
1 

 

प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि (आतथाक) तिदेशशका, २०७४ 

 

तिर्ााचि आयोगबाट स्र्ीकृि तिति  

२०७४।०८।०१ 

संशोिि 

प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि (आतथाक) (पहिलो संशोिि) 
तिदेशशका, २०७४            २०७४।०८।२७ 

 

 प्रतितिति सभा सदस्य तिर्ााचि ऐि, २०७४ को दफा ८० र प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि ऐि, 

२०७४ को दफा ८०  ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी तिर्ााचि आयोगले यो तिदेशशका बिाई लागू  
गरेको छ। 

पररच्छेद–१ 

प्रारशभभक 

१.  संशिप्त िाि र प्रारभभः (१) यस तिदेशशकाको िाि “प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तिर्ााचि (आतथाक) तिदेशशका, २०७४”  रिेको छ। 

 (२) यो तिदेशशका िरुुन्ि प्रारभभ ििुेछ।  
२.  पररभाषाः हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथा िलागेिा यस तिदेशशकािा,– 

(क)  “आयोग” भन्नाले िेपालको संहर्िािको िारा २४५ बिोशििको तिर्ााचि आयोग 
सभझि ुपछा। 

(ख)  “तिर्ााचि” भन्नाले प्रतितिति सभा सदस्य तिर्ााचि ऐि, २०७४ िथा प्रदेश सभा 
सदस्य तिर्ााचि ऐि, २०७४ बिोशिि ििुे प्रतितिति सभाका सदस्य िथा प्रदेश 
सभाका सदस्यको तिर्ााचि सभझि ुपछा र सो शब्दले पहिलो ििुे तिर्ााशचि िुिे 
तिर्ााचि प्रणाली बिोशिि ििुे तिर्ााचिबाट तिर्ााशचि भएको सदस्यको पद ररक्त 
भएको अर्स्थािा गररिे उपतिर्ााचिलाई सिेि ििाउँछ। 

(ग)  “तिर्ााचि अतिकृि” भन्नाले प्रतितिति सभा सदस्य तिर्ााचि ऐि, २०७४ को दफा 
८ र प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि ऐि, २०७४ को दफा ८ बिोशिि तियकु्त िखु्य 
तिर्ााचि अतिकृि र तिर्ााचि अतिकृि सभझि ुपछा र सो शब्दले सिायक तिर्ााचि 
अतिकृिलाई सिेि ििाउँछ। 

(घ)  “तिर्ााचि कायाालय” भन्नाले िेत्रीय तिर्ााचि कायाालय र्ा शिल्ला तिर्ााचि 
कायाालय सभझि ुपछा।  

(ङ) “तिर्ााचि सभपन्न भएको तिति” भन्नाले सिािपुातिक तिर्ााचि प्रणालीिफा को 
ििगणिा काया सभपन्न भएको तिति सभझि ुपछा । 
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(च)  “तिर्ााचि िेत्र” भन्नाले पहिलो ििुे तिर्ााशचि ििुे तिर्ााचि प्रणाली बिोशिि ििुे 
तिर्ााचिका लातग तिर्ााचि िेत्र तििाारण ऐि, २०७३ बिोशिि प्रतितिति सभा 
सदस्य तिर्ााचिको लातग तिर्ााचि िेत्र तििाारण आयोगले तििाारण गरेको तिर्ााचि 
िेत्र सभझि ुपछा।  

(छ)  “ििदाि अतिकृि” भन्नाले प्रतितिति सभा सदस्य तिर्ााचि ऐि, २०७४ को दफा 
११ र प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि ऐि, २०७४ को दफा ११ बिोशिि तियकु्त 
ििदाि अतिकृि सभझि ुपछा र सो शब्दले सिायक ििदाि अतिकृिलाई सिेि 
ििाउँछ ।  

(ि)  “सियोगी किाचारी” भन्नाले ििदाि केन्रिा खटाइिे शे्रणीहर्िीि र्ा सो सरिको 
किाचारी सभझि ुपछा। 

(झ)  “सिायक किाचारी” भन्नाले ििदाि केन्रिा खटाइिे ििदाि अतिकृि र सिायक 
ििदाि अतिकृि बािेक अन्य रािपत्र अिंहकि र्ा सो सरिको किाचारी सभझिु 
पछा । 

 

पररच्छेद–२ 

कायाालय स्थापिा, किाचारी व्यर्स्थापि र आतथाक कारोबार सभबन्िी व्यर्स्था 
३.  कायाालय स्थापिा गिुापिेः (१) तिर्ााचि अतिकृिले आफू खहटएको शिल्लाको शिल्ला सदरिकुाििा 

रिेको गाउँपातलका, िगरपातलका, शिल्ला सिन्र्य सतितिको कायाालय, तिर्ााचि कायाालय, कुिै 
सरकारी कायाालय र्ा सरकारी स्र्ातित्र्को कायाालय र्ा भर्ििा तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय 
स्थापिा गिुा पिेछ। 

 (२) उपदफा (१) बिोशििका कायाालय र्ा भर्ििा पयााप्त स्थाि अभार्को कारण घर भाडािा 
तलिपुिे अर्स्थािा दफा १३ को उपदफा (१) बिोशििको बिेटको सीिातभत्र रिी शिल्ला 
सदरिकुािको उपयकु्त स्थाििा घर भाडािा तलि सहकिेछ । 

 (३) एकभन्दा बढी तिर्ााचि िेत्र भएको शिल्लािा सबै तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय 
यथाशक्य एउटै भर्ि र्ा स्थाििा राख्न ुपिेछ । 

 ४.  तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयिा रििे किाचारी िथा सरुिाकिी सभबन्िी व्यर्स्थाः तिर्ााचि 
अतिकृिको कायाालयिा प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि (ििशशक्त 
व्यर्स्थापि) तिदेशशका, २०७४ िा व्यर्स्था भए बिोशििका किाचारी िथा सरुिाकिी रििेछि।् 

५.  संयकु्त दस्िखिबाट आतथाक कारोबार सञ्चालि ििेुः (१) तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयको 
हर्तियोिि, रािश्व र िरौटीको आतथाक कारोबार तिर्ााचि अतिकृि र्ा तििले अशख्ियारी ददएको 
अतिकृि र लेखा अतिकृि र्ा लेखापालको संयकु्त दस्िखिबाट सञ्चालि ििुेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बिोशिि आतथाक कारोबार सञ्चालि गदाा प्रचतलि कािूि बिोशििको रीि 
प¥ुयाई गिुा पिेछ। 

 

६.  रकि तिकासा ददिपुिेः तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयलाई प्राप्त अशख्ियारी बिोशििको रकि कोष 
िथा लेखा तियन्त्रक कायाालयले सभबशन्िि तिर्ााचि अतिकृिको  कायाालयको िाििा तिकासा ददि ु
पिेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयको खचा सभबन्िी व्यर्स्था 
७.  तिर्ााचि भत्ता (२१११९) : (१) प्रतितिति सभा सदस्य िथा  प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि (ििशशक्त 

व्यर्स्थापि) तिदेशशका, २०७४ को दफा ६ को उपदफा (१) र (२) िा उशल्लशखि किाचारी िध्ये 
िखु्य तिर्ााचि अतिकृि िथा तिर्ााचि अतिकृिले तियशुक्त पाएको तितिदेशख र अन्य किाचारीले 
तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयिा िाशिर भएको ददिदेशख 1तिर्ााचि सभपन्न भएको तितिले पन्र ददि 
ििाघ्िे गरी तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयिा काििा रिेको तितिसभि तिर्ााचि भत्ता र्ापि आफूले 
खाइपाई आएको  िातसक िलबको एकसय एक्काईस प्रतिशिले ििु आउिे रकि पाउिेछि।् 

 (२) उपदफा (१) बिोशिि तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयिा खहटिे किाचारीले कायाालयिा 
िाशिर भएको ददिको देिाय बिोशििको दरले खािा खािा बापिको रकि पाउिेछः- 

(क)  अतिकृिस्िरका किाचारीले सािसय रुपैयाँ,  

(ख)  सिायकस्िरका किाचारीले पाँचसय पचास रुपैयाँ, 
(ग)  िलकुा सर्ारी चालक, कायाालय सियोगी र सरुिागाडा (हप.एस.ओ.) ले पाँचसय     

रुपैयाँ।  

 (३) उपदफा (२) िा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए िापति अिगुिि भ्रिण र्ा अन्य कुिै 
कारणले कायाालयिा िाशिर िभएको  ददिको खािा खािा बापिको रकि पाईिे  छैि। 

 (४) तिर्ााचि भत्तािा दगुाि स्थाि भत्ता िथा अन्य कुिै भत्ता िोडी खचा लेख्न पाइिे छैि । 

 (५) िखु्य तिर्ााचि अतिकृिले शिल्लातभत्रका तिर्ााचि अतिकृिबीच सिन्र्य िथा सिशिकरण 
गिा तिर्ााचि िेत्रको संख्याका आिारिा प्रति तिर्ााचि िेत्र िातसक एकििार रूपैयाँका दरले रकि 
पाउिेछि ्। 

 (६) प्रतितिति सभा सदस्य िथा  प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि (ििशशक्त व्यर्स्थापि) तिदेशशका, 
२०७४ को दफा ७ को उपदफा (१), (२) र (३) बिोशििका किाचारीले देिाय बिोशििको तिर्ााचि 
भत्ता पाउिे छि:्- 

 
1 पहिलो संशोधनदारा संशोधधत । 
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 (क)  सिायक किाचारीले प्रतिददि प्रतिब्यशक्त दईुििार रुपैयाँ, 
(ख)  सियोगी किाचारीले प्रतिददि प्रतिब्यशक्त एकििार पाँचसय रुपैयाँ। 

 (७) उपदफा (६) िा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए िापति सो उपदफा बिोशििका किाचारीले 
उपदफा (१) र (२) बिोशििको रकि पाउिे छैिि।् 

 (८) प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि (ििशशक्त व्यर्स्थापि) तिदेशशका, 
२०७४ बिोशििका सरुिाकिीले प्रतिब्यशक्त प्रतिददिका लातग पाँचसय रुपयैाँका दरले खािा खािा 
बापिको रकि पाउिेछि।् त्यस्िा सरुिाकिीले तसफ्ट बिोशिि काि गरेको अर्स्थािा त्यस्िो 
रकि दािासािीले पाउिेछि।् 

(९) उपदफा (८) बिोशिि सरुिाकिीलाई खािा खािा र्ापिको रकि उपलब्ि गराउँदा 
तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयिा रििे सरुिाकिीलाई तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय रिँदासभि, 

ििपत्र रिेको ििपेहटकाको सरुिाको लातग ििगणिास्थलिा खहटएका थप सरुिाकिीलाई 
ििदािको ददि देशख ििगणिा सभपन्न भएको ददिसभि र तिर्ााचि कायाालयको सरुिािा खहटिे 
सरुिाकिीलाई ििदाि ििु े ददि भन्दा िीस ददि अशघ देशख सभबशन्िि शिल्लाका सबै तिर्ााचि 
िेत्रको ििगणिा सभपन्न भएको तितिले िीस ददिसभिको लातग उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

(१०) यस तिदेशशकािा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेशखएको भए िापति तिर्ााचिको काििा 
खहटएको अर्स्थािा बािेक िगेडािा रिेको किाचारीलाई यस तिदेशशका बिोशििको भत्ता िथा 
सहुर्िा ददइिे छैि । 

८.  स्थािीय भत्ता (२१११२) : िेपाल सरकारले स्थािीय भत्ता पाउिे भिी िोकेको शिल्लािा अन्य 
शिल्लाबाट खहटई आएका तिर्ााचि अतिकृि िथा तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयका किाचारीले िेपाल 
सरकारले िोके बिोशििको स्थािीय भत्ता पाउिेछि।् 

९.  भ्रिण खचा (२२६१२) : (१)  तिर्ााचि अतिकृि आफ्िो पदातिकार रिेको कायाालयबाट तिर्ााचि 
अतिकृिको कायाालयिा िाशिर ििु गए देखी काया सभपन्न गरी आफ्िो पदातिकार रिेको 
कायाालयिा फहकिँ दा सभिको अर्तिको लातग भ्रिण खचा तियिार्ली, २०६४ बिोशिि सो 
तियिार्लीको अिसूुची –२ िा उशल्लशखि ििले पाउिे दैतिक िथा भ्रिण भत्ता सोिी तियिार्लीको 
तियि ७ को उपतियि (७) बिोशिि भकु्तािी पाउिछे । 

िर काििा आएका अन्य किाचारीले कायाालयिा रिँदाको अर्स्थािा दैतिक भत्ता पाउिे 
छैिि।् 

 (२) उपदफा (१) िा ििुसकैु कुरा लेशखएको भएिा पति आफ्िो पदातिकार रिेको शिल्लािािै 
खहटएको तिर्ााचि अतिकृिले दैतिक िथा भ्रिण भत्ता पाउिे छैि। 

िर पदातिकार रिेको कायाालयबाट तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय रिेको स्थाि पन्र 
हकलोतिटर भन्दा बढी भएिा त्यस्िो तिर्ााचि अतिकृिले उपदफा (१) बिोशिि दैतिक िथा भ्रिण 
भत्ता पाउिेछ।  
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 (३) तिर्ााचि अतिकृिले उपदफा (१) बिोशििको दैतिक भत्ता पाउँदा भ्रिण खचा तियिार्ली, 
२०६४ को तियि ७ को उपतियि (२) बिोशिि थप रकि पाउिे रिेछ भिे दैतिक भत्तािा सो 
रकि सिेि थप गरी पाउिेछ ।  

 (४) उपदफा (१) बिोशिि दैतिक िथा भ्रिण भत्ता पाउिे तिर्ााचि अतिकृिले दफा ७ को 
उपदफा (२) बिोशििको खािा खािा खचा पाउिे छैि। 

 (५) तिर्ााचि सभर्न्िी कािको तसलतसलािा आफ्िो तिर्ााचि िेत्रतभत्र भ्रिण गिुा परेिा 
उपदफा (१) बिोशिि दैतिक भत्ता पाउिे तिर्ााचि अतिकृिले भ्रिण खचा तियिार्ली, २०६४ 
बिोशििको भ्रिण खचा िात्र पाउिेछ।यस्िो भ्रिण तिर्ााचि अर्तिभर पाँच पटक सभि गिा  
सक्िेछ । 

 (६) तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयिा रिेका तिर्ााचि अतिकृि बािेक तिर्ााचि सभबन्िी 
कािको तसलतसलािा आफ्िो तिर्ााचि िेत्रतभत्र खहटिे अन्य किाचारीले भ्रिण खचा तियिार्ली, 
२०६४ बिोशिि भ्रिण भत्ता पाउिेछि।्यसरी भ्रिण भत्ता पाएको अर्तिभर दफा ७ को उपदफा 
(२) बिोशििको खािा खािा खचा पाउिे छैिि।् 

१०.  पािी िथा तबिलुी (२२१११) : तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले पािी, िारा िथा तबिलुी बापि सो 
कायाालय रिेसभि प्रतििहििा  दशििार रुपैयाँसभि खचा गिा सक्िेछ। 

११.  सञ्चार खचा (२२११२) : (१) िखु्य तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयको लातग एक लाईि टेतलफोि र 
एक लाईि फ्याक्स गरी बढीिा दईु लाइि र तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयका लातग एक लाईि 
टेतलफोि िडाि गिा र्ा भाडािा तलि सहकिेछ। यसरी िडाि गदाा र्ा भाडािा तलँदा लाग्िे खचाको 
भकु्तािी तिर्ााचि कायाालयबाट ििुेछ।  

 (२) तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयिा ईन्टरिेट िडाि गिा र्ा भाडािा तलि सहकिेछ। यसरी 
िडाि गदाा र्ा भाडािा तलँदा लाग्िे खचाको भकु्तािी तिर्ााचि कायाालयबाट ििुेछ। 

 (३) सञ्चार ििशलु बापि िखु्य तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले प्रतििहििा सािििार 
रूपैयासँभि र तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले प्रतििहििा  पाँचििार रूपैयाँसभि खचा गिा सक्िेछ । 

 (४) तिर्ााचि सभबन्िी कािको लातग तिर्ााचि अतिकृिलाई िोबाइल िथा फुटकर टेतलफोि 
सहुर्िा बापि तिर्ााचि अर्तिभरका तितित्त एकिषु्ट सािििार रुपैयाँ उपलब्ि गराईिेछ। 

 (५) तिर्ााचि सभपन्न भएपतछ उपदफा (१) र (२) बिोशििको टेतलफोि िथा ईन्टरिेट बन्द 
गिे दाहयत्र् तिर्ााचि कायाालयको ििुेछ। 

१२.  कायाालय सभबन्िी खचा (२२३११) :  कायाालय सभबन्िी कािका लातग िखु्य तिर्ााचि अतिकृिको 
कायाालयले तिर्ााचि अर्तिभर एकलाख साठीििार रुपैयाँ सभि र तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले 
एकलाख पचासििार रुपैयाँ  सभि खचा गिा सक्िेछ।  
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१३. घरभाडा खचा (२२१२१) : (१) तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय प्रयोििको लातग दफा ३ को 
उपदफा (२) बिोशिि घर भाडािा तलिपुिे अर्स्थािा िातसक िीसििार रुपैयाँभन्दा बढी िििुे गरी 
घर भाडािा तलि सहकिेछ।  

 (२) उपदफा (१) िा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए िापति िेपाल सरकारको पणुा र्ा आंशशक 
स्र्ातििर् र्ा तियन्त्रणिा रिेको सस्थाि र्ा कायाालयको घर र्ा भर्ि भाडािा तलि ु परेिा सो 
सस्थाि र्ा कायाालयले तििाारण गरे बिोशििको दरिा घरभाडा तलि सहकिेछ। 

 (३) उपदफा (१) र (२) बिोशिि घर भाडा तििाारण गदाा रेण्ट कतिटीको तिणाय आर्श्यक 
पिे छैि । 

 (४) तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले घर भाडा भकु्तािी गदाा तियिािसुार घरबिाल कर कट्टी 
गिुापिेछ। 

१४.  ििाि िथा सभभार (२२२१२) :  (१) तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले तिर्ााचि अर्तिभरका लातग 
सर्ारी सािि ििाि बापि पैँिीसििार रूपयैासँभि खचा गिा सक्िेछ। 

 (२) तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले तिर्ााचि अर्तिभरको लातग कायाालयिा रिेका कभ्यटुर, 

हप्रन्टर ििाि िथा अन्य ििािका लातग पन्रििार रुपैयाँसभि खचा गिा सक्िेछ। 

 
१५.  इन्िि िथा अन्य इन्िि (२२२११) : िखु्य तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयलेचालीस ििार 

रुपैयाँसभि र तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले पैँिीसििार रुपैयाँसभि तिर्ााचि अर्तिभर इन्िि िथा 
अन्य इन्िि बापि खचा गिा सक्िेछ। 

१६.  ििदाि स्थल तिरीिण खचा (२२६११) : तिर्ााचि अर्तिभर सभर्शन्िि तिर्ााचि िेत्रको ििदाि 
स्थलको अिगुिि तिरीिण गदाा तिर्ााचि अतिकृिले बीसििार रुपैयासँभि खचा गिा सक्िेछ।यस्िो 
खचा गदाा तिरीिण प्रतिरे्दि संलग्ि गिुा पिेछ। 

१७.  हर्हर्ि खचा (२२७११) :  तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले तिर्ााचि अर्तिभर अतितथ सत्कार िथा 
भैपरी आउिे कािको लातग िखु्य तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले िीसििार रुपैयाँसभि र तिर्ााचि 
अतिकृिको कायाालयले पच्चीसििार रूपैयासँभि खचा गिा सक्िेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

ििदाि केन्रिा खहटिे ििशशक्त र ििदाि केन्रको खचा सभबन्िी व्यर्स्था 
१८. ििदाि केन्रिा खहटिे ििशशक्त िथा पाउिे सहुर्िा (२२६१२) :  (१) प्रत्येक ििदाि केन्रिा 

प्रतितिति सभा सदस्य िथा  प्रदेशसभा सदस्य तिर्ााचि (ििशशक्त ब्यर्स्थापि) तिदेशशका, २०७४ 
िा उल्लेख भए बिोशििका किाचारी िथा स्र्यंसेर्क रििे छि।्  

 (२) ििदाि केन्रिा खहटिे किाचारीलाई देिाय बिोशििको दैतिक िथा भ्रिण खचा 
सभबशन्िि तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयबाट उपलब्ि गराईिेछः- 
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 (क)  ििदाि अतिकृिलाई प्रतिददि दईु ििार पाँचसय रुपयैाँ, 
 (ख)  सिायक ििदाि अतिकृिलाई प्रतिददि दईुििार रुपैयाँ, 
 (ग)  सिायक किाचारीलाई प्रतिददि प्रतिव्यशक्त एकििार छसय रुपैया,ँ 
 (घ)  सियोगी किाचारीलाई प्रतिददि प्रतिव्यशक्त एकििार दईुसय रुपैयाँ। 

 (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) िा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए िापति सिायक ििदाि 
अतिकृि रािपत्रांहकि स्िरको किाचारी भएिा ििदाि अतिकृि सरि िै दैतिक िथा भ्रिण भत्ता 
ददइिेछ । 

 (४) ििदाि अतिकृि, सिायक ििदाि अतिकृि, सिायक किाचारी र सियोगी किाचारीलाई 
तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयबाट ििदाि केन्रसभि, ििदाि केन्रबाट सभबशन्िि तिर्ााचि 
अतिकृिको कायाालयसभि र तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयबाट आफ्िो कायाालयसभि िाि आउि 
लाग्िे ददि (पैदल भ्रिण गिुापिे स्थािको लातग प्रतिददि पन्र हकलोतिटरका दरले) र ििदाि 
केन्रिा बस्िे िीि ददिको सिेि दैतिक िथा भ्रिण भत्ता ददइिेछ। हकलोतिटरको आिारिा ददि 
गणिा गदाा सर्ारी सािि िचल्िे स्थािबाट ििदाि केन्रसभिको दूरीको  ददि गणिा गरी उपदफा 
(२) बिोशििको दैतिक िथा भ्रिण भत्ता ददि ुपिेछ । 

 (५) ििदाि अतिकृि, सिायक ििदाि अतिकृि, सिायक किाचारी र सियोगी किाचारीलाई 
आफू कायारि रिेको कायाालय रिेको स्थािबाट तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयिा तियशुक्त तलि 
उपशस्थि िुँदा भ्रिण खचा तियिार्ली, २०६४ बिोशिि लाग्िे बाटोको भयाद र ियारी भयाद एकददि 
गरी लाग्िे ददिको उपदफा (२) बिोशििको थप दैतिक भत्ता ददइिेछ । 

 (६) िेपाल सरकारको स्र्ातित्र् र्ा तियन्त्रणिा रिेको र्ा िेपाल सरकारको अिदुाििा 
संचातलि सस्थाका किाचारी ििदाि अतिकृि, सिायक ििदाि अतिकृि, सिायक किाचारी र्ा 
सियोगी किाचारीको रूपिा ििदाि केन्रिा खहटएको अर्स्थािा त्यस्िो किाचारीको िि तिलाि 
गरी तििलाई अन्य किाचारीले पाए सरि दैतिक िथा भ्रिण भत्ता उपलब्ि गराइिेछ । 

 (७) भ्रिण खचा तियिार्ली, २०६४ को तियि ७ को उपतियि (२) बिोशिि दैतिक िथा 
भ्रिण भत्तािा थप रकि पाउिे स्थाििा खहटिे किाचारीलाई उपदफा (२) बिोशििको रकििा दश 
प्रतिशि रकि थप गरी उपलब्ि गराइिेछ । 

१९. ििदाि अतिकृिको थप सहुर्िा (२२७११) : ििदाि अतिकृिलाई िोबाईल फोि ररचािा िथा अन्य 
हर्हर्ि कायाका लातग  थप सहुर्िा बापि पाँचििार रुपैयाँ उपलब्ि गराईिेछ। 

२०.  स्र्यंसेर्क खचा (२२७११) :  ििदाि केन्रिा स्र्यंसेर्कको रूपिा तियकु्त ििु ेब्यशक्तलाई खािा 
खािा बापि िीि ददिको लातग प्रतिददि प्रतिव्यशक्त एकििार रूपैयाँका दरले ििु आउिे रकि 
ििदाि अतिकृिलाई एकिषु्ट उपलब्ि गराईिेछ । खािा खािाबापि ददइिे रकििा कर कट्टी 
गिुापिे छैि। 
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२१.  ििदाि केन्र तििााण खचा (२२७११) : ििदाि केन्र तििााण गिा भर्ि भएका ििदाि केन्रका 
लातग पाँचििार रूपैयाँ र भर्ि िभएका ििदाि केन्रका लातग दशििार रूपैयाँ ििदाि 
अतिकृिलाई उपलब्ि गराईिेछ । 

२२.  बत्ती िथा अन्य खचा (२२७११) : (१) ििदाि केन्रिा बत्ती िथा अन्य व्यर्स्था गिाको लातग 
ििदाि अतिकृिलाई एकििार पाँचसय रूपयैाँ उपलब्ि गराईिेछ। 

   (२) तबिलुी बत्तीको सहुर्िा िभएको ििदाि केन्रिा िेिेरेटर िथा अन्य व्यर्स्था गिा  
ििदाि अतिकृिलाई िीिििार रुपैयाँ उपलब्ि गराइिेछ । 

२३.  ढुर्ािी खचा (२२३११) : (१) ििपेहटका िथा अन्य तिर्ााचि सािाग्री रिेको स्थािबाट ििदाि 
केन्रसभि र ििदाि केन्रबाट ििगणिा स्थलसभि ििपेहटका िथा अन्य तिर्ााचि सािग्री ढुर्ािी 
गदाा पैदल हिँड्ि ुपरेिा पन्र हकलोतिटर दूरीको लातग एकददि कायि गरी प्रतिददि प्रति ििपेहटका 
छसय रूपैयाँका दरले ििुे रकि ििदाि अतिकृिलाई ढुर्ािी खचा बापि उपलब्ि गराईिेछ। 

 (२) सार्ाितिक सर्ारी सािि प्रयोग गरी ििपेहटका िथा अन्य तिर्ााचि सािग्री ढुर्ािी गरेको 
अर्स्थािा ििदाि अतिकृिलाई उपदफा (१) बिोशिि ििुे रकिको पचास प्रतिशि रकि   
ददइिेछ । त्यसरी खचा लेख्दा दोिोरो ििुेगरी खचा लेख्न पाइिे छैि । 

 (३) ििगणिा काया सभपन्न भएपतछ तिर्ााचि कायाालयसभि ििपेहटका लगायिका अन्य 
तिर्ााचि सािग्री ढुर्ािीको व्यर्स्था तिर्ााचि कायाालयले तिलाउि ुपिेछ। 

 

२४.  खचा लेखी भकु्तािी ददिपुिेः (१) ििदाि अतिकृि, सिायक ििदाि अतिकृि, सिायक किाचारी र 
सियोगी किाचारीलाई दफा १८ बिोशििको दैतिक िथा भ्रिण भत्ता हिसाब गरी तिि खहटएको 
अर्स्थािा िै अिसूुची–१ बिोशििको भपााई गराई तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले खचा लेखी 
भकु्तािी ददि ुपिेछ। 

 (२) ििदाि अतिकृिलाई दफा १९, २०, २१, २२ र २३ बिोशििको रकि अिसूुची–२ 
बिोशििको भपााई गराई तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले खचा लेखी भकु्तािी ददि ुपिेछ ।  

 (३) घभुिी टोलीिा खहटिे किाचारीका लातग दफा ३९ बिोशििको रकि अिसूुची–३ 
बिोशििको भपााई गराई तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले खचा लेखी भकु्तािी ददि ुपिेछ । 

२५.  तबल भपााई पेश गिुा िपिेः ििदाि अतिकृिले दफा १९, २०, २१, २२ र २३ को खचाको बील 
भपााई पेश गिुापिे छैि । 
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पररच्छेद–५ 

ििगणिा सभबन्िी व्यर्स्था 
२६.  ििगणिा ििशशक्त र खचा (२१११९) : (१) ििगणिा कायाका लातग प्रतितिति सभा सदस्य िथा  

प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि (ििशशक्त व्यर्स्थापि) तिदेशशका, २०७४ बिोशििको ििशशक्त रिेको 
ििगणिा टोली ििुेछ। 

 (२) उपदफा (१) बिोशिि ििगणिा टोलीिा रिेको किाचारीले प्रत्येक तसफ्टका लातग 
तििाारण गररए बिोशिि ििगणिा गरेिा देिाय बिोशिि रकि उपलब्ि गराईिेछः- 

(क)  प्रिखु ििगणिा अतिकारीलाई दईुििार पाँचसय रुपयैाँ, 
(ख)  सिायक ििगणिा अतिकारीलाई दईुििार रुपैयाँ, 
(ग)  अन्य किाचारीलाई प्रतिव्यशक्त एकििार छसय रुपैया,ँ 
(घ)  कायाालय सियोगीलाई एकििार दईुसय रुपैयाँ। 

 (३) ििगणिाको लातग एकै सियिा एकभन्दा बहढ ििगणिा टोली पररचालि गररएकोिा 
प्रिखु ििगणिा अतिकारी (तिर्ााचि अतिकृि) लाई प्रत्येक थप टोलीको लातग पाँचसय रुपैयाँ  िात्र 
थप रकि उपलब्ि गराईिेछ। 

(४) तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले ििगणिा अर्तिभर ििगणिा कायािा सियोग गिे 
तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयका किाचारीलाई ििगणिा कायािा सियोग गरेबापि प्रतिददि 
प्रतिव्यशक्त देिाय बिोशिि भत्ता उपलब्ि गराउिेछः- 

 (क)  अतिकृिस्िर एक ििालाई एकििार रुपैयाँ,  
 (ख)  सिायकस्िर दईु ििालाई आठसय रुपैयाँ,  

 (ग)   सरुिागाडा (हप.एस.ओ.) एक ििा र कायाालय सियोगी एक ििालाई छसय 
रुपैयाँ। 

 (५) उपदफा (४) िा ििुसकैु कुरा लेशखएको भएिा पति ििगणिा कायािा संलग्ि भएको 
किाचारीलाई त्यस ददिका लातग ििगणिा व्यर्स्थापि बापिको रकि खचा भकु्तािी गररिेछैि। 

 (६) ििगणिा कायाको प्रगति हर्र्रण प्राप्त गिा एरं् ििगणिा कायािा आर्श्यक सियोग िथा 
सिन्र्य गिा तिर्ााचि कायाालयका किाचारीलाई सो कायाालयबाट ििगणिा अर्तिभर देिाय 
बिोशििको रकि उपलब्ि गराईिेछः- 

(क)  रािपत्राहिि किाचारीलाई प्रतिददि प्रतिव्यशक्त एकििार रुपैया,ँ  
(ख)  रािपत्र अिंहकि किाचारी दईु ििालाई प्रतिददि प्रतिव्यशक्त आठसय रुपैया,ँ  

 (ग) िलकुा सर्ारी चालक एकििा र कायाालय सियोगी एक ििालाई प्रतिददि 
प्रतिव्यशक्त छसय रुपैयाँ। 

  (७) उपदफा (६) िा ििुसकैु कुरा लेखीएको भए िापति ििगणिा कायािा संलग्ि भएको 
किाचारीलाई सो ददिका लातग त्यस्िो खचा उपलब्ि गराईिे छैि।  
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२७. ििगणिा व्यर्स्थापि खचाः (१) (२२३११)  तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले ििगणिा स्थलिा 
आर्श्यक पिे गनु्री, कापेट, चकटी, बत्ती, पािी, िेिेरेटर, िाईक आददको व्यर्स्थापि गिा देिाय 
बिोशििको रकि खचा गिा सक्िेछः- 

(क)  बीस ििारसभि ििदािा रिेको तिर्ााचि िेत्रका लातग बीसििार रुपैयाँ, 
(ख)  पचास ििारसभि ििदािा रिेको तिर्ााचि िेत्रका लातग िीसििार रुपैयाँ, 
(ग)  असी ििारसभि ििदािा रिेको तिर्ााचि िेत्रका लातग चालीसििार रुपैयाँ, 
(घ)  असी ििारभन्दा बढी ििदािा रिेको तिर्ााचि िेत्रका लातग पचासििार रुपैयाँ। 

 (२) (२२७११) तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले ििगणिा कायािा खहटिे किाचारीको खािा 
र शचयापाि बापि प्रत्येक तसफ्टका लातग पाँचििार रूपैयासँभि खचा गिा सक्िेछ।  

 

पररच्छेद–६ 

से्रस्िा राख्ने िथा लेखा परीिण गिे सभबन्िी व्यर्स्था 
२८.  से्रस्िा िथा फाटँर्ारी ियार गिुापिेः (१) तिर्ााचि अतिकृिले यस तिदेशशका बिोशिि खचा गदाा 

प्रचतलि कािूि बिोशिि बिेट सीट, खचाको फाँटर्ारी, िाग फाराि, खररद आदेश, दाशखला ररपोटा, 
बैंक िगदी हकिाब, पेश्की लेिर आददको रीिपूर्ाकको से्रस्िा राख्न ुपिेछ। 

 (२) तिर्ााचि सभपन्न भएको तितिले पाँच ददितभत्र अशख्ियारीसाथ ददईएको र्गीकरण र 
अिसूुची–४ बिोशििको खचाको फाँटर्ारी ियार गरी आन्िररक लेखा परीिणको लातग सभबशन्िि 
कोष िथा लेखा तियन्त्रक कायाालयिा पेश गिुा पिेछ। 

 

२९.  खचाको बील भपााई प्रिाशणि गरी राख्नपुिेः तिर्ााचि अतिकृिले तिर्ााचि अतिकृि र्ा तििबाट 
अतिकार प्राप्त अतिकृिबाट प्रत्येक खचाको बील, भपााई र फाँटर्ारीसँग सभबशन्िि सभपूणा से्रस्िा 
प्रिाशणि गरी राख्न ुपिेछ । 

३०.  थप खचाका लातग पूर्ा स्र्ीकृति तलिपुिेः  (१) तिर्ााचि अतिकृिले यस तिदेशशकािा उल्लेख भए 
बिोशििको शीषाकिा िोहकएको भन्दा बढी रकि खचा गिुापिे अर्स्था आइपरेिा सोको पयााप्त 
आिार, कारण र पषु्ट्याई सहिि स्र्ीकृतिको लातग आयोगिा लेखी पठाउि ुपिेछ र सो सभबन्ििा 
आयोगले ददएको तिदेशि बिोशिि गिुा पिेछ । 

 (२) तिर्ााचि अतिकृिले यस तिदेशशका बिोशिि खचा गदाा कुिै दिहर्िा उत्पन्न भएिा सो 
सभबन्ििा स्पष्टिाका लातग आयोगिा अिरुोि गिा सक्िेछ। 

३१.  रािश्व खािािा रकि दाशखला गिुापिेः  तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले िेपाल सरकारलाई प्राप्त ििुे 
सबै प्रकारको रािश्व रकि सभबशन्िि रािश्व खािािा तिर्ााचि कायाालयको कायाालय कोडिा िभिा 
गिुा पिेछ। 
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३२.  रकि हफिाा गिुापिेः तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले सभर्शन्िि कोष िथा लेखा तियन्त्रक 
कायाालयबाट तिकासा तलएको रकि बाँकी रिेिा त्यस्िो बाँकी रकि कोष िथा लेखा तियन्त्रक 
कायाालयिा हफिाा गरी हिसाब तिलाि गिुा पिेछ। 

३३.  बाकँी िरौटी रकि िभिा गिेः तिर्ााचि अतिकृिले तिर्ााचि सभपन्न भएको तितिले पाँच ददितभत्र 
िरौटी खािािा िौज्दाि रिेको रकि तिर्ााचि कायाालयको िरौटी खािािा िभिा गरी त्यस्िो खािा 
बन्द गिुापिेछ र सोको िािकारी सहििको हर्र्रण आयोग,  सभर्शन्िि कोष िथा लेखा तियन्त्रक 
कायाालय र तिर्ााचि कायाालयिा ददि ुपिेछ । 

३४.  िातसक फाटँर्ारी पठाउि ुपिेः तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयले िरेक िहििाको बिेट उपशीषाकगि 
र खचा शीषाकगि िातसक फाँटर्ारी तछटो िाध्यििारा अको िहििाको ३ गिेतभत्र आयोगिा पठाउि ु
पिेछ। 

३५.  आन्िररक लेखा परीिण गराई से्रस्िा पठाउि ुपिेः (१) तिर्ााचि अतिकृिले हर्तियोिि, रािश्व र 
िरौटी िफा को से्रस्िा तिर्ााचि सभपन्न भएको तितिले साि ददितभत्र सभबशन्िि कोष िथा लेखा 
तियन्त्रक कायाालयबाट आन्िररक लेखा परीिण गराउि ुपिेछ। 

 (२) कोष िथा लेखा तियन्त्रक कायाालयले उपदफा (१) बिोशिि आन्िररक लेखा परीिण 
गरी सोको प्रतिरे्दि र प्रिाशणि आतथाक हर्र्रण सभबशन्िि तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय र 
आयोगलाई उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोशिि आन्िररक लेखा परीिण भई प्रतिरे्दि प्राप्त भएपतछ तिर्ााचि 
अतिकृिले तिर्ााचि सभपन्न भएको तितिले बीस ददितभत्र सोसभबन्िी सभपूणा से्रस्िा र प्रिाशणि 
आतथाक हर्र्रण अशन्िि लेखा परीिणको लातग आफै उपशस्थि भई आयोगिा बझुाउि ुपिेछ । 

(४) तिर्ााचि अतिकृिले आफ्िो कायाालयिा िौज्दाि रिेका सभपूणा शिन्सी सािाि कायाालय 
बन्द भएपतछ सभबशन्िि तिर्ााचि कायाालयिा बझुाई सोको भपााईको प्रतितलहप से्रस्िासाथ संलग्ि गिुा 
पिेछ । 

३६.  अशन्िि लेखा परीिणः दफा ३५ को उपदफा (३) बिोशििका से्रस्िा प्राप्त भएपतछ आयोगले 
ििालेखा परीिकको कायाालयबाट अशन्िि लेखा परीिण गराउिेछ। 

३७.  तिर्ााचि अतिकृिको दाहयत्र्ः आतथाक कारोबार गदाा गराउँदा तिर्ााचि अतिकृिले देिाय बिोशिि 
गिुा पिेछः- 

(क)  यस तिदेशशका बिोशिि खचा गदाा प्राप्त अशख्ियारीको सीिातभत्र रिी सभबशन्िि 
खचा शीषाकबाट िात्र रीिपूर्ाक खचा गिे, 

(ख)  खचा भएको रकिको यथा सियिाआन्िररक लेखापरीिण गराई आयोगिा से्रस्िा 
बझुाउि,े 

(ग)  लेखा परीिणबाट औलं्याइएको बेरुि ुफर्छ्यौट र्ा असलु गिुापिे भए फर्छ्यौट र्ा 
असलु सिेि गरी बेरुि ु फर्छ्यौट गिे, सो सभबन्ििा कुिै स्पष्टीकरणको 
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आर्श्यकिा देशखएिा सोको िािकारी आयोगिा पठाउिे र कुिै हकतसिको पेश्की 
रकि बाँकी र बेरुि ुिििुेिफा  ध्याि ददिे। 

३८.  असूल उपर गररिेः (१) यस तिदेशशकाको उल्लंघि गरी गरेको खचा त्यस्िो खचा गिे अशख्ियार प्राप्त 
अतिकारीबाट प्रचतलि कािूि बिोशिि असूल उपर गररिेछ। सोको अतभलेख सभबशन्िि 
अतिकारीको िालकु तिकायिा सिेि पठाईिे छ। 

 (२) तिर्ााचिको कायािा खहटएको कुि ैकिाचारीले यस तिदेशशका बिोशिि पाउि ेभत्ता सहुर्िा 
बापिको रकि बझुी सकेपछी तििले आयोग र्ा तिर्ााचि अतिकृिले िोकेको शिभिेर्ारी परुा िगरेिा 
त्यस्िो किाचारीबाट सो रकि प्रचतलि कािूि बिोशिि असलु उपर गररिेछ। 

 
 

पररच्छेद–७ 

हर्हर्ि 

३९.  घभुिी टोलीको सहुर्िा (२२६११) :  (१) प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि 
तिदेशशका, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) को खण्ड (ि) बिोशििको घभुिी टोलीिा 
अतिकृिस्िर किाचारीको िेितृ्र्िा सरुिाकिी बािेक एक ििा रािपत्र अिंहकि किाचारी र सर्ारी 
सािि चल्िे िेत्रका लातग एक ििा िलकुा सर्ारी चालक रििेगरी प्रत्येक तिर्ााचि िेत्रका लातग 
बढीिा दईु र्टा घभुिी टोली खटाउि सहकिेछ। 

 (२) उपदफा (१) बिोशििको घभुिी टोलीिा खहटिे सरुिाकिी बािेकका किाचारीलाई 
तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयबाट देिाय बिोशििको सहुर्िा उपलब्ि गराईिेछः- 

(क)  घभुिी टोली प्रिखुलाई एकिषु्ट दईुििार पाँचसय रुपयैाँ, 
(ख)  सिायक किाचारीलाई एकिषु्ट दईुििार रुपैयाँ, 
(ग)  िलकुा सर्ारी चालकलाई एकिषु्ट एकििार दईुसय रुपैयाँ, 

(३) उपदफा (१) बिोशििको टोलीलाई खािा खचा बापि एकिषु्ट पाँचििार रुपैयाँ टोली 
प्रिखुलाई उपलब्ि गराईिे छ। 

(४) सर्ारी सािि चल्िे िेत्रका लातग इन्िि बापि बढीिा िीिििार रुपैयाँ टोली प्रिखुलाई 
एकिषु्ट उपलब्ि गराईिे। 

िर सर्ारी सािि िचल्िे िेत्रिा इन्िि बापिको खचा उपलब्ि गराईिे छैि । 

४०.  करकट्टी सभबन्िी व्यर्स्थाः दफा ७ को उपदफा (१), (२), (५), (६) र (८) िथा दफा २६ को 
उपदफा (२), (३), (४) र (६) बिोशििका रकििा पन्र प्रतिशि कर कट्टी गिुा पिेछ। 

४१.  खचा सार्ाितिक गिुापिेः तिर्ााचि अतिकृिले तिर्ााचि सभपन्न भएपछी तिर्ााचिसँग सभबशन्िि काििा 
भएका सभपूणा खचाको हर्र्रण सार्ाितिक गिुा पिेछ। 
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४२. आतथाक व्यर्स्थापि सतिति (२१११९) : (१) यस तिदेशशका बिोशििको आतथाक व्यर्स्थापि गिा 
आयोगिा देिाय बिोशििको एक आतथाक व्यर्स्थापि सतिति रििेछः- 

(क)  िाििीय तिर्ााचि आयकु्त (आतथाक व्यर्स्थापि िेिे)  -संयोिक 

(ख)  सशचर्, आयोग       -सदस्य 

(ग)  सिसशचर्, प्रशासि ििाशाखा     -सदस्य 

(घ)  सिसशचर्, तिर्ााचि व्यर्स्थापि ििाशाखा   -सदस्य 

(ङ)  उपसशचर्, लेखा आतथाक प्रशासि शाखा    -सदस्य-सशचर् 

(२) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको बैठक आर्श्यििा अिसुार सतितिको संयोिकको 
अध्यििािा तििले िोकेको तिति, सिय र स्थाििा बस्िेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोशििको सतितिले आर्श्यकिा अिसुार आयोग र अन्य तिकायका 
पदातिकारी र्ा किाचारीलाई बैठकिा आिन्त्रण गिा सक्िेछ। 

(४) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको संयोिक, सदस्य एरं् आिशन्त्रि सदस्यले 
तियिािसुारको बैठक भत्ता िथा सहुर्िा पाउिे छि।् 

(५) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको बैठक सभबन्िी कायाहर्ति सतिति आफैँ ले तििाारण 
गरे बिोशिि ििुेछ।   

४३. तिकासा बाडँफाटँ तसफाररस सतिति (२१११९) : (१) यस तिदेशशका बिोशिि रकि तिकासा 
बाँडफाँटको तसफाररस गिा आयोगिा देिाय बिोशििको एक तिकासा बाँडफाँड तसफाररस सतिति 
रििेछः- 

(क)  सिसशचर्, प्रशासि ििाशाखा     -संयोिक 

(ख)  उपसशचर्, लेखा आतथाक प्रशासि शाखा   -सदस्य 

(ग)  लेखा अतिकृि, केन्रीय बिेट िेिे    -सदस्य 

(घ)  लेखा अतिकृि, हर्तियोिि िेिे    -सदस्य-सशचर् 

(२) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको बैठक आर्श्यकिा अिसुार सतितिको संयोिकको 
अध्यििािा तििले िोकेको तिति, सिय र स्थाििा बस्िेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोशििको सतितिले आर्श्यकिा अिसुार आयोग र अन्य तिकायका 
पदातिकारी र्ा किाचारीलाई बैठकिा आिन्त्रण गिा सक्िेछ। 

(४) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको संयोिक, सदस्य एरं् आिशन्त्रि सदस्यले 
तियिािसुारको बैठक भत्ता िथा सहुर्िा पाउिेछि।् 

(५) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको बैठक सभबन्िी कायाहर्ति सतिति आफैँ ले तििाारण 
गरे बिोशिि ििुेछ।  

४४. शिल्ला तिर्ााचि व्यर्स्थापि सतिति (२१११९) : (१) तिर्ााचि व्यर्स्थापि कायाको सिन्र्य गिा 
प्रत्येक शिल्लािा देिाय बिोशििको शिल्ला तिर्ााचि व्यर्स्थापि सतिति रििेछः- 
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(क)  िखु्य तिर्ााचि अतिकृि     -संयोिक 

(ख)  प्रिखु शिल्ला अतिकारी     -सदस्य 

(ग)  तिर्ााचि अतिकृि      -सदस्य 

(घ)  स्थािीय हर्कास अतिकारी     -सदस्य 

(ङ)  शिल्ला शशिा अतिकारी     -सदस्य 

(च)  शिल्लाशस्थि सरुिा तिकायका प्रिखु    -सदस्य 

(छ)  कोष िथा लेखा तियन्त्रक कायाालय प्रिखु   -सदस्य 

(ि)  तिर्ााचि अतिकारी       -सदस्य 

(झ)  िखु्य तिर्ाचि अतिकृिले िोकेको सिायक तिर्ााचि  

 अतिकृि       -सदस्य-सशचर् 
(२) उपदफा (१) बिोशििको सतितििा आर्श्यकिा अिसुार राििीतिक दलका प्रतितिति, 

सञ्चारकिी िथा अन्य व्यशक्त िथा पदातिकारीलाई आिन्त्रण गिा सहकिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको बैठक तिर्ााचि अर्तिभर िीि पटकसभि बस्ि 
सक्िेछ। 

(४) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको प्रत्येक बैठकका लातग चार ििार रुपैयाँसभि हर्हर्ि 
खचा गिा सहकिेछ। 

(५) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको बैठक आर्श्यकिा अिसुार सतितिको संयोिकको 
अध्यििािा तििले िोकेको तिति, सिय र स्थाििा बस्िेछ। 

(६) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको संयोिक, सदस्य एरं् िीि ििासभि आिशन्त्रि 
सदस्यले िखु्य तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयबाट तियिािसुारको बैठक भत्ता सहुर्िा पाउिेछि।् 

(७) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको बैठक सभर्न्िी कायाहर्ति सतिति आफैँ ले तििाारण गरे 
बिोशिि ििुेछ।  

४५.  शिल्ला आतथाक सिन्र्य सतिति (२१११९) : (१) यस तिदेशशका बिोशिि आयोगले ददएको 
अशख्ियारी बिोशििको रकि तिकासा ददिे, खचा गिे, खचाको अतभलेख राख्ने, प्रतिरे्दि गिे, खचाको 
एकरुपिा कायि गराउिे कायािा सियोग गिा िथा सदरिकुािबाट ििदाि केन्रसभिको दरुी र 
यािायाि सहुर्िा भए िभएको सभबन्ििा तिर्ााचि अतिकृिलाई तसफाररस गिा देिाय बिोशििको एक 
शिल्ला आतथाक सिन्र्य सतिति रििेछः- 

(क)  कोष िथा लेखा तियन्त्रक कायाालयको प्रिखु   -संयोिक 

(ख)  तिर्ााचि  अतिकारी       -सदस्य  

(ग) तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयका लेखा प्रिखु   -सदस्य 

(घ)  तिर्ााचि कायाालयको लेखा प्रिखु    -सदस्य-सशचर् 
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(२) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको बैठक आर्श्यकिा अिसुार सतितिको संयोिकको 
अध्यििािा तििले िोकेको तिति, सिय र स्थाििा बस्िेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोशििको सतितिले आर्श्यकिा अिसुार अन्य तिकायका पदातिकारी र्ा 
किाचारीलाई बैठकिा आिन्त्रण गिा सक्िेछ। 

(४) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको संयोिक, सदस्य एरं् आिशन्त्रि सदस्यले तिर्ााचि 
कायाालयबाट तियिािसुारको बैठक भत्ता िथा सहुर्िा पाउिेछि।् 

 (५) उपदफा (१) बिोशििको सतितिको बैठक सभबन्िी कायाहर्ति सतिति आफैँ ले तििाारण 
गरे बिोशिि ििुेछ।  

४६.  खारेिी र बचाउः (१) आयोगको तिति २०७४।६।२३ को तिणाय बिोशिि स्र्ीकृि भएको 
"प्रतितिति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि (आतथाक) तिदेशशका, २०७४" खारेि गररएको 
छ। 

(२) उपदफा (१) बिोशिि खारेि भएको तिदेशशका बिोशिि भए गरेका काि कारबािी यसै 
तिदेशशका बिोशिि भए गरेको िातििेछ। 
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अिसूुची–१ 

(दफा २४ को उपदफा (१) सगँ सभबशन्िि) 

तिर्ााचि आयोग 

िखु्य/तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय, तिर्ााचि िेत्र िं..........शिल्ला.................................................. 
दैतिक िथा भ्रिण भत्ता बझुाएको भपााई 

तियशुक्त पत्रको च.िं. ... ......................  

तितिः २०७४।.. ... ......................... 

 

१.  खहटएको ििदाि केन्रः ... ... ...               

२.  ििदाि केन्रको क्रि संख्याः ... ... ३. सदरिकुािबाट ििदाि केन्रको दूरी (हक.ति.िा) ... ... ... 
४.  कायारि कायाालयबाट तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयिा आउँदा लाग्िे ..........ददि, ििदाि केन्र सभि पगु्ि लाग्िे 

.............ददि, ििदाि केन्रबाट सभबशन्िि तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय र तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयबाट 

आफू कायारि कायाालयिा फहकिं दा लाग्िे .............. ददि (पैदल भ्रिण गदाा प्रतिददि १५ हक.ति.को दरले) गरी 
िभिा.............. .......  ......ददि 

५.  तियशुक्त तलि उपशस्थि िुँदा र ियारी भयादको ददिः २ ददि  र ििदाि केन्रिा रििे ददिः ३ ददि सहिि  िभिा 
ददिः ... ... ... ... 

६.  किाचारीको िाि, थरः      

७.  पदः ििदाि अतिकृि/सिायक ििदाि अतिकृि/सिायक किाचारी/सियोगी किाचारी   

८.  िि/शे्रणीः 
९.  कायारि कायाालयको िाि र ठेगािाः 
१०.  ििदाि केन्रिा खहटिे किाचारीको खचाः 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

तस.िं. शीषाक िभिा ददि  दर रु िभिा रकि रु कैहफयि 

१ दैतिक भत्ता     

२ भ्रिण खचा (यािायाि)     

३. िभिा रकि (अंक र अिरिा) 
िातथ उल्लेख भए बिोशिि रकि बझुी तलिे किाचारीको  

िािः                                            सिी र तिति:     
  

रकि ददिे किाचारीको  

िािः                                            सिी र तितिः     

 

प्रिाशणि गिे अतिकृिको  

िािः                                            सिी र तितिः 
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अिसूुची–२ 

(दफा २४ को उपदफा (२) सगँ सभबशन्िि) 

तिर्ााचि आयोग 

िखु्य/तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय, तिर्ााचि िेत्र िं..........शिल्ला.................................................. 
ििदाि केन्र सभबन्िी खचा बझुाएको भपााई 

तियशुक्तपत्रको च.िं. ... ... 
तितिः–... ... ..................... 

१.  खहटएको ििदाि केन्रः ... ... ...  

२.  ििदाि केन्रको क्रि संख्याः ... ... 
३.  सदरिकुािर्ाट ििदाि केन्रको दूरी (हक.ति.िा) ... ... ... 
४.  सर्ारी सािि िचल्िे स्थािबाट ििदाि केन्रसभि र ििदाि केन्रबाट सभबशन्िि तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयसभि 

आउँदा लाग्िे ददि (प्रतिददि १५ हक.ति.को दरले) ... ... ... 
५.  ििपेहटका ढुर्ािी गिा लाग्िे िभिा ददि (आिेिािे सिेि) ... ... ... 
६.  ििदाि अतिकृिको िाि, थरः 
७. कायाालयः 
८.  ििदाि केन्रको खचाः 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

तस.िं. 

आतथाक 
तिदेशशकाको 

दफा 
हर्र्रण दर ददि संख्या िभिा कैहफयि 

१ १९ ििदाि अतिकृिको थप सहुर्िा ५,०००।- १ १ ५,०००।-  
२ २० स्र्यंसेर्क खचा १,०००।- ३    
३ २१ ििदाि केन्र तििााण खचा   १   
४ २२ बत्ती िथा अन्य खचा १,५००।-  १ १,५००।-  
५ २३ ढुर्ािी खचा      
६ िभिा रकि (अंक र अिरिा) 

४. िातथ उल्लेख भए बिोशिि रकि बझुी तलिे किाचारीको  

     िािः                                            सिी र तितिः 
 

५. रकि ददिे किाचारीको  

     िािः                                            सिी र तितिः 
 

६. प्रिाशणि गिे अतिकृिको  

    िािः                                            सिी र तितिः 
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अिसूुची–३ 

(दफा २४ को उपदफा (३) सँग सभबशन्िि) 

तिर्ााचि आयोग 

िखु्य/तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय, तिर्ााचि िेत्र िं..........शिल्ला.................................................. 
घभुिी टोली लाई रकि बझुाएको भपााई 

तियशुक्तपत्रको च.िं. ... ... 
तितिः २०७४।.................. 

१. घभुिी टोली खहटएको ििदाि केन्रः ... ... ... 
२. सदरिकुािर्ाट ििदाि केन्रको िभिा दूरी (हक.ति.िा) ... ... ... 
३. सर्ारी सािि िचल्िे स्थािबाट ििदाि केन्रसभि र तिर्ााचि अतिकृिको कायाालयसभि िाँदा आउँदा 

लाग्िे ददि (प्रतिददि १५ हक.ति.का दरले) ... ... ... 
४. घभुिी टोलीिा खहटिे किाचारीको िाि, थरः 
५. पदः टोली प्रिखु 
६. कायारि कायाालयः 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

तस.िं. हर्र्रण दर ददि िभिा कैहफयि 

१ घभुिी टोली प्रिखुको सहुर्िा २,५००।- १ २,५००।-  
२ सिायक किाचारीको सहुर्िा २,०००।- १ २,०००।-  
३ िलकुा सर्ारी चालकको 

सहुर्िा 
१,२००।- १   

४ खािा खचा ५,०००।- १ ५,०००।-  
५ ईन्िि खचा ३,०००।- १   
६ िभिा रकि (अंक र अिरिा) 
७. िातथ उल्लेख भए बिोशिि रकि बझुी तलिे किाचारीको  

    िािः                                            सिी र तितिः 
 

८. रकि ददिे किाचारीको िािः 
     िािः                                            सिी र तितिः 
 

९. प्रिाशणि गिे अतिकृिको िािः 
    िािः                                            सिी र तितिः 
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अिसूुची–४ 

(दफा २८ को उपदफा (२) सँग सभबशन्िि) 
तिर्ााचि आयोग 

िखु्य/तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय, तिर्ााचि िेत्र िं..........शिल्ला.................................................. 
र्गीकरण बिोशििको खचाको फाटँर्ारी 

 

१ 
२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

 

तस.िं. 
आतथाक 
तिदेशशका
को दफा 

खचा र्गीकरणको हक्रयाकलाप यस 
िहििाको 
खचा 

हर्तियोशिि 
रकि 

यस िहििा 
सभिको खचा 

बाँकी 
रकि 

कैहफयि 

१ ७ तिर्ााचि भत्ता      

२ ८ स्थािीय भत्ता      

३ ९ भ्रिण खचा       

४ १० पािी िथा हर्िलुी       

५ ११ संचार खचा       

६ १२ कायाालय सभबन्िी खचा       

७ १३ घर भाडा       

८ १४ ििाि िथा संभार       

९ १५ इन्िि िथा अन्य इन्िि       

१० १६ ििदाि स्थल तिरीिण खचा      

११ १७ हर्हर्ि खचा      

१२ १८ ििदाि केन्रिा खहटिे किाचारीको 
सहुर्िा  

     

१३ १९ ििदाि अतिकृिको थप सहुर्िा       

१४ २० स्र्यंसेर्कको खचा       

१५ २१ ििदाि केन्र तििााण खचा      

१६ २२ बत्ती िथा अन्य खचा      

१७ २३ ढुर्ािी खचा       

१८ २६ ििगणिा ििशक्तीको खचा      

१९ २७ ििगणिा व्यर्स्थापि खचा       

२० ३९ घभुिी टोलीको खचा      

२१ ४४ शिल्ला तिर्ााचि व्यर्स्थापि सतितिको 
खचा 

     

िभिा      

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

पेश गिे 
........................... 

सदर गिे 

 


