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दहुुुँ गाउुँपालिकाको वैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी लिदेशिका, 
२०७४ 
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                                                                                             दहुुुँ गाउुँ कार्चपालिकाबाट स्वीकृत लमलतिः २०७४।०५।२७ 

 

 
गाउुँपालिकामा बस् िे वैठकह त तथा पदालधकाहरह तबाट हिेु भ्रमणको खर्चिा  सवु्र्वशस्थत बिाउि गाउुँ 
कार्चपालिकाबाट स्वीकृत गहर र्ो लिदेशिका िागू गरहएको छ । 

१. गाउुँ सभामा वैठक भत्ता सम्बन्धी व्र्वस्था  

(क) गाउुँ सभामा उपशस्थत पदालधकाहरह तिे प्रत्रे्क गाउुँ सभा बैठकमा प्रलत बैठक  त.१००० (एक हजाह) का 
दहिे बैठक भत्ता पाउिे छि ्।जसमा १५ प्रलतित कह कट्टी गरहिेछ । र्समा गाउुँ सभाको सशर्वको भलूमका 
लिवाचह गिे कमचर्ाहर समेत सदस्र्का  तपमा समावेि हिेुछि ्। 

(ख) गाउुँ सभामा सहभागी पदालधकाहरह तिे बाटो खर्च स्व तप प्रत्रे्किे एकमषु्ट  त.२०० पाउिे छि।् 

(ग) गाउुँ सभा सदस्र्बाहेका गाउुँ सभा वैठक संर्ाििमा सहर्ोग परु् र्ाउिे ३ जिा सम्म कमचर्ाहरिे समेत एक 
हजाहका दहिे १५ प्रलतित कह कट्टट्ट गहर भत्ता प्रात ग गिेछि ्।सहुषाकाकमोको व्र्वस्था गरहएको भए द ु जिा सम्म 
सहुषाका कमोिे दैलिक ३५० को दहिे कह कट्टी िगहर खाजा खर्च पाउिेछि ्। 

 

२. गाउुँ कार्चपालिका वैठक भत्ता 
(क) गाउुँ कार्चपालिकाको उपशस्थत पदालधकाहरह तिे प्रत्रे्क बैठकमा प्रत्रे्किे  त.१००० (एक हजाह) का दहिे 
बैठक भत्ता पाउिे छि ्।जसमा १५ प्रलतित कह कट्टी गरहिेछ । र्समा गाउुँ कार्चपालिकाको सशर्वको भलूमका 
लिवाचह गिे कमचर्ाहर समेत सदस्र्का  तपमा समावेि हिेुछि ्। 

 (ख) गाउुँ कार्चपालिकाको वैठकमा सहभागी पदालधकाहरह तिे बाटो खर्च स्व तप प्रत्रे्किे एकमषु्ट  त.२०० पाउिे 
छि।् 

(ग) गाउुँ कार्चपालिका सदस्र् बाहेकका वैठक संर्ाििमा सहर्ोग परु् र्ाउिे ३ जिा सम्म कमचर्ाहरिे समेत एक 
हजाहका दहिे १५ प्रलतित कह कट्टट्ट गहर भत्ता प्रात ग गिेछि ्। 

 

३. वडा सलमलतको वैठक भत्ता 
(क) वडा सलमलतको वैठकमा उपशस्थत पदालधकाहरह तिे प्रत्रे्क बैठकमा प्रत्रे्किे  त.१००० (एक हजाह) का दहिे 
बैठक भत्ता पाउिे छि ्।जसमा १५ प्रलतित कह कट्टी गरहिेछ । र्समा वैठकको सशर्व कार्च गहेका वडा सशर्व 
समेत सदस्र्का  तपमा समावेि हिेुछि ्। 

 (ख) वडा सलमलत सदस्र् बाहेकका वैठक संर्ाििमा सहर्ोग परु् र्ाउिे १ जिा सम्म कमचर्ाहरिे समेत एक हजाहका 



 

 

 

 

 

  
 

दहिे १५ प्रलतित कह कट्टट्ट गहर भत्ता प्रात ग गिेछि ्। 

(ग) मट्टहिा तीि पटक सम्मका िालग वडा सलमलतको वैठकका िालग भत्ताको व्र्वस्था हिेुछ ।  
 

४. ट्टवषर्गत सलमलतह तका वैठक भत्ता 
(क) ट्टवषर्गत सलमलतको वैठकमा उपशस्थत पदालधकाहरह तिे प्रत्रे्क बैठकमा प्रत्रे्किे  त.१००० (एक हजाह) का 
दहिे बैठक भत्ता पाउिे छि ् ।जसमा १५ प्रलतित कह कट्टी गरहिेछ । र्समा वैठकको सशर्व कार्च गहेका 
कमचर्ाहर समेत सदस्र्का  तपमा समावेि हिेुछि ्। 

 (ख) ट्टवषर्गत सलमलत सदस्र् बाहेकका वैठक संर्ाििमा सहर्ोग परु् र्ाउिे १ जिा सम्म कमचर्ाहरिे समेत एक 
हजाहका दहिे १५ प्रलतित कह कट्टट्ट गहर भत्ता प्रात ग गिेछि ्। 

 

 

५.  बजेट लिमाचण सम्बन्धी सलमलतह तको वैठक भत्ता 
(क) बजेट लिमाचण सम्बन्धी सलमलतको वैठकमा उपशस्थत सदस्र्ह तिे प्रत्रे्क बैठकमा प्रत्रे्किे  त.१००० (एक 
हजाह) का दहिे बैठक भत्ता पाउिे छि ्।जसमा १५ प्रलतित कह कट्टी गरहिेछ  (ख) बजेट सलमलत सदस्र् बाहेकका 
वैठक संर्ाििमा सहर्ोग परु् र्ाउिे २ जिा सम्म कमचर्ाहरिे समेत एक हजाहका दहिे १५ प्रलतित कह कट्टट्ट गहर 
भत्ता प्रात ग गिेछि ्। 

(ख) बजेट लिमाचणमा खट्टटएका कार्चकाहर अलधकृत ह हाजस्व वा िेखा िाखा प्रमखुिा  प्रोत्साहि भत्ता स्व तप १.5 
मट्टहिाको तिबस्केि बहाबह उपिब्ध गहाइिेछ ।                                                                                 
६. गाउुँ सभा अन्तहगतका सलमलतह तको वैठक भत्ता 
 

(क) गाउुँ सभा अन्तहगतका सलमलतह तको वैठकमा उपशस्थत सदस्र्ह तिे प्रत्रे्क बैठकमा प्रत्रे्किे  त.१००० (एक 
हजाह) का दहिे बैठक भत्ता पाउिे छि ्।जसमा १५ प्रलतित कह कट्टी गरहिेछ  

(ख) सदस्र्ह त बाहेकका वैठक संर्ाििमा सहर्ोग परु् र्ाउिे २ जिा सम्म कमचर्ाहरिे समेत एक हजाहका दहिे १५ 
प्रलतित कह कट्टट्ट गहर भत्ता प्रात ग गिेछि ्। 

 

७. भ्रमण खर्च सम्बन्धी व्र्वस्था 
(क) गाउुँपालिकाको कामकाजमा भ्रमण प्रर्ोजिमा लिलमत्त गाउुँपालिका अध्र्षाक ह उपाध्र्षाकिे भ्रमण खर्च लिर्माविर 
२०६४ बमोशजम द्वितीर् तहिे प्रात ग गिे भत्ता पाउिेछि ्।त्र्स्तै  वडाध्र्षाक ह वडा सदस्र्ह तिे सोहर लिर्माविरकै 
ततृीर् तहिे पाउिे भत्ता पाउिेछि ्। 

(ख) भ्रमणमा भ्रमण खर्च लिर्माविर २०६४ बमोशजम भ्रमण खर्च उपिब्ध हिेुछ । गोष्ठी, सेलमिाह, तालिम आद्वदमा 
आर्ोजक संस्थािे भ्रमण खर्च व्र्होिे भिी उल्िेख भ  आएमा गाउुँपालिकाबाट भ्रमण खर्च भकू्तािी हिेुछैि । 
(ग) उपाध्र्षाक ह वडाध्र्षाक ह वडासदस्र्को काज अध्र्षाकबाट स्वीकृत हिेुछ । 

(घ) गाउुँपालिका तथा वडा कार्ाचिर्मा कार्चहत कमचर्ाहरह तको काज स्वीकृती कार्चकाहर अलधकृतबाट हिेुछ । 



 

 

 

 

 

  
 
 

८. आर्ोजिा अिगुमि सम्बन्धमा  

गाउुँपालिकाबाट संर्ालित आर्ोजिा अिगुमि गदाच पदालधकाहर तथा कमचर्ाहरिे आर्ोजिा व्र्वस्थापि खर्च 
(कन्टेन्जेसी)वा अिगुमि तथा मूल्र्ाङ्कि खर्चबाट अिगुमि मूल्र्ांकि भत्ता पाउिेछि ्।  

 

९. वैठकमा शर्र्ा खाजा खर्च सम्बन्धमा 
मालथ उल्िेख गरहएका वैठकह तमा सहभागी सदस्र् तथा तोट्टकएको संख्र्ाका सहर्ोगी कमचर्ाहरिा  प्रलत वैठक  त 
150।- िे िबढ्िे गहर शर्र्ा ह खाजाको व्र्वस्था गिुचपिेछ ।उक्त हकम िगद ट्टवतहण गरहिेछैि ।लबिको हकमा 
PAN लबि समावेि हिुपुिेछ । 

 
आज्ञािे, 

बाबरुाि पन्थी 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

 

 

 

 

 

 


