प्रदेश याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड ४) हे टौंडा, भकवानऩुय, पागुन १३ गते, २०७७ सार (सङ्ख्मा ३०

बाग 2
प्रदे श सयकाय

आर्थक
ि भार्भरा तथा मोजना भन्त्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे श भ्रभण खचि र्नमभावरी, 2077
प्रदे श आर्थिक कामिववर्ध ऐन, २०74 को दपा 63 रे ददएको अर्धकाय
प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे दे हामका र्नमभहरु फनाएको छ।
१.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी र्नमभहरुको नाभ "प्रदे श भ्रभण
खचि र्नमभावरी, २०77" यहेको छ।
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(२) मो र्नमभावरी प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन बएको
र्भर्तफाट रागू हुनेछ।
२.

ऩरयबाषा:

ववषम

वा

प्रसङ्गरे

अको

अथि

नरागेभा

मस

र्नमभावरीभा,(क) "आमोग" बन्नारे प्रदे श कानून फभोशजभ गदित प्रदे श
रोक सेवा आमोग, प्रदे श नीर्त तथा मोजना आमोग वा
अन्त्म मस्तै आमोगहरु सम्झनु ऩछि।
(ख) "ऩरयवाय"

बन्नारे

ऩदार्धकायी

वा

कभिचायीको

एकासगोरको ऩर्त वा ऩत्नी य र्नजभा आशित दुई
जनासम्भ छोया वा छोयी सम्झनु ऩछि य सो शब्दरे
ऩदार्धकायी वा कभिचायीको एकासगोरको फावु,आभा य
भवहरा

ऩदार्धकायी

वा

कभिचायी बए

सासु,

ससुया

सभेतराई जनाउॉ नेछ ।
(ग) "प्रदे श" बन्नारे फागभती प्रदे श सम्झनु ऩछि ।
३.

भ्रभण आदे श वा र्नणिम र्फना भ्रभण खचि गनि नहुने: (१) भ्रभण
आदे श वा र्नणिम र्फना भ्रभण खचि गने गयी भ्रभण गनि वा काजभा
जान हुॉदैन।
(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ भ्रभण आदे श वा र्नणिम गदाि
दे हामका ऩदार्धकायी वा कभिचायीको भ्रभण वा काजको हकभा
दे हामका ऩदार्धकायीफाट स्वीकृत गनुि ऩनेछ:(क) प्रदे श

सबाका

सबाभुख,
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उऩसबाभुख

य

सदस्म

बए
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(ख) याज्मभन्त्त्री, सहामक भन्त्त्री य भन्त्त्रीको हकभा
भु्मभन्त्त्री,
(ग) प्रदे श रोकसेवा आमोगको सदस्म बए प्रदे श
रोकसेवा आमोगको अध्मऺ,
(घ) प्रदे श नीर्त तथा मोजना आमोगको उऩाध्मऺ
बए अध्मऺ,
(ङ) प्रदे श

सयकायको

सशचव

वा

सो

सयहको

कभिचायी बए प्रदे श सयकायको प्रभुख सशचव,
(च) आमोग,

भन्त्त्रारम,

ववबागस्तयका
आमोगको

कभिचायी

हकभा

भन्त्त्रारमको

सो

हकभा

र्नदे शनारम
बए

वा

सम्फशन्त्धत

र्नकामको

सशचव,

प्रदे श

सशचव,

र्नदे शनारमको हकभा र्नदे शक वा ववबागको
हकभा सम्फशन्त्धत ववबागीम प्रभुख,
(छ) प्रादे शशक कामािरम प्रभुखको बए सम्फशन्त्धत
भन्त्त्रारमको सशचव,
(ज) शजल्राशस्थत

कामािरम

प्रभुखको

हकभा

सम्फशन्त्धत र्नकामको एक तह भार्थको प्रभुख,
(झ) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) य (छ)
भा

रेशखएदे शख

फाहेक

अन्त्म

प्रादे शशक,

शजल्रास्तय वा आमोजनास्तयका कभिचायी बए
आफ्नो

ऺेत्रर्बत्र

3

भ्रभण

गदाि

सम्फशन्त्धत
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प्रादे शशक, शजल्रा वा आमोजनास्तयको कामािरम
प्रभुख।
(३) उऩर्नमभ (२) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए
ताऩर्न

भु्मभन्त्त्री,

प्रदे श

सबाका

सबाभुख, प्रदे श

रोकसेवा

आमोगको अध्मऺ, भु्म न्त्मामार्धवक्ता य प्रभुख सशचवको भ्रभण
आदे श आपै स्वीकृत गनि सक्नेछ।
(४) प्रादे शशक फोडि, सर्भर्त, सॊ स्थान वा मस्तै प्रकायका
अन्त्म र्नकामका प्रभुखहरुको भ्रभण आदे श सम्फशन्त्धत ववबागीम
भन्त्त्रीरे स्वीकृत गनेछ।
(५) उऩर्नमभ (२), (३)

य (४) भा जुनसुकै कुया

रेशखएको बए ताऩर्न वैदेशशक भ्रभणको हकभा नेऩार सयकायको
ऩूव ि स्वीकृर्त र्रनु ऩनेछ।
(६) भ्रभण आदे श ददने ऩदार्धकायीरे भ्रभण आदे श ददॉ दा
अनुसूची-१ फभोशजभको ढाॉचाभा ददनु ऩनेछ।
(७) मस र्नमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए
ताऩर्न भु्मभन्त्त्री, भशन्त्त्रऩरयषद्का सदस्म, सॊ वैधार्नक र्नकामका
ऩदार्धकायी वा सो सयहका अन्त्म ऩदार्धकायी, प्रदे श सयकायका
प्रभुख सशचव, भु्म न्त्मामार्धवक्ता, प्रदे श नीर्त तथा मोजना
आमोगका उऩाध्मऺ य सदस्म, प्रदे श सयकायका सशचव वा सो
सयहका अर्धकृत वा सो बन्त्दा भार्थल्रो तहका ऩदार्धकायी वा
कभिचायीरे ववदे श भ्रभण गनुि ऩदाि प्रदे श सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्को
र्नणिमानुसाय गनुि ऩनेछ ।
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(८) वैदेशशक भ्रभणका रार्ग अर्धकृत स्तय एघायौं तहको
हकभा भशन्त्त्रऩरयषदफाट, नवौँ/दशौँ वा याजऩत्रावित दद्वतीम िे णीको
हकभा ववबागीम भन्त्त्रीफाट य आिौँ तह य सो बन्त्दा भुर्नका
कभिचायीको हकभा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचव वा सो सयहको
ऩदार्धकायीको र्नणिमानुसाय गनुि ऩनेछ ।
४.

भ्रभण वकपामती हुन ु ऩने: (१) सयकायी खचिभा भ्रभण गने
ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे सम्बव बएसम्भ वकपामती य कभ
खशचिरो फाटो वा सवायी साधन प्रमोग गयी भ्रभण गनुि ऩनेछ।
(२) भ्रभण गदाि अर्धकृतस्तय कभिचायी वा सो बन्त्दा
भार्थल्रो दजािको ऩदार्धकायी वा कभिचायी बए हवाई मातामात
सञ्चारन बएको िाउॉ भा हवाई मातामात वा अन्त्म मातामात य
हवाई मातामात सञ्चारन नबएको िाउॉ भा भ्रभण गदाि साविजर्नक
मातामातका अन्त्म साधन प्रमोग गनुि ऩनेछ। अन्त्म कभिचायीरे
भ्रभण गदाि साविजर्नक मातामातका अन्त्म साधन प्रमोग गनुि ऩनेछ।
तय अन्त्म साविजर्नक मातामातका साधन उऩरब्ध नबई
हवाई मातामातका साधन भात्र सञ्चारन हुने स्थानभा भ्रभण गदाि
भ्रभण आदे श वा र्नणिम गने अर्धकायीरे कायण खुराई अन्त्म
कभिचायीरे ऩर्न हवाई मातामात प्रमोग गने अनुभर्त ददन सक्नेछ।

५.

भ्रभण खचि ऩाउने ऩदार्धकायी वा कभिचायीको वगीकयण: (१) मस
र्नमभावरी फभोशजभ सुववधा उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनको रार्ग
दे हामका ऩदार्धकायी वा कभिचायीराई दे हाम फभोशजभ वगीकयण
गरयएको छ्(क) याजऩत्रावित ववशशष्ट िे णी वा
5
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सो सयह वा सो बन्त्दा भार्थल्रो
ऩदभा फहार यहेका कभिचायी
वा अन्त्म ऩदार्धकायी

-ववशशष्ट तह

(ख) याजऩत्रावित प्रथभ िे णीको
प्रदे श सशचव वा अर्धकृत
स्तय एघायौँ तह वा सो
सयहका कभिचायी

-प्रथभ तह

(ग) याजऩत्रावित दद्वतीम िे णी वा
अर्धकृत स्तय नवौँ/दशौं तह,
याजऩत्रावित तृतीम िे णी वा
अर्धकृतस्तय सातौ/आिौं तह
य अर्धकृत स्तय छै टौँ तह वा
सो सयहका कभिचायी

-दद्वतीम तह

(घ) सहामक स्तय चौथो य ऩाॉचौ तह
वा सो सयहका कभिचायी

-तृतीम तह

(ङ) सवायी चारक तथा तह ववहीन
कभिचायी

-चौथो तह

(२) उऩर्नमभ (१) भा रेशखएदे शख फाहेकका अन्त्म कुनै
ऩदार्धकायी वा व्मशक्तराई भ्रभण गने आदे श ददनु ऩदाि त्मस्तो
आदे श ददने अर्धकायीरे त्मस्तो ऩदार्धकायी वा व्मशक्तको तह
खुराई आदे श ददनु ऩनेछ।
६.

भ्रभण खचि ऩाउने: (१)

सयकायी

काभको

र्सरर्सराभा

ु र्बत्र भ्रभण गनुि ऩदाि भ्रभणको रार्ग मातामातको वटकट
भुरक
6
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खरयद गनुि ऩने बएभा वटकट खरयद गदाि रागेको

यकभ ब ुक्तानी

ददइनेछ।िे णी तोवकएका भ्रभण साधनफाट भ्रभण गनुि ऩदाि हवाई
मातामात फाहेकको अन्त्म साधनफाट भ्रभण गये को बए प्रथभ तह
वा सो बन्त्दा भार्थका ऩदार्धकायी वा कभिचायीराई प्रथभ िे णीको
य अन्त्म कभिचायी वा व्मशक्तराई दद्वतीम िे णीको भ्रभण खचि
ददइनेछ।
(२) कुनै ऩदार्धकायीरे कुनै भ्रभण साधनको वटकट
खरयद गरयसकेऩर्छ भ्रभण यद्द बएभा वा भ्रभण र्भर्त सानुि ऩने
बएभा वा भ्रभण आदे श गने अर्धकायीको आदे शफाट मस्तो वटकट
वपताि गनुि ऩने बएभा र्नजरे त्मसयी वटकट वपताि गये फाऩत राग्ने
यकभ सम्फशन्त्धत कामािरमफाट शोधबनाि ऩाउनेछ।
(३) वटकट वपताि गनुि ऩने बएभा वा हवाई उडानको
र्भर्त तम बएकोभा सो ऩरयवतिन बई सो ददन उडान नबएभा
सम्फशन्त्धत र्नकामफाट प्रभाशणत गयाई त्मस्तो ऩदार्धकायी वा
कभिचायीरे

ट्माक्सी,

रयक्सा, फस

बाडाको

यकभ

सम्फशन्त्धत

कामािरमफाट ब ुक्तानी र्रन ऩाउनेछ।
७.

दै र्नक बत्ता खचि ऩाउने: (१) सयकायी काभको र्सरर्सराभा
ु र्बत्र आफ्नो कामािरम बन्त्दा फावहय भ्रभणभा वा काजभा
भुरक
खवटएका ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे अनुसूची-२ फभोशजभको दयभा
दै र्नक बत्ता ऩाउनेछ ।
(२)

भ्रभण

वा

काजभा

खवटएको

ऩदार्धकायी

वा

कभिचायीरे अनुसूची-३ भा उल्रेख बए फभोशजभको कुनै शजल्राभा
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भ्रभण गदाि उऩर्नमभ (१) फभोशजभ ऩाउने दै र्नक बत्ताको यकभभा
थऩ दश प्रर्तशत यकभ ऩाउनेछ।
(३) फस वा अन्त्म साविजर्नक मातामातको सुववधा प्राप्त
हुने िाउॉ भा एकै ददनभा गई पकिने गयी सयकायी काभभा काज
खटी जाने ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे मस र्नमभावरी फभोशजभ
भ्रभण खचि य दै र्नक बत्ताको ऩच्चीस प्रर्तशत खाजा खचि फाऩत
ऩाउनेछ।
(४)

सरुवा

वा

फढु वा

बई

हाशजय

हुन

खवटएको

कामािरमभा ऩुगेको ददनको य काजफाट कामािरम पकेको ददनको
उऩर्नमभ (१) फभोशजभ ऩाउने दै र्नक बत्ताको ऩच्चीस प्रर्तशत
यकभ ब ुक्तानी ऩाउनेछ।
(५)

बायी

फोक्ने

काभभा

र्नमुक्त

बएका

कभिचायी,

हुराकी, हल्काया, चेनभेन, सबे मय जस्ता कभिचायी तथा वपल्ड बत्ता
ऩाउने कभिचायीरे आपू कामियत ऺेत्रर्बत्र भ्रभणभा यहॉदा मस
र्नमभावरी फभोशजभ दै र्नक बत्ता ऩाउने छै न।
(६)

काजभा

खवटएको

ऩदार्धकायी

वा

कभिचायीरे

अनुसूची-२ फभोशजभको दै र्नक बत्ता फाटोको म्माद फाहेक फढीभा
चौध ददनसम्भको ऩाउनेछ।
(७) ऩदार्धकायी वा कभिचायीराई सात ददनबन्त्दा फढी
अवर्धको रार्ग काज खटाउनु ऩने बएभा भ्रभण आदे श गने
ऩदार्धकायीरे कायण खोरी ऩदार्धकायी वा कभिचायीराई काजभा
खटाउन सक्नेछ।
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तय ववबाग वा कामािरमको कभिचायीराई सात ददनबन्त्दा
फढी

अवर्धको

रार्ग

काजभा

खटाउॉदा

एक

तह

भार्थको

ऩदार्धकायीको स्वीकृर्त र्रनु ऩनेछ।
(८)
ऩदार्धकायी

उऩर्नमभ
वा

(७)

कभिचायीरे

फभोशजभ
उऩर्नमभ

काजभा
(६)

भा

खवटएको
उशल्रशखत

अवर्धबन्त्दा फढी अवर्धको रार्ग अनुसूची-२ फभोशजभको दै र्नक
बत्ताको ऩचास प्रर्तशत यकभ भात्र ऩाउनेछ।
(९)
स्थानीमस्तयभा

रेखा

ऩयीऺण

कामािरम

डोय,

नबएका

अनुसन्त्धानभूरक
प्रादे शशक

कामि,

कामािरमफाट

स्थानीमस्तयभा सञ्चारन गरयने कामिक्रभ, स्थरगत तार्रभ सञ्चारन,
तथ्माि सॊ करन कामि वा आवास सुववधा उऩरब्ध नगयाइएको
तार्रभ कामिक्रभभा सहबागी हुने कभिचायीराई राग्ने ददनको
गणना गयी काज खटाउन सवकनेछ । त्मस्तो अवस्थाभा काज
खवटएको ऩूया अवर्धको अनुसूची-२ फभोशजभको दै र्नक बत्ता ददन
फाधा ऩने छै न।
(१०) मस र्नमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए
ताऩर्न कािभाडौं उऩत्मका वा कुनै शजल्राको सदयभुकाभ ऺेत्रभा
यात र्फताउनु ऩने गयी खवटएको स्थानदे शख ऩन्त्र वकरोर्भटयर्बत्र
आफ्नो य आफ्नो ऩरयवायको नाभभा स्थामी घयफास बएका
ऩदार्धकायी एवॊ कभिचायीरे त्मस्तो ऺेत्रभा भ्रभण वा काजभा यहॉदा
दै र्नक बत्ता ऩाउने छै न।
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तय सो ऺेत्रफाट फावहय ऩैदर वा साविजर्नक मातामात
चल्ने िाउॉ भा भ्रभण वा काजभा खटाउॉ दा मस र्नमभावरी फभोशजभ
भ्रभण खचि, दै र्नक बत्ता ददन फाधा ऩने छै न।
(11) मस र्नमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए
ताऩर्न आपू खुशी र्नवेदन ददई काजभा खवटएको कभिचायीरे मस
र्नमभ फभोशजभको सुववधा ऩाउने छै न।मसयी काजभा खवटएको
व्महोया भ्रभण आदे शभा खुराउनु ऩनेछ।
(१२) सयकायी काभको र्सरर्सराभा भ्रभणभा यही दै र्नक
भ्रभण बत्ता उऩबोग गने ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे दै र्नक बत्ता
उऩबोग गये को अवर्धबय वपल्ड बत्ता, फैिक बत्ता, तारीभ बत्ता,
स्थानीम बत्ता वा अन्त्म कुनै वकर्सभको बत्ता ऩाउने छै न।
तय प्रचर्रत कानून फभोशजभ अन्त्म छु ट्टै बत्ता ऩाउने
व्मवस्था बएकोभा मस र्नमभ फभोशजभको बत्ता ऩाउने छै न।
८.

भ्रभणभा खवटएको ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे र्फदा र्रएभा दै र्नक
बत्ता तथा भ्रभण खचि नऩाउने: कुनै ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे
भ्रभण वा काजभा यहेको अवर्धभा र्फदा फसेभा त्मसयी र्फदाभा
फस्दाको अवर्धभा र्नजरे मस र्नमभावरी फभोशजभ ऩाउने दै र्नक
बत्ता, भ्रभण खचि ऩाउने छै न।

९.

सरुवा फढुवा वा नमाॉ र्नमुशक्त बई जाॉदा दै र्नक बत्ता तथा भ्रभण
खचि ऩाउने: कुनै ऩदार्धकायी वा कभिचायी सरुवा, फढु वा वा कामभ
भुकामभ भुकयय बई एक शजल्राफाट अको शजल्राभा जाॉदा य नमाॉ
र्नमुशक्त बएकोभा र्नमुशक्त फुझेको िाउॉ फाट र्नमुशक्त बएको ऩदभा
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फहार गनि जाॉदा राग्ने अवर्धको मस र्नमभावरी फभोशजभ दै र्नक
बत्ता य भ्रभण खचि ऩाउनेछ।
१०.

दै र्नक बत्ता तथा भ्रभण खचि ब ुक्तानी ववर्ध: (१) एक शजल्राफाट
अको

शजल्रा

वा

सोही

शजल्राको

एक

कामािरमफाट

फीस

वकरोर्भटय बन्त्दा फढी दू यी बएको अको कामािरमभा सरुवा, फढु वा
वा कामभ भुकामभ भुकयय बई जाने ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे
ऩाउने दै र्नक बत्ता तथा भ्रभण खचि फाऩतको यकभको पाॉटवायी
भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट र्नधािरयत ढाॉचाभा र्नज फहार
यहेको कामािरमभा ऩेश गनुि ऩनेछ ।
(२)

उऩर्नमभ

(१)

फभोशजभ

प्राप्त

पाॉटवायी

उऩय

कामािरमरे जाॉचफुझ गयी मस र्नमभावरी फभोशजभ ऩाउनु ऩने
यकभ ब ुक्तानी ददनु ऩनेछ ।
(३) उऩर्नमभ (२) फभोशजभ ब ुक्तानी दददाॉ दे हामका
कुयाभा दे हाम फभोशजभ गनुि ऩनेछ्(क) दद्वतीम तह वा सो बन्त्दा भार्थका ऩदार्धकायी
वा कभिचायीराई सम्बव बएसम्भ छोटो य
र्भतव्ममी हवाई भागिफाट भ्रभण गदाि राग्ने
हवाई बाडा, फस बाडा वा ये र बाडा य मस
र्नमभावरी फभोशजभ ऩाउने दै र्नक बत्ता य
पुटकय खचि फाऩत एकभुष्ट दुई हजाय रूऩैमाॉ
ददनु ऩनेछ ।
(ख)

तृतीम

वा

चतुथ ि

तहका

कभिचायीराई

हवाईभागिफाट भ्रभण गदाि कभ खशचिरो हुने
11

खण्ड ४) सङ्ख्मा ३० प्रदे श याजऩत्र बाग २ र्भर्त २०७७।११।१३

बएभा राग्ने हवाई बाडा वा फस बाडा य
मस र्नमभावरी फभोशजभ ऩाउने दै र्नक बत्ता
य पुटकय खचि फाऩत एकभुष्ट दुई हजाय
रूऩैमाॉ ददनु ऩनेछ ।
(ग)

सरुवा, फढु वा वा कामभ भुकाम भुकयय बई
जाॉदा

मातामात

ऩैदर

भ्रभण

सुववधा
गनुि

नबएको

ऩदाि

स्थानभा

कम्तीभा

फीस

वकरोर्भटय प्रर्त ददनका दयरे दै र्नक बत्ताको
गणना गनुि ऩनेछ।
(घ) सरुवा,फढु वा वा कामभ भुकामभ भुकयय बई
खवटएको

कामािरमभा

हाशजय

हुन

जान

ऩदार्धकायी वा कभिचायीराई ऩरयवाय रैजाने
प्रमोजनका रार्ग र्नजरे खण्ड (क) वा (ख)
फभोशजभ ऩाउने फयाफयको यकभ ऩरयवायका
प्रत्मेक सदस्मराई जनही रूऩभा ददनु ऩनेछ।
तय पुटकयखचि यकभ ददइने छै न।
(४) मस र्नमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए
ताऩर्न मस प्रदे शको कुनै एक नगयऩार्रका वा गाॉउऩार्रकाभा
यहेको कामािरमफाट मस प्रदे शर्बत्रको सोही वा अको शजल्राको
नगयऩार्रका वा गाॉउऩार्रकाभा यहेको कामािरमभा सरुवा, फढु वा
वा कामभ भुकामभ भुकयय बई जाॉदा वा काज खवटई जाॉदा
काजभा खवटएका ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे वा सभूहगत रूऩभा
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व्माये कभा फस्नु ऩने कभिचायीरे मस र्नमभ फभोशजभका सुववधा
ऩाउने छै न ।
तय

एक

नगयऩार्रका

वा

गाॉउऩार्रकाफाट

फीस

वकरोर्भटय बन्त्दा टाढा यहेको कामािरमभा सरुवा, फढु वा वा कामभ
भुकामभ भुकयय बई जाॉदा त्मस्तो सुववधा ऩाउन सक्नेछ।
(५) कुनै ऩदार्धकायी वा कभिचायी जुनसुकै कायणफाट
सयकायी सेवाफाट अरग बई घय पकिनु ऩये भा र्नज जुन िे णी वा
तहफाट सेवा अरग बएको हो सोही िे णी वा तह अनुसाय मस
र्नमभ फभोशजभ दै र्नक बत्ता तथा भ्रभण खचि र्नज य र्नजको
ऩरयवायराई फहार टुटेको कामािरमफाट ददइने छ।
तय ऩर्छल्रो ऩाॉच वषिदेशख अटुट रूऩभा सेवाभा फहार
यहेकोभा फाहेक अस्थामी कभिचायीराई मो सुववधा ददइने छै न ।
(६) कुनै ऩदार्धकायी वा कभिचायीको आपू खवटएको
शजल्राभा भृत्मु बएभा र्नजको ऩरयवायराई घय पकिदा मस
र्नमभावरी

फभोशजभ

ऩाउने

दै र्नक

बत्ता

तथा

भ्रभण

खचि

ऩदार्धकायी वा कभिचायी खवटएको कामािरमफाट ददइनेछ ।
(७) र्नमभ ४ को उऩर्नमभ (२) भा जुनसुकै कुया
रेशखएको बए ताऩर्न हवाई मातामातफाट मात्रा गदाि कभ खशचिरो
हुने बएभा अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे जुनसुकै तहको ऩदार्धकायी
वा कभिचायीराई ऩर्न हवाई मातामातको साधन प्रमोग गने आदे श
ददन सक्नेछ । मसयी आदे श ददॉदा कुन स्थानफाट कुन स्थानसम्भ
हवाई मातामातको साधन प्रमोग गने हो स्ऩष्ट रुऩभा तोवकददनु
ऩनेछ।
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११.

फीभा खचि: (१) कुनै ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे सयकायी काभको
ु र्बत्र वा फावहय भ्रभण गदाि भ्रभण वा काज
र्सरर्सराभा भुरक
अवर्ध बय दश राख रुऩैमाॉको फीभा गयाउनका रार्ग राग्ने फीर
फभोशजभको वप्रर्भमभ खचि ऩाउनेछ।
ु को
(२) सयकायी काभको र्सरर्सराभा कुनै ववदे शी भुरक
भ्रभण गनुि ऩदाि स्वास्थ्म फीभा गनुि ऩने

यहेछ

बने

भ्रभण

अवर्धबयका रार्ग स्वास्थ्म फीभा गदाि रागेको फीर फभोशजभको
वप्रर्भमभ खचि ऩाउनेछ।
१२.

कामभ भुकामभ भुकयय बई जाॉदा कामभ भुकामभ भुकयय बएको
ऩदको ऩाउने दै र्नक बत्ता तथा भ्रभण खचि: कुनै एक शजल्राभा
यहेको कामािरमफाट अको शजल्राभा यहेको कुनै कामािरमभा
कामभ भुकामभ भुकयय बई जाने ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे जुन
ऩदको कामभ भुकामभ भुकयय बई गएको छ सोही ऩदको दै र्नक
बत्ता तथा भ्रभण खचि ऩाउनेछ य कामभ भुकामभ भुकयय बएको
शजल्राभा कामभ भुकाम भुकयय सभाप्त बई पकिनु ऩये भा कामभ
भुकामभ भुकयय बई जाॉदा जुन ऩदको दै र्नक बत्ता तथा भ्रभण
खचि ऩाएको र्थमो सोही फभोशजभ पकिदाॉ ऩर्न र्नज य र्नजको
ऩरयवायरे ऩाउनेछ ।

१३.

भ्रभणभा जाने ऩदार्धकायी वा कभिचायी र्फयाभी ऩये भा: (१) कुनै
ऩदार्धकायी वा कभिचायी सयकायी काभको र्सरर्सराभा ऩैदर
भ्रभण

गदाि फाटोभा

अशक्त

र्फयाभी

बएभा

नशजकको

प्रहयी

कामािरमभा खफय गनुि ऩनेछ। सरुवा, फढु वा वा कामभ भुकामभ
भुकयय बई एक कामािरमफाट अको कामािरमभा जाने र्सरर्सराभा
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ऩैदर भ्रभण गदाि ऩरयवाय साथ र्रई जाॉदा ऩरयवायको कुनै सदस्म
फाटोभा अशक्त र्फयाभी बएभा ऩर्न सोही फभोशजभ गनुि ऩनेछ ।
(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ जानकायी प्राप्त बएऩर्छ
नशजकको प्रहयी कामािरमरे त्मसयी र्फयाभी बएको ऩदार्धकायी वा
कभिचायी वा र्नजको ऩरयवायको सदस्मराई नशजकको अस्ऩतार वा
स्वास्थ्म चौकीसम्भ ऩुर्माइददनु ऩनेछ।
(३) उऩर्नमभ (२) फभोशजभ ऩुमािउॉदा राग्ने खचि प्रहयी
चौकी बए शजल्रा प्रहयी कामािरम भापित य शजल्रा प्रहयी
कामािरम बए आफ्नै कामािरमफाट खचि रेखी सम्फशन्त्धत प्रदे श
रेखा र्नमन्त्त्रक इकाई कामािरमभा शोधबनाि भाग गनुि ऩनेछ ।
(४) उऩर्नमभ (३) फभोशजभ र्नकासा भाग बएको यकभ
सम्फशन्त्धत प्रदे श रेखा र्नमन्त्त्रक इकाई कामािरमभा ववर्नमोशजत
फजेट यकभफाट तत्कार र्नकासा ददई सोको शोधबनाि आर्थिक
भार्भरा तथा मोजना भन्त्त्रारमभा भाग गनुि ऩनेछ ।
(५)

मस

र्नमभावरी

फभोशजभ

सयकायी

काभको

र्सरर्सराभा भ्रभण गदाि कुनै ऩदार्धकायी वा कभिचायीको भृत्मु हुन
गएभा भृतक ऩदार्धकायी वा कभिचायीको शव दाह सॊ स्कायको
रार्ग र्नजको ऩरयवायरे भाग गये को स्थानसम्भ ऩुर्माई ददने
व्मवस्था गनुि ऩनेछ । मसयी भृत ऩदार्धकायी वा कभिचायीको शव
ऩुमािउने व्मवस्था गदाि सो शवका साथभा यहेका भृत ऩदार्धकायी
वा

कभिचायीको

ऩरयवायराई

व्मवस्था गनुि ऩनेछ ।
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(६) उऩर्नमभ (५) फभोशजभ शव ल्माउॉ दा राग्ने खचि
ववदे शभा बए भु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरम भापित
प्रधानभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरमभा सभन्त्वम गयी र्नणिम
बई आएको फभोशजभ य नेऩारर्बत्र बए सम्फशन्त्धत शजल्राको
शजल्रा प्रहयी कामािरमरे उऩर्नमभ (3) य (4) फभोशजभ खचि गने
य र्नकासा प्राप्त गने व्मवस्था र्भराउनु ऩनेछ।
१४.

ववदे श भ्रभण खचि य दै र्नक बत्ता सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) कुनै
ऩदार्धकायी

वा

कभिचायीराई

सयकायी

काभको

र्सरर्सराभा

ववदे शभा भ्रभणभा ऩिाउॉ दा सो भ्रभणको खचि व्महोने स्रोत य प्रदे श
सयकायको स्रोतफाट ववदे शभा भ्रभणभा ऩिाइने बएभा र्नजरे मस
र्नमभावरी फभोशजभ ऩाउने दै र्नक बत्ता, भ्रभण खचि, ऩकेट खचि
तथा बैऩयी आउने खचि जस्ता कुन कुन सुववधा ऩाउने हो सो
खुराई भ्रभण खटाउनु अशघ र्नणिम गनुि ऩनेछ ।
(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ र्नणिम नबई आपू खुशी
भ्रभणभा गएकोभा वा ऩिाएकोभा भ्रभणफाट पकेऩर्छ गये को दाफी
फभोशजभ त्मस्ता खचिहरु ददइने छै न ।
(३) कुनै ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे सयकायी काभको
र्सरर्सराभा ववदे शभा मात्रा गनुि ऩदाि ववशशष्ट तहका ऩदार्धकायीरे
ववजनेस क्रास य सो फाहेकका अन्त्म ऩदार्धकायी वा कभिचायी बए
इकोनोभी क्रासको हवाई वटकटको भ्रभण खचि ऩाउनेछ ।
(४)

कुनै

ऩदार्धकायी

एवॊ

कभिचायीराई

अन्त्तयािविम

सम्भेरन, सेर्भनाय, सभायोह, र्नभन्त्त्रणा, फैिक, तार्रभ, अध्ममन भ्रभण
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य अन्त्म कुनै सयकायी काभको र्सरर्सराभा ववदे श जाॉदा अनुसूची४ भा व्मवस्था बए फभोशजभको दयरे दै र्नक बत्ता ददइनेछ ।
(५) उऩर्नमभ (४) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए
ताऩर्न

अन्त्तयािविम

सम्भेरन, सेर्भनाय, सभायोह

र्नभन्त्त्रणा

वा

फैिकभा बाग र्रन गएको ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे होटरको
अरग्गै फीर ऩेश गये भा होटरको फीर फभोशजभ ववशशष्ट तहका
ऩदार्धकायी बए तीन सम ऩचास अभेरयकी डरयसम्भ, प्रथभ तहको
बए दुई सम ऩचास डरयसम्भ य दद्वतीम तहको बए एक सम
ऩचास डरयसम्भ तथा अनुसूची -४ भा उशल्रशखत दै र्नक बत्ताको
तीस प्रर्तशत यकभ खाना खचि य ऩकेट खचि फाऩत ऩाउनेछ।
(६) उऩर्नमभ (४) फभोशजभ ववदे श जाने ऩदार्धकायी वा
कभिचायीरे मस र्नमभावरी फभोशजभ दै र्नक भ्रभण बत्ता ऩाउनेभा
हवाईमात्रा अवर्धको दै र्नक बत्ता ऩाउने छै न ।
तय आि घण्टा बन्त्दा फढी ट्राशन्त्जटभा फस्नु ऩये भा त्मस्तो
ु भा जाॉदा ऩाउने अनुसूचीअवर्धको रार्ग ट्राशन्त्जटभा फसेको भुरक
४ फभोशजभको एक ददनको दै र्नक बत्ता ऩाउनेछ ।
(७) उऩर्नमभ (४) फभोशजभको अन्त्तयािविम सम्भेरन,
सेर्भनाय, सभायोह, र्नभन्त्त्रणा, तार्रभ, वाताि वा फैिकभा जाने
ऩदार्धकायी वा कभिचायीराई आमोजकको तपिफाट फस्नको भात्र
प्रफन्त्ध बएकोभा त्मस्तो ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे खाना य ऩकेट
खचि फाऩत दै र्नक भ्रभण बत्ताको तीस प्रर्तशत य खान फस्न भात्र
प्रफन्त्ध बई ऩकेट खचि उऩरब्ध नगयाएकोभा दै र्नक ऩच्चीस
अभेरयकी डरय ऩाउने छ । त्मसयी खाना खचि वा ऩकेट खचि
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उऩरब्ध

गयाउॉ दा

आमोजक

सॊ स्थाको

तपिफाट

त्मस्तो

खचि

उऩरब्ध नगयाएको प्रभाशणत कागजात ऩेश गये को अवस्थाभा भात्र
ब ुक्तानी ददइनेछ।
(८) कुनै र्भत्रयाि वा अन्त्तयािविम सॊ स्थाफाट खान फस्नको
रार्ग यकभ नै ददने बएकोभा उऩर्नमभ (७) फभोशजभको ऩकेट
खचि ददइने छै न ।
कुनै

(९)
ऩरयशस्थर्तरे

गदाि

ऩदार्धकायी
र्नधािरयत

वा

सभमभा

कभिचायी

काफुफावहयको

तोवकएको

गन्त्तव्म

वा

ट्राशन्त्जटफाट वपताि हुन नसकेभा पकेऩर्छ उशचत कायण य प्रभाण
सवहत र्नवेदन ददएभा भ्रभणको आदे श गने ऩदार्धकायीको र्नणिम
फभोशजभ दै र्नक तथा भ्रभण खचि ददन सवकनेछ ।
(१०) उऩर्नमभ (४) फभोशजभ ववदे शभा जाॉदा वा आउॉदा
ु भा यात र्फताउनु ऩदाि वा आि घण्टा बन्त्दा
फाटोभा ऩने कुनै भुरक
फढी ट्राशन्त्जटभा फस्नु ऩने अवस्थाभा हवाई वटकट उऩरब्ध
गयाउने

सॊ स्थारे

र्फताएको

वा

खाने

फस्ने

ट्राशन्त्जटभा

प्रफन्त्ध

फसेको

नगये कोभा

अवर्धको

त्मसयी

रार्ग

यात

अनुसूची-४

फभोशजभको दै र्नक बत्ता ऩाउनेछ ।
(११)
सम्भेरन

शुरु

अन्त्तयािविम
हुने

सम्भेरन, सेर्भनाय

अशघल्रो

ददनदे शख

सभाप्त

आददभा

जाॉदा

बएको

बोर्र

ऩल्टसम्भराई जर्त ददन राग्छ त्मसबन्त्दा फढी आपूखुशी त्मस्तो
ु
ु भा भुकाभ गये कोभा दै र्नक बत्ता
भुरक
वा अन्त्म ववदे शी भुरक
ददइने छै न ।
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(१२) सयकायी खचिभा ववदे श भ्रभण गदाि फाटोको हवाई
मात्राभा यात र्फताएको अवर्धबय अनुसूची-४ फभोशजभको ऩाउने
दै र्नक बत्ता दयको ऩचास प्रर्तशत यकभ भात्र ददइनेछ ।
(१३) मस र्नमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए
ताऩर्न भु्मभन्त्त्री य भन्त्त्रीरे कुनै सभायोह, सम्भेरन वा औऩचारयक
कामिक्रभभा ववदे श भ्रभण गनुि ऩदाि उऩर्नमभ (५) फभोशजभको
होटर खचिका सम्फन्त्धभा प्रदे श सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्रे छु ट्टै दय
र्नधाियण गनि सक्नेछ य मसयी र्नधाियण बएकोभा सोही फभोशजभको
दयभा होटर खचि ददइनेछ ।
(१४) मस र्नमभावरीभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको
बए ताऩर्न जनवादी गणतन्त्त्र चीनको स्वशार्सत ऺेत्र र्तब्फत वा
बायतको फाटो बई नेऩारको एक बूबागफाट अको बागभा जानु
ऩदाि नेऩारभा ऩाए सयहकै दै र्नक तथा भ्रभण खचि भात्र ऩाउनेछ।
१५.

भ्रभण सम्फन्त्धी फीर बऩािइहरु: (१) भ्रभणभा खवटने ऩदार्धकायी
वा कभिचायीरे भ्रभण सभाप्त बएऩर्छ र्नमभानुसाय ऩाउने दै र्नक
बत्ता तथा भ्रभण खचिको फीर बयी भ्रभण प्रर्तवेदन साथ आवश्मक
फीर बऩािइ सम्फशन्त्धत कामािरमभा ऩेश गनुि ऩनेछ ।
तय उडान फीभाको हकभा सो फीभाको नम्फय भात्र ऩेश
गये हुन्त्छ ।
(२) हवाई मातामातको सुववधा र्रने ऩदार्धकायी वा
कभिचायीरे हवाई वटकट ऩेश गये भा भात्र सो फाऩतको यकभ
ब ुक्तानी ददइनेछ । तत्कार भ्रभण ऩेश्की र्रॉदाको फखत हवाई
वटकट

ऩेश

गनि

नसक्ने

ऩदार्धकायी
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मातामातको सुववधा र्रएभा आपू हाशजय हुने कामािरमभा हवाई
वटकट ऩेश गयी सो फाऩतको यकभ ब ुक्तानी भाग गनि सक्नेछ ।
(३) उऩर्नमभ (२) फभोशजभ ब ुक्तानी भाग गदाि साववक
कामािरमफाट र्रएको दै र्नक बत्ता तथा भ्रभण खचिको फीरको
प्रभाशणत कागज सॊ रग्न गनुि ऩनेछ ।
(४) हवाई मातामातको वटकट प्राप्त बएभा साववकको
भ्रभण साधनफाट भ्रभण गदाि ब ुक्तानी बएको यकभ य हवाई
मातामात प्रमोगफाट हुन आउने यकभ मवकन गयी नऩुग हुने यकभ
भात्र सात ददनर्बत्र कामािरमरे सम्फशन्त्धत कभिचायीराई ब ुक्तानी
ददनु ऩनेछ ।
(५) मस र्नमभ फभोशजभ भाग बएको यकभ ब ुक्तानी ददन
फजेट यकभ नबएभा आगाभी आर्थिक वषिको रार्ग दावमत्व सायी
ऩवहरो प्राथर्भकताका साथ ब ुक्तानी ददनु ऩनेछ ।
१६.

दू यीको वववयण याख्नु ऩने: (१) प्रदे शका शजल्रार्बत्रको िाउॉ
िाउॉ को दू यीको वववयण सम्फशन्त्धत शजल्रा सभन्त्वम अर्धकायीरे
तमाय

गयी

याख्नु ऩनेछ

य

शजल्रार्बत्रका

सफै

कामािरमराई

उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
(२) एक शजल्राको सदयभुकाभदे शख अको शजल्राको
सदयभुकाभ

फीचको

दू यी

आन्त्तरयक

भार्भरा

तथा

कानून

भन्त्त्रारमरे तमाय गयी सम्फशन्त्धत शजल्रा सभन्त्वम सर्भर्तको
कामािरमभा य अन्त्म भन्त्त्रारमराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
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(३) उऩर्नमभ (१) य (२) फभोशजभ उऩरब्ध गयाएको
वववयणको आधायभा सम्फशन्त्धत कामािरमरे वकरोभीटय को वहसाफ
गनुि ऩनेछ।
१७.

अन्त्म व्मशक्तराई ददइने भ्रभण खचि: (१) गैय सयकायी व्मशक्तराई
प्रदे शर्बत्र वा ववदे शभा भ्रभण गयाउने प्रदे श सयकायफाट र्नणिम
बएभा र्नजरे ऩाउने दै र्नक बत्ता तथा भ्रभण खचि य अन्त्म खचि
प्रदे श सयकायको र्नणिमभा उल्रेख बए फभोशजभ हुनेछ ।
(२)

उऩर्नमभ

(१)

को

प्रमोजनको

रार्ग

प्रदे श

सयकायको र्नणिमको रार्ग ऩेश गदाि मस्ता व्मशक्तराई दै र्नक बत्ता
तथा भ्रभण खचि ददनु ऩने बएभा कुन तहका कभिचायीरे ऩाए सयह
दै र्नक बत्ता तथा भ्रभण खचि ददने बन्ने कुया सभेत स्ऩष्ट खोरी ऩेश
गनुि ऩनेछ ।
(३) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ र्नणिम नबएभा दद्वतीम
तहको ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे ऩाए सयहको सुववधा ददइनेछ ।
१८.

भ्रभण

अर्बरेख

याख्नु

ऩने:

भ्रभणभा

खवटने

ऩदार्धकायी

वा

कभिचायीरे भ्रभण प्रायम्ब गये ऩर्छ सम्फशन्त्धत कामािरमरे अनुसूची५ फभोशजभको ढाॉचाभा भ्रभण अर्बरेख याख्नु ऩनेछ य भ्रभणभा
खटाउने ऩदार्धकायीरे ववश्वसनीम आधाय य प्रभाण स्थावऩत हुने
गयी आवश्मकता अनुसाय आन्त्तरयक र्नमन्त्त्रण प्रणारीको थऩ
व्मवस्था सभेत गनुि ऩनेछ ।
१९.

ववशेष व्मवस्था: बौगोर्रक, प्राकृर्तक वा हावाऩानी सम्फन्त्धी
कदिनाईको दृवष्टरे नेऩारको कुनै इराकाभा फसी काभ गने
ऩदार्धकायी वा कभिचायीराई प्रदे श सयकायफाट सभम सभमभा
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बएको र्नणिमफाट ददई आएको वा ददइने स्थानीम बत्ता, रुगा बत्ता,
औषर्ध बत्ता वा मस्तै अरु बत्ताको व्मवस्थाभा मस र्नमभावरीको
कुनै ऩर्न कुयारे प्रर्तकूर असय ऩाये को भार्नने छै न ।
२०.

कायफाही गरयने:

(१) मस र्नमभावरी फभोशजभ ऩाउने सुववधा

र्रने प्रमोजनको रार्ग भ्रभण गने कुनै ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे
झुट्टा वववयण ऩेश गयी ब ुक्तानी र्रएको िहये भा झुट्टा वववयण ऩेश
गयी ब ुक्तानी र्रएको यकभको दोब्फय यकभ र्नज सयकायी सेवाभा
यहेको बए र्नजरे ऩाउने तरफफाट कट्टा गयी र्रइनेछ य र्नजराई
ववबागीम कायफाही सभेत गरयनेछ ।
(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ कट्टा नगये भा त्मस्तो कट्टा
नगने ऩदार्धकायी वा कभिचायीको तरफफाट असुर उऩय गनुि ऩनेछ
य र्नजराई ववबागीम कायफाही सभेत गनि सवकनेछ ।
(३) उऩर्नमभ (१) वा (२) फभोशजभ त्मस्तो यकभ
असुर उऩय हुन नसकेभा सो यकभ सयकायी फाॉकी सयह असुर
उऩय गरयनेछ।
२१.

प्रचर्रत कानून फभोशजभ हुने: मस र्नमभावरीभा जुनसुकै कुया
रेशखएको बए ताऩर्न कुनै खास ऩदार्धकायीको भ्रभण खचिको
सम्फन्त्धभा प्रचर्रत प्रदे श कानूनभा छु ट्टै व्मवस्था बएकोभा त्मस्तो
ऩदार्धकायीरे सोही फभोशजभको भ्रभण खचि ऩाउनेछ।
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अनुसूची - 1
(र्नमभ ३ को उऩर्नमभ (६) सॉग सम्फशन्त्धत)
................भन्त्त्रारम/ववबाग/कामािरम
कामािरम कोड नॊ.

अन्त्तयदे शीम/अन्त्तयािविम भ्रभण आदे श
कभिचायी सॊकेत नॊ.

भ.रे.ऩ.पायभॊ. २२३
साववकको पायभ नॊ. ३

आदे श नॊ...........

भ्रभण गने ऩदार्धकायी वा कभिचायीको नाभ्

र्भर्त.................

ऩद्
कामािरम्
भ्रभण गने स्थान (र्फदे श बए भुरक
ु य शहय खुराउने)
भ्रभणको उदे श्म्
भ्रभणगने अवर्ध्
भ्रभण गने साधन्

....................दे शख...............सम्भ
कामािरमको

साविजर्नक

बाडाको

भ्रभण र्नर्भत्त भाग गये को ऩेश्की यकभ
भ्रभण सम्फन्त्धी अन्त्म आवश्मक वववयण

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

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

भ्रभण गने ऩदार्धकायी

भ्रभण स्वीकृत गने ऩदाधीकायी

र्भर्त्

र्भर्त्

प्रशासन शाखारे बने
हाशजयी खाताभा जनाएको र्भर्त
जनाउने कभिचायीको दस्तखत
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अनुसूची - २
(र्नमभ ७ को उऩर्नमभ (१), (6), (8) य (9) सॉग सम्फशन्त्धत)
दै र्नक बत्ता दय
क्र.सॊ .

तह

प्रर्त ददन ऩाउने यकभ (रुऩैमाॉ)

१

ववशशष्ट

2,५00।-

२

प्रथभ

2,०00।-

३

दद्वतीम

1,६00।-

४

तृतीम

1,२00।-

५

चौथो

1,०00।-
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अनुसूची - ३
(र्नमभ ७ को उऩर्नमभ (२) सॉग सम्फशन्त्धत)
दै र्नक बत्ताको दश प्रर्तशत थऩ ऩाउने शजल्राहरु
१.दाचर
ुि ा

२.फझाङ

३.फाजुया

४.अछाभ

५.जाजयकोट

६.रुकुभ

७.योल्ऩा

८.हुम्रा

९.भुगु

१०.जुम्रा

११.कार्रकोट

१२.डोल्ऩा

१३.भुस्ताङ

१४.भनाङ

१५.गोयखा(जगात उत्तय)

१६.धाददङ (नुभ उत्तय)

१७.बोजऩुय

१८.खोटाङ

१९.ओखरढुॊगा

२०.सोरुखुम्फु
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अनुसूची - ४
(र्नमभ १४ को उऩर्नमभ (४), (5), (6) य (10) सॉग सम्फशन्त्धत)
ववदे श भ्रभण गदाि ऩाउने दै र्नक बत्ता दय
क्र.सॊ .

तह

प्रर्त ददन अभेरयकी डरयभा ऩाउने

१

ववशशष्ट

225।-

२

प्रथभ

175।-

३

दद्वर्तम

150।-

४

तृतीम

125।-

५

चौथो

1०0।-

द्रष्टव्म्
१.

मूयोवऩमन भुरक
ु हरु, अिेर्रमा, न्त्मूशजल्माण्ड, अभेरयका, क्मानाडा, कुवेत, कोरयमा,
हगॊकॊग, जाऩान, रुस, कताय, जाशम्फमा, मू.ए.ई., र्सॊगाऩुय, रेफनान, फहयाइनको
भ्रभणभा भार्थ उशल्रशखत दयभा थऩ ३३ प्रर्तशत यकभ ददइनेछ ।

२.

बायतको

चेन्नाइ,

है दयावाद,

फैं गरोय,

भुम्फई,

ददल्री

य

कोरकाता

तथा

फॊ गरादे शको ढाका य चटगाउॉ फाहेक अन्त्म स्थानभा यात ववताउनु ऩदाि भार्थ
उल्रेशखत दयको ऩचास प्रर्तशत यकभ भात्र ददइनेछ ।
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अनुसूची - ५
(र्नमभ 18 सॉग सम्फशन्त्धत)
सॊ घ/प्रदे श/स्थानीम तह
.................भन्त्त्रारम/ववबाग/कामािरम
कामािरम कोड नॊ.
भ्रभणभा खवटने कभिचायीको भ्रभण अर्बरेख खाता
भ्रभणभा

भ्रभण

भ्रभण गने

आदे श

कभिचायको

नम्फय
१

नाभ

ऩद

२

३

खवटए
को
स्थान
४

भ्रभण

खचि
राग्ने

भ्रभणभा

फजेट

खवटएको र्भर्त

म्माद थऩ

जम्भा

प्रर्तवेदनको

कैवप

ददन

सॊ शऺप्त

मत

व्महोया

उऩशीषि
क नम्फय

दे शख

सम्भ

दे शख

सम्भ

५

६

७

८

९

१०

११

जम्भा

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखको सही

कामािरम प्रभुखको सही्

नाभ, थय्

नाभ, थय्

र्भर्त्

र्भर्त्

आऻारे,
डण्डुयाज शघर्भये
प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदद्रत।
भूल्म रु.१५।-
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