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गाउॉऩालऱकामा बस् ने वैठकह त तथा ऩदालधकाररह तबाट हनेे भ्रमणको खर्ाऱाई सवे्यवशस्थत बनाउन गाउॉ कायाऩालऱकाबाट 
स्वीकृत गरर यो लनदेशिका ऱागू गररएको छ । 

१. गाउॉ सभामा वैठक भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था  

(क) गाउॉ सभामा उऩशस्थत ऩदालधकाररह तऱे प्रत्येक गाउॉ सभा बैठकमा प्रलत बैठक  त.१००० (एक हजार) का दरऱे 
बैठक भत्ता ऩाउने छन ्।जसमा १५ प्रलतित कर कट्टी गररनेछ । यसमा गाउॉ सभाको सशर्वको भलूमका लनवााह गने 
कमार्ारर समेत सदस्यका  तऩमा समावेि हनेेछन ्। 

(ख) गाउॉ सभा सदस्यबाहेका गाउॉ सभा वैठक सॊर्ाऱनमा सहयोग ऩरे् याउने ३ जना सम्म सहायक र सहयोलग 
कमार्ाररह तऱे समेत एक हजारका दरऱे १५ प्रलतित कर कट्टट्ट गरर भत्ता प्रात ग गनेछन ्।सरेऺाकमोको व्यवस्था गररएको 
भए दईे जना सम्म सरेऺा कमोऱे दैलनक ३५० को दरऱे कर कट्टी नगरर खाजा खर्ा ऩाउनेछन ्। 

 

२. गाउॉ कायाऩालऱका वैठक भत्ता 
(क) गाउॉ कायाऩालऱकाको उऩशस्थत ऩदालधकाररह तऱे प्रत्येक बैठकमा प्रत्येकऱे  त.१००० (एक हजार) का दरऱे बैठक 
भत्ता ऩाउने छन ्।जसमा १५ प्रलतित कर कट्टी गररनेछ । यसमा गाउॉ कायाऩालऱकाको सशर्वको भलूमका लनवााह गने 
कमार्ारर समेत सदस्यका  तऩमा समावेि हनेेछन ्। 

 (ख) गाउॉ कायाऩालऱका सदस्य बाहेकका वैठक सॊर्ाऱनमा सहयोग ऩरे् याउने ३ जना सम्म सहायक र सहयोलग 
कमार्ाररह तऱे समेत एक हजारका दरऱे १५ प्रलतित कर कट्टट्ट गरर भत्ता प्रात ग गनेछन ्। 

 

३. वडा सलमलतको वैठक भत्ता 
(क) वडा सलमलतको वैठकमा उऩशस्थत ऩदालधकाररह तऱे प्रत्येक बैठकमा प्रत्येकऱे  त.१००० (एक हजार) का दरऱे 
बैठक भत्ता ऩाउने छन ्।जसमा १५ प्रलतित कर कट्टी गररनेछ । यसमा वैठकको सशर्व काया गरेका वडा सशर्व समेत 
सदस्यका  तऩमा समावेि हनेेछन ्। 

 (ख) वडा सलमलत सदस्य बाहेकका वैठक सॊर्ाऱनमा सहयोग ऩरे् याउने १ जना सम्म कमार्ाररऱे समेत एक हजारका दरऱे 
१५ प्रलतित कर कट्टट्ट गरर भत्ता प्रात ग गनेछन ्। 

(ग) मट्टहना तीन ऩटक सम्मका ऱालग वडा सलमलतको वैठकका ऱालग भत्ताको व्यवस्था हनेेछ ।  
 

४. ट्टवषयगत सलमलतह तका वैठक भत्ता 
(क) ट्टवषयगत सलमलतको वैठकमा उऩशस्थत ऩदालधकाररह तऱे प्रत्येक बैठकमा प्रत्येकऱे  त.१००० (एक हजार) का दरऱे 
बैठक भत्ता ऩाउने छन ्।जसमा १५ प्रलतित कर कट्टी गररनेछ । यसमा वैठकको सशर्व काया गरेका कमार्ारर समेत 
सदस्यका  तऩमा समावेि हनेेछन ्। 

 (ख) ट्टवषयगत सलमलत सदस्य बाहेकका वैठक सॊर्ाऱनमा सहयोग ऩरे् याउने १ जना सम्म कमार्ाररऱे समेत एक हजारका 
दरऱे १५ प्रलतित कर कट्टट्ट गरर भत्ता प्रात ग गनेछन ्। 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

५.  बजेट लनमााण सम्बन्धी सलमलतह तको वैठक भत्ता 
(क) बजेट लनमााण सम्बन्धी सलमलतको वैठकमा उऩशस्थत सदस्यह तऱे प्रत्येक बैठकमा प्रत्येकऱे  त.१००० (एक हजार) 
का दरऱे बैठक भत्ता ऩाउने छन ्।जसमा १५ प्रलतित कर कट्टी गररनेछ  (ख) बजेट सलमलत सदस्य बाहेकका वैठक 
सॊर्ाऱनमा सहयोग ऩरे् याउने २ जना सम्म कमार्ाररऱे समेत एक हजारका दरऱे १५ प्रलतित कर कट्टट्ट गरर भत्ता प्रात ग 
गनेछन ्। 

(ख) बजेट लनमााणमा खट्टटएका कायाकारर अलधकृत र राजस्व वा ऱेखा िाखा प्रमखेऱाई प्रोत्साहन भत्ता स्व तऩ १.5 
मट्टहनाको तऱबस्केऱ बराबर उऩऱब्ध गराइनेछ ।                                                                                 
६. गाउॉ सभा अन्तरगतका सलमलतह तको वैठक भत्ता 
 

(क) गाउॉ सभा अन्तरगतका सलमलतह तको वैठकमा उऩशस्थत सदस्यह तऱे प्रत्येक बैठकमा प्रत्येकऱे  त.१००० (एक 
हजार) का दरऱे बैठक भत्ता ऩाउने छन ्।जसमा १५ प्रलतित कर कट्टी गररनेछ  

(ख) सदस्यह त बाहेकका वैठक सॊर्ाऱनमा सहयोग ऩरे् याउने २ जना सम्म कमार्ाररऱे समेत एक हजारका दरऱे १५ 
प्रलतित कर कट्टट्ट गरर भत्ता प्रात ग गनेछन ्। 

 

७. भ्रमण खर्ा सम्बन्धी व्यवस्था 
(क) गाउॉऩालऱकाको कामकाजमा भ्रमण प्रयोजनमा लनलमत्त गाउॉऩालऱका अध्यऺ र उऩाध्यऺऱे भ्रमण खर्ा लनयमावऱर 
२०६४ बमोशजम द्वितीय तहऱे प्रात ग गने भत्ता ऩाउनेछन ्।त्यस्तै वडाध्यऺ र वडा सदस्यह तऱे सोहर लनयमावऱरकै ततृीय 
तहऱे ऩाउने भत्ता ऩाउनेछन ्। 

(ख) भ्रमणमा भ्रमण खर्ा लनयमावऱर २०६४ बमोशजम भ्रमण खर्ा उऩऱब्ध हनेेछ । गोष्ठी, सेलमनार, तालऱम आद्वदमा 
आयोजक सॊस्थाऱे भ्रमण खर्ा व्यहोने भनी उल्ऱेख भई आएमा गाउॉऩालऱकाबाट भ्रमण खर्ा भकू्तानी हनेेछैन । 
(ग) उऩाध्यऺ र वडाध्यऺ र वडासदस्यको काज अध्यऺबाट स्वीकृत हनेेछ । 

(घ) गाउॉऩालऱका तथा वडा कायााऱयमा कायारत कमार्ाररह तको काज स्वीकृती कायाकारर अलधकृतबाट हनेेछ । 

 

८. आयोजना अनगेमन सम्बन्धमा  

गाउॉऩालऱकाबाट सॊर्ालऱत आयोजना अनगेमन गदाा ऩदालधकारर तथा कमार्ाररऱे आयोजना व्यवस्थाऩन खर्ा (कन्टेन्जेसी) 
वा अनगेमन तथा मूल्याङ्कन खर्ाबाट अनगेमन मूल्याॊकन भत्ता ऩाउनेछन ्।  

९.  या लनदेशिका २०७४ श्रावण १ गते देशख ऱागू भएका मालननेछ । 

१०.  या लनदेशिका प्रदेि सभाऱे कानने नबनाउॉदा सम्म ऱागू हनेेछ ।  

 


