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प्रदेश भ्रभण खचच ननमभावरी, 2077 

 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत नभनत 

     २०७७।११।१३ 

 

प्रदेश आनथचक कामचववनध ऐन, २०74 को दपा 63 रे ददएको अनधकाय 
प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहामका ननमभहरु फनाएको छ। 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी ननमभहरुको नाभ "प्रदेश भ्रभण 
 खचच ननमभावरी, २०77" यहेको छ। 

(२) मो ननमभावरी प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन बएको 
नभनतफाट रागू हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथच नरागेभा मस 
 ननमभावरीभा,- 

(क) "आमोग" बन्नारे प्रदेश कानून फभोशजभ गदित प्रदेश 
रोक सेवा आमोग, प्रदेश नीनत तथा मोजना आमोग वा 
अन्म मस्तै आमोगहरु सम्झन ुऩछच।  

(ख) "ऩरयवाय" बन्नारे ऩदानधकायी वा कभचचायीको  
एकासगोरको ऩनत वा ऩत् नी य ननजभा आशित दईु 
जनासम्भ छोया वा छोयी सम्झन ु ऩछच य सो शब्दरे 
ऩदानधकायी वा कभचचायीको एकासगोरको फाव,ुआभा य 
भवहरा ऩदानधकायी वा कभचचायी बए सास,ु ससयुा 
सभेतराई जनाउॉनछे । 

(ग) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछच । 
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३. भ्रभण आदेश वा ननणचम नफना भ्रभण खचच गनच नहनु:े (१) भ्रभण 
 आदेश वा ननणचम नफना भ्रभण खचच गने गयी भ्रभण गनच वा काजभा 
 जान हुॉदैन। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ भ्रभण आदेश वा ननणचम गदाच 
देहामका ऩदानधकायी वा कभचचायीको भ्रभण वा काजको हकभा 
देहामका ऩदानधकायीफाट स्वीकृत गनुच ऩनेछ:- 

(क) प्रदेश सबाका उऩसबाभखु य सदस्म बए 
सबाभखु, 

(ख) याज्मभन्री, सहामक भन्री य भन्रीको हकभा 
भखु्मभन्री, 

(ग) प्रदेश रोकसेवा आमोगको सदस्म बए प्रदेश 
रोकसेवा आमोगको अध्मऺ, 

(घ) प्रदेश नीनत तथा मोजना आमोगको उऩाध्मऺ 
बए अध्मऺ, 

(ङ) प्रदेश सयकायको सशचव वा सो सयहको 
कभचचायी बए प्रदेश सयकायको प्रभखु सशचव, 

(च) आमोग, भन्रारम, ननदेशनारम वा 
ववबागस्तयका कभचचायी बए सम्फशन्धत 
आमोगको हकभा सो ननकामको सशचव, 
भन्रारमको हकभा प्रदेश सशचव, 
ननदेशनारमको हकभा ननदेशक वा ववबागको 
हकभा सम्फशन्धत ववबागीम प्रभखु, 
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(छ) प्रादेशशक कामाचरम प्रभखुको बए सम्फशन्धत 
भन्रारमको सशचव, 

(ज) शजल्राशस्थत कामाचरम प्रभखुको हकभा 
सम्फशन्धत ननकामको एक तह भानथको प्रभखु, 

(झ) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) य (छ) 
भा रेशखएदेशख फाहेक अन्म प्रादेशशक, 

शजल्रास्तय वा आमोजनास्तयका कभचचायी बए 
आफ्नो ऺेरनबर भ्रभण गदाच सम्फशन्धत 
प्रादेशशक, शजल्रा वा आमोजनास्तयको कामाचरम 
प्रभखु। 

(३) उऩननमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩनन भखु्मभन्री, प्रदेश सबाका सबाभखु, प्रदेश रोकसेवा 
आमोगको अध्मऺ, भखु्म न्मामानधवक्ता य प्रभखु सशचवको भ्रभण 
आदेश आपै स्वीकृत गनच सक्नेछ। 

(४) प्रादेशशक फोडच, सनभनत, सॊस्थान वा मस्तै प्रकायका 
अन्म ननकामका प्रभखुहरुको भ्रभण आदेश सम्फशन्धत ववबागीम 
भन्रीरे स्वीकृत गनेछ। 

(५) उऩननमभ (२), (३)  य (४) भा जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩनन वैदेशशक भ्रभणको हकभा नेऩार सयकायको 
ऩूवच स्वीकृनत नरन ुऩनेछ। 

(६) भ्रभण आदेश ददने ऩदानधकायीरे भ्रभण आदेश ददॉदा 
अनसूुची-१ फभोशजभको ढाॉचाभा ददन ुऩनेछ। 
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(७) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩनन भखु्मभन्री, भशन्रऩरयषद्का सदस्म, सॊवैधाननक ननकामका 
ऩदानधकायी वा सो सयहका अन्म ऩदानधकायी, प्रदेश सयकायका 
प्रभखु सशचव, भखु्म न्मामानधवक्ता, प्रदेश नीनत तथा मोजना 
आमोगका उऩाध्मऺ य सदस्म, प्रदेश सयकायका सशचव वा सो 
सयहका अनधकृत वा सो बन्दा भानथल्रो तहका ऩदानधकायी वा 
कभचचायीरे ववदेश भ्रभण गनुच ऩदाच प्रदेश सयकाय, भशन्रऩरयषद्को 
ननणचमानसुाय गनुच ऩनेछ । 

(८) वैदेशशक भ्रभणका रानग अनधकृत स्तय एघायौं तहको 
हकभा भशन्रऩरयषदफाट, नवौँ/दशौँ वा याजऩरावित दितीम िेणीको 
हकभा ववबागीम भन्रीफाट य आिौँ तह य सो बन्दा भनुनका 
कभचचायीको हकभा सम्फशन्धत भन्रारमको सशचव वा सो सयहको 
ऩदानधकायीको ननणचमानसुाय गनुच ऩनेछ । 

४. भ्रभण वकपामती हनु ु ऩने: (१) सयकायी खचचभा भ्रभण गने 
 ऩदानधकायी वा कभचचायीरे सम्बव बएसम्भ वकपामती य कभ 
 खशचचरो फाटो वा सवायी साधन प्रमोग गयी भ्रभण गनुच ऩनेछ। 

(२) भ्रभण गदाच अनधकृतस्तय कभचचायी वा सो बन्दा 
भानथल्रो दजाचको ऩदानधकायी वा कभचचायी बए हवाई मातामात 
सञ्चारन बएको िाउॉभा हवाई मातामात वा अन्म मातामात य 
हवाई मातामात सञ्चारन नबएको िाउॉभा भ्रभण गदाच सावचजननक 
मातामातका अन्म साधन प्रमोग गनुच ऩनेछ। अन्म कभचचायीरे 
भ्रभण गदाच सावचजननक मातामातका अन्म साधन प्रमोग गनुच ऩनेछ। 
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तय अन्म सावचजननक मातामातका साधन उऩरब्ध नबई 
हवाई मातामातका साधन भार सञ्चारन हनुे स्थानभा भ्रभण गदाच 
भ्रभण आदेश वा ननणचम गने अनधकायीरे कायण खरुाई अन्म 
कभचचायीरे ऩनन हवाई मातामात प्रमोग गने अनभुनत ददन सक्नेछ। 

५. भ्रभण खचच ऩाउन ेऩदानधकायी वा कभचचायीको वगीकयण: (१) मस 
 ननमभावरी फभोशजभ सवुवधा उऩरब्ध गयाउन े प्रमोजनको रानग 
 देहामका ऩदानधकायी वा कभचचायीराई देहाम फभोशजभ वगीकयण 
 गरयएको छ्- 

(क) याजऩरावित ववशशष्ट िेणी वा 
सो सयह वा सो बन्दा भानथल्रो 
ऩदभा फहार यहेका कभचचायी 
वा अन्म ऩदानधकायी              -ववशशष्ट तह 

(ख) याजऩरावित प्रथभ िेणीको  

प्रदेश सशचव वा अनधकृत  

स्तय एघायौँ तह वा सो  

सयहका कभचचायी               -प्रथभ तह 

(ग) याजऩरावित दितीम िेणी वा 
अनधकृत स्तय नवौँ/दशौं तह, 
याजऩरावित ततृीम िेणी वा 
अनधकृतस्तय सातौ/आिौं तह 

य अनधकृत स्तय छैटौँ तह वा 
सो सयहका कभचचायी        -दितीम तह 

(घ) सहामक स्तय चौथो य ऩाॉचौ तह 
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वा सो सयहका कभचचायी         -ततृीम तह 

(ङ) सवायी चारक तथा तह ववहीन 

कभचचायी                   -चौथो तह 

(२) उऩननमभ (१) भा रेशखएदेशख फाहेकका अन्म कुनै 
ऩदानधकायी वा व्मशक्तराई भ्रभण गने आदेश ददन ु ऩदाच त्मस्तो 
आदेश ददने अनधकायीरे त्मस्तो ऩदानधकायी वा व्मशक्तको तह 
खरुाई आदेश ददन ुऩनेछ। 

६. भ्रभण खचच ऩाउन:े (१) सयकायी  काभको  नसरनसराभा 
 भरुकुनबर भ्रभण गनुच ऩदाच भ्रभणको रानग मातामातको वटकट 
 खरयद गनुच ऩने बएभा वटकट खरयद गदाच रागेको  यकभ बकु्तानी 
 ददइनेछ।िेणी तोवकएका भ्रभण साधनफाट भ्रभण गनुच ऩदाच हवाई 
 मातामात फाहेकको अन्म साधनफाट भ्रभण गयेको बए प्रथभ तह 
 वा सो बन्दा भानथका ऩदानधकायी वा कभचचायीराई प्रथभ िेणीको 
 य अन्म कभचचायी वा व्मशक्तराई दितीम िेणीको भ्रभण खचच 
 ददइनेछ। 

(२) कुनै ऩदानधकायीरे कुनै भ्रभण साधनको वटकट 
खरयद गरयसकेऩनछ भ्रभण यद्द बएभा वा भ्रभण नभनत सानुच ऩने 
बएभा वा भ्रभण आदेश गने अनधकायीको आदेशफाट मस्तो वटकट 
वपताच गनुच ऩने बएभा ननजरे त्मसयी वटकट वपताच गये फाऩत राग्न े
यकभ सम्फशन्धत कामाचरमफाट शोधबनाच ऩाउनेछ। 

(३) वटकट वपताच गनुच ऩने बएभा वा हवाई उडानको 
नभनत तम बएकोभा सो ऩरयवतचन बई सो ददन उडान नबएभा 
सम्फशन्धत ननकामफाट प्रभाशणत गयाई त्मस्तो ऩदानधकायी वा 
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कभचचायीरे ट् माक्सी, रयक्सा, फस बाडाको यकभ सम्फशन्धत 
कामाचरमफाट बकु्तानी नरन ऩाउनेछ। 

७. दैननक बत्ता खचच ऩाउन:े (१) सयकायी काभको नसरनसराभा 
 भरुकुनबर आफ्नो कामाचरम बन्दा फावहय भ्रभणभा वा काजभा 
 खवटएका ऩदानधकायी वा कभचचायीरे अनसूुची-२ फभोशजभको दयभा 
 दैननक बत्ता ऩाउनेछ । 

(२) भ्रभण वा काजभा खवटएको ऩदानधकायी वा 
कभचचायीरे अनसूुची-३ भा उल्रेख बए फभोशजभको कुनै शजल्राभा 
भ्रभण गदाच उऩननमभ (१) फभोशजभ ऩाउने दैननक बत्ताको यकभभा 
थऩ दश प्रनतशत यकभ ऩाउनेछ। 

(३) फस वा अन्म सावचजननक मातामातको सवुवधा प्राप्त 
हनुे िाउॉभा एकै ददनभा गई पकच ने गयी सयकायी काभभा काज 
खटी जाने ऩदानधकायी वा कभचचायीरे मस ननमभावरी फभोशजभ 
भ्रभण खचच य दैननक बत्ताको ऩच्चीस प्रनतशत खाजा खचच फाऩत 
ऩाउनेछ। 

(४) सरुवा वा फढुवा बई हाशजय हनु खवटएको 
कामाचरमभा ऩगेुको ददनको य काजफाट कामाचरम पकेको ददनको 
उऩननमभ (१) फभोशजभ ऩाउने दैननक बत्ताको ऩच्चीस प्रनतशत 
यकभ बकु्तानी ऩाउनछे। 

(५) बायी फोक्ने काभभा ननमकु्त बएका कभचचायी, 
हरुाकी, हल्काया, चेनभेन, सबेमय जस्ता कभचचायी तथा वपल्ड बत्ता 
ऩाउने कभचचायीरे आपू कामचयत ऺेरनबर भ्रभणभा यहॉदा मस 
ननमभावरी फभोशजभ दैननक बत्ता ऩाउने छैन। 
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(६) काजभा खवटएको ऩदानधकायी वा कभचचायीरे 
अनसूुची-२ फभोशजभको दैननक बत्ता फाटोको म्माद फाहेक फढीभा 
चौध ददनसम्भको ऩाउनेछ। 

(७) ऩदानधकायी वा कभचचायीराई सात ददनबन्दा फढी 
अवनधको रानग काज खटाउन ु ऩने बएभा भ्रभण आदेश गने 
ऩदानधकायीरे कायण खोरी ऩदानधकायी वा कभचचायीराई काजभा 
खटाउन सक्नछे।  

तय ववबाग वा कामाचरमको कभचचायीराई सात ददनबन्दा 
फढी अवनधको रानग काजभा खटाउॉदा एक तह भानथको 
ऩदानधकायीको स्वीकृनत नरन ुऩनेछ। 

(८) उऩननमभ (७) फभोशजभ काजभा खवटएको 
ऩदानधकायी वा कभचचायीरे उऩननमभ (६) भा उशल्रशखत 
अवनधबन्दा फढी अवनधको रानग अनसूुची-२ फभोशजभको दैननक 
बत्ताको ऩचास प्रनतशत यकभ भार ऩाउनछे। 

(९) रेखा ऩयीऺण डोय, अनसुन्धानभूरक कामच, 
स्थानीमस्तयभा कामाचरम नबएका प्रादेशशक कामाचरमफाट 
स्थानीमस्तयभा सञ्चारन गरयने कामचक्रभ, स्थरगत तानरभ सञ्चारन, 

तथ्माि सॊकरन कामच वा आवास सवुवधा उऩरब्ध नगयाइएको 
तानरभ कामचक्रभभा सहबागी हनुे कभचचायीराई राग्ने ददनको 
गणना गयी काज खटाउन सवकनछे । त्मस्तो अवस्थाभा काज 
खवटएको ऩूया अवनधको अनसूुची-२ फभोशजभको दैननक बत्ता ददन 
फाधा ऩने छैन। 
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(१०) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩनन कािभाडौं उऩत्मका वा कुनै शजल्राको सदयभकुाभ ऺेरभा 
यात नफताउन ु ऩने गयी खवटएको स्थानदेशख ऩन्र वकरोनभटयनबर 
आफ्नो य आफ्नो ऩरयवायको नाभभा स्थामी घयफास बएका 
ऩदानधकायी एवॊ कभचचायीरे त्मस्तो ऺेरभा भ्रभण वा काजभा यहॉदा 
दैननक बत्ता ऩाउने छैन। 

तय सो ऺेरफाट फावहय ऩैदर वा सावचजननक मातामात 
चल्ने िाउॉभा भ्रभण वा काजभा खटाउॉदा मस ननमभावरी फभोशजभ 
भ्रभण खचच, दैननक बत्ता ददन फाधा ऩने छैन। 

(11) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩनन आपू खशुी ननवेदन ददई काजभा खवटएको कभचचायीरे मस 
ननमभ फभोशजभको सवुवधा ऩाउने छैन।मसयी काजभा खवटएको 
व्महोया भ्रभण आदेशभा खरुाउन ुऩनेछ। 

(१२) सयकायी काभको नसरनसराभा भ्रभणभा यही दैननक 
भ्रभण बत्ता उऩबोग गने ऩदानधकायी वा कभचचायीरे दैननक बत्ता 
उऩबोग गयेको अवनधबय वपल्ड बत्ता, फैिक बत्ता, तारीभ बत्ता, 
स्थानीम बत्ता वा अन्म कुनै वकनसभको बत्ता ऩाउने छैन। 

तय प्रचनरत कानून फभोशजभ अन्म छुटै्ट बत्ता ऩाउन े
व्मवस्था बएकोभा मस ननमभ फभोशजभको बत्ता ऩाउने छैन। 

८. भ्रभणभा खवटएको ऩदानधकायी वा कभचचायीरे नफदा नरएभा दैननक 
 बत्ता तथा भ्रभण खचच नऩाउन:े कुनै ऩदानधकायी वा कभचचायीरे 
 भ्रभण वा काजभा यहेको अवनधभा नफदा फसेभा त्मसयी नफदाभा 
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 फस्दाको अवनधभा ननजरे मस ननमभावरी फभोशजभ ऩाउने दैननक 
 बत्ता, भ्रभण खचच ऩाउन ेछैन। 

९. सरुवा फढुवा वा नमाॉ ननमशुक्त बई जाॉदा दैननक बत्ता तथा भ्रभण 
 खचच ऩाउन:े कुनै ऩदानधकायी वा कभचचायी सरुवा, फढुवा वा कामभ 
 भकुामभ भकुयय बई एक शजल्राफाट अको शजल्राभा जाॉदा य नमाॉ 
 ननमशुक्त बएकोभा ननमशुक्त फझेुको िाउॉफाट ननमशुक्त बएको ऩदभा 
 फहार गनच जाॉदा राग्ने अवनधको मस ननमभावरी फभोशजभ दैननक 
 बत्ता य भ्रभण खचच ऩाउनछे। 

१०. दैननक बत्ता तथा भ्रभण खचच बकु्तानी ववनध: (१) एक शजल्राफाट 
 अको शजल्रा वा सोही शजल्राको एक कामाचरमफाट फीस 
 वकरोनभटय बन्दा फढी दूयी बएको अको कामाचरमभा सरुवा, फढुवा 
 वा कामभ भकुामभ भकुयय बई जाने ऩदानधकायी वा कभचचायीरे 
 ऩाउने दैननक बत्ता तथा भ्रभण खचच फाऩतको यकभको पाॉटवायी 
 भहारेखा ऩयीऺकको कामाचरमफाट ननधाचरयत ढाॉचाभा ननज फहार 
 यहेको कामाचरमभा ऩेश गनुच ऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ प्राप्त पाॉटवायी उऩय 
कामाचरमरे जाॉचफझु गयी मस ननमभावरी फभोशजभ ऩाउन ु ऩने 
यकभ बकु्तानी ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ बकु्तानी दददाॉ देहामका 
कुयाभा देहाम फभोशजभ गनुच ऩनेछ्- 

(क) दितीम तह वा सो बन्दा भानथका ऩदानधकायी 
वा कभचचायीराई सम्बव बएसम्भ छोटो य 
नभतव्ममी हवाई भागचफाट भ्रभण गदाच राग्न े
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हवाई बाडा, फस बाडा वा येर बाडा य मस 
ननमभावरी फभोशजभ ऩाउन े दैननक बत्ता य 
पुटकय खचच फाऩत एकभषु्ट दईु हजाय रूऩैमाॉ 
ददन ुऩनेछ । 

(ख) ततृीम वा चतथुच तहका कभचचायीराई 
हवाईभागचफाट भ्रभण गदाच कभ खशचचरो हनु े
बएभा राग्ने हवाई बाडा वा फस बाडा य 
मस ननमभावरी फभोशजभ ऩाउने दैननक बत्ता 
य पुटकय खचच फाऩत एकभषु्ट दईु हजाय 
रूऩैमाॉ ददन ुऩनेछ । 

(ग)  सरुवा, फढुवा वा कामभ भकुाम भकुयय बई 
जाॉदा मातामात सवुवधा नबएको स्थानभा 
ऩैदर भ्रभण गनुच ऩदाच कम्तीभा फीस 
वकरोनभटय प्रनत ददनका दयरे दैननक बत्ताको 
गणना गनुच ऩनेछ। 

(घ)  सरुवा,फढुवा वा कामभ भकुामभ भकुयय बई 
खवटएको कामाचरमभा हाशजय हनु जान 
ऩदानधकायी वा कभचचायीराई ऩरयवाय रैजान े
प्रमोजनका रानग ननजरे खण्ड (क) वा (ख) 
फभोशजभ ऩाउने फयाफयको यकभ ऩरयवायका 
प्रत्मेक सदस्मराई जनही रूऩभा ददन ुऩनेछ। 

   तय पुटकयखचच यकभ ददइने छैन। 
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(४) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩनन मस प्रदेशको कुनै एक नगयऩानरका वा गाॉउऩानरकाभा 
यहेको कामाचरमफाट मस प्रदेशनबरको सोही वा अको शजल्राको 
नगयऩानरका वा गाॉउऩानरकाभा यहेको कामाचरमभा सरुवा, फढुवा 
वा कामभ भकुामभ भकुयय बई जाॉदा वा काज खवटई जाॉदा 
काजभा खवटएका ऩदानधकायी वा कभचचायीरे वा सभूहगत रूऩभा 
व्मायेकभा फस्न ु ऩने कभचचायीरे मस ननमभ फभोशजभका सवुवधा 
ऩाउने छैन । 

तय एक नगयऩानरका वा गाॉउऩानरकाफाट फीस 
वकरोनभटय बन्दा टाढा यहेको कामाचरमभा सरुवा, फढुवा वा कामभ 
भकुामभ भकुयय बई जाॉदा त्मस्तो सवुवधा ऩाउन सक्नेछ। 

(५) कुनै ऩदानधकायी वा कभचचायी जनुसकैु कायणफाट 
सयकायी सेवाफाट अरग बई घय पकच न ुऩयेभा ननज जनु िेणी वा 
तहफाट सेवा अरग बएको हो सोही िेणी वा तह अनसुाय मस 
ननमभ फभोशजभ दैननक बत्ता तथा भ्रभण खचच ननज य ननजको 
ऩरयवायराई फहार टुटेको कामाचरमफाट ददइन ेछ। 

तय ऩनछल्रो ऩाॉच वषचदेशख अटुट रूऩभा सेवाभा फहार 
यहेकोभा फाहेक अस्थामी कभचचायीराई मो सवुवधा ददइन ेछैन । 

(६) कुनै ऩदानधकायी वा कभचचायीको आपू खवटएको 
शजल्राभा भतृ्म ु बएभा ननजको ऩरयवायराई घय पकच दा मस 
ननमभावरी फभोशजभ ऩाउने दैननक बत्ता तथा भ्रभण खचच 
ऩदानधकायी वा कभचचायी खवटएको कामाचरमफाट ददइनेछ । 
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(७) ननमभ ४ को उऩननमभ (२) भा जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩनन हवाई मातामातफाट मारा गदाच कभ खशचचरो 
हनुे बएभा अनधकाय प्राप्त अनधकायीरे जनुसकैु तहको ऩदानधकायी 
वा कभचचायीराई ऩनन हवाई मातामातको साधन प्रमोग गने आदेश 
ददन सक्नछे । मसयी आदेश ददॉदा कुन स्थानफाट कुन स्थानसम्भ 
हवाई मातामातको साधन प्रमोग गने हो स्ऩष्ट रुऩभा तोवकददन ु
ऩनेछ। 

११. फीभा खचच: (१) कुनै ऩदानधकायी वा कभचचायीरे सयकायी काभको 
 नसरनसराभा भरुकुनबर वा फावहय भ्रभण गदाच भ्रभण वा काज 
 अवनध बय दश राख रुऩैमाॉको फीभा गयाउनका रानग राग्ने फीर 
 फभोशजभको वप्रनभमभ खचच ऩाउनेछ। 

(२) सयकायी काभको नसरनसराभा कुनै ववदेशी भरुकुको 
भ्रभण गनुच ऩदाच स्वास्थ्म फीभा गनुच ऩने यहेछ बने भ्रभण 
अवनधबयका रानग स्वास्थ्म फीभा गदाच रागेको फीर फभोशजभको 
वप्रनभमभ खचच ऩाउनेछ। 

१२. कामभ भकुामभ भकुयय बई जाॉदा कामभ भकुामभ भकुयय बएको 
 ऩदको ऩाउन े दैननक बत्ता तथा भ्रभण खचच: कुनै एक शजल्राभा 
 यहेको कामाचरमफाट अको शजल्राभा यहेको कुनै कामाचरमभा 
 कामभ भकुामभ भकुयय बई जाने ऩदानधकायी वा कभचचायीरे जनु 
 ऩदको कामभ भकुामभ भकुयय बई गएको छ सोही ऩदको दैननक 
 बत्ता तथा भ्रभण खचच ऩाउनछे य कामभ भकुामभ भकुयय बएको 
 शजल्राभा कामभ भकुाम भकुयय सभाप्त बई पकच न ुऩयेभा कामभ 
 भकुामभ भकुयय बई जाॉदा जनु ऩदको दैननक बत्ता तथा भ्रभण 
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 खचच ऩाएको नथमो सोही फभोशजभ पकच दाॉ ऩनन ननज य ननजको 
 ऩरयवायरे ऩाउनेछ । 

१३. भ्रभणभा जान े ऩदानधकायी वा कभचचायी नफयाभी ऩयेभा: (१) कुनै 
 ऩदानधकायी वा कभचचायी सयकायी काभको नसरनसराभा ऩैदर 
 भ्रभण गदाच फाटोभा अशक्त नफयाभी बएभा नशजकको प्रहयी 
 कामाचरमभा खफय गनुच ऩनेछ। सरुवा, फढुवा वा कामभ भकुामभ 
 भकुयय बई एक कामाचरमफाट अको कामाचरमभा जाने नसरनसराभा 
 ऩैदर भ्रभण गदाच ऩरयवाय साथ नरई जाॉदा ऩरयवायको कुनै सदस्म 
 फाटोभा अशक्त नफयाभी बएभा ऩनन सोही फभोशजभ गनुच ऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ जानकायी प्राप्त बएऩनछ 
नशजकको प्रहयी कामाचरमरे त्मसयी नफयाभी बएको ऩदानधकायी वा 
कभचचायी वा ननजको ऩरयवायको सदस्मराई नशजकको अस्ऩतार वा 
स्वास्थ्म चौकीसम्भ ऩरु् माइददन ुऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ ऩमुाचउॉदा राग्ने खचच प्रहयी 
चौकी बए शजल्रा प्रहयी कामाचरम भापच त य शजल्रा प्रहयी 
कामाचरम बए आफ्नै कामाचरमफाट खचच रेखी सम्फशन्धत प्रदेश 
रेखा ननमन्रक इकाई कामाचरमभा शोधबनाच भाग गनुच ऩनेछ । 

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभ ननकासा भाग बएको यकभ 
सम्फशन्धत प्रदेश रेखा ननमन्रक इकाई कामाचरमभा ववननमोशजत 
फजेट यकभफाट तत्कार ननकासा ददई सोको शोधबनाच आनथचक 
भानभरा तथा मोजना भन्रारमभा भाग गनुच ऩनेछ ।  

(५) मस ननमभावरी फभोशजभ सयकायी काभको 
नसरनसराभा भ्रभण गदाच कुनै ऩदानधकायी वा कभचचायीको भतृ्म ुहनु 
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गएभा भतृक ऩदानधकायी वा कभचचायीको शव दाह सॊस्कायको 
रानग ननजको ऩरयवायरे भाग गयेको स्थानसम्भ ऩरु् माई ददन े
व्मवस्था गनुच ऩनेछ । मसयी भतृ ऩदानधकायी वा कभचचायीको शव 
ऩमुाचउने व्मवस्था गदाच सो शवका साथभा यहेका भतृ ऩदानधकायी 
वा कभचचायीको ऩरयवायराई सभेत सो िाउॉसम्भ ऩरु् माईददन े
व्मवस्था गनुच ऩनेछ ।  

(६) उऩननमभ (५) फभोशजभ शव ल्माउॉदा राग्ने खचच 
ववदेशभा बए भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामाचरम भापच त 
प्रधानभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामाचरमभा सभन्वम गयी ननणचम 
बई आएको फभोशजभ य नेऩारनबर बए सम्फशन्धत शजल्राको 
शजल्रा प्रहयी कामाचरमरे उऩननमभ (3) य (4) फभोशजभ खचच गने 
य ननकासा प्राप्त गने व्मवस्था नभराउन ुऩनेछ।  

१४. ववदेश भ्रभण खचच य दैननक बत्ता सम्फन्धी व्मवस्था: (१) कुनै 
 ऩदानधकायी वा कभचचायीराई सयकायी काभको नसरनसराभा 
 ववदेशभा भ्रभणभा ऩिाउॉदा सो भ्रभणको खचच व्महोने स्रोत य प्रदेश 
 सयकायको स्रोतफाट ववदेशभा भ्रभणभा ऩिाइन ेबएभा ननजरे मस 
 ननमभावरी फभोशजभ ऩाउन े दैननक बत्ता, भ्रभण खचच, ऩकेट खचच 
 तथा बैऩयी आउने खचच जस्ता कुन कुन सवुवधा ऩाउने हो सो 
 खरुाई भ्रभण खटाउन ुअशघ ननणचम गनुच ऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ ननणचम नबई आपू खशुी 
भ्रभणभा गएकोभा वा ऩिाएकोभा भ्रभणफाट पकेऩनछ गयेको दाफी 
फभोशजभ त्मस्ता खचचहरु ददइने छैन । 
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(३) कुनै ऩदानधकायी वा कभचचायीरे सयकायी काभको 
नसरनसराभा ववदेशभा मारा गनुच ऩदाच ववशशष्ट तहका ऩदानधकायीरे 
ववजनसे क्रास य सो फाहेकका अन्म ऩदानधकायी वा कभचचायी बए 
इकोनोभी क्रासको हवाई वटकटको भ्रभण खचच ऩाउनछे ।  

(४) कुनै ऩदानधकायी एवॊ कभचचायीराई अन्तयाचविम 
सम्भेरन, सेनभनाय, सभायोह, ननभन्रणा, फैिक, तानरभ, अध्ममन भ्रभण 
य अन्म कुनै सयकायी काभको नसरनसराभा ववदेश जाॉदा अनसूुची-
४ भा व्मवस्था बए फभोशजभको दयरे दैननक बत्ता ददइनछे ।  

(५) उऩननमभ (४) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩनन अन्तयाचविम सम्भेरन, सेनभनाय, सभायोह ननभन्रणा वा 
फैिकभा बाग नरन गएको ऩदानधकायी वा कभचचायीरे होटरको 
अरग्गै फीर ऩेश गयेभा होटरको फीर फभोशजभ ववशशष्ट तहका 
ऩदानधकायी बए तीन सम ऩचास अभेरयकी डरयसम्भ, प्रथभ तहको 
बए दईु सम ऩचास डरयसम्भ य दितीम तहको बए एक सम 
ऩचास डरयसम्भ तथा अनसूुची -४ भा उशल्रशखत दैननक बत्ताको 
तीस प्रनतशत यकभ खाना खचच य ऩकेट खचच फाऩत ऩाउनेछ। 

(६) उऩननमभ (४) फभोशजभ ववदेश जान ेऩदानधकायी वा 
कभचचायीरे मस ननमभावरी फभोशजभ दैननक भ्रभण बत्ता ऩाउनेभा 
हवाईमारा अवनधको दैननक बत्ता ऩाउने छैन । 

तय आि घण्टा बन्दा फढी ट्राशन्जटभा फस्न ुऩयेभा त्मस्तो 
अवनधको रानग ट्राशन्जटभा फसेको भरुकुभा जाॉदा ऩाउने अनसूुची-
४ फभोशजभको एक ददनको दैननक बत्ता ऩाउनेछ । 
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(७) उऩननमभ (४) फभोशजभको अन्तयाचविम सम्भेरन, 
सेनभनाय, सभायोह, ननभन्रणा, तानरभ, वाताच वा फैिकभा जान े
ऩदानधकायी वा कभचचायीराई आमोजकको तपच फाट फस्नको भार 
प्रफन्ध बएकोभा त्मस्तो ऩदानधकायी वा कभचचायीरे खाना य ऩकेट 
खचच फाऩत दैननक भ्रभण बत्ताको तीस प्रनतशत य खान फस्न भार 
प्रफन्ध बई ऩकेट खचच उऩरब्ध नगयाएकोभा दैननक ऩच्चीस 
अभेरयकी डरय ऩाउन े छ । त्मसयी खाना खचच वा ऩकेट खचच 
उऩरब्ध गयाउॉदा आमोजक सॊस्थाको तपच फाट त्मस्तो खचच 
उऩरब्ध नगयाएको प्रभाशणत कागजात ऩेश गयेको अवस्थाभा भार 
बकु्तानी ददइनेछ। 

(८) कुनै नभरयाि वा अन्तयाचविम सॊस्थाफाट खान फस्नको 
रानग यकभ नै ददने बएकोभा उऩननमभ (७) फभोशजभको ऩकेट 
खचच ददइन ेछैन । 

(९) कुनै ऩदानधकायी वा कभचचायी काफफुावहयको 
ऩरयशस्थनतरे गदाच ननधाचरयत सभमभा तोवकएको गन्तव्म वा 
ट्राशन्जटफाट वपताच हनु नसकेभा पकेऩनछ उशचत कायण य प्रभाण 
सवहत ननवेदन ददएभा भ्रभणको आदेश गने ऩदानधकायीको ननणचम 
फभोशजभ दैननक तथा भ्रभण खचच ददन सवकनेछ । 

(१०) उऩननमभ (४) फभोशजभ ववदेशभा जाॉदा वा आउॉदा 
फाटोभा ऩने कुनै भरुकुभा यात नफताउन ुऩदाच वा आि घण्टा बन्दा 
फढी ट्राशन्जटभा फस्न ु ऩने अवस्थाभा हवाई वटकट उऩरब्ध 
गयाउने सॊस्थारे खाने फस्ने प्रफन्ध नगयेकोभा त्मसयी यात 
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नफताएको वा ट्राशन्जटभा फसेको अवनधको रानग अनसूुची-४ 
फभोशजभको दैननक बत्ता ऩाउनेछ । 

(११) अन्तयाचविम सम्भेरन, सेनभनाय आददभा जाॉदा 
सम्भेरन शरुु हनु े अशघल्रो ददनदेशख सभाप्त बएको बोनर 
ऩल्टसम्भराई जनत ददन राग्छ त्मसबन्दा फढी आपूखशुी त्मस्तो 
भरुकु वा अन्म ववदेशी भरुकुभा भकुाभ गयेकोभा दैननक बत्ता 
ददइने छैन । 

(१२) सयकायी खचचभा ववदेश भ्रभण गदाच फाटोको हवाई 
माराभा यात नफताएको अवनधबय अनसूुची-४ फभोशजभको ऩाउन े
दैननक बत्ता दयको ऩचास प्रनतशत यकभ भार ददइनछे । 

(१३) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩनन भखु्मभन्री य भन्रीरे कुनै सभायोह, सम्भेरन वा औऩचारयक 
कामचक्रभभा ववदेश भ्रभण गनुच ऩदाच उऩननमभ (५) फभोशजभको 
होटर खचचका सम्फन्धभा प्रदेश सयकाय, भशन्रऩरयषद्रे छुटै्ट दय 
ननधाचयण गनच सक्नेछ य मसयी ननधाचयण बएकोभा सोही फभोशजभको 
दयभा होटर खचच ददइनेछ । 

(१४) मस ननमभावरीभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशखएको 
बए ताऩनन जनवादी गणतन्र चीनको स्वशानसत ऺेर नतब्फत वा 
बायतको फाटो बई नेऩारको एक बबूागफाट अको बागभा जान ु
ऩदाच नेऩारभा ऩाए सयहकै दैननक तथा भ्रभण खचच भार ऩाउनेछ। 

१५. भ्रभण सम्फन्धी फीर बऩाचइहरु: (१) भ्रभणभा खवटने ऩदानधकायी 
 वा कभचचायीरे भ्रभण सभाप्त बएऩनछ ननमभानसुाय ऩाउने दैननक 
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 बत्ता तथा भ्रभण खचचको फीर बयी भ्रभण प्रनतवेदन साथ आवश्मक 
 फीर बऩाचइ सम्फशन्धत कामाचरमभा ऩेश गनुच ऩनेछ ।  

तय उडान फीभाको हकभा सो फीभाको नम्फय भार ऩेश 
गये हनु्छ । 

(२) हवाई मातामातको सवुवधा नरने ऩदानधकायी वा 
कभचचायीरे हवाई वटकट ऩेश गयेभा भार सो फाऩतको यकभ 
बकु्तानी ददइनेछ । तत्कार भ्रभण ऩेश्की नरॉदाको फखत हवाई 
वटकट ऩेश गनच नसक्न े ऩदानधकायी वा कभचचायीरे हवाई 
मातामातको सवुवधा नरएभा आपू हाशजय हनुे कामाचरमभा हवाई 
वटकट ऩेश गयी सो फाऩतको यकभ बकु्तानी भाग गनच सक्नेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ बकु्तानी भाग गदाच साववक 
कामाचरमफाट नरएको दैननक बत्ता तथा भ्रभण खचचको फीरको 
प्रभाशणत कागज सॊरग्न गनुच ऩनेछ । 

(४) हवाई मातामातको वटकट प्राप्त बएभा साववकको 
भ्रभण साधनफाट भ्रभण गदाच बकु्तानी बएको यकभ य हवाई 
मातामात प्रमोगफाट हनु आउने यकभ मवकन गयी नऩगु हनुे यकभ 
भार सात ददननबर कामाचरमरे सम्फशन्धत कभचचायीराई बकु्तानी 
ददन ुऩनेछ । 

(५) मस ननमभ फभोशजभ भाग बएको यकभ बकु्तानी ददन 
फजेट यकभ नबएभा आगाभी आनथचक वषचको रानग दावमत्व सायी 
ऩवहरो प्राथनभकताका साथ बकु्तानी ददन ुऩनेछ । 

१६. दूयीको वववयण याख्न ु ऩने: (१) प्रदेशका शजल्रानबरको िाउॉ 
 िाउॉको दूयीको वववयण सम्फशन्धत शजल्रा सभन्वम अनधकायीरे 
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 तमाय गयी याख्न ु ऩनेछ य शजल्रानबरका सफै कामाचरमराई 
 उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(२) एक शजल्राको सदयभकुाभदेशख अको शजल्राको 
सदयभकुाभ फीचको दूयी आन्तरयक भानभरा तथा कानून 
भन्रारमरे तमाय गयी सम्फशन्धत शजल्रा सभन्वम सनभनतको 
कामाचरमभा य अन्म भन्रारमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (१) य (२) फभोशजभ उऩरब्ध गयाएको 
वववयणको आधायभा सम्फशन्धत कामाचरमरे वकरोभीटय को वहसाफ 
गनुच ऩनेछ।  

१७. अन्म व्मशक्तराई ददइन ेभ्रभण खचच: (१) गैय सयकायी व्मशक्तराई 
 प्रदेशनबर वा ववदेशभा भ्रभण गयाउने प्रदेश सयकायफाट ननणचम 
 बएभा ननजरे ऩाउने दैननक बत्ता तथा भ्रभण खचच य अन्म खचच 
 प्रदेश सयकायको ननणचमभा उल्रेख बए फभोशजभ हनुछे ।  

(२) उऩननमभ (१) को प्रमोजनको रानग प्रदेश 
सयकायको ननणचमको रानग ऩेश गदाच मस्ता व्मशक्तराई दैननक बत्ता 
तथा भ्रभण खचच ददन ुऩने बएभा कुन तहका कभचचायीरे ऩाए सयह 
दैननक बत्ता तथा भ्रभण खचच ददने बने्न कुया सभेत स्ऩष्ट खोरी ऩेश 
गनुच ऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (१) फभोशजभ ननणचम नबएभा दितीम 
तहको ऩदानधकायी वा कभचचायीरे ऩाए सयहको सवुवधा ददइनेछ । 

१८. भ्रभण अनबरेख याख्न ु ऩने: भ्रभणभा खवटने ऩदानधकायी वा 
 कभचचायीरे भ्रभण प्रायम्ब गयेऩनछ सम्फशन्धत कामाचरमरे अनसूुची-
 ५ फभोशजभको ढाॉचाभा भ्रभण अनबरेख याख्न ु ऩनेछ य भ्रभणभा 
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 खटाउन े ऩदानधकायीरे ववश्वसनीम आधाय य प्रभाण स्थावऩत हनु े
 गयी आवश्मकता अनसुाय आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको थऩ 
 व्मवस्था सभेत गनुच ऩनेछ । 

१९. ववशषे व्मवस्था: बौगोनरक, प्राकृनतक वा हावाऩानी सम्फन्धी 
 कदिनाईको दृवष्टरे नेऩारको कुनै इराकाभा फसी काभ गने 
 ऩदानधकायी वा कभचचायीराई प्रदेश सयकायफाट सभम सभमभा 
 बएको ननणचमफाट ददई आएको वा ददइने स्थानीम बत्ता, रगुा बत्ता, 
 औषनध बत्ता वा मस्तै अरु बत्ताको व्मवस्थाभा मस ननमभावरीको 
 कुनै ऩनन कुयारे प्रनतकूर असय ऩायेको भाननन ेछैन । 

२०. कायफाही गरयन:े  (१) मस ननमभावरी फभोशजभ ऩाउने सवुवधा 
 नरने प्रमोजनको रानग भ्रभण गने कुनै ऩदानधकायी वा कभचचायीरे 
 झटु्टा वववयण ऩेश गयी बकु्तानी नरएको िहयेभा झटु्टा वववयण ऩेश 
 गयी बकु्तानी नरएको यकभको दोब्फय यकभ ननज सयकायी सेवाभा 
 यहेको बए ननजरे ऩाउने तरफफाट कट्टा गयी नरइनेछ य ननजराई 
 ववबागीम कायफाही सभेत गरयनेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ कट्टा नगयेभा त्मस्तो कट्टा 
नगने ऩदानधकायी वा कभचचायीको तरफफाट असरु उऩय गनुच ऩनेछ 
य ननजराई ववबागीम कायफाही सभेत गनच सवकनेछ । 

(३) उऩननमभ (१) वा (२) फभोशजभ त्मस्तो यकभ 
असरु उऩय हनु नसकेभा सो यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु 
उऩय गरयनेछ। 

२१. प्रचनरत कानून फभोशजभ हनु:े मस ननमभावरीभा जनुसकैु कुया 
 रेशखएको बए ताऩनन कुनै खास ऩदानधकायीको भ्रभण खचचको 
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 सम्फन्धभा प्रचनरत प्रदेश कानूनभा छुटै्ट व्मवस्था बएकोभा त्मस्तो 
 ऩदानधकायीरे सोही फभोशजभको भ्रभण खचच ऩाउनेछ। 
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अनसूुची- 1 

(ननमभ ३ को उऩननमभ (६) सॉग सम्फशन्धत) 
................भन्रारम/ववबाग/कामाचरम 

कामाचरम कोड नॊ. 
अन्तयदेशीम/अन्तयाचविम भ्रभण आदेश 

 

 

कभचचायी सॊकेत नॊ. 
भ्रभण गने ऩदानधकायी वा कभचचायीको नाभ् 
ऩद् 
कामाचरम् 
भ्रभण गने स्थान (नफदेश बए भरुकु य शहय खरुाउने) 
भ्रभणको उदेश्म् 
भ्रभणगने अवनध्                   ....................देशख...............सम्भ 

 

भ्रभण गने साधन्               कामाचरमको     सावचजननक   बाडाको 
भ्रभण नननभत्त भाग गयेको ऩेश्की यकभ 

भ्रभण सम्फन्धी अन्म आवश्मक वववयण 

 

 

............................                       ........................... 
भ्रभण गने ऩदानधकायी                              भ्रभण स्वीकृत गने ऩदाधीकायी 
नभनत्               नभनत् 
 

प्रशासन शाखारे बने 

हाशजयी खाताभा जनाएको नभनत 

जनाउने कभचचायीको दस्तखत 

 

 

 

 

भ.रे.ऩ.पायभॊ. २२३ 

साववकको पायभ नॊ. ३ 

आदेश नॊ........... 
नभनत................. 
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अनसूुची- २ 

(ननमभ ७ को उऩननमभ (१), (6), (8) य (9) सॉग सम्फशन्धत) 

दैननक बत्ता दय 

 
क्र.सॊ. तह प्रनत ददन ऩाउने यकभ (रुऩैमाॉ) 

१ ववशशष्ट 2,५00।- 
२ प्रथभ 2,०00।- 
३ दितीम 1,६00।- 
४ ततृीम 1,२00।- 
५ चौथो 1,०00।- 
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अनसूुची- ३ 

(ननमभ ७ को उऩननमभ (२) सॉग सम्फशन्धत) 

दैननक बत्ताको दश प्रनतशत थऩ ऩाउन ेशजल्राहरु 

 

१.दाच ुचरा २.फझाङ ३.फाजयुा ४.अछाभ 

५.जाजयकोट ६.रुकुभ ७.योल्ऩा ८.हमु्रा 
९.भगु ु १०.जमु्रा ११.कानरकोट १२.डोल्ऩा 

१३.भसु्ताङ १४.भनाङ १५.गोयखा(जगात उत्तय) १६.धाददङ (नभु उत्तय) 

१७.बोजऩयु १८.खोटाङ १९.ओखरढुॊगा २०.सोरखुमु्फ ु
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अनसूुची- ४ 

(ननमभ १४ को उऩननमभ (४), (5), (6) य (10) सॉग सम्फशन्धत) 

ववदेश भ्रभण गदाच ऩाउन ेदैननक बत्ता दय 

 

क्र.सॊ. तह प्रनत ददन अभेरयकी डरयभा ऩाउन े

१ ववशशष्ट 225।- 
२ प्रथभ 175।- 
३ दिनतम 150।- 
४ ततृीम 125।- 
५ चौथो 1०0।- 

 

द्रष्टव्म् 
१. मूयोवऩमन भरुकुहरु, अिेनरमा, न्मूशजल्माण्ड, अभेरयका, क्मानाडा, कुवेत, कोरयमा, 

हगॊकॊ ग, जाऩान, रुस, कताय, जाशम्फमा, मू.ए.ई., नसॊगाऩयु, रेफनान, फहयाइनको 
भ्रभणभा भानथ उशल्रशखत दयभा थऩ ३३ प्रनतशत यकभ ददइनेछ । 

२. बायतको चेन्नाइ, हैदयावाद, फैंगरोय, भमु्फई, ददल्री य कोरकाता तथा 
फॊगरादेशको ढाका य चटगाउॉ फाहेक अन्म स्थानभा यात ववताउन ु ऩदाच भानथ 
उल्रेशखत दयको ऩचास प्रनतशत यकभ भार ददइनेछ । 
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अनसूुची- ५ 

(ननमभ 18 सॉग सम्फशन्धत) 

सॊघ/प्रदेश/स्थानीम तह 

.................भन्रारम/ववबाग/कामाचरम 

कामाचरम कोड नॊ. 
भ्रभणभा खवटन ेकभचचायीको भ्रभण अनबरेख खाता 

भ्रभण 
आदेश 
नम्फय 

भ्रभण गने 
कभचचायको 

भ्रभणभा 
खवटए
को 
स्थान 

खचच 
राग्ने 
फजेट 
उऩशीषच
क नम्फय 

भ्रभणभा 
खवटएको नभनत 

म्माद थऩ 
जम्भा 
ददन 

भ्रभण 
प्रनतवेदनको 
सॊशऺप्त 
व्महोया 

कैवप
मत 

नाभ ऩद देशख सम्भ देशख सम्भ    

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

            

 जम्भा           

 

 

 

 

 

 

 

 

भ.रे.ऩ.पायभ नॊ. ९०८ 

आनथचक प्रशासन शाखा प्रभखुको सही 
नाभ, थय् 
नभनत् 
 

कामाचरम प्रभखुको सही् 
नाभ, थय् 
नभनत् 
 


