
दोदी गाउँपालिकाको बैठक¸ तालिममा सहभागीहरुिाई लदईने भत्ता 

सम्बन्धी 

मापदण्ड २०७७ 

प्रस्तावना : दोदी गाउँपालिका गाउँ काययपालिका बैठक नगर सभा बैठक , लिषयगत 

सलमतीको भत्ता प्राप्त हनेु गरी अयोजना हुने बैठकहरु तथा नगरपालिकािे सञ्चािन गने 

तालिम, गोष्ठी , सेमीनारका सहभागीहरुिे पाउने भत्तािाई लनयलमत र व्यिलथथत गनय िाञ्छलनय 

भएकोिे दोदी  काययपालिकािे यो मापदण्ड बनाई िाग ुगरेको छ।    

    

 १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : 

(क) यस मापदण्डको नाम " दोदी गाउँपातालिममा सहभागीहरुिाई लदईने भत्ता 

सम्बन्धी मापदण्ड २०७७" रहकेो छ । 

(ख) यो मापदण्ड गाउँ काययपालिकाबाट पाररत भएपलछ दोदी गाउँपालिका भर िाग ू      

हुनेछ । 

२. पररभाषा : लिषय िा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस मापदण्डमा, 

(क) बैठक भन्नािे गाउँ काययपालिकाको बैठक, गाउँ सभा बैठक, गाउँपालिकामा 

अयोजना हुने लिलभन्न लिषयगत सलमतीका बैठकहरु, िडा सलमलतका बैठक तथा 

लिषेश उद्दशे्य र लनणययको िालग अयोजना हुने लिषेश लिषयहरु (पदपलूतय सलमलत,लशक्षा 

सलमलत, बोिपतत्र मलू्याङ्कन सलमलत, बोिपत्र खोल्न गलठत सलमलत ) जथता लनयलमत 

बैठक नभई लिषेश प्रयोजनमा अयोजना हुने बैठकहरुसंग सम्बलन्धत बैठकिाई सम्झन ु

पदयछ । 

(ख) तालिम भन्नािे कुनै व्यलिको सामर्थयय, क्षमता, उत्पादकत्ि र कायय सम्पादन 

थतरमा सधुार गरी प्रलतथपधायत्मक क्षमता ऄलभिलृिको िालग लशक्षण िा सीप र ज्ञानको 

दायरा बढाउने कायय प्रयोजनको िागी गाउँपालिका िा ऄन्य सरोकारिािा लजम्मेिार 



लनकायिे अयोजना गने तालिम, गोष्ठी, सेमीनार, ऄलभमलुखकरण, काययशािा 

समेतिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग) सहभागी भन्नािे माथी उल्िेलखत पररभाषा खण्डको उपखण्ड क र ख बमोलजमका 

बैठक, तालिम, गोष्ठी, सेमीनार, ऄलभमलुखकरण, काययशािाहरुमा सहभालगता जनाउने 

गरी पत्रचार गररएका एिम ्प्रचलित काननू बमोलजम बैठक िा तालिममा सहभागी हुने 

भलन तोलकएका व्यलिहरुिाई सम्झन ुपदयछ । 

(घ) प्रलशक्षक भन्नािे सम्बलन्धत लिषयको ज्ञान र सीप भएका िा सो लिषयमा ऄध्यन, 

ऄनसुन्धान, परामशय, ऄनभुि हालसि गरेका तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, ऄलभमलुखकरण, 

काययशािामा सहजीकरण गने व्यलिहरुिाई सलम्झन ुपदयछ । 

(ङ) व्यिथथापक भन्नािे बैठक, तालिम, गोष्ठी, काययशािा, सेलमनारमा प्रलशक्षक एिम ्

सहभागीहरुिाई सहलजकरण गने गरी गाउँपालिकाको हकमा तालिम, गोष्ठी तथा 

बैठकको व्यिथथापन उपशाखा प्रमखु िा गाउँपालिकािे उल्िेलखत काययको िागी 

तोकेको गाउँपालिकाको कुनै कमयचारीिाई सम्झन ुपदयछ । 

 

३. भत्ता सम्बन्धी व्यवस््ााः बैठक¸ तालिम¸गोष्ठी¸सेलमनार¸ऄलभमलुखकरण¸ 

काययशािाहरुमा सहभालगहरुिे तपलशि बमोलजम भत्ता पाउनेछन । 

तपलशिः 

क्र.स. लििरण  भत्ता रकम कैलियत 

१. गाउँ काययपालिका¸ गाउँ सभा बैठक 

क. सहभागी १००० प्रलत बैठक 

ख. व्यिथथापक  १००० प्रलत बैठक 

ग. कायायिय सहयोगी ३०० प्रलतलदन/काममा खलटएमा 

मात्र 

२.  लिषयगत सलमतीका बैठकहरु 



क. सहभागी १०००  

ख. व्यिथथापक  १००० प्रलत बैठक 

ग. कायायिय सहयोगी ३०० प्रलतलदन/काममा खलटएमा 

मात्र 

 

४. मापदण्ड लागू नहुन ाः  अिैिे खचय व्यहोने गरी सञ्चािन हुने संघीय सरकार¸ प्रदशे 

सरकार¸ लजल्िा समन्िय सलमती लिलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंथथा िगायतिे 

अयोजना गने बैठक तथा तालिमको िालग यो माषदण्ड िाग ुहनेु छैन । 
 

५. प्रचक्षलत काननूमा उल्ल ख भएकङ्को हकमा सोही बमोक्षिम हुन ाः  संलघय तथा 

प्रदशे काननू र गाउँसभा िा गाउँ काययपालिकाबाट पाररत ऄन्य काननूमा बैठक तथा तालिम 

सम्बन्धमा उल्िेख भएमा सोही काननूमा उल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 
 

६. लागू नहुन ाः यस ऄलघ बैठक तथा तालिम भत्ता सम्बन्धमा भएका काययहरुको हकमा यो 

मापदण्ड िाग ूहुने छैन । 

 

गाउँ काययपालिकाबाट थिीकृती   प्रमालणकरण 

लमलतः २०७७/०२/२५                                                          लमलतः २०७७/०२/२५ 

 

 

 

 


