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भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ 

 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

                २०६४।८।१ 

संिोधि  

१.  भ्रमण खर्च (पहिलो संिोधि) नियमावली, २०६४                     २०६४।८।२० 

२.  भ्रमण खर्च (दोस्रो संिोधि) नियमावली, २०६४                      २०६४।९।२२ 

३.  भ्रमण खर्च (तेस्रो संिोधि) नियमावली, २०६५                       २०६५।५।१५ 

४. भ्रमण खर्च (र्ौथो संिोधि) नियमावली, २०७२                       २०७२।५।२३ 

आनथचक कायचहवनध ऐि, २०५५ को दफा ३६ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले 
देिायका नियमिरू बिाएको छ । 

 

१. संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमिरूको िाम “भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४” रिेको       

छ । 

(२) यो नियमावली संवत ्२०६४ मंनसर १ गतेदेशख प्रारम्भ ििुेछ । 

 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसंगले अको अथच िलागेमा यस नियमावलीमा “पररवार” भन्नाले पदानधकारी 
वा कमचर्ारीको एकासगोलको पनत वा पत्नी र निजमा आशित दईु जिासम्म छोरा वा छोरी 
सम्झि ुपछच र सो िब्दले पदानधकारी वा कमचर्ारीको एकासगोलको बाब,ु आमा र महिला 
पदानधकारी वा कमचर्ारी भए सास,ु ससरुा समेतलाई जिाउिेछ । 

 

३ भ्रमण आदेि वा निणचय नबिा भ्रमण खर्च गिच िििुःे (१) भ्रमण आदेि वा निणचय नबिा भ्रमण 
खर्च गिे गरी भ्रमण गिच वा काजमा जाि िुुँदैि । 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम भ्रमण आदेि वा निणचय गदाच देिायका पदानधकारी वा 
कमचर्ारीको भ्रमण वा काजको देिायका पदानधकारीले आदेि वा निणचय गिेछः– 

(क)  सवोच्र् अदालतका न्यायाधीि भए प्रधािन्यायाधीि, 

(ख)  व्यवस्थाहपका–संसदका सदस्य भए सभामखु, 

(ग)  संवैधानिक निकायका पदानधकारी भए सम्बशन्धत संवैधानिक निकायको 
प्रमखु, 

(घ)  िेपाल सरकारको सशर्व वा हवशिष्ट िेणीको कमचर्ारी भए िेपाल 
सरकारको मखु्य सशर्व, 

तर सवोच्र् अदालतको रशजष्ट्रार वा न्यायपररषद्को सशर्व भए 
सवोच्र् अदालतको प्रधाि न्यायाधीि र िायव मिान्यायानधवक्ता भए 
मिान्यायानधवक्ताले आदेि वा निणचय गिेछ । 

(ङ)  पिुरावेदि अदालतका न्यायाधीि भए पिुरावेदि अदालतको मखु्य 
न्यायाधीि, 

(र्)  मन्त्रालय वा हवभागस्तरका कमचर्ारी भए सम्बशन्धत मन्त्रालयको सशर्व 
वा सम्बशन्धत हवभागीय प्रमखु, 

(छ)  खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (र्) मा लेशखएदेशख बािेक अन्य 
केन्रीय, िेत्रीय, शजल्लास्तर वा आयोजिास्तरका कमचर्ारी भए आफ्िो 
िेत्रनभत्र भ्रमण गदाच सम्बशन्धत केन्रीय, िेत्रीय, शजल्ला वा 
आयोजिास्तरको कायाचलय प्रमखु, 

तर स्थािीयस्तरका कमचर्ारी भए कम्तीमा शजल्लास्तरको 
कायाचलय प्रमखुले भ्रमण आदेि वा निणचय गिुच पिेछ । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि प्रधािमन्त्री, प्रधाि न्यायाधीि, 

व्यवस्थाहपका–संसदको सभामखु, उप–प्रधािमन्त्री, मन्त्री, स्वतन्त्र रूपमा कायचभार सम्िाल्ि े
राज्यमन्त्री, राहष्ट्रय योजिा आयोगका उपाध्यि, मिान्यायानधवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रमखु 

                                                           

  पहिलो संिोधिद्वारा थप । 
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वा सो सरिका अन्य पदानधकारी, पिुरावेदि अदालतका मखु्य न्यायाधीि वा िेपाल सरकारका 
राजपत्राहित हवशिष्ट िेणी भन्दा मानथल्लोस्तरका पदानधकारीले आफ्िो भ्रमण आदेि आफैं  
स्वीकृत गिच सक्िेछ । 

(४) भ्रमण आदेि गिे पदानधकारीले भ्रमण आदेि ददुँदा अिसूुर्ी–१ बमोशजमको 
ढाुँर्ामा ददि ुपिेछ । 

(५) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि मशन्त्रपररषद्का सदस्य, 

....................... संवैधानिक निकायका पदानधकारी वा सो सरिका अन्य पदानधकारी, राहष्ट्रय 
योजिा आयोगका सदस्य, िेपाल न्याय सेवा, न्याय समूिको बािेक िेपाल सरकारका सशर्व 
वा सो सरिका हवशिष्ट िेणीका अनधकृत वा सो भन्दा मानथल्लो तिका पदानधकारी वा कमचर्ारीले 
हवदेि भ्रमण गिुच पदाच िेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद्ले निणचय गिुच पिेछ । 

 

४. भ्रमण हकफायती ििु ुपिेः (१) सरकारी खर्चमा भ्रमण गिे पदानधकारी वा कमचर्ारीले सम्भव 
भएसम्म हकफायती र कम खशर्चलो बाटो वा सवारी साधि प्रयोग गरी भ्रमण गिुच पिेछ । 

(२) भ्रमण गदाच राजपत्राहित कमचर्ारी वा सो भन्दा मानथल्लो दजाचको पदानधकारी वा 
कमचर्ारी भए िवाई यातायात सञ्चालि भएको ठाउुँमा भ्रमण गदाच िवाई यातायातबाट र िवाई 
यातायात सञ्चालि िभएको ठाउुँमा भ्रमण गदाच वा अन्य कमचर्ारीले भ्रमण गदाच यातायातका 
अन्य साधि प्रयोग गिुच पिेछ । 

तर अन्य यातायात साधि िभई िवाई यातायात साधि मात्र उपलब्ध भएको अवस्थामा 
भ्रमण आदेि वा निणचय गिे अनधकारीले कारण खलुाई अन्य कमचर्ारीले पनि िवाई यातायात 
प्रयोग गिे अिमुनत ददि सक्िेछ । 

 

                                                           
    र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 


  पहिलो संिोधिद्वारा शझहकएको । 


  पहिलो संिोधिद्वारा थप । 
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५. भ्रमण खर्च पाउि ेपदानधकारी वा कमचर्ारीको वगीकरणः (१) यस नियमावली बमोशजम सहुवधा 
उपलब्ध गराउिे प्रयोजिको लानग देिायका पदानधकारी वा कमचर्ारीलाई देिाय बमोशजम 
वगीकरण गररएको छः– 

(क) राष्ट्रपनत, उपराष्ट्रपनत, प्रधािमन्त्री, प्रधाि न्यायाधीि,  

व्यवस्थाहपका–संसदका सभामखु, 

 उपप्रधािमन्त्री वा मन्त्री          – अनतहवशिष्ट ति 

(ख) खण्ड (क) मा लेशखएदेशख बािेक राजपत्राहित हवशिष्ट  

िेणी वा सो सरि वा सो भन्दा मानथल्लो पदमा  

बिाल रिेका अन्य पदानधकारी    – हवशिष्ट ति 

(ग) शजल्ला अदालतका न्यायाधीि वा राजपत्राहित  

प्रथम िेणी वा सो सरिका कमचर्ारी   – प्रथम ति 

(घ) राजपत्राहित दद्वतीय िेणी र ततृीय िेणी वा  

सो सरिका  कमचर्ारी     – दद्वतीय ति 

(ङ) राजपत्र अिहित वा सो सरिका कमचर्ारी  – ततृीय ति 

(र्) सवारी र्ालक तथा िेणी हविीि कमचर्ारी  – र्तथुच ति 

(२) उपनियम (१) मा लेशखएदेशख बािेकका अन्य कुिै पदानधकारी वा व्यशक्तलाई 
भ्रमण गिे आदेि ददिपुदाच त्यस्तो आदेि ददिे अनधकारीले त्यस्तो पदानधकारी वा व्यशक्तको 
ति खलुाई आदेि ददि ुपिेछ । 

 

६. भ्रमण खर्च पाउिःे (१) सरकारी कामको नसलनसलामा मलुकुनभत्र भ्रमण गिुच पदाच भ्रमणको 
लानग यातायातको हटकट खररद गिुच पिे भएमा हटकट खररद गदाच लागेको रकम भकु्तािी 
ददइिेछ । िेणी तोहकि ेभ्रमण साधिबाट भ्रमण गिुच पदाच िवाई यातायात बािेकको अन्य 

                                                           

    र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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साधिबाट भ्रमण गरेको भए प्रथम ति वा सो भन्दा मानथका पदानधकारी वा कमचर्ारीलाई प्रथम 
िेणीको र अन्य कमचर्ारी वा व्यशक्तलाई दद्वतीय िेणीको भ्रमण खर्च ददइिेछ । 

(२) कुिै पदानधकारीले कुिै भ्रमण साधिको हटकट खररद गररसकेपनछ भ्रमण रद्द 
भएमा वा भ्रमण नमनत सािुच पिे भएमा वा भ्रमण आदेि गिे अनधकारीको आदेिबाट यस्तो 
हटकट हफताच गिुच पिे भएमा निजले त्यसरी हटकट हफताच गरे बापत लाग्िे रकम सम्बशन्धत 
कायाचलयबाट िोधभिाच पाउिेछ ।  

(३) हटकट हफताच गिुच पिे वा िवाई उडािको नमनत तय भएकोमा सो पररवतचि भई 
सो ददि उडाि िभएमा सम्बशन्धत निकायबाट प्रमाशणत गराई त्यस्तो पदानधकारी वा कमचर्ारीले 
ट्याक्सी, ररक्सा, बस भाडाको रकम भकु्तािी कायाचलयबाट नलि पाउिेछ । 

(४) ............... 

 

७. दैनिक भत्ता र िोटल बास खर्च पाउिःे (१) सरकारी कामको नसलनसलामा मलुकुनभत्र आफ्िो 
कायाचलय भन्दा बाहिर भ्रमणमा वा काजमा खहटएका पदानधकारी वा कमचर्ारीले अिसूुर्ी–२ 
बमोशजमको दरमा दैनिक भत्ता ............ पाउिेछ ।  

(२) भ्रमण वा काजमा खहटएको पदानधकारी वा कमचर्ारीले अिसूुर्ी–४ मा उल्लेख 
भएबमोशजमको कुिै शजल्लामा भ्रमण गदाच उपनियम (१) बमोशजम पाउिे दैनिक भत्ताको रकममा 
थप दि प्रनतित रकम पाउिेछ । 

(३) बस वा अन्य सावचजनिक यातायातको सहुवधा प्राप्त ििुे ठाउुँमा एकै ददि गई फकच ि े
गरी सरकारी काममा काज खटी जािे पदानधकारी वा कमचर्ारीले यस नियमावली बमोशजम 
भ्रमण खर्च र दैनिक भत्ताको पच्र्ीस प्रनतित खाजा खर्च बापत पाउिेछ । 

(४) सरुवा वा बढुवा भई िाशजर ििु खहटएको कायाचलयमा पगेुको ददिको र काजबाट 
कायाचलय फकेको ददिको उपनियम (१) बमोशजम पाउिे दैनिक भत्ताको पच्र्ीस प्रनतित 
रकम भकु्तािी पाउिेछ । 

                                                           
    र्ौथो संिोधिद्वारा थप । 

    संिोधिद्वारा शझहकएको । 

    र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(५) भारी बोक्िे काममा नियकु्त भएका कमचर्ारी, िलुाकी, िल्कारा, रे्िमेि, सभेयर 

जस्ता कमचर्ारी तथा हफल्ड भत्ता पाउिे कमचर्ारीले आफू कायचरत िेत्रनभत्र भ्रमणमा रिुँदा यस 
नियमावली बमोशजम दैनिक भत्ता पाउिे छैि । 

६) काजमा खहटएको पदानधकारी वा कमचर्ारीले अिसूुर्ी – २ बमोशजमको दैनिक 
भत्ता बाटाको म्याद बािेक बढीमा र्ौध ददिसम्मको पाउिेछ ।  

(६क) पदानधकारी वा कमचर्ारीलाई सात ददिभन्दा बढी अवनधको लानग काज खटाउि ु
पिे भएमा भ्रमण आदेि गिे पदानधकारीले कारण खोली पदानधकारी वा कमचर्ारीलाई काजमा 
खटाउि सक्िेछ । 

तर हवभाग वा कायाचलयको कमचर्ारीलाई सात ददिभन्दा बढी अवनधको लानग काज 
खटाउुँदा एक तिमानथको पदानधकारीको स्वीकृनत नलि ुपिेछ । 

(६ख) उपनियक (६क) बमोशजम काजमा खहटएको पदानधकारी वा कमचर्ारीले 
उपनियम (६) मा उशल्लशखत अवनध भन्दा बढी अवनधको लानग अिसूुर्ी–२ बमोशजमको दैनिक 
भत्ताको पर्ास प्रनतित रकम मात्र पाउिेछ । 

(७) लेखापरीिण डोर, अिसुन्धािमूलक कायच, स्थािीयस्तरमा कायाचलय िभएका 
केन्रीय निकायबाट सथिीयस्तरमा सञ्चालि गररिे कायचक्रम, स्थलगत तानलम सञ्चालि, तथ्याि 
सिलि कायच वा आवास सहुवधा उपलब्ध िगराइएको तानलम कायचक्रममा सिभागी ििुे 
सिभागीलाई लाग्िे ददिको गणिा गरी काज खटाउि   सहकिेछ । त्यस्तो अवस्थामा काज 
खहटएको पूरा अवनधको अिसूुर्ी – २ बमोशजमको दैनिक भत्ता ददि बाधा पिे छैि । 

(७क) उपनियम (६) वा (७) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि मातितका 
अदालतको निरीिण गिुच पदाच प्रधाि न्यायाधीि वा निजले काज खटाएको सवोच्र् अदालतको 
न्यायाधीि र निजसुँग खहटएको कमचर्ारी वा पिुरावेदि अदालतको न्यायाधीि र निजसुँग 
खहटएको कमचर्ारीले उपनियम (१) बमोशजमको सहुवधा बढीमा पन्र ददिसम्म पाउि          

सक्िेछ । 

                                                           

    र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    र्ौथो संिोधिद्वारा थप । 

  पहिलो संिोधिद्वारा थप । 
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(८) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि काठमाडौं उपत्यका वा 
कुिै प्रिासकीय शजल्लाको सदरमकुाम िेत्र वा रात हवताउि ुपिे गरी खहटएको स्थािदेशख 
पन्र हकलोनमटर नभत्र आफ्िो र आफ्िो पररवारको िाममा स्थायी घरबास भएका पदानधकारी 
एवं कमचर्ारीले त्यस्तो िते्रमा भ्रमण वा काजमा रिुँदा दैनिक भत्ता र िोटल बास खर्च पाउि े
छैि । 

तर सो िेत्रबाट बाहिर पैदल वा सावचजनिक यातायात र्ल्िे ठाउुँमा भ्रमण वा काजमा 
खटाउुँदा यस नियमावली बमोशजम भ्रमण खर्च, दैनिक भत्ता ........... ददि बाधा पिे छैि ।  

(९) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि आपूm खिुी निवेदि ददई 
काजमा खहटएको कमचर्ारीले यस नियम बमोशजमको सहुवधा पाउिे छैि । यसरी काजमा 
खहटएको व्यिोरा भ्रमण आदेिमा खलुाउि ुपिेछ । 

(१०) ................ 

- (११) सरकारी कामको नसलनसलामा भ्रमणमा रिी दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गिे 

पदानधकारी वा कमचर्ारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवनधभर हफल्ड भत्ता, बैठक भत्ता, 
तालीम भत्ता, स्थािीय भत्ता वा अन्य कुिै हकनसमको भत्ता पाउिे छैि । 

तर प्रर्नलत कािूि बमोशजम अन्य छुटै्ट भत्ता पाउिे व्यवस्था भएकोमा यस नियम 
बमोशजमको भत्ता पाउिे छैि । 

१२) उपनियम (७) मा जिसुकैु कुरा लेशखएको भए तापनि लेखापरीिणमा खहटएका 
कमचर्ारीको िकमा भ्रमण भत्ताको अनतररक्त पाइरिेको अन्य भत्ता भकु्तािी ददि बाधा पिे          

छैि । 

 

८. भ्रमणमा खहटएको पदानधकारी वा कमचर्ारीले नबदा नलएमा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च िपाउिःे 
कुिै पदानधकारी वा कमचर्ारीले भ्रमण वा काजमा रिेको अवनधमा नबदा बसेमा त्यसरी नबदामा 

                                                           

     र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    र्ौथो संिोधिद्वारा शझहकएको । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 
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बस्दाको अवनधमा निजले यस नियमावली बमोशजम पाउिे दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च ............ 
पाउिे छैि । 

 

९. सरुवा बढुवा वा ियाुँ नियशुक्त भै जाुँदा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पाउिःे कुिै पदानधकारी वा 
कमचर्ारी सरुवा, बढुवा वा कायम मकुायम मकुरर भई एक शजल्लाबाट अको शजल्लामा जाुँदा 
र ियाुँ नियशुक्त भएकोमा नियशुक्त बझेुको ठाउुँबाट नियशुक्त भएको पदमा बिाल गिच जाुँदा यस 

नियमावली बमोशजम दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च पाउिेछ । 

  

१०. दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च भकु्तािी हवनधः (१) एक शजल्लाबाट अको शजल्ला वा सोिी 
शजल्लाको एक कायाचलयबाट बीस हकलोनमटर भन्दा बढी दूरी भएको अको कायाचलयमा सरुवा, 
बढुवा वा कायम मकुायम मकुरर भई जािे पदानधकारी वा कमचर्ारीले पाउिे दैनिक भत्ता तथा 
भ्रमण खर्च बापतको रकमको फाुँटवारी मिालेखा परीिकको कायाचलयबाट निधाचररत ढाुँर्ामा 
निज बिाल रिेको कायाचलयमा पेि गिुच पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त फाुँटवारी उपर कायाचलयले जाुँर्बझु गरी यस 
नियमावली बमोशजम पाउि ुपिे रकम भकु्तािी ददि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम भकु्तािी ददुँदा देिायका कुरामा देिाय बमोशजम गिुच 
पिेछः– 

(क) दद्वतीय ति वा सो भन्दा मानथका पदानधकारी वा कमचर्ारीलाई सम्भव 
भएसम्म छोटो र नमतव्ययी िवाई मागचबाट भ्रमण गदाच लाग्िे िवाई 
भाडा, बस भाडा वा रेल भाडा र यस नियमावली बमोशजम पाउिे दैनिक 
भत्ता र फुटकर खर्च बापत एकमषु्ट दईु िजार रूपैयाुँ ददि ुपिेछ । 

(ख) ततृीय वा र्तथुच तिका कमचर्ारीलाई िवाई मागचबाट भ्रमण गदाच कम 
खशर्चलो ििुे भएमा लाग्ि ेिवाई भाडा वा बस भाडा र यस नियमावली 

                                                           

    र्ौथो संिोधिद्वारा शझहकएको । 

    दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत ।   
    र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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बमोशजम पाउिे दैनिक भत्ता र फुटकर खर्च बापत एकमषु्ट दईु िजार 
रूपैंयाुँ ददि ुपिेछ । 

(ग) सरुवा, बढुवा वा कायम मकुायम मकुरर भई जाुँदा यातायात सहुवधा 
िभएको स्थािमा पैदल भ्रमण गिुच पदाच कम्तीमा बीस हकलोनमटर प्रनत 
ददिका दरले दैनिक भत्ताको गणिा गिुच पिेछ । 

(घ) सरुवा, बढुवा वा कायम मकुायम मकुरर भई खहटएको कायाचलयमा 
िाशजर ििु जािे पदानधकारी वा कमचर्ारीलाई पररवार लैजािे प्रयोजिका 
लानग निजले खण्ड (क) वा (ख) बमोशजम पाउिे बराबरको रकम 
पररवारका प्रत्येक सदस्यलाई जििी रूपमा ददि ुपिेछ । 

     तर फुटकर खर्च रकम ददइिे छैि । 

(४) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि काठमाडौं उपत्यकाको 
कुिै एक िगरपानलकामा रिेको कायाचलयबाट काठमाडौं उपत्यकाको सोिी वा अको शजल्लाको 
िगरपानलकामा रिेको कायाचलयमा सरुवा, बढुवा वा कायम मकुायम मकुरर भई जाुँदा वा काज 
खहटई जाुँदा काजमा खहटएका पदानधकारी वा कमचर्ारीले वा समूिगत रूपमा व्यारेकमा बस्ि ु
पिे कमचर्ारीले यस नियम बमोशजमको सहुवधा पाउिे छैि । 

तर एक िगरपानलकाबाट बीस हकलोनमटर भन्दा टाढा रिेको कायाचलयमा सरुवा, 
बढुवा वा कायम मकुायम मकुरर भई जाुँदा त्यस्तो सहुवधा पाउि सक्िेछ । 

(५) कुिै पदानधकारी वा कमचर्ारी जिुसकैु कारणबाट सरकारी सेवाबाट अलग भई 
घर फकच ि ुपरेमा निज जिु िेणी वा तिबाट सेवा अलग भएको िो सोिी िेणी वा ति अिसुार 
यस नियम बमोशजम दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च निज र निजको पररवारलाई बिाल टुटेको 
कायाचलयबाट ददइिे छ । 

तर पनछल्लो पाुँर् वषचदेशख अटुट रूपमा सेवामा बिाल रिेकोमा बािेक अस्थायी 
कमचर्ारीलाई यो सहुवधा ददइिे छैि । 

                                                           

    र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(६) कुिै पदानधकारी वा कमचर्ारीको आफू खहटएको शजल्लामा मतृ्य ुभएमा निजको 
पररवारलाई घर फकच दा यस नियमावली बमोशजम पाउिे दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पदानधकारी 
वा कमचर्ारी खहटएको कायाचलयबाट ददइिेछ ।  

(७) नियम ४ को उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि िवाई 
यातायातबाट यात्रा गदाच कम खशर्चलो ििुे भएमा अनधकार प्राप्त अनधकारीले जिुसकैु तिको 
पदानधकारी वा कमचर्ारीलाई पनि िवाई यातायातको साधि प्रयोग गिे आदेि ददि सक्िेछ । 
यसरी आदेि ददुँदा कुि स्थािबाट कुि स्थािसम्म िवाई यातायातको साधि प्रयोग गिे िो 
स्पष्ट रूपमा तोहकददि ुपिेछ । 

 

११.  बीमा खर्चः (१) कुिै पदानधकारी वा कमचर्ारीले सरकारी कामको नसलनसलामा मलुकुनभत्र वा 
बाहिर भ्रमण गदाच भ्रमण वा काज अवनधभर सात लाख पर्ास िजार रूपैयाुँको बीमा गराउिका 
लानग लाग्िे बील बमोशजमको हप्रनमयम खर्च पाउिेछ । 

(२) सरकारी कामको नसलनसलामा कुिै हवदेिी मलुकुको भ्रमण गिुच पदाच स्वास्थ्य बीमा 
गिुच पिे रिेछ भिे भ्रमण अवनधभरका लानग स्वास्थ्य बीमा गदाच लागेको बील बमोशजमको 
हप्रनमयम खर्च पाउिेछ । 

 

१२. कायम मकुायम मकुरर भई जाुँदा कायम मकुायम मकुरर भएको पदको पाउि ेदैनिक भत्ता तथा 
भ्रमण खर्चः कुिै एक शजल्लामा रिेको कायाचलयबाट अको शजल्लामा रिेको कुिै कायाचलयमा 
कायम मकुायम मकुरर भई जािे पदानधकारी वा कमचर्ारीले जिु पदको कायम मकुायम मकुरर 
भई गएको छ सोिी पदको दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पाउिेछ र कायम मकुायम मकुरर 
भएको शजल्लामा कायम मकुायम मकुरर समाप्त भई फकच ि ुपरेमा कायम मकुायम मकुरर भई 
जाुँदा जिु पदको दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पाएको नथयो सोिी बमोशजम फकच दा पनि निज 
र निजको पररवारले पाउिेछ । 

 

१३. भ्रमणमा जाि ेपदानधकारी वा कमचर्ारी नबरामी परेमाः (१) कुिै पदानधकारी वा कमचर्ारी सरकारी 
कामको नसलनसलामा पैदल भ्रमण गदाच बाटोमा अिक्त नबरामी भएमा िशजकको प्रिरी 



www.lawcommission.gov.np 

11 
 

कायाचलयमा खबर गिुच पिेछ । सरुवा, बढुवा वा कायम मकुायम मकुरर भई एक कायाचलयबाट 
अको कायाचलयमा जािे नसलनसलामा पैदल भ्रमण गदाच पररवार साथ नलई जाुँदा पररवारको कुिै 
सदस्य बाटोमा अिक्त नबरामी भएमा पनि सोिी बमोशजम गिुच पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम जािकारी प्राप्त भएपनछ िशजकको प्रिरी कायाचलयले त्यसरी 
नबरामी भएको पदानधकारी वा कमचर्ारी वा निजको पररवारको सदस्यलाई िशजकको अस्पताल 
वा स्वास्थ्य र्ौकीसम्म परु् याई ददि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम परु् याउुँदा लाग्ि ेखर्च प्रिरी र्ौकी भए शजल्ला प्रिरी 
कायाचलय माफच त ्र शजल्ला प्रिरी कायाचलय भए आफ्िै कायाचलयबाट खर्च लेखी सम्बशन्धत कोष 
तथा लेखा नियन्त्रक कायाचलयमा िोधभिाच माग गिुच पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोशजम निकासा माग भएको रकम सम्बशन्धत कोष तथा लेखा 
नियन्त्रक कायाचलयले हवनियोशजत बजेट रकमबाट तत्काल निकासा ददि ुपिेछ । 

(५) यस नियमावली बमोशजम सरकारी कामको नसलनसलामा भ्रमण गदाच कुिै पदानधकारी 
वा कमचर्ारीको मतृ्य ुििु गएमा मतृक पदानधकारी वां कमचर्ारीको िव दाि संस्कारको लानग 
निजको पररवारले माग गरेको स्थािसम्म परु् याई ददिे व्यवस्था गिुच पिेछ । यसरी मतृ 
पदानधकारी वा कमचर्ारीको िव परु् याउिे व्यवस्था गदाच सो िवका साथमा रिेका मतृ 
पदानधकारी वा कमचर्ारीको पररवारलाई समेत सो ठाउुँसम्म परु् याई ददिे व्यवस्था गिुच       
पिेछ ।   

(६) उपनियम (५) बमोशजम िव ल्याउुँदा लाग्िे खर्च हवदेिमा भए सम्बशन्धत िेपाली 
राजदूतावास वा नियोग र िेपालनभत्र भए सम्बशन्धत शजल्लाको शजल्ला प्रिरी कायाचलयले 
उपनियम (३) र (४) बमोशजम खर्च गिे र निकासा प्राप्त गिे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ । 

 

१४. हवदेि भ्रमण खर्च र दैनिक भत्ता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुिै पदानधकारी वा कमचर्ारीलाई 
सरकारी कामको नसलनसलामा हवदेिमा भ्रमणमा पठाउुँदा सो भ्रमणको खर्च ब्यिोिे स्रोत र 
िेपाल सरकारको स्रोतबाट हवदेिमा भ्रमणमा पठाइिे भएमा निजले यस नियमावली बमोशजम 
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पाउिे दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च, पकेट खर्च, ........ तथा भैपरी आउिे खर्च जस्ता कुि कुि 
सहुवधा पाउिे िो सो खलुाई भ्रमणमा खटाउि ुअशघ निणचय गिुच पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम निणचय िभई आपूmखिुी भ्रमणमा गएकोमा वा पठाएकोमा  
भ्रमणबाट फकेपनछ गरेको दाबी बमोशजम त्यस्ता खर्चिरू ददइिे छैि । 

(३) कुिै पदानधकारी वा कमचर्ारीले सरकारी कामको नसलनसलामा हवदेिमा यात्रा 
गिुचपर्दाच अनत हवशिष्ट ति र िेपाल सरकारले तोकेको पदानधकारी वा कमचर्ारीले हवशजिेस 
क्लास र सो बािेकका अन्य पदानधकारी वा कमचर्ारी भए इकोिोनम क्लासको िवाई हटकटको 
भ्रमण खर्च पाउिेछ । 

तर प्रधािमन्त्रीले भ्रमण गदाच प्रथम िेणी (फस्ट क्लास) को िवाई हटकटको भ्रमण 
खर्च पाउिेछ । 

(४) कुिै पदानधकारी एवं कमचर्ारीलाई अन्तराचहष्ट्रय सम्मेलि, सेनमिार, समारोि, 

निमन्त्रणा, बैठक, तानलम, अध्ययि भ्रमण र अन्य कुिै सरकारी कामको नसलनसलामा हवदेि 
जाुँदा अिसूुर्ी–५ मा व्यवस्था भएबमोशजमको दरले दैनिक भत्ता ददइिेछ । 

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

(५) उपनियम (४) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि अन्तराचहष्ट्रय सम्मेलि, 

सेनमिार, समारोि, निमन्त्रणा वा बैठकमा भाग नलि गएको पदानधकारी वा कमचर्ारीले िोटलको 
अलग्गै बील पेि गरेमा िोटेलको नबल बमोशजम हवशिष्ट ति वा सोभन्दा मानथका पदानधकारी 
भए तीि सय पर्ास अमेररकी डलरसम्म, प्रथम तिको भए दईु सय पर्ास डलरसम्म र दद्वतीय 
तिको भए एकसय पर्ास डलरसम्म तथा अिसूुर्ी–५ मा उशल्लशखत दैनिक भत्ताको तीस 
प्रनतित रकम खािा खर्च र पकेट खर्च वापत पाउिेछ । 

 (६) उपनियम (४) बमोशजम हवदेि जािे पदानधकारी वा कमचर्ारीले यस नियमावली 
बमोशजम दैनिक भत्ता पाउिेमा िवाईयात्रा अवनधको दैनिक भत्ता पाउिे छैि । 

                                                           

    र्ौथो संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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तर आठ घण्टाभन्दा बढी ट्राशन्जटमा बस्ि ुपरेमा त्यस्तो अवनधको लानग ट्राशन्जटमा 
बसेको मलुकुमा जाुँदा पाउिे अिसूुर्ी – ५ बमोशजमको एक ददिको दैनिक भत्ता पाउिेछ । 

 (७) उपनियम (४) बमोशजमको अन्तराचहष्ट्रय सम्मेलि, सेनमिार, समारोि, निमन्त्रणा, 
तानलम, वाताच वा बैठकमा जािे पदानधकारी वा कमचर्ारीलाई आयोजकको तफच बाट बस्िको मात्र 
प्रबन्ध भएकोमा त्यस्तो पदानधकारी वा कमचर्ारीले खािा र पकेट खर्च बापत दैनिक भ्रमण 
भत्ताको तीस प्रनतित र खाि बस्ि मात्र प्रबन्ध भई पकेट खर्च उपलब्ध िगराएकोमा दैनिक 
पच्र्ीस अमेररकी डलर पाउिेछ । त्यसरी खािा खर्च वा पकेट खर्च उपलब्ध गराउुँदा 
आयोजक संस्थाको तफच बाट त्यस्तो खर्च उपलब्ध िगराएको प्रमाशणत कागजात पेि गरेको 
अवस्थामा मात्र भकु्तािी ददइिेछ ।  

(८) कुिै नमत्रराष्ट्र वा अन्तराचहष्ट्रय संस्थाबाट खाि बस्िको लानग रकम िै ददिे भएकोमा 
उपनियम (७) बमोशजमको पकेट खर्च ददइिे छैि । 

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

 (९) कुिै पदानधकारी वा कमचर्ारी काबबुाहिरको पररशस्थनतले गदाच निधाचररत समयमा 
तोहकएको गन्तव्य वा ट्राशन्जटबाट हफताच ििु िसकेमा फकेपनछ उशर्त कारण र प्रमाण सहित 
निवेदि ददएमा भ्रमणको आदेि गिे पदानधकारीको निणचय बमोशजम दैनिक तथा भ्रमण खर्च 
ददि सहकिेछ । 

 (१०) उपनियम (४) बमोशजम हवदेिमा जाुँदा वा आउुँदा बाटोमा पिे कुिै मलुकुमा 
रात नबताउि ुपदाच वा आठ घण्टा भन्दा बढी ट्राशन्जटमा बस्ि ुपिे अवस्थामा िवाई हटकट 
उपलब्ध गराउिे संस्थाले खािे बस्िे प्रबन्ध िगरेकोमा त्यसरी रात नबताएको वा ट्राशन्जटमा 
बसेको अवनधको लानग अिसूुर्ी – ५ बमोशजमको दैनिक भत्ता पाउिेछ ।  

(११) अन्तराचहष्ट्रय सम्मेलि, सेनमिार आददमा जाुँदा ......... सम्मेलि िरुु ििुे अशघल्लो 
ददिदेशख समाप्त भएको भोनल पल्टसम्मलाई जनत ददि लाग्छ त्यसभन्दा बढी आफूखिुी त्यस्तो 
मलुकु वा अन्य हवदेिी मलुकुमा मकुाम गरेकोमा दैनिक भत्ता ददइिे छैि । 

                                                           

    र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    र्ौथो संिोधिद्वारा शझहकएको । 
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(११क) सरकारी खर्चमा हवदेि भ्रमण गदाच बाटाको िवाई यात्रामा रात नबताएको 
अवनधभर अिसूुर्ी–५ बमोशजमको पाउिे दैनिक भत्ता दरको पर्ास प्रनतित रकम मात्र      

ददइिेछ । 

(१२) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि राष्ट्रपनत, उपराष्ट्रपनत 
प्रधािमन्त्रीले कुिै समारोि, सम्मेलि वा औपर्ाररक भ्रमणमा हवदेि भ्रमण गिुचपदाच उपनियम 
(४) बमोशजमको दैनिक भत्ता वा उपनियम (५) बमोशजमको िोटेल खर्चका सम्बन्धमा िेपाल 
सरकार, मशन्त्रपररषद्ले छुटै्ट दर निधाचरण गिच सक्िेछ र यसरी निधाचरण भएकोमा सोिी 
बमोशजमको दरमा दैनिक भत्ता वा िोटेल खर्च ददइिेछ ।  

(१३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि जिवादी गणतन्त्र 
र्ीिको स्विानसत िेत्र नतब्बत वा भारतको बाटो भई िेपालको एक भ–ूभागबाट अको भ–ू
भागमा जािपुदाच िेपालमा पाए सरिकै दैनिक तथा भ्रमण खर्च र बास खर्च मात्र पाउिेछ ।  

 

१५. ............ 

 

१६. ............ 

 

१७. ............... 

 

१८. भ्रमण सम्बन्धी बील भपाचईिरूः (१) भ्रमणमा खहटि ेपदानधकारी वा कमचर्ारीले भ्रमण समाप्त 
भएपनछ नियमािसुार पाउिे दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्चको बील भरी भ्रमण प्रनतवेदि साथ 
आवश्यक बील भपाचई सम्बशन्धत कायाचलयमा पेि गिुच पिेछ । 

तर उडाि बीमाको िकमा सो बीमाको िम्बर मात्र पेि गरे िनु्छ । 

                                                           

  दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 

     संिोधिद्वारा थप । 

      तेस्रो संिोधिद्धारा खारेज । 

    र्ौथो संिोधिद्वारा शझहकएको । 
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(२) िवाई यातायातको सहुवधा नलिे पदानधकारी वा कमचर्ारीले िवाई हटकट पेि गरेमा 
मात्र सो बापतको रकम भकु्तािी ददइिेछ । तत्काल भ्रमण पेश्की नलुँदाको बखत िवाई हटकट 
पेि गिच िसक्िे पदानधकारी वा कमचर्ारीले िवाई यातायातको सहुवधा नलएमा आफू िाशजर ििु े
कायाचलयमा िवाई हटकट पेि गरी सो बापतको रकम भकु्तािी माग गिच सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम भकु्तािी माग गदाच साहवक कायाचलयबाट नलएको दैनिक 
भत्ता तथा भ्रमण खर्चको बीलको प्रमाशणत कागज संलग्ि गिुच पिेछ ।  

(४) िवाई यातायातको हटकट प्राप्त भएमा साहवकको भ्रमण साधिबाट भ्रमण गदाच 
भकु्तािी भएको रकम र िवाई यातायात प्रयोगबाट ििु आउिे रकम यहकि गरी िपगु ििु े
रकम मात्र सात ददिनभत्र कायाचलयले सम्बशन्धत कमचर्ारीलाई भकु्तािी ददि ुपिेछ ।  

(५) यस नियम बमोशजम माग भएको रकम भकु्तािी ददि बजेट रकम िभएमा आगामी 
आनथचक वषचको लानग दाहयत्व सारी पहिलो प्राथनमकताका साथ भकु्तािी ददि ुपिेछ ।  

 

१९. दूरीको हववरण राख्न ुपिेः (१) शजल्ला नभत्रको ठाउुँ ठाउुँको दूरीको हववरण सम्बशन्धत शजल्लाको 
स्थािीय हवकास अनधकारीले तयार गरी राख्न ुपिेछ र शजल्लानभत्रका सबै कायाचलयलाई उपलब्ध 
गराउि ुपिेछ । 

(२) एक शजल्लाको सदरमकुामदेशख अको शजल्लाको सदरमकुाम बीर्को दूरी स्थािीय 
हवकास मन्त्रालयले तयार गरी सम्बशन्धत शजल्ला हवकास सनमनतको कायाचलयमा र अन्य 
मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम उपलब्ध गराएको हववरणको आधारमा सम्बशन्धत 
कायाचलयले कोषको हिसाब गिुच पिेछ । 

 

२०. अन्य व्यशक्तलाई ददइि ेभ्रमण खर्चः (१) गैरसरकारी व्यशक्तलाई िेपालनभत्र वा हवदेिमा भ्रमण 
गराउिे िेपाल सरकारबाट निणचय भएमा निजले पाउिे दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च र अन्य 
खर्च िेपाल सरकारको निणचयमा उल्लेख भएबमोशजम ििुेछ । 
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(२) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग िेपाल सरकारको निणचयको लानग पेि गदाच 
यस्ता व्यशक्तलाई दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च .......... ददि ुपिे भएमा कुि तिका कमचर्ारीले 
पाए सरि दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च ........ ददिे भने्न कुरा समेत स्पष्ट खोली पेि गिुच 
पिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम निणचय िभएमा दद्वतीय तिको पदानधकारी वा कमचर्ारीले 
पाए सरिको सहुवधा ददइिेछ । 

 

२१. भ्रमण अनभलेख राख्न ु पिेः भ्रमण खहटिे पदानधकारी वा कमचर्ारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपनछ 
सम्बशन्धत कायाचलयले अिसूुर्ी–६ बमोशजमको ढाुँर्ामा भ्रमण अनभलेख राख्न ुपिेछ र भ्रमणमा 
खटाउिे पदानधकारीले हवश्वसिीय आधार र प्रमाण स्थाहपत ििु े गरी आवश्यकता अिसुार 
आन्तररक नियन्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था समेत गिुच पिेछ ।  

 

२२. हविषे व्यवस्थाः भौगोनलक, प्राकृनतक वा िावापािी सम्बन्धी कदठिाईको दृहष्टले िेपालको कुिै 
इलाकामा बसी काम गिे पदानधकारी वा कमचर्ारीलाई िेपाल सरकारबाट समय समयमा भएको 
निणचयबाट ददई आएको वा ददइिे स्थािीय भत्ता, लगुा भत्ता, औषधी भत्ता वा यस्तै अरु भत्ताको 
व्यवस्थामा यस नियमावलीको कुिै पनि कुराले प्रनतकूल असर पारेको मानििे छैि । 

 

२३. कारबाई गररिःे (१) यस नियमावली बमोशजम पाउिे सहुवधा नलिे प्रयोजिको लानग भ्रमण गिे 
कुिै पदानधकारी वा कमचर्ारीले झटु्टा हववरण पेि गरी भकु्तािी नलएको ठिरेमा झटु्टा हववरण 
पेि गरी भकु्तािी नलएको रकमको दोब्बर रकम निज सरकारी सेवामा रिेको भए निजले पाउि े
तलबबाट कट्टा गरी नलइिेछ र निजलाई कारबािी समेत गररिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम कट्टा िगरेमा त्यस्तो कट्टा िगिे पदानधकारी वा कमचर्ारीको 
तलबबाट असलु उपर गिुच पिेछ र निजलाई हवभागीय कारबाई समेत गिच सहकिेछ । 

                                                           

    र्ौथो संिोधिद्वारा शझहकएको । 

    र्ौथो संिोधिद्वारा थप । 

    र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम त्यस्तो रकम असलु उपर ििु िसकेमा सो रकम 
सरकारी बाुँकी सरि असलु उपर गररिेछ । 

 

२४.  प्रर्नलत कािूि बमोशजम ििुःे यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि यस 
नियमावली बमोशजम भ्रमण खर्च पाउिे कुिै खास पदानधकारीको भ्रमण खर्चको सम्बन्धमा 
प्रर्नलत कािूिमा छुटै्ट व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो पदानधकारीले सोिी बमोशजमको भ्रमण खर्च 
पाउिेछ ।  

तर त्यसरी पाउिे भ्रमण खर्च यस नियमावली बमोशजम पाउिे भ्रमण खर्च भन्दा कम 
ििुे रिेछ भिे त्यस्तो पदानधकारीले यस नियमावली बमोशजमको भ्रमण खर्च दाबी गिच          

सक्िेछ । 

 

२५. खारेजीः (१) आनथचक प्रिासि सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को पररच्छेद–१६ खारेज गररएको 
छ । 

  (२)  उपनियम (१) बमोशजम खारेज गररएका व्यवस्था बमोशजम भए गरेका काम 
कारबािी यसै नियमावली बमोशजम भए गरेको मानििेछ । 
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अिसूुर्ी – १ 

(नियम ३ को उपनियम (४) सुँग सम्बशन्धत) 

िेपाल सरकार 

................................ कायाचलय 

भ्रमण आदेि 

 संख्याः– ............ 
 नमनतः– ............. 
१. भ्रमण गिे पदानधकारी वा कमचर्ारीको िामः– 

२. पदः– 

३. कायाचलयः– 

४. भ्रमण गिे स्थाि (हवदेि भए मलुकु र ििर खलुाउिे)ःः–  

५. भ्रमणको उदे्दश्यः– 

६. भ्रमण गिे अवनधः– ................... देशख .................... सम्म 

७. भ्रमण गिे साधिः– 

८. भ्रमणको निनमत्त माग गरेको पेश्की खर्चः– 

९. भ्रमण सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराः– 

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

            भ्रमण स्वीकृत गिे पदानधकारी 
         नमनतः– 

 

 

 

 

 

 

 

(आनथचक प्रिासि िाखाको प्रयोजिका लानग) 
भ्रमण खर्च 

 

बजेट िं. ................... बाट िगद÷रे्क िं. ................ रु. ..................... 
अिेरेपी ................................................................. ददइएको छ । 

 

 बशुझनलिेको सिी .........................  .................................. 
 िाम, थरः–     (आनथचक प्रिासि िाखा) 
 नमनतः–      नमनतः– 
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अिसूुर्ी –२ 

(नियम ७ को उपनियम (१) सुँग सम्बशन्धत) 

दैनिक भत्ता दर 

 

क्रम संख्या ति पाउि ेरकम (रुपैयाुँ) 

१. अनत हवशिष्ट ३,०००।– 

२. हवशिष्ट २,५००।– 

३. प्रथम ति २,०००।– 

४. दद्वतीय ति १,६००।– 

५. ततृीय ति १,२००।– 

६. र्ौथो ति १,०००।– 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                           

    र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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अिसूुर्ी –३ 

 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                           

    र्ौथो संिोधिद्वारा शझहकएको । 
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अिसूुर्ी –४ 

(नियम ७ को उपनियम (२) सुँग सम्बशन्धत) 

 

दैनिक भत्ताको बीस प्रनतित थप पाउि ेशजल्लािरू 

 

१. दार् ुचला  २. बझाङ  ३. बाजरुा   ४. अछाम 

५. जाजरकोट  ६. रुकुम  ७. रोल्पा   ८. िमु्ला 

९. मगु ु  १०. जमु्ला  ११. कानलकोट  १२. डोल्पा 

१३. मसु्ताङ  १४. मिाङ     १५. गोरखा (जगात उत्तर)   १६. धाददङ (िमु उत्तर) 

१७. भोजपरु  १८. खोटाङ  १९. ओखलढुङ्गा  २०. सोलखुमु्ब ु
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अिसूुर्ी –५ 

(नियम १४ को उपनियम (४) सुँग सम्बशन्धत) 

हवदेिमा भ्रमण गदाच पाउि ेदैनिक भत्ता दर 

 

क्रम संख्या ति रकम (अमेररकी डलर) 

१. अनत हवशिष्ट २५०।– 

२. हवशिष्ट २२५।– 

३. प्रथम ति १७५।– 

४. दद्वतीय ति १५०।– 

५. ततृीय ति १२५।– 

६. र्ौथो ति ९०।– 

 

रष्टव्यः–  

१. यूरोहपयि मलुकुिरु, अषे्ट्रनलया, न्यूशजल्याण्ड, अमेररका, क्यािाडा, कुवेत, कोररया, जापाि, िङ्गकङ्ग, 

रुस, कतार, जाशम्बया, यू.ए.ई., नसंगापूर, लेविाि, बिराइिको भ्रमणमा मानथ उशल्लखत दरमा ३३ 
प्रनतित थप रकम ददइिछे ।  

२. भारतको रे्न्नाई, िैदरावाद, बैंगलोर, ममु्बई, ददल्ली, कोलकाता र बङ्गलादेिको ढाका र र्टगाउुँ 
बािेक अन्य स्थािमा रात नबताउि ुपदाच मानथ उशल्लशखत दरको पर्ास प्रनतित रकम मात्र 
ददइिेछ । 

 

 

 

                                                           

  र्ौथो संिोधिद्वारा संिोनधत ।   
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अिसूुर्ी –६ 

(नियम २१ सुँग सम्बशन्धत) 

िेपाल सरकार 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... मन्त्रालय 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  कायाचलय 

भ्रमणमा खहटि ेपदानधकारी वा कमचर्ारीको भ्रमण अनभलेख खाता 

भ्रमण 
आदेि 
िम्बर 

भ्रमणमा 
खहटिेको 

भ्रमणमा 
खहटएको 
स्थाि 

खर्च 
लेशखिे 
बजेट 

उपिीषचक 
िम्बर 

भ्रमणमा 
खहटएको 
नमनत 

म्याद थप जम्मा 
ददि 

कैहफयत 

िाम पद देशख सम्म देशख सम्म 

           

 

 

रष्टव्यः–  

भ्रमण आदेिमा प्रत्येक आनथचक वषच िरुु भएपनछ ००१÷आ.व. देशख िरुु गरी आनथचक वषच समाप्त 
भएपनछ कायाचलय प्रमखुबाट प्रमाशणत गरी राख्न ुपिेछ । 

आनथचक प्रिासि िाखा प्रमखुको सिीः– 

िाम, थरः– 

नमनतः– 

कायाचलय प्रमखुको सिीः– 

िाम, थरः– 

नमनतः–  


