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बभेू गाउॉऩानरका 
तानरभ, गोष्ठी, सेनभनाय सञ्चारन गनन फनकेो ननदेशिका-२०७४ 

 

बभेू गाउॉऩानरकारे विनबन्न ऺेत्रभा ददएको ऩ ॉजीगत यकभ ऩरयचारन तथा तानरभ, सेनभनाय, गोष्ठी, सेनभनाय 
गननका रानग स्ऩष्ट ऩानन ननशित भाऩदण्ड य प्रविमा फनाई रागू गनन फाञ्छनीम बएकोरे बभेू गाउॉ 
कामनऩानरकाको नभनत २०७४/०८/२७ को फैठकफाट स्िीकृत गयी मो ननदेशिका जायी गरयएको छ ।  

 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायशभबक 

 

१) सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मो ननदेशिकाको नाभ "तानरभ, गोष्ठी, सेनभनाय सञ्चारन गनन फनकेो 
ननदेशिका-२०७४" यहेको छ ।  

(२) मो ननदेशिका गाउॉ कामनऩानरकाफाट स्िीकृत बएऩनछ त रुन्त रागू ह नेछ ।  

२) ऩरयबाषा् विषम य प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ननदेशिकाभा, 
क) "यकभ" बन्नारे रशऺत िगन य रशऺत ऺेत्र तथा सॊघसॊस्थाराई ददइएको ऩूॉजीगत यकभका साथै 

तानरभ, गोष्ठी, सेनभनाय आददभा विननमोजत यकभ सभझन  ऩनेछ ।  

ख) "कामानरम" बन्नारे बभेू गाउॉ कामनऩानरकाको कामानरम य भातहतका कामानरमहरुराई 
सभझन ऩदनछ ।  

ग) "प्राविनधक कभनचायी" बन्नारे कामानरमरे तोकेको सभफशन्धत ऺेत्रको विऻता बएको कभनचायी 
सभझन ऩदनछ ।  

घ) "सॊघ/सॊस्था बन्नारे प्रचनरत कानून फभोशजभ गदठत सॊघ/सॊस्था सभझन ऩनेछ । साथै सो िब्दरे 
बभेू गाउॉऩानरकाभा सूचीकृत सॊघ/सॊस्थाहरुराई सभेत जनाउनेछ ।  

ङ) "उऩबोक्ता सनभनत" बन्नारे प्रत्मऺ राबग्राहीहरुको बेरारे यीतऩूिनक गठन गयेको सनभनत सभझन  
ऩदनछ ।  

च) "छाता सभूह" बन्रे रशऺत िगनका य रशऺत ऺेत्रका बभेू गाउॉऩानरका स्तयीम 
सॊघ/सॊस्था/सॊगठन सभझन  ऩदनछ ।  

छ) "तानरभ, गोष्ठी, सेनभनाय" बन्नारे कामानरम तथा विषमगत कामानरमहरु सभेतरे आफ्नो स्िीकृत 
िावषनक फजेट तथा कामनिभहरु तोवकएको उद्दशे्म प्राप्त गनन गरयने विनबन्न विमाकराऩहरुराई 
सभझन  ऩनेछ ।  
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ऩरयच्छेद २ 

यकभको उऩमोग 

 
३) बभेू गाउॉऩानरकाफाट विननमोशजत फजेट तथा कामनिभ कामानन्िमन गदान यकभको सद ऩमोग देहाम 

फभोशजभ गन नऩनेछ् 
क) यकभ खचन गदान दीघनकारीन रुऩभा सकायात्भक प्रबाि ऩाने गयी खचन गन न ऩदनछ ।  

ख) खचन गरयएको यकभरे सकेसभभ अनधक जनसॊख्माराई सभेट्न  ऩदनछ ।  

ग) ज न ऺेत्रभा अन दान ददएको हो सोही ऺेत्रभा खचन गरयएको ह न  ऩदनछ ।  

घ) यकभ खचन गदान ननमनभतता, नभतव्मवमता, कामनदऺता, प्रबािकारयता य औशचत्मताको आधायभा 
खचन गन न ऩदनछ ।  

ङ) तानरभ, गोष्ठी, सेनभनाय सञ्चारन गदान तोवकएको उद्देश्म प्राप्त गनन केशन्ित ह न   ऩदनछ ।  

 

ऩरयच्छेद ३ 

साधन ऩरयचारन तथा मोजना कामनिभ पर्छ्यौट 

 

४) साधन स्रोत ऩरयचारन् (१) साधन ऩरयचारनका रानग प्रत्मऺ रुऩभा राब नरने सभूह भध्मेफाट 
उऩबोक्ता सनभनत फनाई सो सनभनत भापन त कामन गन नऩनेछ ।  
(२) उऩबोक्ता सनभनतरे कामानरमसॉग कामन प्रायभब ह न   अगािै कामन सभझौता अन िामन रुऩभा गन नऩनेछ 

।  
(३) कामन सभझौता ऩिात प्राविनधक कभनचायीसॉग कामन मोजना य रगत इशस्टभेट फनाई स्िीकृत 
गयाउन ऩदनछ ।  
(४) तानरभ, गोष्ठी, सेनभनाय सञ्चारन, कभनचायी सॊघसॊस्था, उऩबोक्ता सनभनतरे कामन मोजना तमाय 
गयी कामानरमसॉग सभझौता गयी सञ्चारन गन नऩदनछ ।  
(५) कामन मोजना स्िीकृत बएऩनछ सोही आधायभा कामन प्रायभब गन नऩदनछ ।  
(६) मोजना कामानन्िमनका िभभा िडा सनभनत य प्राविनधक कभनचायीहरुरे ननयन्तय कामन अन गभन 
गन नऩदनछ ।  
(७) प्राविनधक कभनचायीको कामन प्रगनत प्रनतिेदनको आधाय य िडा सनभनतको नसपारयिका आधायभा 
अन दानको यकभ ब  क्तानी गदै रनगनेछ ।  
(८) तानरभ, गोष्ठी, सेनभनाय सञ्चारन गदन आिश्मकता अन साय अनग्रभ ऩेश्की ददन सवकनछे ।  
(९) ऺेत्रगत छाता सभूहहरुको सभन्िमकायी बनूभका भात्र यहनेछ ।  
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(१०) सािनजननक खरयद ननमभािरी, २०६४ को दपा ९७ भा व्मिस्था बए फभोशजभ उऩबोक्ता 
सनभनत िा राबग्राही सभ दामफाट ननभानण गने, गयाउने कामनविनध फभोशजभ प्रविमा य व्मिस्थाराई 
अननिामन ितनका रुऩभा ग्रहण गरयनेछ ।  

 

६) मोजना पर्छ्यौट् (१) अन दान यकभका मोजनाहरु पर्छ्यौट गदान उद्देश्म अन साय कामन बएको छ बनी 
मकीन गयेको ह न  ऩदनछ ।  
(२) उऩबोक्ता सनभनतरे कामन प्रगनत अन सायको विियण प्राविनधकराई उऩरब्ध गयाई आफ्नो कामनको 
भूल्माङ्कन गयाउन ऩदनछ ।  
(३) प्राविनधकरे अशन्तभ प्रनतिेदन तमाय ऩायेऩनछ मोजनाको सािनजननकीकयण गन नऩदनछ ।  
(४) तत ्ऩिात उऩबोक्ता सनभनतरे अन गभन सनभनत/िडा सनभनतराई मोजना य कामनिभ अन गभन 
गयाई ब  क्तानीको रानग कामानरमराई नसपारयि गरयददन नसपारयि भागको ननिेदन गन नऩदनछ ।  
(५) अन गभन सनभनतको नसपारयि, प्राविनधकको प्रनतिेदन सवहतको नसपारयि य कामनिभ 
सािनजननकीकयणको प्रनतनरऩीको आधायभा कामानरमरे मोजना सभऩन्न बएको भानी मोजना पछनमौट 
गनेछ ।  
(६) तानरभ गोष्ठी, सेनभनाय सभऩन्न बएऩनछ कामनिभको पोटो, सहबागी उऩशस्थनत येकडन, आिश्मक 
नफर बयऩाई सवहत तानरभ सॊमोजक िा सॊघ/सॊस्था/उऩबोक्ता सनभनतरे प्रनतिेदन सवहत ऩेि 
गन नऩनेछ।  
(७) तानरभ, गोष्ठी, सेनभनाय सभऩन्न बएऩनछ अन गभनकतानरे वटप्ऩणी ऩेि गन नऩनेछ ।  
(८) िडा कामानरम िा अन गभनकतानको नसपारयि िा वटप्ऩणीका आधायभा कामन पर्छ्यौट गन न 
ऩनेछ।  
(९) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १६ (ख) को उऩदपा (५) भा व्मिस्था बए 
फभोशजभ गाउॉऩानरका उऩाध्मऺरे सञ्चानरत मोजनाहरुको अन गभन तथा स ऩेयीिेऺण गयी 
पयपायकको रानग गाउॉ कामनऩानरका फैठकभा प्रनतिेदन ऩेि गन नऩनेछ ।  
 

 

 

ऩरयच्छेद ५ 

तानरभ, गोष्ठी, सेनभनायको खचन व्मिस्थाऩन 

 

७) विनबन्न तानरभ, गोष्ठी, सेनभनाय सञ्चारन गदान प्रशिऺक, सहबागीहरुराई ददइने ऩारयश्रनभक, मातामात 
खचन तथा शचमा, नास्ता य स्टेिनयी रगामत कामनिभ सञ्चारन व्मिस्थाऩनको अनधकतभ ्दय 
ननभनान साय यहनेछ ।  

ि.सॊ. प्रमोजन/विियण दय प्रवष्टकयण/कैवपमत 

१ प्रशिऺक ऩारयश्रनभक 
 

 
कामनऩत्र कशभतभा १५०० िब्दको 
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क) अनधकृतस्तय  

- कामनऩत्र िाऩत 

- प्रिचन िाऩत 
ख) सहामकस्तय 

- कामनऩत्र िाऩत 

- प्रिचन िाऩत 

 

२०००।- 

१५००।- 

 

१५००।- 

१०००।- 

ह न ऩनेछ  

२ गोष्ठी, सेनभनाय, सभभेरन, कामनिाराको 
कामनऩत्रको वटप्ऩणीकतान ऩारयश्रनभक (प्रनत 
कामनऩत्र) 

९००।- 
 

३ कामनिभ सॊमोजक (प्रनत ददन) ५००।- एक कामनिभका रानग १ सॊमोजकराई 
कामनिभको प्रनतिेदन फ झाएऩनछ य २ 
जनासभभ सहमोगी बत्ता ददन सवकन े

४ कामनिभ सहमोगी (प्रनत ददन) १५०।- सॊमोजक तानरभ अिनधभा विदाभा फसेभा 
सहमोगीरे सॊमोजक बत्ता ऩाउने छैन 

५ अन गभनकतान प्रनत कामनिभ २०००।-  

६ सहबागी मातामात ४००।– छ कोषनबत्र (सो बन्दा कभ बए कभ) 

८००।- छ कोष फावहय (सो बन्दा कभ बए कभ) 
७ शचमा खाजा प्रनत व्मशक्त (स्रोत व्मशक्त, 

सहबागी सॊमोजक, प्रनतिेदक, सहमोगी) 
२००।-  

८ स्टेिनयी खचन (प्रनत सहबागी) १५०।-  
९ ब्मानय १०००।-  
१० प्रोजेक्टय, पोटोकवऩ (एकभ स्ट) २०००।-  
११ प्रशिऺण कामनका रानग स्टेिनयी (भेटा 

काडन, शफ्रऩ ऩेऩय आदद) 
१५००।-  

१२ तानरभ/सेनभनाय हर बाडा २०००।- प्रचनरत बाडा दय न्मून बए न्मून ददन े
१३ विविध (प्रभाणऩत्र, ऩानी, सयसपाई आदद) २०००।-  
१४ भसरन्द खचन प्रनतददन (आिश्मकतान साय) १०००।-  
नोट् नफर, बयऩाई, बत्ताभा ननमभान साय कय कट्टी गन नऩनेछ । गाउॉऩानरका ऺेत्र फावहयका प्रशिऺक बए 
आतेजाते मातामात खचन (दूयीको बाडा दय फभोशजभ) अनधकतभ ्दैननक १,०००।– नफढ्ने गयी उऩरब्ध 
गयाइनेछ । फाटोको अिनधभा ननमभान सायको बत्ता स विधा उऩरब्ध गयाउन सवकनछे ।  
१५ प्रशिऺाथॉ आिास खचन 

(दै.भ्र.ब. नऩाएको खण्डभा खाना खचन 
उऩरब्ध गयाउन े

प्रचनरत 
फजाय दय 

 

१६ तानरभ साभाग्री (कच्चा ऩदाथन, नभूना प्रचनरत  
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इन्धन, ऩोका फन्दीका साभान खरयद 
गन नऩयेभा) 

फजाय दय 

१७ स्थरगत प्राविनधक ऩयाभिनदाताको दैननक 
बत्ता, भ्रभण तथा आिस खचन 

ननमभान साय  

    
 

८) प्रशिऺाथॉ सहबागी बत्ता् (१) प्रशिऺाथॉ छनौट गयी िा नगयी सञ्चारन गरयएको ज नस कै प्रकायको 
तानरभ, गोष्ठीको सहबागीहरुराई सभबि बएसभभ सहबागी बत्ता उऩरब्ध नगयाउने बनी सूचना 
गन नऩनेछ ।  

तय, तानरभ, गोष्ठी, कामनिाराको सहबागीराई सहबागी बत्ता ददन े गयी कामनिभभै सहबागीहरुराई 
सहबागी बत्ता िा सहबागीको भ्रभण खचन िा द िै ददन े गयी स्िीकृत बएको कामनिभका 
सहबागीहरुराई ननभभ अन सायको सहबागी बत्ता य सहबागी भ्रभण खचन उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ् 

ि.सॊ. प्रमोजन दय प्रवष्टकयण 

१ दैननक खाने फस्ने खचन िाऩत 
(२१ ददनसभभको तानरभ) 

७०० - २१ ददनबन्दा फढी अिनधको बएभा भानसक 
दाभासाहीरे ह ने यकभ  ददनको ऩनन थऩ गयी 
ऩाउने ।  

- तानरभ अिनधबय सहबागी बत्ता ऩाएकोभा दैननक 
बत्ता िा आिास खचन नऩाउने ।  

- कामनिभभा सहबागी ह ने व्मशक्तरे अन्म 
ननकामफाट दै.भ्र.ब. ऩाउन ेबएभा सहबागी बत्ता 
नऩाउने ।  

- ७ कामन ददनसभभको तानरभ नफदाको ददनभा ऩनन 
रगाताय सञ्चारन गन नऩने ।  

२ २१ ददनबन्दा फढी अिनधको 
तानरभ दैननक खाने फस्ने खचन 
िाऩत एकभ ष्ट भानसक 

८४००।- 

३ कामनिभको तपन फाट खाजा तथा 
खानाको व्मिस्था बएको तय 
आिासको व्मिस्था नबएकोभा 

दै.भ्र.ब. 
को २५% 
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विविध 

 

९) प्रगनत प्रगनत प्रनतिेदन ऩेि गन नऩने् गाउॉऩानरकाफाट अन दान प्राप्त क नै ऩनन कामनिभ तानरभ 
सेनभनाय, गोष्ठी सभऩन्न बएऩनछ कामनिभको प्रगनत प्रनतिेदन गाउॉ कामनऩानरकाको कामानरमभा ऩेि 
गन नऩनेछ ।  

१०) ननदेशिकाको व्माख्मा् मो ननदेशिकाभा क नै विषमभा दिविधा बएभा त्मसको अशन्तभ व्माख्मा गने 
अनधकाय गाउॉ कामनऩानरकाको कामानरमराई ह नछे ।  

११) आिश्मक सॊिोधन् मो ननदेशिकाका प्रािधानहरु गाउॉ कामनऩानरकाको कामानरमरे आिश्मक 
सॊिोधन गनन सक्नेछ ।  

१२) मसै फभोशजभ बएको भाननने्  मो ननदेशिका प्रायभब ह न  बन्दा ऩवहरेका कामनिभहरु मसैफभोशजभ 
बएको भानननछे ।  


