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कामयक्रभ सञ्चारनव्मवस्थाऩन य खचय गने कामयहवतध, 2078 

प्रस्तावनााः 

भरुकुभा सॊघीम शासन व्मवस्था राग ुबए सॉगै स्थाऩना बएको मस सनुाऩतत गाउॉऩातरकारे “स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन 2074” को अतधकाय प्रमोग गयी फनेको सनुाऩतत गाउॉऩातरकाको प्रशासकीम कामयहवतध 
(तनमतभत गने) ऐन, 2075 को दपा ४ (1) फभोजजभ सनुाऩतत गाउॉऩातरका तथा अन्तगयत सञ्चारन हनुे 
तातरभ, गोहि, अतबभखुीकयण रगामतका कामयक्रभहरु सञ्चारन गदाय खचय तथा व्मवस्थाऩनभा एकरुऩता 
कामभ गने भयु म उदेशयेलमरे “कामयक्रभ सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य खचय गने कामयहवतध २०७८” जायी गरयएको 
छ। 

 

ऩरयच्छेद-1 

प्रायजभबक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायभबाः  

(१)  मस कामयहवतधको नाभ “कामयक्रभ सञ् चारन, व्मवस्थाऩन य खचय गने काहवयतध, 2078” यहेको 
छ। 

(२) मो कामयहवतध तरुुन्त प्रायभब हनुेछ। 

२. ऩरयबाषााः हवषम वा प्रसॉगरे अको अथय नरागेभा मस कामयहवतधभा, 
(क) “ऐन” बन् नारे सनुाऩतत गाउॉऩातरकाको प्रशासकीम कामयहवतध (तनमतभत गने) ऐन, 2075 

सभझनऩुछय। 

(ख) “कामयक्रभ” बन्नारे सनुाऩतत गाउॉऩातरका य अन्तययगत सञ्चारन हनु ेराभो तथा छोटो अवतधका 
कामयक्रभराई सभझनऩुछय। 

(ग) “बत्ता” बन्नारे मस कामयहवतधको दऩा २ (ख) अनसुाय सञ्चारन बएको कामयक्रभभा सहबागी 
बएको व्मजि प्रजशऺक य सहबागीहरुराई उऩरब्ध गयाईने नगय यकभराई सभझनऩुछय। 

(घ) “सहबागी बन्नारे कामयहवतधको दपा २ (ख) अनसुाय सञ्चारन बएको कमयक्रभभा उऩजस्थतत 
बएको व्मजि सभझनऩुछय। 



(ङ) “हवऻ/सहजकताय” बन्नारे कामयहवतधको दपा २ (ख) अनसुाय सञ्चारन बएको कामयक्रभभा 
सहजीकयण गने व्मजि गाउॉऩातरका बन्दा वाहेकको बए वाह्य य गाउॉऩातरका कामायरम तबत्रको 
बएभा आन्तरयक सहजकताय सभझनऩुछय। 

ऩरयच्छेद-2 

खचय सभफन्धी भाऩदण्ड 

 

३. कामयक्रभ सञ्चारनका क्रभभा हनु ेखचयको भाऩदण्ड तनभनानसुाय यहेको छ। 

3.1. सहबागी बत्तााः कामयक्रभभा सहबागी बएको व्मजिहरुराई प्रततददन रु. 1000।– का दयरे 
सहबागी बत्ता ददन सक्ने छ। प्रचतरत तनमभानसुाय राग्न ेकय सोही यकभफाट कट्टी गयी उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ। कामयक्रभ सहमोगी तथा कामायरम सहमोगीराई प्रततददन रु.250।– (कय सहहत) 
उऩरब्ध गयाउन सहकनछे। 

3.2. सहबागी खाजा खचयाः कामयक्रभभा सहबागीराई खाजा खवुाउन ुऩने अवस्थाभा प्रततव्मजि प्रततददन रु 
200।- सभभको खाजा खचय गनय सहकनछे। 

3.3. खाना खचयाः कामयक्रभभा सहबातगहरुराई खाना खवुाउन ुऩने अवस्थाभा प्रततव्मजि प्रततछाक 
अतधकतभ रु 350।- सभभको खाना खचय गनय सहकनछे। 

3.4. स्टेशनयी खचयाः प्रततददन प्रततव्मजि रु 150।– सभभको स्टेशनयी साभग्री उऩरब्ध गयाउन सहकन े
छ। राभो सभम अवतध (फहढभा ७ ददन) को कामयक्रभभा प्रततव्मजि फढीभा रु 500।– सभभको 
स्टेशनयी साभग्री उऩरब्ध गयाउन सहकन ेछ। 

3.5. व्मानय खचयाः एउटा कामयक्रभको रातग अतधकतभ रू 1000।– सभभको व्मानय व्मवस्थाऩन गनय 
सहकन ेछ। 

३.6. हवऻ तथा सहजकताय ऩारयश्रभीकाः सहजकताय ऩरयचारन गनुय ऩने अवस्थानभा फाह्य व्मजि ऩरयचारन 
गदाय प्रतत कऺा (अतधकततत स्तयको हकभा) रु 1200।– य सहामक स्तयको हकभा प्रतत कऺा रु 
800।-  प्रदान गनय सहकन ेछ।आन्तरयक श्रोत व्मजि अतधकत त स्तय प्रतत कऺा १००० य सहामक 
स्तय ७००का दयरे उऩरव्ध गयाइनछे 

3.7. प्रततवदेजन रेखन खचयाः कामयक्रभहरुको प्रततवेदन रेखन कामय गयेवाऩत प्रतत प्रततवदेन रू 
1000।– बिुानी गनय सहकने छ। 

3.8. प्रततददन फहढभा तीन कऺा बन्दा फढी गनय ऩाउने छैन। 

क) कामयक्रभको जशरजशराभा काठभाडौँ देजख सनुाऩततको दोहोयो बाडा वाऩत प्रती व्मजि रु 2000।– 
बिुानी गने सहकने छ। 



ख) कामयक्रभको जशरजशराभा सनुाऩतत देखी सदयभकुाभ भन्थरी, याभेछाऩको दोहोयो बाडा वाऩत प्रतत 
व्मजि रू 2000।– बिुानी गनय सहकने छ। 

3.9. हवहवध खचयाः मस कामयहवतधभा उल्रेख गरयएको बन्दा फाहेकको जशषयकभा खचय गनुय ऩने  
औजचत्मका आधायभा प्रतत कामयक्रभ रु 10000।– सभभ खचय गनय सहकन ेछ तय खचय हवर तथा 
कागजातहरु अतनवामय सॊरग्न गनुय ऩने छ।   

3.10. मस कामयहवतधभा उल्रेख नबएको अवस्थाभा खचयहरु य सनुाऩतत गाउॉऩातरका वडा नॊ.1 गनु्सी य 
वडा नॊ. 5 खतनमाऩानी साथै तछभेकी गाउॉऩातरकाहरुभा गएय सञ्चारन हनु ेकामयक्रभको हकभा प्रचतरत 
आतथयक ऐन, तनमभावरी अनसुाय हनुछे।  

 

४. खाजेजी य फनाउाः मो कामयहवतध भरुकुको प्रचतरत ऐन, काननुसॉग फाजझएको हद सभभ भान्महनुे 
छैन। 


