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गाउॉसबा, नगयसबा य जजल्रा सभन्वम समभमतका सदस्मरे ऩाउन ेसवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७६ 

     प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७7।03।26 

२०७७ सारको ऐन नॊ ०६ 

गाउॉसबा, नगयसबा य जजल्रा सभन्वम समभमतका सदस्मरे ऩाउन ेसवुवधा सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनकेो ऐन 

 

प्रस्तावना् गाउॉसबा, नगयसबा य जजल्रा सभन्वम समभमतका सदस्मको सवुवधा सम्फन्धी प्रचमरत कानूनी 
व्मवस्थाराई सभमानकूुर फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "गाउॉसबा, नगयसबा य जजल्रा सभन्वम समभमतका 
सदस्मरे ऩाउने सवुवधा सम्फन्धी ऐन, 0776" यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,–  

(क) "अध्मऺ" बन्नारे सॊववधानको धाया २१५ को उऩधाया (१) फभोजजभको 
गाउॉ कामिऩामरकाको अध्मऺ सम्झन ुऩछि । 

(ख) "उऩप्रभखु" बन्नारे सॊववधानको धाया २१६ को उऩधाया (२) 
फभोजजभको नगय कामिऩामरकाको उऩप्रभखु सम्झन ुऩछि । 

(ग) "उऩाध्मऺ" बन्नारे सॊववधानको धाया २१५ को उऩधाया (२) 
फभोजजभको गाउॉ कामिऩामरकाको उऩाध्मऺ सम्झन ुऩछि। 

(घ) "कामिऩामरका" बन्नारे गाउॉ कामिऩामरका वा नगय कामिऩामरका सम्झन ु
ऩछि। 

(ङ) "कामिऩामरका सदस्म" बन्नारे सॊववधानको धाया २१५ को उऩधाया (४) 
तथा धाया २१६ को उऩधाया (४) फभोजजभका कामिऩामरकाको सदस्म 
सम्झन ुऩछि । 

(च) "ऩदामधकायी" बन्नारे अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रभखु, उऩप्रभखु तथा समभमतको 
प्रभखु य उऩप्रभखु सम्झन ुऩछि।  

(छ) "प्रभखु" बन्नारे सॊववधानको धाया २१६ को उऩधाया (१) फभोजजभको 
नगय कामिऩामरकाको प्रभखु सम्झन ुऩछि। 

(ज) "वडा" बन्नारे गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको वडा सम्झन ुऩछि। 

(झ) "वडा अध्मऺ" बन्नारे सॊववधानको धाया २१५ को उऩधाया (२) तथा 
धाया २१६ को उऩधाया (२) फभोजजभको वडा अध्मऺ सम्झन ुऩछि। 

(ञ) "सदस्म" बन्नारे सॊववधानको धाया २२२ को उऩधाया (२) तथा धाया 
२२३ को उऩधाया (२) फभोजजभका सदस्म सम्झन ुऩछि य सो शब्दरे 
सॊववधानको धाया २२० को उऩधाया (३) फभोजजभका जजल्रा सभन्वम 
समभमतको सदस्मराई सभेत जनाउॉछ। 

(ट) "समभमत" बन्नारे सॊववधानको धाया २२० को उऩधाया (३) फभोजजभको  
जजल्रा सभन्वम समभमत सम्झन ुऩछि। 

(ठ) "समभमतको प्रभखु" बन्नारे समभमतको प्रभखु सम्झन ुऩछि। 
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(ड) "समभमतको उऩप्रभखु" बन्नारे समभमतको उऩप्रभखु सम्झन ुऩछि। 

(ढ) "सबा" बन्नारे गाउॉऩामरकाको हकभा गाउॉ सबा, नगयऩामरकाको हकभा 
नगय सबा सम्झन ुऩछि। 

(ण) "सबाका सदस्म" बन्नारे गाउॉ सबा य नगय सबाका सदस्म सम्झन ु
ऩछि। 

(त) "सॊववधान" बन् नारे नेऩारको सॊववधान सम्झन ुऩछि। 

(थ) "स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩामरका, नगयऩामरका वा जजल्रा सभन्वम 
समभमत सम्झन ुऩछि। 

३.  सवुवधा् (1) ऩदामधकायी य सदस्मरे आपू मनवािजचत बई ऩदबाय ग्रहण गयेको मभमतदेजख स्थानीम 
तहको आन्तरयक स्रोत सभेतको आधायभा अनसूुची फभोजजभको यकभभा नफढ्न ेगयी मस ऐनभा 
उल्रेख बएको सवुवधा ऩाउनछेन।्  

(0) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन मो ऐन प्रायम्ब हनु ु अजघ 
कामभ यहेको "स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा सदस्मको सवुवधा सम्फन्धी ऐन, 077४" 
फभोजजभ भामसक सवुवधा नऩाएका ऩदामधकायी वा सदस्मरे सो सवुवधा नऩाएको मभमत देजख भार 
मस ऐन फभोजजभको सवुवधा ऩाउनेछन।् 

तय चयभ आमथिक ववशृ्रङ् खरता वा प्राकृमतक ववऩ्  वा भहाभायीको कायणरे गम्बीय 
सॊकट उत्ऩन् न बई सॊकटकार घोषणा बएको अवस्थाभा मो व्मवस्था राग ुहनु ेछैन।  

४. सवायी तथा मातामात सवुवधा् (१) ऩदामधकायीराई सम्फजन्धत स्थानीम तहरे सवायी चारक 
सवहतको हरकुा सवायी साधन उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ य मसयी सवायी साधन उऩरब्ध 
गयाएकोभा अनसूुची फभोजजभको इन्धन तथा भोववर सभेत उऩरब्ध गयाउनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सवायी साधन उऩरब्ध गयाएकोभा अनसूुची फभोजजभको 
मातामात सवुवधा उऩरब्ध गयाइने छैन। सवायी साधन उऩरब्ध नगयाएको अवस्थाभा 
ऩदामधकायीरे अनसूुची फभोजजभको मातामात सवुवधा ऩाउनेछ। 

(३) ऩदामधकायी फाहेकका सदस्मरे अनसूुची फभोजजभको यकभ मातामात सवुवधा वाऩत 
ऩाउनेछ। 

तय, कुनै वडा अध्मऺरे मातामात सवुवधा वाऩत कुनै सवायी साधन वा इन्धन सवुवधा 
ऩाएको बए मातामात सवुवधा वाऩतको यकभ ऩाउन ेछैन। 

५. सञ् चाय सवुवधा् ऩदामधकायी तथा सदस्मरे सञ् चाय सवुवधा वाऩत अनसूुची फभोजजभको यकभ 
टेमरपोन तथा भोफाइर रयचाजि सवुवधा य ऩरऩमरका तथा इन्टयनेट सवुवधा वाऩत ऩाउनेछन।्  

६. अमतमथ सत्काय सवुवधा् ऩदामधकायी तथा सदस्मरे अनसूुची फभोजजभको यकभ अमतमथ सत्काय 
सवुवधा वाऩत ऩाउनेछन।्  

७. अन्म सवुवधा् (१) ऩदामधकायी तथा सदस्मरे अनसूुची फभोजजभको अनगुभन सवुवधा ऩाउनेछन।् 

(२) ऩदामधकायी तथा सदस्मरे अनसूुची फभोजजभको सभन्वम य सहजीकयण सवुवधा 
ऩाउनेछन।् 

(३) ऩदामधकायी तथा सदस्मरे अनसूुची फभोजजभ आफ्नो धभि, सॊस्कृमत य ऩयम्ऩया 
अनसुाय भनाइने चाडऩविको रामग अनसूुची फभोजजभको सवुवधा ऩाउनेछन।्  
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८. फैठक बत्ा् (१) ऩदामधकायी तथा सदस्मरे सबा वा कामिऩामरका वा वडा समभमत वा न्मावमक 
समभमत रगामत स्थानीम तहको अन्म कुनै समभमत वा उऩसमभमतको फैठकभा बाग मरएको प्रत्मेक 
ददनको रामग अनसूुची फभोजजभको यकभ फैठक बत्ा वाऩत ऩाउनेछन।्  

(२) वडा समभमतको हकभा उऩदपा (१) फभोजजभ फैठक बत्ा प्रमत भवहना फढीभा तीन 
वटा फैठकसम्भको भार ऩाइनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको फैठक व्मवस्थाऩनका रामग खवटने फढीभा तीन जना 
कभिचायीहरुरे सदस्म सयह फैठक बत्ा ऩाउनेछन।् 

(४) एक ददनभा जमत ऩटक फैठक फसेको बएऩमन एउटा फैठकको भार फैठक बत्ा 
ऩाइनेछ। 

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको रामग “न्मावमक समभमत” बन्नारे सॊववधानको धाया २१७ 
फभोजजभको न्मावमक समभमत सम्झन ुऩछि।   

९. दैमनक बत्ा तथा भ्रभण खचि्  (१) ऩदामधकायी तथा सदस्मरे स्थानीम तहसॉग सम्फजन्धत काभको 
मसरमसराभा आफ्नो कामिऺ रे फाहेक नेऩारमबर वा नऩेार फावहय भ्रभण गदाि स्थानीम तहको 
आन्तरयक स्रोत सभेतको आधायभा अनसूुची फभोजजभको दयभा नफढ्ने गयी दैमनक बत्ा तथा 
भ्रभण खचि ऩाउनेछन।् 

(२) ऩदामधकायी तथा सदस्मरे उऩदपा (१) फभोजजभ भ्रभण गदाि राग्ने मातामात खचि 
वाऩत वटकट वा मफर फभोजजभको यकभ ऩाउनछेन ्।  

१०. मफभा सवुवधा: ऩदामधकायी तथा सदस्मराई अनसूुचीभा उल्रेख बएको यकभभा नफढ्ने गयी मफभा 
शलु्क (वप्रमभमभ) वाऩत मफर फभोजजभको यकभ बकु्तानी गरयनेछ। 

११. मनजी सजचवारमको व्मवस्था् (१) भहानगयऩामरकाको प्रभखुरे आन्तरयक स्रोतफाट खचि व्महोने 
गयी याजऩर अनवित प्रथभ शे्रणी वा सो सयहको स्वकीम सजचव याख्न ऩाउनछेन।् 

(२) भहानगयऩामरकाको उऩप्रभखु तथा नगयऩामरकाको प्रभखुरे आन्तरयक स्रोतफाट खचि 
व्महोने गयी याजऩर अनवित दित्ीम शे्रणी वा सो सयहको स्वकीम सजचव याख्न ऩाउनछेन।् 

(३) गाउॉऩामरकाको अध्मऺरे आन्तरयक स्रोतफाट खचि व्महोने गयी याजऩर अनवित 
दिमतम शे्रणी वा सो सयहको स्वकीम सजचव याख्न ऩाउनेछन।् 

१२. दृवष्टववहीन य अशक्त ऩदामधकायी वा सदस्मराई ववशषे सवुवधा् (१) कुनै ऩदामधकायी तथा सदस्म 
दृवष्टववहीन वा शायीरयक रुऩरे अशक्त बई वहॉडडरु गनि सहमोगीको सेवा आवश्मक छ बने्न कुया 
अध्मऺ, प्रभखु वा समभमतको प्रभखुराई रागेभा गाउॉ कामिऩामरका, नगय कामिऩामरका वा समभमतरे 
त्मस्तो ऩदामधकायी तथा सदस्मको साथभा यहने मनजरे योजेको एक जना सहमोगीको सेवा 
उऩरब्ध गयाउनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उऩरब्ध गयाइएको सहमोगीराई मस ऐन फभोजजभ सदस्मरे 
ऩाउने सयहको फैठक बत्ा उऩरब्ध गयाइनेछ य त्मस्तो ऩदामधकायी तथा सदस्म भ्रभण गदाि 
मनजको सहमोगीराई मनजरे ऩाए सयहको दैमनक बत्ाको आधा यकभ य भ्रभण खचि उऩरब्ध 
गयाइनेछ।  

१३. बत्ा तथा सवुवधा वाऩतको यकभ बकु्तानी् (१) ऩदामधकायी तथा सदस्मरे मस ऐन फभोजजभ 
ऩाउने बत्ा तथा सवुवधा वाऩतको यकभ सम्फजन्धत स्थानीम तहको कामािरमरे सम्फजन्धत 
ऩदामधकायी वा सदस्मको फैंक खाता भापि त बकु्तानी गनुि ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩमन कुनै स्थानीम तहभा फैँिको 
कामािरम नबइि कुनै ऩदामधकायी वा सदस्मरे फैंकभा खाता खोल्न नसक्ने अवस्था बएभा मनजरे 
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ऩाउने बत्ा वा सवुवधा वाऩतको यकभ सम्फजन्धत स्थानीम तहको कामािरमफाट उऩरब्ध गयाउन 
फाधा ऩगु्ने छैन।  

१४. सवुवधा नऩाउने्  मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन कुनै ऩदामधकायी वा सदस्म 
आफ्नो ऩदफाट मनरजम्फत बएभा त्मस्तो मनरजम्फत अवमधबय य पौजदायी अमबमोगभा अदारतको 
आदेश फभोजजभ थनुा, कैद वा धयौटीभा यहेभा त्मसयी थनुा, कैद वा धयौटीभा यहेको अवमधबयको 
रामग मनजरे मस ऐन फभोजजभ ऩाउने कुनै वकमसभको सवुवधा ऩाउन ेछैन। 

तय त्मस्तो अमबमोग प्रभाजणत नबई अदारतफाट सपाई ऩाएभा मनजरे मस ऐन 
फभोजजभको सवुवधा ऩाउनेछ । 

१५. सवुवधा कभ हनु ेगयी मनणिम गनि सक्ने्  मस ऐन फभोजजभ मनधाियण गरयएको सवुवधा सम्फजन्धत 
सबारे आफ्नो आन्तरयक श्रोत तथा ऺभताका आधायभा कभ हनुे गयी मनणिम गनि सक्नेछ।  

१६. अन्म सवुवधा नऩाउने्  कुनै ऩमन सदस्मरे मस ऐनरे मनधाियण गयेको सवुवधा वाहेक अन्म सवुवधा 
ऩाउने छैनन।् 

१७. अनसूुची हेयपेय गनि सक्ने्  प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी अनसूुचीभा 
हेयपेय गनि सक्नेछ । 

१८. खायेजी य फचाउ् (१) स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा सदस्मको सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७4 
खायेज गरयएको छ । 

(२) स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा सदस्मको सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७4 खायेज 
हनु ुअजघ सो ऐन फभोजजभ बएको काभ कायफाही मसै ऐन फभोजजभ बएको भामननेछ। 

द्रष्टव्म्- स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा सदस्मको सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७४ सम्भामनत 
सवोच्च अदारतको मभमत २०७६।०७।०१ को पैसराफाट खायेज बएको। 
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अनसूुची 

(दपा ३, ४, 5, ६, ७, 8, 9 य १० सॉग सम्फजन्धत) 

स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा सदस्मरे ऩाउन ेसवुवधा 

(क) गाउॉऩामरकाका ऩदामधकायी तथा सदस्मरे ऩाउन ेसवुवधा 

क्र. 

सॊ. 
सवुवधाको वकमसभ एकाइ दय अध्मऺ उऩाध्मऺ 

वडा 
अध्मऺ 

कामिऩामर
का सदस्म 

सबाका  

सदस्म 

१. सवायी इन्धन  प्रमत भवहना मरटय ९० ९०  १५ - - 

२. भोववर रैभामसक मरटय ५  ५  १ - - 

३. मातामात सवुवधा प्रमत भवहना रु. १२,००० १२,००० १,५०० १,५०० १,५०० 

४. 
ऩरऩमरका, 
इन्टयनेट सवुवधा 

प्रमत भवहना रु. ५,००० ४,००० ३,5०० 3,००० 0,7०० 

५. 
टेमरपोन तथा 

भोफाइर रयचाजि 
सवुवधा 

प्रमत भवहना रु. ५,००० ४,००० ३,5०० 3,777 २,००० 

६. 
अमतमथ सत्काय 
सवुवधा 

प्रमत भवहना रु. 17,००० 7,००० 6,००० 4,7०० २,5०० 

७. अनगुभन सवुवधा प्रमत भवहना रु. 9,००० 17,००० 6,777 5,577 3,777 

८. 
सभन्वम य 
सहजीकयण 
सवुवधा 

प्रमत भवहना रु. 7,००० 6,7०० 0,5०० 0,5०० 1,००० 

९. चाडऩवि सवुवधा वावषिक रु. २५,777 २5,777 २०,777 १८,777 १5,777 

१०. फैठक बत्ा प्रमत फैठक रु. 1,०7० 1,०7० 1,०7० 1,०7० 1,०7० 

११. दैमनक भ्रभण बत्ा प्रमत ददन रु. १,८००  १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 

१२. ववदेश भ्रभण 
गदािको दैमनक 
बत्ा (आमोजक 
सॊस्थारे होटर 
फासको प्रफन्ध 
गयेकोभा २५ 
प्रमतशत भार 
उऩरब्ध हनुे ।) 

प्रमत ददन अभेरयकी 
डरयभा 

१३५ १३० १२५ १२५ १२० 

१३. मफभा वावषिक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 
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(ख)  नगयऩामरकाका ऩदामधकायी तथा सदस्मरे ऩाउन ेसवुवधा  

(अ) नगयऩामरका 

 

 

 

क्र. 
सॊ. 

सवुवधाको वकमसभ एकाइ दय प्रभखु उऩप्रभखु 
वडा 
अध्मऺ 

कामिऩामरका 
सदस्म 

सबाका 
सदस्म 

१. सवायी इन्धन  
प्रमत भवहना 
मरटय 

९० ९०  १५ - - 

२. भोववर 
रैभामसक 
मरटय 

५  ५  १ - - 

३. मातामात सवुवधा 
प्रमत भवहना 
रु. 

१२,००० १२,००० १,५०० १,५०० १,५०० 

४. 
ऩरऩमरका, 
इन्टयनेट सवुवधा 

प्रमत भवहना 
रु. 

५,००० ४,००० 4,००० 3,5०० 0,7०० 

५. 
टेमरपोन तथा 

भोफाइर रयचाजि 
सवुवधा 

प्रमत भवहना 
रु. 

५,००० 4,००० 4,००० 3,7०० २,००० 

६. 
अमतमथ सत्काय 
सवुवधा 

प्रमत भवहना 
रु. 

10,००० 8,5०० 6,००० 4,7०० 3,7०० 

७. अनगुभन सवुवधा 
प्रमत भवहना 
रु. 

11,५०० 1२,५०० 6,777 6,777  ३,777 

८. 
सभन्वम य 
सहजीकयण सवुवधा 

प्रमत भवहना 
रु. 

 

7,००० 

 

6,7०० 

 

4,5०० 

 

4,००० 

 

0,००० 

९. चाडऩवि सवुवधा वावषिक रु. 37,777 37,777 २5,777 २०,777 १८,777 

१०. फैठक बत्ा 
प्रमत फैठक 
रु. 

 

1,०7० 

 

1,०7० 

 

1,०7० 

 

1,०7० 

 

1,०7० 

११. दैमनक भ्रभण बत्ा प्रमत ददन रु. १,8०० १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 

१२. ववदेश भ्रभण 
गदािको दैमनक 
बत्ा (आमोजक 
सॊस्थारे होटर 
फासको प्रफन्ध 
गयेकोभा २५ 
प्रमतशत भार 
उऩरब्ध हनुे ।) 

प्रमत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

१४० १३५ १२५ १२५ १२० 

१३. मफभा वावषिक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 
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(आ) भहानगयऩामरका 

क्र. 

सॊ. 
सवुवधाको वकमसभ एकाइ दय प्रभखु उऩप्रभखु वडा अध्मऺ 

कामिऩामरका 
सदस्म 

सबाका 
सदस्म 

१ सवायी इन्धन  
प्रमत भवहना 
मरटय 

९० ९०  १५ - - 

२ भोववर रैभामसक मरटय ५  ५  १ - - 

३ मातामात सवुवधा प्रमत भवहना रु. १5,००० १5,००० १,५०० १,५०० १,५०० 

४ 
ऩरऩमरका, 
इन्टयनेट सवुवधा 

प्रमत भवहना रु. ५,००० ५,००० 4,००० 4,००० 0,7०० 

५ 

टेमरपोन तथा 

भोफाइर रयचाजि 
सवुवधा 

प्रमत भवहना रु. ५,००० ५,००० 4,००० 4,7०० २,००० 

६ 
अमतमथ सत्काय 
सवुवधा 

प्रमत भवहना रु. 14,००० 10,००० 7,5०० ७,० ०० 4,००० 

७ अनगुभन सवुवधा प्रमत भवहना रु. 13,००० 14,००० 7,777 ६,777 3,577 

८ 

सभन्वम य 
सहजीकयण 
सवुवधा 

प्रमत भवहना रु. 1४,००० ९,7०० 6,००० 5,००० 

 

3,777 

९ चाडऩवि सवुवधा वावषिक रु. 3५,777 35,777 37,777 २५,777 0०,777 

१० फैठक बत्ा प्रमत फैठक रु. 1,०7० 1,०7० 1,०7० 1,०7० 1,०7० 

११ 
दैमनक भ्रभण 
बत्ा 

प्रमत ददन रु. 0,०००  १,8०० १,६०० १,६०० १,६०० 

१२ ववदेश भ्रभण 
गदािको दैमनक 
बत्ा (आमोजक 
सॊस्थारे होटर 
फासको प्रफन्ध 
गयेकोभा २५ 
प्रमतशत भार 
उऩरब्ध हनुे ।) 

प्रमत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

१5० १३5 १२५ १२५ १२० 

१३ मफभा वावषिक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 
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(ग)  जजल्रा सभन्वम समभमतका ऩदामधकायी तथा सदस्मरे ऩाउन ेसवुवधा 

क्र. 

सॊ. 
सवुवधाको वकमसभ एकाइ दय प्रभखु उऩप्रभखु समभमतका सदस्म 

१. सवायी इन्धन  प्रमत भवहना मरटय ९० ९०  - 

२. भोववर रैभामसक मरटय ५  ५  -  

३. मातामात सवुवधा प्रमत भवहना रु. १5,००० १२,००० 1577 

४. ऩरऩमरका, इन्टयनेट सवुवधा प्रमत भवहना रु. ५,००० ४,००० 3,7०० 

५. 
टेमरपोन तथा 

भोफाइर रयचाजि सवुवधा 
प्रमत भवहना रु. ५,००० ४,००० 3,००० 

६. अमतमथ सत्काय सवुवधा प्रमत भवहना रु. 10,००० 8,००० ६,००० 

७. अनगुभन सवुवधा प्रमत भवहना रु. 14,००० 10,००० 8,777 

८. सभन्वम य सहजीकयण सवुवधा प्रमत भवहना रु. 17,००० 8,7०० 3,577 

९. चाडऩवि सवुवधा वावषिक रु. 3२,777 २८,777 0५,777 

१०. फैठक बत्ा प्रमत फैठक रु. 1,०7० 1,०7० 1,०7० 

११. दैमनक भ्रभण बत्ा प्रमत ददन रु. १,8०० १,६०० १,५०० 

१२. ववदेश भ्रभण गदािको दैमनक 
बत्ा (आमोजक सॊस्थारे होटर 
फासको प्रफन्ध गयेकोभा २५ 
प्रमतशत भार उऩरब्ध हनुे ।) 

प्रमत ददन अभेरयकी 
डरयभा 

१५० १३५ १२० 

१३. मफभा वावषिक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० 

 

द्रष्टव्म्१. ऩदामधकायी तथा सदस्मरे ववदेश भ्रभण गदाि बायतको चेन्नाई¸ हैदयाफाद¸ फैँगरोय¸ 
भमु्फई¸ ददल्री¸ कोरकाता¸ य फङ्गरादेशको ढाका य चटगाउॉ फाहेक बायत य फङ्गरादेशको अन्म 
स्थानभा यात मफताउन ुऩदाि भामथ उजल्रजखत दयको ऩचास प्रमतशत यकभ भार ददइनछे। 

 


