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भागः२ 
मामाा गाउँपालिकाको वैठक  था भ्रमण खर्ा सम्बन्धी तिरे्दलिका, 

२०७४ 

मामाा गाउँपालिका 
िटिनाथ दार्चािा  

सचदरूपश्चर्म प्रदेश नेपाि  
प्रस्तावनााः 
गाउँपालिकामा बस्िे वैठकहरु  था पर्दाधधकारीहरुबाट हुिे भ्रमणको खर्ािाई 
सुव््वस्सथ  बिाउि गाउँ का्ापालिकाबाट सवीकृ  गरी ्ो तिरे्दलिका िागू 
गररएको छ । 
१. गाउँ सभामा वैठक भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था  

(क) गाउँ सभामा उपस्सथ  पर्दाधधकारीहरुिे प्रत््ेक गाउँ सभा बैठकमा 
प्रत  बैठक रु.१००० (एक हजार) का र्दरिे बैठक भत्ता पाउिे छि ्
।जसमा १५ प्रत ि  कर कट्टी गररिेछ । ्समा गाउँ सभाको सधर्वको 
भूलमका तिवााह गिे कमार्ारी समे  सर्दस्का रुपमा समावेि हुिेछि ्। 
(ख) गाउँ सभा सर्दस्बाहेका गाउँ सभा वैठक संर्ाििमा सह्ोग पुर् ाउिे 
३ जिा सम्म सहा्क र सह्ोधग कमार्ारीहरुिे समे  एक हजारका र्दरिे 
१५ प्रत ि  कर कट्टट गरी भत्ता प्राप्  गिेछि ् ।सुरक्षाकमीको व््वसथा 



गररएको भए र्दईु जिा सम्म सुरक्षा कमीिे रै्दतिक ३५० को र्दरिे कर 
कट्टी िगरी खाजा खर्ा पाउिेछि ्। 
२. गाउँ कायापालिका वैठक भत्ता 
(क) गाउँ का्ापालिकाको उपस्सथ  पर्दाधधकारीहरुिे प्रत््ेक बैठकमा 
प्रत््ेकिे रु.१००० (एक हजार) का र्दरिे बैठक भत्ता पाउिे छि ्।जसमा 
१५ प्रत ि  कर कट्टी गररिेछ । ्समा गाउँ का्ापालिकाको सधर्वको 
भूलमका तिवााह गिे कमार्ारी समे  सर्दस्का रुपमा समावेि हुिेछि ्। 
 (ख) गाउँ का्ापालिका सर्दस् बाहेकका वैठक संर्ाििमा सह्ोग पुर् ाउिे 
३ जिा सम्म सहा्क र सह्ोधग कमार्ारीहरुिे समे  एक हजारका र्दरिे 
१५ प्रत ि  कर कट्टट गरी भत्ता प्राप्  गिेछि ्। 
३. वडा सलमततको वैठक भत्ता 
(क) वडा सलमत को वैठकमा उपस्सथ  पर्दाधधकारीहरुिे प्रत््ेक बैठकमा 
प्रत््ेकिे रु.१००० (एक हजार) का र्दरिे बैठक भत्ता पाउिे छि ्।जसमा 
१५ प्रत ि  कर कट्टी गररिेछ । ्समा वैठकको सधर्व का्ा गरेका वडा 
सधर्व समे  सर्दस्का रुपमा समावेि हुिेछि ्। 
 (ख) वडा सलमत  सर्दस् बाहेकका वैठक संर्ाििमा सह्ोग पुर् ाउिे १ 
जिा सम्म कमार्ारीिे समे  एक हजारका र्दरिे १५ प्रत ि  कर कट्टट 
गरी भत्ता प्राप्  गिेछि ्। 
(ग) मटहिा  ीि पटक सम्मका िाधग वडा सलमत को वैठकका िाधग 
भत्ताको व््वसथा हुिेछ ।  

४. ववषयगत सलमततहरुका वैठक भत्ता 
(क) ववष्ग  सलमत को वैठकमा उपस्सथ  पर्दाधधकारीहरुिे प्रत््ेक 
बैठकमा प्रत््ेकिे रु.१००० (एक हजार) का र्दरिे बैठक भत्ता पाउिे छि ्
।जसमा १५ प्रत ि  कर कट्टी गररिेछ । ्समा वैठकको सधर्व का्ा 
गरेका कमार्ारी समे  सर्दस्का रुपमा समावेि हुिेछि ्। 
 (ख) ववष्ग  सलमत  सर्दस् बाहेकका वैठक संर्ाििमा सह्ोग पुर् ाउिे 
१ जिा सम्म कमार्ारीिे समे  एक हजारका र्दरिे १५ प्रत ि  कर कट्टट 
गरी भत्ता प्राप्  गिेछि ्। 
 

५.  बजेि तनमााण सम्बन्धी सलमततहरुको वैठक भत्ता 
(क) बजेट तिमााण सम्बन्धी सलमत को वैठकमा उपस्सथ  सर्दस्हरुिे 
प्रत््ेक बैठकमा प्रत््ेकिे रु.१००० (एक हजार) का र्दरिे बैठक भत्ता 
पाउिे छि ्।जसमा १५ प्रत ि  कर कट्टी गररिेछ । 



 (ख) बजेट सलमत  सर्दस् बाहेकका वैठक संर्ाििमा सह्ोग पुर् ाउिे २ 
जिा सम्म कमार्ारीिे समे  एक हजारका र्दरिे १५ प्रत ि  कर कट्टट 
गरी भत्ता प्राप्  गिेछि ्। 
(ख) बजेट तिमााणमा खटटएका का्ाकारी अधधकृ  र राजसव वा िेखा 
िाखा प्रमुखिाई प्रोत्साहि भत्ता सवरुप १.5 मटहिाको  िबसकेि बराबर 
उपिब्ध गराइिेछ ।                                                                                 
६. गाउँ सभा अन्तरगतका सलमततहरुको वैठक भत्ता 
(क) गाउँ सभा अन् रग का सलमत हरुको वैठकमा उपस्सथ  सर्दस्हरुिे 
प्रत््ेक बैठकमा प्रत््ेकिे रु.१००० (एक हजार) का र्दरिे बैठक भत्ता 
पाउिे छि ्।जसमा १५ प्रत ि  कर कट्टी गररिेछ  

(ख) सर्दस्हरु बाहेकका वैठक संर्ाििमा सह्ोग पुर् ाउिे २ जिा सम्म 
कमार्ारीिे समे  एक हजारका र्दरिे १५ प्रत ि  कर कट्टट गरी भत्ता 
प्राप्  गिेछि ्। 
७. भ्रमण खर्ा सम्बन्धी व्यवस्था 
(क) गाउँपालिकाको कामकाजमा भ्रमण प्र्ोजिमा तिलमत्त गाउँपालिका 
अध््क्ष र उपाध््क्षिे भ्रमण खर्ा ति्माविी २०६४ बमोस्जम द्वव ी् 
 हिे प्राप्  गिे भत्ता पाउिेछि ्।त््स ै वडाध््क्ष र वडा सर्दस्हरुिे सोही 
ति्माविीकै   ृी्  हिे पाउिे भत्ता पाउिेछि ्। 
(ख) भ्रमणमा भ्रमण खर्ा ति्माविी २०६४ बमोस्जम भ्रमण खर्ा उपिब्ध 
हुिेछ । गोष्ठी, सेलमिार,  ालिम आटर्दमा आ्ोजक संसथािे भ्रमण खर्ा 
व््होिे भिी उल्िेख भई आएमा गाउँपालिकाबाट भ्रमण खर्ा भूक् ािी 
हुिेछैि । 
(ग) उपाध््क्ष र वडाध््क्ष र वडासर्दस्को काज अध््क्षबाट सवीकृ  हुिेछ 
। 
(घ) गाउँपालिका  था वडा का्ााि्मा का्ार  कमार्ारीहरुको काज 
सवीकृ ी का्ाकारी अधधकृ बाट हुिेछ । 
 

८. आयोजना अनचगमन सम्बन्धमा  

गाउँपालिकाबाट संर्ालि  आ्ोजिा अिुगमि गर्दाा पर्दाधधकारी  था 
कमार्ारीिे आ्ोजिा व््वसथापि खर्ा (कन्टेन्जेसी) वा अिुगमि  था 
मूल््ाङ्कि खर्ाबाट अिुगमि मूल््ांकि भत्ता पाउिेछि ्।  

९.  ्ा तिरे्दलिका २०७४ श्रावण १ ग े रे्दखख िाग ूभएका मातििेछ । 
१०.  ्ा तिरे्दलिका प्ररे्दि सभािे काििु िबिाउँर्दा सम्म िाग ूहुिेछ ।  

 

आज्ञािे 



 ारािाथ पिेरु 

प्रमुख प्रिासकी् अधधकृ  


