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सार्वजमिक खर्वको िापदण्ड, कायवमर्मि ि मितव्यमयता  

सम्बमधि मिदेमिका, २०७८ 



आरुघाट गाउँपालिकािाई उपिब्ध स्रोत साधनको परिचािन एवं उपयोगमा पािदर्शीता, लमतव्यययता ि 
प्रभावकारिता ल्याई आलथिक सरु्शासन कायम गनि, सिकािी खचिहरु काननु द्वािा लसमावद्ध गरि साविजलनक 
कोषको सदपुयोग गनि ि आरुघाट गाउँपालिका ि मातहतका लनकायहरुको आलथिक प्रर्शासनिाई सवु्यवस्थथत 
एवं प्रभावकािी बनाउन वान्छनीय भएकोिे, आरुघाट गाउँपालिकािे कायिपालिकाको लमलत २०७८/१२/०९ 
गते बैठकबाट लनर्िय गरि यो लनदेस्र्शका थवीकृत गिेको छ ।  

परिच्छेद १ 

प्रािस्भभक 

१. संस्िप्त नाम ि प्रािभभः  

(१)  यस लनदेस्र्शकाको नाम साविजलनक खचिको मापदण्ड, कायियवलध ि लमतव्यययता सभबन्धी लनदेस्र्शका 
२०७८ िहेकोछ ।  

(२)  यो लनदेस्र्शका तरुुन्त प्रािभभ हनुेछ ।  

२. अथि ि परिभाषा: यवषय वा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस लनदेस्र्शकामा,  
(क) "पदालधकािी" भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकाको गाउँपालिका अध्यि, गाउँपालिका उपाध्यि, 

वडाअध्यि, कायिपालिका सदथय ि यस लनदेस्र्शका बमोस्जम सयुवधा प्राप्त गने कमिचािीिाई समते 
सभझनपुछि ।  

(ख) "कायाििय प्रमखु" भन्नािे आरुघाट गाउँपालिका कायिपालिकाको प्रमखु प्रर्शासयकय अलधकृतिाई 
सभझनपुछि ।  

(ग) "र्शाखा प्रमखु" भन्नािे आरुघाट गाउँपालिका कायिपालिकाको कायािियका र्शाखा प्रमखुको कामकाज 
गनि खटाईएका कमिचािीिाई सभझनपुछि ।  

(घ) "िेखा उत्तिदायी अलधकृत भन्नािे आफ्नो ि मातहत र्शाखाहरुको आलथिक प्रर्शासन सञ्चािन गने, 

वायषिक बजेट तयाि गने ि सो बजेट लनकासा प्राप्त गिी खचि गने अलधकाि सभुपन ेबजेटको िेखा 
िाख्न ेि िाख िगाउने, िेखा यवविर् तयाि गने गिाउने, यवलनयोजन, िाजथव, धिौटी ि स्जन्सी एवं 
अन्य जनुसकैु कािोबािको आन्तरिक तथा अस्न्तम िेखापिीिर् गिाउने, बेरुज ु लनयलमत गने 
गिाउने, असूि उपिगने गिाउने वा लमन्हा गने गिाउने कतिव्य भएको प्रमखु प्रर्शासयकय 
अलधकृतिाई सभझनपुछि।  

 

परिच्छेद २ 

खचिको मापदण्ड 

३. बैठक भत्ताको मापदण्ड:-  

(१) प्रचलित कानूनमा खचिको लनस्ित मापदण्ड नतोयकएको अवथथामा खचिको मापदण्ड देहाय बमोस्जम 
हनुेछः  

(क) बैठक कायाििय समय अस्घ वा पलछ बसेको हनुपुनेछ,  

(ख) थपष्ट यवषय वथत ुि कायि सूची लबनाको बैठकमा भत्ता प्रदान गरिनेछैन,  

(ग) एउटै र्शाखा ि अन्तगितका कमिचािीमात्र बथन ेबैठकमा भत्ताप्रदान गनि पाइनछैेन,  

(घ) कानून तथा कुनै लनर्िय एवं आदेर्शबाट गठठत सलमलत वा कायिदिको बैठकका िालगमात्र भत्ता 
प्रदान गरिनछे.  

(ङ) कायि प्रकृलत अनसुाि लमतव्ययी ढङ्गिे न्यूनतम संख्यामा बैठक बसी कायिसभपन्न गनुि पनेछ,  



(च) गाउँसभा बैठक संचािनका समयमा व्यवथथापन गने जनर्शस्ि गाउँपालिका प्रमखुिे स्थवकृत गिे 
अनसुाि हनुेछ,  

(छ) कायिपालिकाको बैठक व्यवथथापनमा सहयोग गनि बढीमा अलधकृत थतिका दईु जना, सहायकथतिका 
दईु जना ि सहयोगीथतिका दईु जना कमिचािी ि वडा सलमलतको बैठकमा एक जना कायाििय 
सहयोगी खटाउन सयकनछे । 

(झ) गाउँपालिका, गाउँ कायिपालिकाको कायाििय अन्तिगतका सलमलत, उपसलमलतहरुका बैठक 
व्यवथथापनमा सहयोग गनि एक जना कमिचािी ि एक जना कायाििय सहयोगीिाई खटाउन 
सयकनछे ।  

(ज) मालथ उल्िेख भए बाहेक बैठकको प्रकृलत ि आवश्यकता अनसुाि लतन जनासभम आमस्न्त्रत गनि 
सयकनछे,  

(२) प्रदेर्श कानूनिे तोकेको यवषय ि िते्रमा सोही अनसुाि हनुेछ । सो वाहेक यवलभन्न कायिसभपादनको 
लसिलसिामा कायािियको समय अस्घ वा पलछ बसेको बैठकको बैठक भत्ता देहायको दििेटमा नबढ्न े
गिी उपिब्ध गिाउन ुपनेछ:  
(क) गाउँपालिका अध्यि, गाउँपालिका उपाध्यि ि प्रमखु प्रर्शासयकय अलधकृत को अध्यिता 

संयोजकत्वमा बथन ेसलमलत उपसलमलतको बैठकका पदालधकािीहरुिे प्रलत बैठक कायिपालिकाको 
बैठक भत्ता सिह उपिब्ध गिाईनेछ। वडा अध्यिको अध्यिता बथने वडाथतिीय अनगुमन 
सलमलतका सदथयिे प्रलत बैठक वडा सलमलतको बैठक भत्ता सिह हनुेछ । लनयलमत मालसक 
अनगुमन खचि पाउने पदालधकािीहरुिाई बैठक भत्ता उपिब्ध गिाउन कुनै बाधा पने छैन ।  

(ख)  अनगुमन सलमलतमा मनोनयन हनु ेसदथयिे लनयलमत मालसकरुपमा अनगुमन खचि नपाउँन ेिहेछन 
भन ेपालिकाथतिीय सलमलतमा िहन ेसदथयिे मालसकरुपमा रु. दईु हजाि पाचसँय मात्र ि वडाथतिीय 
सलमलतका त्यथता सदथयिे मालसकरुपमा रू. एक हजाि पाँच सय मात्र मालसक उपिब्ध गिाउन 
सयकनछे ।  

(ग)  बैठक व्यवथथापनमा सहयोग गने सहभागी अलधकृतथतिको कमिचािीिाई प्रलत बैठक रु एक हजाि, 

सहायकथतिको कमिचािीिाई प्रलत बैठक रू. सात सय ि सहयोगी कमिचािीिाई प्रलत बैठक रु. 
पाँच सय उपिब्ध गिाईनछे ।  

(घ)  मालथ दफा (२) को (क) मा उल्िेस्खत पदालधकािी बाहेकका अन्य पदालधकािीको अध्यितामा 
बथन ेबैठकमा बैठकको अध्यिता गने पदालधकािी ि अलधकृतथतिको कमिचािीिाई प्रलत बैठक 
रु. एक हजाि, सहायकथतिको कमिचािीिाई प्रलत बैठक रू. सात सय ि सहयोगी कमिचािीिाई 
प्रलत बैठक रु. पाँचसय उपिब्ध गिाईनेछ ।  

(ङ)  बैठकमा उपस्थथत सदथय एवं आमस्न्त्रत सदथयको िालग खाजा, स्चया वापत प्रलत व्यस्ि एक सय 
पचास भन्दा बढीका दििे खचि गनि पाइन ेछैन । ति भ्याट लबि समावरे्शको खण्डमा फिक पने 
छैन। 

(च)  यस उपदफामा जनु सकैु कुिा उल्िेख भएपलन एक ठदनमा जलत सकैु पटक बैठक बसेको भएतापलन 
एक व्यस्ििे एक ठदनमा लबहान ि बेिकुाको समयको अलधकतम दईु वटा बैठकको मात्र बैठक 
भत्ता प्राप्त गनि सक्नछेन ।  

(३) यवद्याियका स्र्शिक तथा यवद्यािय कमिचािी छनौट सभबस्न्ध कायिमा स्र्शिा सेवा आयोगको लनधािरित 
नभस दििेट ि अन्य कमिचािी छनौट सभबस्न्ध कायिमा िोक सेवा आयोगको लनधािरित नभस दििेट अनसुाि 
हनुेछ ।  



(४) गाउँपालिकाको कायिसगँ सभबस्न्धत कायिका िालग संघीय वा प्रदेर्श तहका लनकाय पदालधकािीको 
अध्यिता संयोजकत्वको बैठक भत्ता, खाना खाजा खचि सभबस्न्धत तहिे लनधाििर् गिेको िहेछ भने सोयह 
अनसुाि हनुेछ अन्यथा यसै लनदेस्र्शका अनसुाि हनुेछ ।  

 

४. खाजा / खानाको खचिको मापदण्ड:- खाजा/खाना खचिका सभबन्धमा सभवस्न्धत र्शाखाबाट तपलसिको 
मापदण्डको आधािमा औस्चत्य हेिी िेखाउत्तिदायी अलधकृतिे स्थवकृलत ठदन सक्नछे । यथतो खाजा खाना 
खचि देहाय बमोस्जमको प्रयिया पूिा हनु ेअवथथामा मात्र उपिब्ध गिाउन सयकनछे:  

(क) अलतरिि समय काम गनुिपने भएमा सो को आधाि ि कािर् सयहतको यवविर् खिुाई िेखाउत्तिदायी 
अलधकृतको पूविथवीकृलत लिन ुपनेछ । यथतो खचि िेख्दा प्रलत ठदन कभतीमा दईु घण्टा अलतरिि 
समय काम गिेको हनुपुनेछ । यथतो ठदन लबहान बेिकुा गिी ठदनको एक लसफ्ट भन्दा बढीको 
भिुानी गरिनेछैन, ि सो कुिा सभबस्न्धत कायिमा खयटएका कमिचािीहरुको टोिी प्रमखुिे वा 
सभबस्न्धत र्शाखा प्रमखुिे पेर्शगिेको प्रलतवदेनको आधािमा िेखा उत्तिदायी अलधकृतिे प्रमास्र्त 
गिेको हनुपुनेछ । 

 (ख) सामान्यतया यथतो अलतरिि समय मयहनामाको सात ठदनभन्दा बढी हनु ेछैन, सो भन्दा बढी ठदन 
अलतरिि समय खटाउन ु पिेमा कािर् सयहत उल्िेख गिी पालिका प्रमखुबाट पूवि स्थवकृलत 
लिनपुनेछ । 

(ग) कायाििय समय अस्घ ि पलछ अलतरिि समय काम गनुि पने भएमा प्रलत ठदन देहाय बमोस्जमको 
िकम खाजा / खाना खचि वापतउपिब्ध गिाउन सयकनछेः  

(१) साविजलनक लबदाको ठदन भए पाँचसय रुपैया,  
(२) कायाििय खलु्ने ठदन भए तीनसय रुपैंया ।  

(घ) यसिी कायि गिाउँदा िागेको खचि ि कायिको यवविर् सयहतको प्रलतवदेन सभबस्न्धत र्शाखा प्रमखुिे 
पेर्श गनुिपनेछ ।  

(ङ) यस दफामा अन्यत्र जनु सकैुकुिा उल्िेख गरिएको भएता पलन िासन बापतको सयुवधा लिएका 
अत्यावश्यक सेवामा कायिित कमिचािीिे यो दफा वमोस्जमको सयुवधा लिन पाउनेछैन ।  

(च) स्थवकृत कायििम वाहेक मालसक, चौमालसक वा आकस्थमक रुपमा कायाििय समय वाहेकको समयमा 
कमिचािीहरूको बैठक वथत ुपने भएमा प्रलत व्यस्ि खानामा रू. दईु सय पचासमा नबढ्ने गिी वा 
खाजा खचि एक सय पचास नबढने गिी खचि गनि सयकनछे ।म.ुअ.क. लबनै होटि व्यवसायीको 
हकमा लनधािरित दििेट भन्दा केयह मालथ भए पलन भिुानी गनि बाधा पने छैन । 

५. यफल्ड भत्ता खचिको मापदण्ड:-  

(१) गाउँपालिकाको िेत्र लभत्र हनु े पूवािधाि लनमािर्कायि गनि गिाउन लनयलमत रुपमा कायाििय समय 
बाहेकको यवहान विेकुा तथा साविजलनक यवदाको ठदन समेत खटाउन ुपने प्रायवलधक कमिचािीहरु, पालिका 
िेत्रलभत्र हनुे भैिहेको सेवा प्रवाह गनि गिाउन ुपने कायिहरूको लनयलमत सपुरिवेिर्, अनगुमन कायिमा खयटन ु
पने पालिका प्रमखु, पालिका उपप्रमखु ि प्रमखु प्रर्शासयकय अलधकृतिे प्रयोग गने सवािी साधनका 
चािकहरुिाई तपसीि अनसुािको मालसक यफल्ड भत्ता उपिब्ध गिाईनेछ ।  

तपलसि: 
ि. स. पद मालसक यफल्ड 

भत्ता दि रु.मा 
मालसक यफल्ड भत्तामा गर्ना हनुे 
भौलगलिक िेत्र 

१ लसलभि ईस्न्जलनयि 1००००.०० आरुघाट गाउँपालिका 



२ सब इस्न्जलनयि ७०००.०० गोिखा स्जल्िा भरि 

३ अलसषे्टण्ट सव ईस्न्जलनयि अलमन ७०००.०० 

४ सवािी चािक (गाउँपालिका 
अध्यि, उपाध्याय ि प्रमखु 
प्रर्शासयकय अलधकृत को सवािी 
साधन चिाउने) 

३०००.०० • आरुघाट गाउँपालिका 
• गोिखा स्जल्िा भरि 

• अन्य ठाउँमा दईु िात सभम बथन पनेमा 

५  कृयष/पर्श ुतफि को यफल्डको कमिचािीिाई कायिपालिकािे तोके वमोस्जम हनुछे  
 

६. छानयवन टोिी ि अनगुमनको मापदण्ड : 
कुनै योजना वा यवर्शेष कायििे गठठत छानयवन टोिी ि अनगुमन टोिीको भत्ता लनभन वमोस्जम हनुेछ : 
१. छानयवनको टोिीको हकमा प्रलत ठदन लनजिे खाइपाइ आएको एकठदनको भ्रमर् भत्ता बिाबिको 

िकम 

२. अनगुमन टोिीको हकमा प्रलतठदन रु १००० 

३. मालथ िेस्खए बमोस्जमको खचि लनकासको िालग प्रलतवदेन पेर्श गनुिपनेछ, साथै उि कायिमा खयटन 
ठदएको कायािदेर्श समेत संिग्न गनुिपनेछ ।   

७. गाउँ तथा बडाथतिमा सबै प्रकािका तालिम, गोष्ठी, सेलमनाि, कायिर्शािा, अलभमखुीकिर् सञ्चािन सभबन्धी 
खचिको मापदण्ड:- (१) तालिम, गोष्ठी ि सेलमनाि िगायतमा देहाय बमोस्जमको मापदण्डिाई आधाि लिई 
खचि गनुिपनेछ । सो देस्ख बाहेकका यवषयहरू ि उल्िेस्खत दि भन्दा अलधक दिमा खचि गनुिपिेमा कािर्, 

आवश्यकता ि औस्चत्यका समेतका आधािमा प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृतको पूवि थवीकृलत लिएि मात्र खचि 
गनुिपनेछ ।  

 तपसीि:  
ि.स
. 

प्रयोजन / यवविर् दि थपष्टीकिर्/कैयफयत 

१ गाउँपालिका कायिपालिकाको कायािियद्वािा सञ्चािनगरिन े तालिम गोष्ठी, सेलमनाि, सभमिेन, 

कायिर्शािाको कायिपत्र प्रथततुकताि पारिश्रलमक (प्रलत सत्र) 
 अलधकृतथति • कायिपत्र वापत कायिपत्र कभतीमा ७५० 

र्शब्दको हनुपुनेछ । 

• (पािदर्शिक पाना या प्रथततुीकिर्, यटपोटको 
फोटोकपी कायिपत्रमा मान्य हनु ेछैन। 

•  आन्तरिक प्रथततुकताि भन्नािे सभबस्न्धतलनकाय 
लभका पदालधकािी वा व्यस्ि सभदान ुपदिछ ।  

• कायििम सञ्चािन गनेथथान िहेको स्जल्िा 
बायहिबाट प्रस्र्शिक बोिाउनपुिेमा लनजिाई 
लनयमानसुाि आतेजाते यातायात खचि ि दैलनक 
भत्ता उपिब्ध गिाउन सयकनेछ ।  

• ति प्रथततुकताि ि प्रस्र्शिकिाई लनजको सेवा 
र्शतिसभबन्धी लनयममा उल्िेख भए बमोस्जमको 

 (क) बायहिी 
प्रथततुकताि 

 

 कायिपत्र वापत १४०० 

 सहजीकिर्बापत ७०० 

 (ख) आन्तरिक 
प्रथततुकताि 

 

 कायिपत्र वापत १००० 

 सहजीकिर्बापत ६०० 

 सहायकथति 

 (क) बायहिी 
प्रथततुकताि 

 

 कायिपत्र वापत ९०० 



 सहजीकिर्बापत ५०० स्जल्िा लभत्रको यातायात खचि ि दैलनक भत्ता 
उपिब्ध गिाउन बाधा पने छैन ।  

• गाउँ कायिपालिकाको कायािियबाट सञ्चालित 
तालिमिाई गाउँ थतिको तालिम मालननेछ । 

 (ख) आन्तरिक 
प्रथततुकताि 

 

 कायिपत्र वापत ७०० 

 सहजीकिर्बापत ५०० 

२ गोष्ठी, सेलमनाि, 

सभमेिन, कायिर्शािाको 
कायिपत्रको 
यटप्पर्ीकताि 
पारिश्रलमक 

(प्रलतकायिपत्र ) 

९०० एउटा कायिपत्रमा दईु जना भन्दा बढी यटप्पर्ीकताि 
िाख्न पाइने छैन 

३ लसप यवकास तालिम   • ७ कायि ठदनसभमको तालिम किागत रूपमा 
ि सोभन्दा बढीको तालिममा आवलधक रूपमा 
श्रोतव्यस्िको व्यवथथा गनुिपदिछ 

• आवलधक रूपमा स्रोत व्यस्िको व्यवथथा गदाि 
एउटा तालिममा दइुजना (आवश्यकता अनसुाि 
दवैु मखु्य या एकजना मखु्पि एकजना 
सहायक) िापदिछ ि सीप थति (Skill Level) का 
आधािमा थथानीय प्रचिनसमेतको यवचाि गिी 
उस्ल्िस्खत अलधकतम सीमालभत्र लतनको 
पारिश्रलमक तोक्नपुदिछ ।  

• सभबस्न्धत कायािियिे संचािन गिेको 
चालिममा सोही कायािियको स्रोत व्यस्ि 
भएको अवथथामा किा लिए बापतको 
पारिश्रलमक पाउन ेछैन ति, कायिपत्र वापतको 
िकम पाउनछे ।  

• कायििम संचािन गने कायािियको 
कमिचािीको परिवािको लनकटतम व्यस्ि स्रोत 
व्यस्ि हनु नहनु े

• ग्रामीर् पर्शथुवाथ्य कायिकताि तालिमजथता 
यवलभन्न यवषय यवज्ञ (Subject matter 

Specialists) आवश्यक हनुे तालिममा आवलधक 
रूपमा स्रोत व्यस्िको व्यवथथा गिेपलछपलन 
आवश्यक भए जभमा किाको २० 
प्रलतर्शतसभम अलतरिि स्रोत व्यस्िद्वािा 
किागत रूपमा सञ्चािन गिाउन सयकनेछ .  

• एउटा किाको अवलध कभतीमा १ घण्टा ३० 
लमनेट हनुपुदिछ,  

 (क) किागत व्यवथथामा (प्रलतकिा) 
 कायिपत्र वापत ३५० 

 किा संचािन वापत ७०० 

 (ख) आवलधक व्यवथथामा (बायहिी श्रोत 
व्यस्िको हकमा ३० कायि ठदनसभम प्रलतठदन) 

 मखु्य प्रस्र्शिक 
(प्रलतठदन न्यनुतम २ 
किा लिनपुने) 

७०० 

 सहायक प्रस्र्शिक 
(प्रलतठदन न्यनुतम २ 
किा लिनपुने) 

५०० 

 (ख) आवलधक व्यवथथामा (बायहिी श्रोत 
व्यस्िको हकमा ३० कायि ठदनभन्दा बढी 
मालसक) 

 मखु्य प्रस्र्शिक 
(मालसक न्यनुतम ६० 
किा लिनपुने) 

१०००० 

 सहायक प्रस्र्शिक 
(मालसक न्यनुतम ६० 
किा लिनपुने) 

७००० 



• कायिपत्र भन्नािे कभतीमा ७५० र्शब्दको प्रबन्ध 
भएको हाडिकपी ि सफ्टकपीसभझन ुपदिछ । 
पािदर्शिक पाना प्रथततुीकिर् यटपोट वा 
प्रथततुीकिर्को प्रयोजनकािालग तयाि पारिएको 
अरु त्यथतै सामग्रीको छाँयाप्रलत कायिपत्र हुँदैन 
। 

पालिका थतिीय तालिम भन्नािे गाउँ 
कायिपालिकाको मखु्य प्रर्शासलनकभवन िहेको थथान 
वा अन्य जहा ँ सकैु संचािन गरिने भएतापलन 
सहभालगको (आफ्नो घि बसोबास गिको थथिबाट 
दैलनकओहि दोहि गनि नपाईने ४ कोषभन्दा बढी 
भई आवासको व्यवथथा गनुि पने तालिम सभझन ु
पदिछ 

४ गाउँ कायिपालिकाको कायाििय ि नेपाि सिकाि बाट स्थवकृत प्राप्त तालिम केन्र बाहेक प्रलतष्ठान 
| गैिसिकािी संथथा सामदुायीक संथथा उपभोिा सलमलत िगायत अन्य लनकायबाट सञ्चािन हनु े
सबै प्रकािका तालिम अलभमखुीकिर् गोयष्ठ कायिर्शािा सेलमनाि आदी | संचािन गदाि श्रोत व्यस्ि 
/ प्रस्र्शिकको पारिश्रलमक 

 अलधकृतथति तालिम पालिका थतिीय एउटा किाको अवलध कभतीमा १ घण्टा ३० 
लमनेट हनु ुपदिछ । . कायिपत्र भन्नािेकभतीमा 
४५० र्शब्दको प्रवन्ध सभझनपुदिछ, पािदर्शिक 
पाना प्रथततुीकिर् यटपोट प्रथततुीकिर्को 
प्रयोजनका िालग तयाि पारिएको अरु त्यथतै 
सामग्रीको प्रयाप्रलत कायिपत्र हुँदैन। • गाउँ 
थतिीय तालिम भन्नािे सदिमकुाम वा अन्यत्र 
जहा ँ गािन गरिने भएतापलन सहभागीको 
(आपनो घिकको बसोवास थथिबाट दैलनक 
बोहोिदोहोि गनिनन्याइने १५ के.एम भन्दा 
बढी भई आवासको व्यवथथा गनुिपने सभदान ु
पदिछ । 

 कायिपत्र वापत १००० 

 किा सञ्चािन वापत ७०० 

 सहायकथति तालिम  

 कायिपत्र वापत ८०० 

 किा सञ्चािन वापत ६०० 

५ गाउँ कायिपालिकाको कायाििय वडा कायािियद्वािा सञ्चािन गरिने ि गैि सिकािी संथथा तथा 
उपभोिा सलमलत समेतिे सञ्चािन गने सबै प्रकािका तालिम अलभमखुीकिर् गोयष्ट कायिर्शािा 
सेलमनाि आठद संचािन गदाि 

 गोयष्ठ, सेलमनाि, सभमिेन, कायिर्शािा तालिम अध्ययन 
आवद्धता जथता समािोह उदघाटन, समापन 
मासहभागीको खाजा खाना 

संयोजक श्रोत व्यस्ि प्रलतवदेक ि सहयोगी 
कमिचािीिाई समेत उपिब्ध गिाइनेछ । 

 (क) खाजा (प्रलत 
व्यस्ि प्रलत ठदन) 

१५० कायििम सहभालगहरुिाई खाना समते 
खवुाउन ु पने भई सोही बमोस्जम कायििम 



 (ख) खाना (प्रलत 
व्यस्ि प्रलत छाक 

२५० थवीकृत भएमामात्र खाना बापतको िकम खचि 
गनि सयकनेछ । 

६ मसिन्द   
 (क) गोष्ठी, सेलमनाि, सभमेिन, कायिर्शािाका िालग सहभागीका िालग 
 सहभागीका िालग प्रलत 

सहभागी 
१०० प्रस्र्शिर्कायिको मसिन्द अन्तगित बोडिमाकि ि, 

पािदर्शिकपाना, कायिपत्रको छायाप्रलत, 
मेटाकाडि, माथकीगं टेप आठद  प्रस्र्शिर् कायिका िालग 

प्रलत कायििम 

२५०० 

 (ख) लसप यवकास तथा अन्य तालिम कायििमका 
िालग 

 सहभागीका िालग (७ 
कायि ठदन सभम प्रलत 

सहभागी) 

१०० 

 सहभागीका िालग (७ 
कायि ठदन भन्दा बढी 
प्रलत सहभागी) 

१५० 

 प्रस्र्शिर्का िालग (७ 
कायि ठदन सभम प्रलत 

कायििम) 

१५०० 

 प्रस्र्शिर्का िालग 
(३० कायि ठदन सभम 
प्रलत कायििम) 

२००० 

 प्रस्र्शिर्का िालग 
(३० कायि ठदन भन्दा 
बढी प्रलत कायििम) 

२५०० 

 (ग) 
अध्ययन/अविोकन, 
अध्ययन आवद्धताका 
िालग सहभागीका 
िालग (जलतसकैु कायि 
ठदन भए पानी प्रलत 
सहभागी) 

५० 

७ थथिगत प्रायवलधक पिामर्शिदाताको दैलनकभत्ता ि 
भ्रमर् तथा आवास खचि 

• लनयमानसुाि भन्नािे अको व्यवथथा 
नभएसभम नेपाि सिकािको भ्रमर् खचि 
लनयमाविी, २०६४ सभझन ुपदिछ 

• दोस्रो तहको भन्नािे भ्रमर् खचि 
लनयमाविी, २०६४ मा उस्ल्िस्खत दोस्रो 
तहको सभझनु ुपदिछ 

 क) नेपाि 
सिकाि/थथानीय 
तहका कमिचािी 

लनयमानसुाि दोस्रो तहको 

 ख) अन्य १५०० 



• पनुिअभ्यास किामा एक थथानमा जलतसकैु 
समहु भए पानी एक ठदनको पारिश्रलमक 
ठदइनेछ, समहुमा कस्भतमा लतनजना 
हनुपुदिछ ि एक ठदनमा एक भन्दा बढी 
पनुिअभ्यास किाको पारिश्रलमक ठदन 
लमल्दैन 

प्रलत तालिम जलत पटक पिामर्शि गरिए पलन 
अलधकतम रु ३००० वा दोस्रो तहको 
दिअनसुाि हनुे िकममा जनु कम हनु्छ सो 
मा नबढाई थथिगत प्रायवलधक पिामर्शि 
खचि गनि सयकनछे 

८ प्रलतवदेन पारिश्रलमक    
 पारिश्रलमक(सभमेिन, गोष्ठी ि कायिर्शािा) प्रलतवदेनको पारिश्रलमक प्रलतवेदन बझुाएपछी 

मात्र ठदनपुदिछ, प्रलत कायििम रु ३००० 
भन्दा बढी हनु ुहदैुन 

साथै, तालिम संयोजक ि प्रलतवदेक एकै 
व्यस्ि भएमा अलतरिि पारिश्रलमक ि 
खाजा/खाना खचि दोहोिो सयुवधा पाइन े
छैन।प्रलतवदेन कस्भतमा ७५० र्शब्दमा 
कभप्यटुि यप्रन्टेड फभयािटमा हनुपुदिछ।फोटो 
सयहत कायािियमा कायििमको उदेश्य, 
उपिस्ब्ध तथा कमजोिी ि यसिे पाने प्रभाब 
थपष्ट उल्िेख गिी संिग्न हनुपुदिछ ।  

 लतन ठदनको 
कायििममा 

१५०० 

 लतन ठदनभन्दा बढीको 
कायििम भए अलतरिि 
थप 

५०० 

 क) पारिश्रलमक 
तालिमका िालग 
(एकमषु्ट) 

१००० 

 ख) खाना, बथन (बास 
खचि) 

दै.भ्र. लनयमानसुाि 

 ग) खाजा १५० 

९ प्रस्र्शिक आवास 
(एकोमोडेसन) 

पालिका थतिीय  

क १ देस्ख ७ ठदन 
सभमको कायििमका 
िालग 

 • बाह्य प्रस्र्शिक भन्नािे गाउँपालिका िेत्र 
लभत्र उपिब्ध हनु नसक्ने, लनजको हि 
बसोबास गरििहेको थथानबाट दैलनक 
आउन जना कठठन हनुे, कायििम थथि 
ि लनजको हाि बसोबास बएको थथान 
१५ यक.लम. भन्दाबढी दिुी भएको  

• कायािियबाट संचालित कायििम 
अनगुमन गनि कायािियको तफि  
खटाईएको वा थवीकृत प्रथतावनान ै
उल्िेस्ख भएको हनु ुपनेछ 

 बाह्य प्रस्र्शिक आवास 
प्रलत िात 

२००० 

 स्चया, कफी, पानी, 
यवहानी खाजा प्रलत ठदन 

५०० 

 खाना प्रलत छाक २५० 
ख ७ देस्ख ३० ठदन 

सभमको कायििमको 
िालग 

 



 बाह्य प्रस्र्शिक आवास 
प्रलत िात 

१८०० • अनगुमनकताििे अनगुमन खचि पाउन 
प्रलतबेदन पेर्श गनुि पनेछा 

• कायािियको आलथिक िगानीमा अन्य 
लनकाय/संथथाबाट संचािन ब्यबथथापन 
गिेका कायििमको अनगुमन खचि 
थवीकृत प्रथतावनामा उल्िेख भएको हनु ु
पनेछ 

• कायििम संचािन गने 
लनकाय/संथथाबाट माग भएको वा 
कायािियको तफि  लिस्खत रुपमा 
खटाएको हनु ुपनेछ 

 स्चया, कफी, पानी, 
यवहानी खाजा प्रलत ठदन 

५०० 

 खाना प्रलत छाक २५० 
१० अनगुमन भत्ता प्रलतठदन 

प्रलत व्यस्ि 
 

क) कायािियको तफि बाट 
अनगुमन गदाि 

 

 अलधकृतथतिको भए १००० 
 सहायकथतिको भए ७०० 
ख) कायाििय बाहेक अन्य 

सभबस्न्धत लनकायबाट 
अनगुमन गदाि 

 

 अलधकृतथतिको भए १२५० 
 सहायकथतिको भए ८५० 

(२) सर्शति कायििम संचािन कायियवलध तथा लनदेस्र्शकामा उल्िेख भएको हकमा उल्िेख भएको यवषयहरूमा 
सोयह अनसुाि हनुेछ । वा जनु मापदण्ड अनसुाि कम पनि जान्छ सोही अनरुुप हनुछे । 

(३) पिामर्शि सेवाको माध्यम बाट सेवा खिीद गिी संचािन गने कायििमहरुको हकमा थवीकृत पिामर्शि 
प्रथताव अनसुाि हनुेछ ।  

(४) कुन ैयवषयको यवर्शषेज्ञको यवर्शषेज्ञ सेवा प्राप्त गनुिपने भएमा नीजिाई उपिब्ध गिाउने पारिश्रलमक मालथ 
उल्िेख भए भन्दा बढी हनुे भएमा प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृतबाट थवीकृलत लिनपनेछ ।  

(५) बाह्य श्रोतव्यस्ि, सहजकताि तथा प्रस्र्शिकहरुको हकमा बायो डाटा अलनवायि संिग्न गनुिपनेछ । 

 

८. सहभालगता भत्ताको मापदण्ड  

(१) प्रस्र्शिाथी छनौट गिी वा नगिी सञ्चािन गरिएको जनुसकैु प्रकािको तालिम, गोष्ठीका सहभागीहरूिाई 
प्रदान गरिन ेसेवा सयुवधा उल्िेख गिी सूचना गनुिपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जेसकैु िेस्खएको पलन सहभागी भत्ता सहभागीको भ्रमर् खचि वा दवैु ठदने गिी थवीकृत 
भएका कायििमका सहभागीहरूिाई लनभन अनसुािको सहभागी भत्ता ि सहभागी भ्रमर् खचि उपिब्ध गिाउन 
सयकनछेः  
 
 
 

ि.स. प्रयोजन दििकम (रु) थपयष्टकिर् 

पालिका थतिीय 

१ सहभागीहरुको दैलनक भत्ता (सात 
ठदनसभम संचािन हनु े गोष्ठी, 
अन्तियिया, सेलमनाि, तालिम 
आठदमा) 

५०० लनवािस्चत जनप्रलतलनलधहरुको 
सहभागी भएको हकमा बैठक 
भत्ता सिह सहभागी भत्ता 
उपिब्ध गिाउन सयकनछे 



२ दैलनक खाने बथने खचि बापत (२१ 
कायि ठदन सभमको तालिम) 

१००० 

३ २१ कायि ठदनभन्दा बढीको तालिम 
भए खान ेबथने खचि बापत 

८४०० 

४ कायििमको तफि बाट छात्राबासको 
व्यवथथा भएको दैलनक खाना खचि 

४०० 

५ छात्राबासको व्यवथथा भएको १ 
मयहना भन्दा बढी अवलधको भए खाना 
खचि बापत मालसक 

६४०० एक्काइस ठदन भन्दा बढी ठदनको 
भएमा मालसकको दामासाहीिे 
हनुे िकम पलन थप गरि पाउनेछ 

तालिम अवलधका िालग सहभागी 
भत्ता पाएको दैलनक भत्ता वा 
आवास खचि पाउनछैेन 

कायििममा सहभागी हनुे 
व्यस्ििे अन्य लनकाय बाट दै.भ्र. 
भत्ता पाउने भएमा सहभागी 
पाउने छैन 

सात कायि ठदन सभमको तालिम 
लबदाको ठदनमा पलन िगाताि 
संचािन गनुिपनेछ 

६ कायििमको तफि बाट खाजा तथा 
खानाको व्यवथथा भएको ति 
आवासको व्यवथथा नभएकोमा 

८०० 

(३) दैलनक भ्रमर् भत्ता पाउनेगिी स्जल्िा बायहिबाट कायििममा बोिावट भई सहभागी हनुेहरूिाई सहभागी 
भत्ता ठदन लमल्दैन ।  

९. गाउँ, वडाथतिमा सबै प्रकािका तालिम, गोष्ठी, सेलमनाि, कायिर्शािा, अलभमखुीकिर्मा सहभागीको यातायात 
खचि मापदण्ड: 
सहभागीको 
वडा नं 

यातायात खचि 
एकतफी रु 

सहभागीको 
वडा नं 

यातायात खचि 
एकतफी रु 

कैयफयत 

१ ३०० ६ २०० वडाथतिमा संचालित तालिम, गोष्ठी, 
सेलमनाि, कायिर्शािा, अलभमखुीकिर् जथता 
कायििममा सभबस्न्धत बडाका 
सहभालगिाई उल्िेस्खत दिको ५० 
प्रलतर्शतमा नवढने गिी यातायात खचि 
उपिब्ध गिाउन सयकनछे । 

२ ३०० ७ २०० 

३ 200 ८ 200 

४ 200 ९ - 
५ 200 १० १०० 

 

परिच्छेद ३ 

पािवहन तथा ईन्धन सयुवधा सभबन्धी व्यवथथा 
१०.पािवहन सयुवधाः- (१) कायािियमा उपिब्ध सवािी साधन कमिचािीको स्जभमेवािी ि लनजहरुिे 
सभपादन गनुिपने कायि चापको आधािमा समन्याययक रुपमा उपिब्ध गिाउन ेस्जभमेवािी प्रमखु प्रर्शासकीय 
अलधकृतको हनुेछ।प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृतिे कायािियको नाममा िहेको तथा भाडामा लिई वा अन्य 



कुनै तरिकािे कायािियिे प्रयोगमा ल्याएको सवािी साधन सिकािी कामको िालग मात्र प्रयोगमा ल्याउन े
व्यवथथा लमिाउन ुपनेछ । 

(२) कायािियिे प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृतिाई कायािियको कामको प्रयोजनको िालग उपिब्ध 
भए सभम एक चािपाङ्ग ग्र ेसवािी साधन उपिव्ध गिाउन ेछ । 

(३) कायािियमा सवािी साधनको उपिव्धता नभएमा आलथिक वषिको प्रािभभमै मापदण्ड तय गिी 
कायािियिे न्यूनतम मूल्यमा स्जप/काि भाडामा लिन सक्नेछ।  

(४) कायािियका र्शाखा प्रमखुिाई कायािियबाट उपिब्ध भएसभम दईुपाङ्ग ग्र ेसवािी साधनको 
व्यवथथा गनि सक्नेछ। 

(५) कुनै पदालधकािी वा कमिचािीिे सिकािी सवािी साधन कायािियको काम बाहेक अन्य 
प्रयोजनमा प्रयोग गनि पाइने छैन। सिकािी सवािी साधनको यहफाजत गिी सिुस्ित िाख्न ुसभवस्न्धत 
सवािी साधन बझुी लिने कमिचािीको स्जभमेवािी हनुछे । साविजलनक यवदाको ठदन कायािियबाट 
उपिब्ध गिाइएको सवािी पास लबना कायािियको सवािी साधन सञ् चािन गनि पाइन ेछैन ।  

(६) कायािियिे काननु बमोस्जम सवािी साधनको िाजथव लतने,  लबमा गने, प्रदूषर् जाँच गिी 
सवािी साधन चथुत दरुुथत िाख्न ेव्यवथथा लमिाउनेछ। 

(७) सिकािी सवािी साधन प्रयोग गने पदालधकािी/कमिचािीिाई लनजिे प्रयोग गिेको सवािी 
साधनको िालग ममित यवि बमोस्जम बढीमा काि/स्जपको वायषिक एक िाख पचास हजाि ि 
मोटिसाईकि वा थकूटिको िालग वायषिक तीस हजाि नबढ्ने गिी ममित खचि उपिव्ध गिाईने छ । 
यस भन्दा बढी िकमको सवािी साधनको ममित सभभाि बापतको िकम भिुानी गनुि पने अवथथामा 
कायिपालिकाको लनर्िय बमोस्जम हनुेछ।  

(८) सिकािी सवािी साधनमा लनजी नभवि प्िेट िाख् न पाइन ेछैन । 

११.इन्धन सयुवधाः (१) सिकािी तथा लनजी सवािी साधन प्रयोग गिी लनयलमत रुपमा कायािियमा आउन े
कमिचािीिाई अनसूुची १ बमोस्जमको इन्धन सयुवधा उपिब्ध हनुेछ । 

(२) लनजी सवािी साधन प्रयोग गने ]{  कमिचािीहरुिे इन्धन सयुवधा लिन चाहेमा आफुिे प्रयोग 
गिेको सवािी साधनको ब्िू बकुको छायाँप्रलत ि सवािी चािक अनमुलतपत्र प्रलतलियप अलनवायि रुपमा 
कायािियमा पेर्श गनुि पनेछ ।ब्िूबकुको ि सभबस्न्धत कमिचािीको नाममा िहेको सवािी चािक 
अनमुलतपत्रको  छायाँप्रलत पेर्श नगिे सभम इन्धन वापतको सयुवधा उपिब्ध गिाइन ेछैन ।  

(३) कायािियिे इन्धन सयुवधा यवतिर्को अलभिेख अद्यावलधक गिी िाख्न ुपनेछ । 

१२.सवािी साधन सभवन्धी अन्य व्यवथथाः  (१) सवािी साधनको सयुवधा प्राप्त गने वा उपिव्ध 
गिाउन ु पने पदालधकािी तथा कमिचािीिाई कायािियमा उपिब्ध सवािी साधन प्रयोग गने व्यवथथा 
लमिाइनेछ।कायािियमा सवािी साधन उपिब्ध नभएको अवथथामा कायािियमा श्रोत उपिब्धताको अवथथा 
हेिी सवािी साधन खरिद गनि सयकनछे । 

(२) कायािियका दईु पाङ्गे सवािी साधन प्रयोग गने पदालधकािी तथा कमिचािीहरूिे सवािी चािक 
अनमुलतपत्रको छायाँप्रलत अलनवायि रूपमा कायािियमा पेर्श गनुि पनेछ । 



(३) कायािियका सावािी साधानहरू प्रयोग गने प्रयोगकतािको यवविर् स्जस्न्स र्शाखा/इकाइिे 
सहायक स्जस्न्सका खातामा अद्यावलधक गरि िाख्न ुपनेछ । 

(४) कायािियका सवािी साधन लनयलमत रुपमा ममित सभभाि गिी चाि ुहाितमा िाख्नपुनेछ। 
कायािियबाट नयाँ सवािी साधन खरिदिाई लनरुत्साहन गरिनेछ। कायािियिे नयाँ सवािी साधन 
खरिद गनुि पने अवथथामा ईिेस्क्िकि तथा वाताविर् मैत्री सवािी साधन खरिद तथा प्रयोगमा जोड 
ठदइनेछ। 

परिच्छेद ४ 

कायियवलध 

१३. आलथिक कायियवलध पािना गनुिपने:- (१) कायििम सञ्चािन गने, लनकासालिने, खचि गने, अलभिेख िाख्न,े 

प्रलतवदेन गने, आन्तरिक ि अस्न्तम िेखापिीिर् गने, वेरुज ुफछ्यौट गने, बिबझुािथ गने, नगदी स्जन्सी स्जभमा 
लिने भ्रमर् गने िगायतको व्यवथथा संघीय सिकािको आलथिक कायियवलध लनयमाविी तथा अन्य प्रचलित 
कानून एव प्रावधान अनसुाि गनुिपनेछ ।  

(२) खचि गने अलधकािीहरुको िेत्रालधकाि का सभबन्धमा संघीय सिकािको प्रचलित  खरिद ऐन लनयम 
अनसुाि गनुि पनेछ ।  

१४. कस्न्टन्जेन्सी िकम सभबन्धी मापदण्डः  
(१) गाउँ कायिपालिकाबाट सञ्चािन गरिने कायििम वा आयोजनािाई कायिकुर्शिता, प्रभावकारिता तथा 
लमतव्यययताको लसध्दान्तअनसुाि संचािनमा सहयोग पयुािउन योजना आयोजनाको िागत िकमबाट 
गाउँपालिकािे बढीमा लतन प्रलतर्शतसभम िकम छुटयाई खचि गरिनछे । ति, कस्न्टन्जेन्सी िकम खचि गदाि 
कुि पूसँ्जगत खचिको अनपुातमा मात्र खचि गनि पाईनछे । 

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम छुट्याएको िकमको खचि सभबन्धी कायियोजना िेखा उत्तिदायी अलधकािी बाट 
थवीकृत गिाई थवीकृत र्शीषिकको अधीनमा िही देहायका यियाकिापहरूमा खचि गनुिपनेछ,  

(क) आयोजना सवेिर् वा सभभाव्यता अध्ययन, लडजाइन, ड्रइङ िागत अनमुान तथा वाताविर्ीय, सामास्जक 
ि प्रायवलधक अध्ययन, अनसुन्धान सभबन्धी खचि, DPR पनुिाविोकन (Verify, Cross Check), Re-design गिाउँन े

सभबन्धी खचि ।  

(ख) समावेर्शी ि सहभालगतामूिक योजना तजुिमा, कायािन्वयन ि सपुरिवेिर् सभबन्धी खचि,  
(ग) आयोजना अलभिेख व्यवथथापन योजना खाता, फािाम ि िस्जष्टि सभबन्धी खचि,  
(घ) कायििम वा आयोजनाको सपुरिवेिर्, अनगुमन, मूल्याङ्कन, जाँचपास तथा प्रलतवेदन सभबन्धी खचि,  
(ङ) सामास्जक पिीिर्, सावजिलनक सनुवुाई गनुासो व्यवथथापन तथा कायियवलधमा उल्िेस्खत पािदस्र्शिता ि 
उत्तिदाययत्व कायम गने गिाउने यवषय,  

(च) उपभोिा सलमलत गठन, अलभमखुीकिर् ि उपभोिा सलमलतको प्रर्शासलनक खचि,  
(छ) आयोजना व्यवथथापनका िालग चायहन ेअत्यावश्यक प्रायवलधक उपकिर् तथा सफ्टवेयिहरू खरिद,  

(ज) गरु्थति पिीिर्का िालग प्रयोगर्शािा थथापना गनि आवश्यक खचि,  
 (झ) योजना आयोजना संचािनमा संिग्न हनु ेकमिचािीहरुको यफल्ड भत्ता िकम,  इन्धन, सवािी साधन 
ममित, अनगुमन गिेको सवािी साधनको भाडा 
(ञ) योजना आयोजना संचािनमा परिचािन गरिएका सवािी साधन तथा प्रायवलधक उपकिर्हरुको ममित 
संभाि खचि,  भाडा खचि 
(ट) आयोजनासँग सभबस्न्धत सामदुाययक परिचािन कायि ।  



(ड) यफल्डमा खयटने व्यस्िको आवश्यक बन्दोवथतीको सामग्री । 

(ढ) योजना अनगुमन सभबस्न्ध बैठक भत्ता ि अनगुमन खचिहरु । 

१५. लनदेस्र्शकाको पािना तथा संर्शोधन:-  

(१) यो लनदेस्र्शकाको पािना गनुि सभबस्न्धत सबैको कतिव्य हनुेछ । गाउँ कायिपालिकािे आवश्यकता 
अनसुाि संर्शोधन गनि सक्नेछ ।  

(२) यो कायियवलध िाग ुहनु ुअस्घ भएको कायिहरु यसै कायियवलध वमोस्जम भएको मालनने छ । 
अनसूुची १ 

लनयम ९ को उपलनयम (१)सँग सभबस्न्धत 

कमिचािीको िालग मालसक इन्धन सयुवधा 
 

ि.सं. तह/ पद इन्धन (पेिोि/लडजेि 
लि) 

कैयफयत 

१ प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृत (चािपाङ्गग्र)े ६० लि. दईु पांग्र े-१५ लिटि 
२ अलधकृत थति(छैठौ/सातौं/आठौ/नबौथति 

(मोटिसाइकि/थकुटि) 
बढीमा १० लि. प्रालबलधक कमिचािीको िालग 

बढीमा १५ लि. 

३ सहायक थति कमिचािीहरू 
(मोटिसाइकि/थकुटि) 

बढीमा १० लि. प्रालबलधक कमिचािीको िालग 
बढीमा १५ लि. 

४ सहयोगी थति (मोटिसाइकि/थकुटि) बढीमा ५ लि.  
 
इन्धन सयुवधा पाउने आधािहरु, 

१. पदालधकािी ि कमिचािीको िालग कायािियिे उपिब्ध गिाएको वा आफ्नै गाडी वा मोटिसाइकि 
हनुपुनेछ । 

२. मयहना भिी यवदामा िहेको अवथथामा सो मयहनाको इन्धन उपिब्ध गिाइने छैन । 

३. मालसक कोटा इन्धन सोही मयहना लभत्र निगेमा अको मयहना थप हनुे छैन । 

४. कायािियिे उपिब्ध गिाएको वा आफ्नै मोटिसाइकि भएका यफल्डमा खयटन ेकमिचािीहरूिे 
तोयकए परिमार् भन्दा बढी इन्धन आवश्यक पिेको खण्डमा नीजिे सभपादन गनुिपने कायिको 
आधािमा प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृतिे थप सयुवधा उपिब्ध गिाउन सक्नेछ । 

५. दमकि, एभबिेुन्स ि सिसफाइका साधनमा आवश्यकता अनसुाि इन्धन उपिब्ध गिाइनेछ । 

६. चािपाङ्ग ग्र ेवा सो भन्दा ठूिा साधन सञ् चािनको िगबकु भिी तोयकएको अलधकािीिे प्रमास्र्त 
गिेको हनुपुनेछ । 

 

आज्ञािे 

एकदेव खनाि 

प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृत 


