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प्रस्तािनााः सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको गाउँिभा, गाउँ कार्यपासिका, िडा िसमसत, विषर्गत िसमसत 
तथा विसभन्न िसमसतको बैठक बिे बापत उपस्स्थत िदस्र्हरूिाई प्रदान गरिन े बैठक भत्तािाई 
ब्र्बस्स्थत गनय बाञ्छनीर् भएकोिे, 

  सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपासिकािे र्ो कार्यविसध बनाएको छ। 

१. िंस्िप् त नाम ि प्रािम्भाः (१) र्ो कार्यविसधको नाम सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको बैठक भत्ता 
िम्बन्धी कार्यविसध २०७५ िहेकोछ। 

(२) र्ो कार्यविसध तिुन्त प्रािम्भ हनुेछ।  

२. परिभाषााः 

विषर् िा प्रिङ्गिे रकको  रथय निागेमा र्ि कार्यविसधमा,  

(क) “कानून” भन्नािे गाउँपासिकाको ऐन, सनर्म,कार्यविसधिाई िम्झनपुदयछ। 

(ख) “कार्यपासिका” भन्नािे सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको कार्यपासिका िम्झन ुपदयछ। 

(ग) “िभा” भन्नािे सिद्ध कुमाख गाउँ िभा िम्झन ुपदयछ। 

(घ) “िडा िसमसत” भन्नािे गाउँपासिकाको िडा िसमसत िम्झन ुपदयछ। 

(ङ) “िसमसत” भन्नािे गाउँ कार्यपासिका ि गाउँिभा रन्तगयत गठन भएका विसभन्न विषर्गत तथा  

     रन्र् िसमसत िम्झन ुपदयछ। 

३. बैठक भत्ताको मापदण्ड : 

     (१) स्पष्ट विषर्बस्त ुि कार्यर्ोजना बेगि बिेको बैठकको भत्ता पाइने छैन। 

     (२) िभाको बैठक आिश्र्कता रनिुाि बस्नेछ ति मवहनामा सतन पटक भन्दा बढी बैठक 
बिेको भत्ता पाइने छैन।  

     (३) कार्यपासिका तथा िभाको बैठक आिश्र्कता रनिुाि बस्नेछ ति मवहनामा सतन पटक  

भन्दा बढी बैठक बिेको भत्ता पाइने छैन। 



     (४) िडा िसमसतको बैठक कम्तीमा मवहनाको एक पटक बस्नेछ ।ति मवहनामा सतन 
पटकभन्दा बढी बैठक बिेको भत्ता पाइने छैन । 

     (५) कार्यपासिका ि िडा िसमसतको बैठक िम्भि भएिम्म कार्ायिर् िमर् बावहि बस्न ु
पनेछ। 

     (६) कानून रनिुाि गठन भएका िसमसतहरुको बैठकहरुको िासग मात्र  भत्ता प्रदान 
गरिनेछ। 

      (७) िडा िसमसत तथा विसभन् न िसमसतहरुको बैठकमा आमस्न्त्रत िदस्र्का रुपमा थप  
ब्र्स्िहरु िाख् न पाइने छैन । 

      (८) कार्ायपासिका ि गाउँिभाको बैठकमा विषर्गत शाखािँग िम्बस्न्धत विषर्मा सनर्यर् गदाय 
िम्बस्न्धत शाखा प्रमखुको िार् सिन ुपने भएमा सनजिाई आमान्त्रर् गनय िवकनेछ।कार्ायपासिका ि 
गाउँिभाको बैठकमा प्रमखु प्रशािकीर् रसधकृतिाई प्रशािसनक कामकाजमा िहर्ोग गनय एक जना 
िहर्ोगी कमयचािी आमन्त्रर् गनय िवकनेछ।आमस्न्त्रत िदस्र्हरुिाई रन्र् िदस्र् ििह भत्ता प्रदान 
गनय िवकनछे। 

४. बैठक भत्ता िम्बस्न्ध ब्र्िस्था : 

(१) गाउँ कार्यपासिका ि गाउँिभाबैठक बिे बापत प्रसतिदस्र् प्रसत बैठक रु १३००।÷ 
(एक हजाि सतन िर् रुपैर्ा मात्र) का दििे बैठक भत्ता उपिब्ध गिाइनेछ । 

(२) िडा िसमसतको बैठक बिे बापत प्रसतिदस्र् प्रसत बैठक रु १०००।÷(एक हजाि 
रुपैर्ा मात्र) का दििे बैठक भत्ता उपिब्ध गिाइनेछ। 

(३) गाउँपासिका न्र्ावर्क िसमतका िदस्र्हरुिाई मात्र प्रसत मवहना बढीमा दईुिटा 
बैठकको िासग प्रसत बैठक रु ५००।-(पाँचिर् रुपैर्ा मात्र) फ इजिाि भत्ता उपिब्ध गिाइनेछ। 

(४) विषर्गत िसमसतहरुमा विधार्न िसमसत, िेखा िसमसत ि िशुािन िसमसतका िदस्र्िाई 
मात्र बढीमा बावषयक बाह्रिटा बैठको िासग प्रसत बैठक रु ५००।- (पाँचिर् रुपैर्ाँ मात्र) िसमसत 
भत्ता उपिब्ध हनुेछ। 

(५) गाउँपासिकाको रध्र्ििे रध्र्िता गने विसभन्न िसमसतको बैठकमा िसमसतका 
िदस्र्हरुिाई प्रसत बैठक रु १३००।-(एक हजाि मात्र) उपिब्ध गिाइनेछ। 



(६) उपाध्र्ि तथा प्रमखु प्रशािकीर् रसधकृतिे रध्र्िता गने विसभन्न िसमसतको बैठकमा 
िसमसतका िदस्र् तथा कमयचािीहरूिाइय प्रसत बैठकमा रु १०००।-(एक हजाि मात्र) उपिब्ध 
गिाइनेछ। 

ति कार्ायिर्को सनर्समत स्टाफ बैठक कार्ायिर् िमर् बावहि बस्न ुपनेछ ि उि बैठकमा 
उपस्स्थत भएबापत कमयचािीहरूिाइय प्रसतबैठक रू ५००।-(एक पाँच िर् मात्र) उपिब्ध 
गिाइनेछ।  

५. उपस्स्थसत : बैठकमा उपस्स्थत प्रत्रे्क िदस्र्िे उपस्स्थत पसु्स्तकामा आफ्नो नाम ि बसु्झने गिी 
दस्तखत गनुयपनेछ । 

६. परिमाजयन तथा िंशोधन : कार्यविसधिाई आिश्र्कता रनिुाि गाउँ कार्यपासिकािे परिमाजयन तथा 
िंशोधन गनय िक्नेछ। 

७. बचाउ ि खािेजी : (१) सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको बैठक भत्ता िम्बन्धी कार्यविसध, २०७४ 
खािेज गरिएको छ। 

(२) उपसनर्म (१) को कार्यविसध रनिुाि भएको काम कािायही र्िै कार्यविसध बमोस्जम 
भएको मासननेछ। 

  
 


