल , २०७५

नाम र

योग गर

बनाएको छ।

ार भः (१) यी नयमह को नाम “ मण खच नयमावल , २०७५” रहे को छ ।

(२) यो नयमावल जार भएको म तदे िख लागू हुनेछ ।
२. प रभाषाः वषय वा

स ले अक अथ नलागेमा यस नयमावल मा,“प रवार” भ ाले पदा धकार वा

कमचार को एकासगोलको प त वा प ी र नजमा आि त दुई जनास म छोरा वा छोर स झनु पछ र
सो श दले पदा धकार वा कमचार को एकासगोलको बाबु, आमा र म हला पदा धकार वा कमचार भए
सासु, ससुरा समेतलाई जनाउनेछ ।
३. मण आदे श वा नणय बना
गन गर

मण खच गन नहुनःे (१)

मण आदे श वा नणय बना

मण खच

मण गन वा काजमा जान हुँदैन ।
(२) उप नयम (१) बमोिजम

मण आदे श वा नणय गदा दे हायका पदा धकार वा कमचार को

मण वा काज दे हायका पदा धकार ले आदे श वा नणय गनछः
(क) मु यम

ी,

दे श मि

प रष का सद य र मु य याया धव

ाको हकमा मु यम

ीले,

(ख)

दे श सभाका सभामुख र सद य भए सभामुखले,

(ग)

दे श योजना आयोगको उपा य को हकमा अ य ले तथा सद यह को हकमा
उपा य ले,

(घ) कानुन बमोिजम ग ठत
(ङ) मु यम

ी तथा मि

दे श आयोगका अ य

र सद यको हकमा अ य ले,

प रष को कायालयको सिचव भए

सिचवालयका सिचव भए

तरका कायालय

मण गदा सात दनस म भए नदशनालय भए नदशनालय

भ दा बढ भए स बि धत म
(छ) िज ला तर, थानीय

ालय,

मुख सिचवले,

(च) मा थ उि लिखत बाहे क िज ला तर वा आयोजना
े भ

मुख सिचवले र अ य म

मुखले आ नो
मुखले र सो

ालयका सिचवले,

तर वा आयोजना

तरका कमचार को हकमा स बि धत कायालय

मुखले ।
(३)

मण आदे श गन पदा धकार ले

मण आदे श दँदा अनुसूची-१ बमोिजमको ढाँचामा दनु

पनछ ।
(४) यस नयममा अ य
बमोिजम था पत

जुनसुकै कुरा ले िखएको भए ताप न मि

दे श आयोगका अ य

तथा सद य, दे श सरकारका सिचव वा सो सरहका अ धकृत

वा सो भ दा मा थ लो तहका पदा धकार
मि

प रष का सद य, कानुन

वा कमचार ले

प रष ले नणय गनु पनछ ।
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वदे श

मण गनु पदा

दे श सरकार,

४.

मण कफायती हुन ुपन: (१) सरकार खचमा

कफायती र कम खिचलो बाटो वा सवार साधन
(२)

मण गन पदा धकार वा कमचार ले स भव भएस म
योग गर

मण गनु पनछ ।

मण गदा राजप ा त कमचार वा सो भ दा मा थ लो दजाको पदा धकार वा कमचार

भए हवाई यातायात स ालन भएको ठाउँमा
नभएको ठाउँमा

मण गदा हवाई यातायातबाट र हवाई यातायात स ालन

मण गदा वा अ य कमचार ले

मण गदा यातायातका अ य साधन

योग गनु पनछ

।
तर अ य यातायात साधन नभई हवाई यातायात साधन मा

उपल ध भएको अव थामा

आदे श वा नणय गन अ धकार ले कारण खुलाई अ य कमचार ले प न हवाई यातायात

मण

योग गन

अनुम त दन स नेछ ।
५.

मण खच पाउने पदा धकार वा कमचार को वग करणः (१) यस नयमावल बमोिजम सु वधा

उपल ध गराउने

योजनको ला ग दे हायका पदा धकार वा कमचार लाई दे हाय बमोिजम वग करण

ग रएको छः
(क) मु यम
(ख)

ी

-अ त विश

दे श सभाका सभामुख,
राजप ां कत विश

म

ी,

रा यम

ी, सहायक म

ी,

दे श सभाका सद यह ,

े णी वा सो सरह वा सो भ दा मा थ लो पदमा बहाल रहेका अ य

पदा धकार

- विश

(ग) ख ड (ख) मा लेिखए दे िख बाहे क राजप ां कत

थम

(ङ) राजप

तीय

े णी र तृतीय

- थम तह
- तीय तह

े णी वा सो सरहका कमचार

अनं कत वा सो सरहका कमचार

(च) सवार चालक तथा

तह

े णी वा सो सरह वा सो भ दा मा थ लो

पदमा बहाल रहेका अ य पदा धकार र कमचार
(घ) राजप ां कत

तह

-तृतीय तह

े णी वह न कमचार

-चतुथ तह

(२) उप नयम (१) मा लेिखएदे िख बाहे कका अ य कुनै पदा धकार वा
मण गन आदे श दनुपदा य तो आदे श दने अ धकार ले य तो पदा धकार वा यि

यि

लाई

को तह

खुलाई आदे श दनु पनछ ।
६.

ु भ
मण खच पाउनेः (१) सरकार कामको सल सलामा मुलक

मण गनु पदा

मणको ला ग

यातायातको टकट ख रद गनु पन भएमा टकट ख रद गदा लागेको रकम भ ु ानी दइनेछ ।
तो कने

मण साधनबाट

मण गनु पदा हवाई यातायात बाहे कको अ य साधनबाट

थम तह वा सो भ दा मा थका पदा धकार वा कमचार लाई
यि

लाई

तीय

े णीको

थम

े णी

मण गरे को भए

े णीको र अ य कमचार वा

मण खच दइनेछ ।

(२) कुनै पदा धकार ले कुनै
मण म त सानु पन भएमा वा

मण साधनको टकट ख रद ग रसकेप छ

मण र

भएमा वा

मण आदे श गन अ धकार को आदे शबाट य तो टकट फता गनुपन

भएमा नजले यसर टकट फता गरे वापत ला ने रकम स बि धत कायालयबाट शोधभना पाउनेछ ।
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(३) टकट फता गनु पन वा हवाई उडानको म त तय भएकोमा सो प रवतन भई सो दन
उडान नभएमा स बि धत नकायबाट

मािणत गराई य तो पदा धकार वा कमचार ले

ा सी, र सा,

बस भाडाको रकम भ ु ानी कायालयबाट लन पाउनेछ ।
ु भ
७. दै नक भ ा पाउनेः (१) सरकार कामको सल सलामा मुलक

आ नो कायालय भ दा बा हर

मणमा वा काजमा ख टएका पदा धकार वा कमचार ले अनुसूची-२ बमोिजमको दरमा दै नक भ ा
पाउनेछ ।
(२)

मण वा काजमा ख टएको पदा धकार

बमोिजमको कुनै िज लामा

वा कमचार ले अनुसूची-३ मा उ लेख भए

मण गदा उप नयम (१) बमोिजम पाउने दै नक भ ाको रकममा थप प

तशत रकम पाउनेछ ।
(३) बस वा अ य सावज नक यातायातको सु वधा

ा

हुने ठाउँमा एकै दन गई फकने गर

सरकार काममा काज खट जाने पदा धकार वा कमचार ले यस नयमावल बमोिजम

मण खच र

एक दन बराबरको दै नक भ ा पाउनेछ ।
(४) स वा वा बढुवा भई हािजर हुन ख टएको कायालयमा पुगक
े ो दनको र काजबाट
कायालय फकको दनको उप नयम (१) बमोिजम पाउने दै नक भ ाको पचास

तशत रकम भ ु ानी

पाउनेछ ।
(५) भार

बो ने काममा नयु

भएका कमचार , हुलाक , ह कारा, चेनमेन, सभयर ज ता

कमचार तथा फ ड भ ा पाउने कमचार ले आफू कायरत

े भ

मणमा रहँदा यस नयमावल

बमोिजम दै नक भ ा पाउने छै न ।
(६) काजमा ख टएको पदा धकार वा कमचार ले अनुसूची-२ बमोिजमको दै नक भ ा सात
दनस मको पाउनेछ ।
(७) पदा धकार वा कमचार लाई सात दनभ दा बढ अव धको ला ग काज खटाउनु पन
भएमा

मण आदे श गन पदा धकार ले कारण खोल पदा धकार वा कमचार लाई काजमा खटाउन

स नेछ ।
(८) उप नयम (७) बमोिजम काजमा ख टएको पदा धकार वा कमचार ले उप नयम (६) मा
उि लिखत अव धभ दा बढ अव धको ला ग अनुसूची-२ बमोिजमको दै नक भ ाको पचास
रकम मा

तशत

पाउनेछ ।

(९) लेखा पर

ण डोर, अनुस धानमूलक काय, थानीय तरमा कायालय नभएका

ादे िशक

नकायबाट थानीय तरमा स ालन ग रने काय म, थलगत ता लम स ालन, त यांक सं कलन काय वा
आवास सु वधा उपल ध नगराइएको ता लम काय ममा सहभागी हुने कमचार लाई ला ने दनको
गणना गर काज खटाउन स कनेछ ।

य तो अव थामा काज ख टएको पूरा अव धको अनुसूची-२

बमोिजमको दै नक भ ा दन बाधा पन छै न ।
(१०) यस नयममा अ य

जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप न आफूखुशी नवेदन दई काजमा

ख टएको कमचार ले यस नयम बमोिजमको सु वधा पाउने छै न । यसर काजमा ख टएको
मण आदे शमा खुलाउनु पनछ ।
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यहोरा

(११) सरकार कामको सल सलामा

मणमा रह दै नक

मण भ ा उपभोग गन पदा धकार

वा कमचार ले दै नक भ ा उपभोग गरे को अव धभर फ ड भ ा, बैठक भ ा, रासन भ ा, सहभागी भ ा,
थानीय भ ा वा अ य कुनै क समको भ ा पाउने छै न ।
तर च लत कानून बमोिजम अ य छु ै भ ा पाउने

यव था भएकोमा यस नयम बमोिजमको

भ ा पाउने छै न ।
८.

मणमा ख टएको पदा धकार वा कमचार ले बदा लएमा दै नक भ ा तथा

पदा धकार वा कमचार ले

मण वा काजमा रहे को अव धमा बदा बसेमा

मण खच नपाउनेः कुनै
यसर

बदामा ब दाको

अव धमा नजले यस नयमावल बमोिजम पाउने दै नक भ ा, मण खच पाउने छै न ।
९. स वा बढुवा वा नयाँ नयुि
कमचार
नयाँ नयुि

मण खच पाउनेः कुनै पदा धकार वा

भई जाँदा दै नक भ ा तथा

स वा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई एक
भएकोमा नयुि

बुझेको ठाउँबाट नयुि

थानबाट अक

थानमा जाँदा र

भएको पदमा बहाल गन जाँदा यस नयमावल

बमोिजम दै नक भ ा र

मण खच पाउनेछ ।

१०. दै नक भ ा तथा

मण खच भ ु ानी व धः (१) एक कायालयबाट ४० कलो मटर भ दा बढ

दूर

भएको अक कायालयमा स वा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई जाने पदा धकार वा

कमचार ले पाउने दै नक भ ा तथा

मण खच बापतको रकमको फाँटवार

महालेखा पर

कको

कायालयबाट नधा रत ढाँचामा नज बहाल रहे को कायालयमा पेश गनु पनछ । ४० कलो मटर भ दा
कमको हकमा यातायात खच वापतको मा
(२) उप नयम (१) बमोिजम

ा

फाँटवार पेश गनु पनछ ।
फाँटवार उपर कायालयले जाँचबुझ गर यस नयमावल

बमोिजम पाउनु पन रकम भ ु ानी दनु पनछ ।
(३) उप नयम (२) बमोिजम भ ु ानी दँदा दे हायका कुरामा दे हाय बमोिजम गनु पनछः
(क)

तीय तह वा सो भ दा मा थका पदा धकार वा कमचार लाई स भव भएस म छोटो र
मत ययी हवाई मागबाट

मण गदा ला ने हवाई भाडा, बस भाडा, केबुलकार वा रे ल

भाडा र यस नयमावल बमोिजम पाउने दै नक भ ा र फुटकर खच बापत एकमु
हजार

दुई

पैयाँ दनु पनछ ।

(ख) तृतीय वा चतुथ तहका कमचार लाई हवाई मागबाट

मण गदा कम खिचलो हुने भएमा

ला ने हवाई भाडा वा बस भाडा र फुटकर खच बापत एकमु

दुई हजार

पैयाँ दनु

पनछ ।
(ग) स वा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई जाँदा यातायात सु वधा नभएको
पैदल

मण गनु पदा कि तमा बीस कलो मटर

थानमा

त दनका दरले दै नक भ ाको गणना

गनुपन छ ।
(घ) स वा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई ख टएको कायालयमा हािजर हुन जाने
पदा धकार वा कमचार लाई प रवार लै जाने

योजनका ला ग नजले ख ड (क) वा

(ख) बमोिजम पाउने बराबरको रकम प रवारका
पनछ ।
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येक सद यलाई जनह

पमा दनु

तर, फुटकर खच रकम दइने छै न ।
(४) कुनै पदा धकार वा कमचार जुनसुकै कारणबाट सरकार सेवाबाट अलग भई घर फकनु
परे मा नज जुन

े णी वा तहबाट सेवा अलग भएको हो सोह

दै नक भ ा तथा

े णी वा तह अनुसार यस नयम बमोिजम

मण खच नज र नजको प रवारलाई बहाल टु टेको कायालयबाट दइने छ ।

(५) कुनै पदा धकार

वा कमचार को आफू ख टएको िज लामा मृ यु भएमा

प रवारलाई घर फकदा यस नयमावल बमोिजम पाउने दै नक भ ा तथा

नजको

मण खच पदा धकार वा

कमचार ख टएको कायालयबाट दइनेछ ।
(६) नयम ४ को उप नयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप न हवाई यातायातबाट
या ा गदा कम खिचलो हुने भएमा अ धकार
कमचार लाई प न हवाई यातायातको साधन

ा

अ धकार ले जुनसुकै तहको पदा धकार

योग गन आदे श दन स नेछ । यसर आदे श दँदा कुन

थानबाट कुन थानस म हवाई यातायातको साधन

योग गन हो प

पमा तो क दनु पनछ ।

ु भ
११. बीमा खचः (१) कुनै पदा धकार वा कमचार ले सरकार कामको सल सलामा मुलक
बा हर

मण गदा

बमोिजमको

वा

मण वा काज अव धभर दश लाख

वा

पैयाँको बीमा गराउनका ला ग ला ने बील

मयम खच पाउनेछ ।

ु को
(२) सरकार कामको सल सलामा कुनै वदे शी मुलक
पन रहे छ भने

मण अव धभरका ला ग

मण गनु पदा

वा य बीमा गनु

वा य बीमा गदा लागेको बील बमोिजमको

मयम खच

पाउनेछ ।
१२.

मणमा जाने पदा धकार वा कमचार

कामको सल सलामा पैदल

बरामी परे माः (१) कुनै पदा धकार वा कमचार सरकार

मण गदा बाटोमा अश

बरामी भएमा निजकको

हर कायालयमा खबर

गनु पनछ । स वा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई एक कायालयबाट अक कायालयमा जाने
सल सलामा पैदल

मण गदा प रवार साथ लई जाँदा प रवारको कुनै सद य बाटोमा अश

बरामी

भएमा प न सोह बमोिजम गनु पनछ ।
(२) उप नयम (१) बमोिजम जानकार
बरामी भएको पदा धकार

वा कमचार

ा

भएप छ निजकको

हर

कायालयले

यसर

वा नजको प रवारको सद यलाई निजकको अ पताल वा

वा य चौक स म पुयाई दनु पनछ ।
(३) उप नयम (२) बमोिजम पुयाउँदा ला ने खच
माफत िज ला
स बि धत

हर चौक भए िज ला

हर कायालय भए आ नै कायालयबाट खच लेखी

क कायालय वा

दे श लेखा इकाई कायालयमा शोधभना माग गनु पनछ ।

(४) उप नयम (३) बमोिजम नकासा माग भएको रकम
स बि धत

दे श लेखा नय

हर कायालय

दे श लेखा नय

क कायालय वा

दे श लेखा इकाई कायालयले व नयोिजत बजेट रकमबाट त काल नकासा दनु पनछ ।

(५) यस नयमावल बमोिजम सरकार कामको सल सलामा

मण गदा कुनै पदा धकार वा

कमचार को मृ यु हुन गएमा मृतक पदा धकार वा कमचार को शव दाह सं कारको ला ग नजको
प रवारले माग गरे को

थानस म पुयाई

दने

यव था गनु पनछ । यसर
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मृत पदा धकार

वा

कमचार को शव पुयाउने

यव था गदा सो शवका साथमा रहे का मृत पदा धकार वा कमचार को

प रवारलाई समेत सो ठाउँस म पुयाई दने यव था गनु पनछ ।
(६) उप नयम (५) बमोिजम शव
वा नयोग र नेपाल भ

भए स बि धत िज लाको िज ला

बमोिजम खच गन र नकासा
१३. वदे श
सरकार

ा

यव थाः (१) कुनै पदा धकार वा कमचार लाई

मणमा पठाउँदा सो

कामको सल सलामा वदे शमा
ोतबाट वदे शमा

हर कायालयले उप नयम (३) र (४)

गन यव था मलाउनु पनछ ।

मण खच र दै नक भ ा स ब धी

सरकारको
भ ा,

याउँदा ला ने खच वदे शमा भए स बि धत नेपाल दू तावास

मणको खच

यहोन

ोत र

दे श

मणमा पठाइने भएमा नजले यस नयमावल बमोिजम पाउने दै नक

मण खच, पकेट खच तथा भैपर आउने खच ज ता कुन कुन सु वधा पाउने हो सो खुलाई

मणमा खटाउनु अिघ नणय गनु पनछ ।
(२) उप नयम (१) बमोिजम

नणय नभई आफू खुशी

मणबाट फकप छ गरे को दाबी बमोिजम य ता खचह

मणमा गएकोमा वा पठाएकोमा

दइने छै न ।

(३) कुनै पदा धकार वा कमचार ले सरकार कामको सल सलामा वदे शमा या ा गनु पदा
इकोनोमी

लासको हवाई टकटको

मण खच पाउनेछ ।

(४) कुनै पदा धकार एवं कमचार लाई अ तरा य स मेलन, से मनार, समारोह, नम
ता लम, अ ययन

णा, बैठक,

मण र अ य कुनै सरकार कामको सल सलामा वदे श जाँदा अनुसूची-४ मा यव था

भएबमोिजमको दरले दै नक भ ा दइनेछ ।
(५) उप नयम (४) मा जुनसुकै कुरा ले िखएको भए ताप न अ तरा य स मेलन, से मनार,
समारोह, नम

णा वा बैठकमा भाग लन गएको पदा धकार वा कमचार ले होटलको अल गै बील पेश

गरे मा होटलको बील बमोिजम विश

तह वा सो भ दा मा थका पदा धकार भए तीन सय पचास

अमे रक डलरस म, थम तहको भए दुई सय पचास डलरस म र
डलरस म तथा अनुसूची-४ मा उि लिखत दै नक भ ाको तीस

तीय तहको भए एक सय पचास

तशत रकम खाना खच र पकेट खच

वापत पाउनेछ ।
(६) उप नयम (४) बमोिजम वदे श जाने पदा धकार वा कमचार ले यस नयमावल बमोिजम
दै नक

मण भ ा पाउनेमा हवाईया ा अव धको दै नक भ ा पाउने छै न ।
तर, आठ घ टाभ दा बढ

ाि जटमा ब नु परे मा

य तो अव धको ला ग

ाि जटमा बसेको

ु मा जाँदा पाउने अनुसूची-४ बमोिजमको एक दनको दै नक भ ा पाउनेछ ।
मुलक
(७) उप नयम (४) बमोिजमको अ तरा य स मेलन, से मनार, समारोह, नम

णा, ता लम, वाता

वा बैठकमा जाने पदा धकार वा कमचार लाई आयोजकको तफबाट ब नको मा

ब ध भएकोमा

य तो पदा धकार वा कमचार ले खाना र पकेट खच वापत दै नक
ब न मा

मण भ ाको तीस

तशत र खान

ब ध भई पकेट खच उपल ध नगराएकोमा दै नक प चीस अमे रक डलर पाउनेछ ।

यसर खाना खच वा पकेट खच उपल ध गराउँदा आयोजक सं थाको तफबाट य तो खच उपल ध
नगराएको

मािणत कागजात पेश गरे को अव थामा मा
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भ ु ानी दइनेछ ।

(८) कुनै म रा

वा अ तरा य सं थाबाट खान ब नको ला ग रकम नै दने भएकोमा

उप नयम (७) बमोिजमको पकेट खच दइने छै न ।
(९) कुनै पदा धकार
तो कएको ग त य वा
दएमा

वा कमचार

काबु बा हरको प रि थ तले गदा

ाि जटबाट फता हुन नसकेमा फकप छ उिचत कारण र

मणको आदे श गन पदा धकार को नणय बमोिजम दै नक तथा

नधा रत समयमा
माण स हत नवेदन

मण खच दन स कनेछ ।

ु मा रात
(१०) उप नयम (४) बमोिजम वदे शमा जाँदा वा आउँदा बाटोमा पन कुनै मुलक
बताउनु पदा वा आठ घ टा भ दा बढ
सं थाले खाने ब ने

ब ध नगरे कोमा

ाि जटमा ब नु पन अव थामा हवाई टकट उपल ध गराउने
यसर रात बताएको वा

ाि जटमा बसेको अव धको ला ग

अनुसूची-४ बमोिजमको दै नक भ ा पाउनेछ ।
(११) अ तरा य स मेलन, से मनार आ दमा जाँदा स मेलन शु

हुने अिघ लो दनदे िख समा

ु वा अ य वदे शी
भएको भो ल प टस मलाई ज त दन ला छ यसभ दा बढ आफूखुशी य तो मुलक
ु मा मुकाम गरे कोमा दै नक भ ा दइने छै न ।
मुलक
(१२) सरकार खचमा वदे श

मण गदा बाटाको हवाई या ामा रात बताएको अव धभर

अनुसूची-४ बमोिजमको पाउने दै नक भ ा दरको पचास
(१३) यस नयमावल मा अ य
वशा सत

े

दइनेछ ।

जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप न जनवाद गणत

चीनको

त बत वा भारतको बाटो भई नेपालको एक भू-भागबाट अक भू-भागमा जानुपदा

अनुसूची-२ बमोिजमको दै नक तथा
१४.

तशत रकम मा

मण खच पाउनेछ ।

मण स ब धी बील भपाइह ः (१)

मणमा ख टने पदा धकार वा कमचार ले

भएप छ नयमानुसार पाउने दै नक भ ा तथा

मण खचको बील भर

मण

मण समा

तवेदन साथ आव यक

बील भपाइ स बि धत कायालयमा पेश गनु पनछ ।
तर, उडान बीमाको हकमा सो बीमाको न बर मा

पेश गरे हु छ ।

(२) हवाई यातायातको सु वधा लने पदा धकार वा कमचार ले हवाई टकट र बो डङ पास
पेश गरे मा मा

सो बापतको रकम भ ु ानी दइनेछ । बो डङ पास पेश गन नसकेको अव थामा

स बि धत वायु सेवाबाट उडान गरे को न सा पेश गनु पनछ ।
(३) त काल

मण पे क

लँदाको बखत हवाई टकट पेश गन नस ने पदा धकार वा

कमचार ले हवाई यातायातको सु वधा लएमा आफू हािजर हुने कायालयमा हवाई टकट पेश गर सो
वापतको रकम भ ु ानी माग गन स नेछ ।
(४) उप नयम (३) बमोिजम भ ु ानी माग गदा सा वक कायालयबाट लएको दै नक भ ा
तथा

मण खचको बीलको

मािणत कागज सं ल न गनु पनछ ।

(५) हवाई यातायातको टकट
भएको रकम र हवाई यातायात

ा

भएमा सा वकको

मण साधनबाट

योगबाट हुन आउने रकम य कन गर

मण गदा भ ु ानी

नपुग हुने रकम मा

कायालयले स बि धत कमचार लाई भ ु ानी दनु पनछ ।
(६) यस नयम बमोिजम माग भएको रकम भ ु ानी
आ थक वषको ला ग दा य व सार प हलो

दन बजेट रकम नभएमा आगामी

ाथ मकताका साथ भ ु ानी दनु पनछ ।
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१५.अ य
गराउने

यि लाई दइने

मण खचः (१) गैर सरकार

यि

लाई नेपाल भ

दे श सरकारबाट नणय भएमा नजले पाउने दै नक भ ा तथा

वा वदे शमा

मण

मण खच र अ य खच

दे श

सरकारको नणयमा उ लेख भए बमोिजम हुनछ
े ।
(२) उप नयम (१) को
यि
तथा

लाई दै नक भ ा तथा

योजनको ला ग

दे श सरकारको नणयको ला ग पेश गदा य ता

मण खच दनुपन भएमा कुन तहका कमचार ले पाए सरह दै नक भ ा

मण खच दने भ े कुरा समेत प

खोल पेश गनु पनछ ।

(३) उप नयम (१) बमोिजम नणय नभएमा तृतीय तहको पदा धकार वा कमचार ले पाए
सरहको सु वधा दइनेछ ।
१६. मण अ भलेख रा ु पनः
कायालयले

मण ख टने पदा धकार वा कमचार ले

अनुसूची-५ बमोिजमको ढाँचामा

पदा धकार ले व सनीय आधार र

माण

मण

ार भ गरे प छ स बि धत

मण अ भलेख रा ु पनछ र

मणमा खटाउने

था पत हुने गर आव यकता अनुसार आ त रक नय

ण

णाल को थप यव था समेत गनु पनछ ।
१७. वशेष

यव थाः भौगो लक, ाकृ तक वा हावापानी स ब धी क ठनाइको

ईलाकामा बसी काम गन पदा धकार वा कमचार लाई नेपाल सरकार वा
समयमा भएको नणयबाट दई आएको वा दइने

जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप न यस

मण खच पाउने कुनै खास पदा धकार को

मण खचको स ब धमा

कानूनमा छु ै यव था भएकोमा य तो पदा धकार ले सोह बमोिजमको
तर यसर पाउने

मण खच यस नयमावल बमोिजम पाउने

भने य तो पदा धकार ले यस नयमावल बमोिजमको
१९. कारवाह ग रनेः

दे श सरकारबाट समय

तकूल असर पारे को मा नने छै न ।

च लत कानून बमोिजम हुनःे यस नयममा अ य

नयमावल बमोिजम

दे शको कुनै

थानीय भ ा, लुगा भ ा, औष ध भ ा वा य तै अ

भ ाको यव थामा यस नयमावल को कुनै प न कुराले
१८.

ले

च लत

मण खच पाउनेछ ।
मण खच भ दा कम हुने रहे छ

मण खच दाबी गन स नेछ ।

(१) यस नयमावल बमोिजम पाउने सु वधा लने

योजनको ला ग

मण गन

कुनै पदा धकार वा कमचार ले झु ा ववरण पेश गर भ ु ानी लएको ठहरे मा झु ा ववरण पेश गर
भ ु ानी लएको रकमको दो बर रकम नज सरकार सेवामा रहे को भए नजले पाउने तलबबाट क ा
गर

नजलाई कारवाह समेत ग रनेछ । गैर सरकार

दो बर रकम सरकार बाँक सरह असुल उपर गर

यि

को हकमा प न भ ु ानी लएको रकमको

च लत कानुन बमोिजम कारवाह ग रनेछ ।

(२) उप नयम (१) बमोिजम क ा नगरे मा

य तो क ा नगन पदा धकार वा कमचार को

तलबबाट असुल उपर गनु पनछ र नजलाई वभागीय कारवाह समेत गन स कनेछ ।
(३) उप नयम (१) वा (२) बमोिजम

य तो रकम असुल उपर हुन नसकेमा सो रकम

सरकार बाँक सरह असुल उपर ग रनेछ ।सो को िज मेवार कायालय
२०. बचाउः यस अिघ नेपाल सरकारको

मुखको हुनेछ।

मण खच नयमावल , २०६४ बमोिजम भए गरे का काम

कारवाह यसै नयमावल बमोिजम भए गरे को मा ननेछ ।
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अनुसूची–१
( नयम ३ को उप नयम (३) सँग स बि धत)
दे श सरकार
............. म

ालय/सिचवालय/के /कायालय
कणाल

दे श

मण आदे श
सं याः
म तः
१.

मण गन पदा धकार वा कमचार को नामः

२. पदः
३. कायालयः
४.

ु र शहर खुलाउने):
मण गन थान ( वदे श भए मुलक

५.

मणको उ े यः

६.

मण गन अव धः ................... दे िख .................... स म ......... दन ।

७.

मण गन साधनः

८.

मणको न म

९.

मण स ब धी अ य आव यक कुराः

माग गरे को पे क खचः

द तखत .........................
मण गनः
म तः

द तखत .........................

मण वीकृत गन पदा धकार

सफा रश गनः
म तः
(आ थक

द तखत ....................

म तः
शासन शाखाको

योजनका ला ग)

मण खच
बजेट नं . ................... बाट नगद/चेक नं. ................

. .....................

अ ेरेपी ................................................................. दइएको छ ।
बुिझ लनेको सह ......................... ....................................
नाम, थरः

(आ थक

म तः

म तः
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शासन शाखा)

अनुसूची - २
( नयम ७ को उप नयम (१) सँग स बि धत)
दै नक भ ा
म सं या

तह

त दन पाउने रकम

१

अ त विश

3000

२

विश

2500

३

थम

2000

४

तीय

1800

५

तृतीय

1400

6

च थो

1200

10

.

अनुसूची - ३
( नयम ७ को उप नयम (२) सँग स बि धत)
दै नक भ ाको १५

तशत थप पाउने िज लाह

१. डो पा

२. हु ला

11

अनुसूची - ४
( नयम १३ को उप नयम (४) सँग स बि धत)
वदे श
म सं या

मण गदा पाउने दै नक भ ा दर

तह

त दन अमे रक डलरमा पाउने

१

अ त विश

200

२

विश

175

३

थम

175

४

तीय

150

५

तृतीय

125

6

च थो

100

यः

ु , अ े लया, यूिज या ड, अमे रका, यानडा, कुवेत, को रया, जापान, ह क ,
१. यूरो पयन मुलक
जाि बया, यू.ए.ई., सं गापुर, लेवनान, बहराइनको
रकम दइनेछ ।

मणमा मा थ उि लिखत दरमा ३३

स, कतार,

तशत थप

२. भारतको चे ाइ, है दरावाद, बगलोर, मु बई, द ल , कोलकाता र बं गलादे शको ढाका र चटगाउँ
बाहे क अ य
।

थानमा रात बताउनुपदा मा थ उि लिखत दरको पचास
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तशत रकम मा

दइनेछ

अनुसूची - ५
ँ स बि धत)
( नयम १६ सग
दे श सरकार
........... म

ालय/सिचवालय/के /कायालय
कणाल

दे श

मणमा ख टने पदा धकार वा कमचार को
मण

मणमा ख टनेको

आदे श
नं.

मणमा

ख टएको
थान

नाम, थर

यः

मण आदे शमा

समा

आ थक

द तखतः

पद

लेिखने
बजेट

उपशीषक
नं.

येक आ थक वष सु

भएप छ कायालय

शासन शाखा

खच

मुखको

मुखबाट

मण अ भलेख खाता

मणमा

याद थप

ख टएको
मत

दे िख

स म

दे िख

भएप छ ००१/आ.व. दे िख सु

मािणत गर रा ु पनछ ।

कायालय

द तखतः

नाम थरः

नाम थरः

म तः

म तः
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ज मा
दन

स म

गर आ थक वष
मुखको

कै.

