
 

तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशशत 

स्थानीय राजपत्र  

खण्ड १ संख्या ८ लमलत २०७५।०२।१ 
भाग १ 

तामाकोशी गाउँपालिका 
नपेािको संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोशजमको गाउँसभािे बनाएको ति िेशखए 

बमोशजमको ऐन सिवसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।   
 सम्ित ्२०७५ सािको ऐन संख्या ८ 

 

तामाकोशी गाउँपालिकाका पदालधकारी तथा सदस्यिे पाउन ेसवुिधाको सम्बन्धमा 
व्यिस्था गनव बनकेो ऐन, २०७५ 

 

प्रस्तािना: 
तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा सदस्य तथा पदालधकारी एिं सदस्यको सवुिधा सम्बन्धमा व्यिस्था गनव 
िाञ्छनीय भएकोिे, 
नेपािको संविधानको धारा २२२ बमोशजमको गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ ।  
 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम "तामाकोशी गाउँपालिकाका पदालधकारी तथा सदस्यिे 
पाउन ेसवुिधाको सम्बन्धमा व्यिस्था गनव बनकेो विधेयक, २०७५" रहेको छ । 
(२) यो ऐन तामाकोशी गाउँपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा- 

क.  "अध्यि" भन्नािे संविधानको धारा २१५ को उपधारा (१) बमोशजमको गाउँ कायवपालिकाको 
अध्यि सम्झनपुदवछ । 

ख. "उपाध्यि" भन्नािे संविधानको धारा २१५ को उपधारा (१) बमोशजमको गाउँ कायवपालिकाको 
उपाध्यि सम्झनपुदवछ ।   

ग. "कायाविय" भन्नािे गाउँ कायवपालिकाको कायाविय सम्झन ुपदवछ । 
घ.  “कायवपालिका” भन्नािे तामाकोशी गाउँ कायवपालिका सम्झनपुदवछ ।  
ङ. “प्रदेश” भन्नािे ३ नं. प्रदेश सम्झनपुदवछ । 
च.  “पदालधकारी” भन्नािे अध्यि, उपाध्यि तथा िडाध्यि सम्झनपुदवछ । 



छ. "िडा" भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिकाको िडा सम्झनपुदवछ । 
ज. "िडा सदस्य" भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिकाको िडाका सदस्य सम्झनपुदवछ । 
झ. "सदस्य" भन्नािे संविधानको धारा २१५ को उपधारा (२) बमोशजमको गाउँ कायवपालिकाको 

सदस्य सम्झनपुदवछ । 
ञ. “सभा” भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्झनपुदवछ । 
ट. "सभाका सदस्य" भन्नािे संविधानको धारा २२२ बमोशजमको गाउँसभा सदस्य सम्झनपुदवछ । 
ठ. "स्थानीय तह" भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिका सम्झनपुदवछ । 
ड. "संविधान" भन्नािे नेपािको संविधान सम्झनपुदवछ । 
 
 

३. पदालधकारी र सदस्यको सवुिधा: तामाकोशी गाउँपालिकाका पदालधकारी, सभाका सदस्य तथा सदस्यिे 
आफु लनविवशचत भई अनसूुची २ बमोशजमको पद तथा गोपनीयताको सपथ लिई आफ्नो पदको काम 
कारिाही शरुु गरेको लमलतदेशख अनसूुची १ मा उल्िेख भए बमोशजमको मालसक सवुिधा पाउनेछ । 

 

४. सभाका सदस्यको भत्ता: (१) पदालधकारी र कमवचारी बाहेकका सदस्य र सभाका सदस्यिे          
न्यावयक सलमलत िा कुनै सलमलतको बैठकमा भाग लिए िापत अनसूुची १ मा उल्िेख भए बमोशजमको 
बैठक भत्ता िापतको रकम पाउनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सभा र कायवपालिका िा िडा सलमलत िा अन्य सलमलत िा 
उपसलमलतको बैठक एकै ददन बसेकोमा पदालधकारी िा सभाका सदस्य िा सदस्यिे कुनै एक 
बैठकको मात्र भत्ता पाउनेछ । 

(३) पदालधकारी िा सभाका सदस्य िा सदस्यिे कुनै एक विषयको िैठक जलतसकैु संख्या 
िा ददनमा बसेको भए तापलन एउटा बैठक बराबरको मात्र बैठक भत्ता पाउनछे । 

(४) पदालधकारी िा सभाका सदस्य िा सदस्य बाहेक कुनै कमवचारी अलनिायव उपशस्थत 
हनुपुने भलन तोवकएकोमा सो प्रकृलतका बैठकमा भाग लिए िापत कमवचारीिे अनसूुची १ मा उल्िेख 
भए बमोशजमको बैठक भत्ता िापतको रकम पाउनछेन ्। 

५. यातायात सवुिधा: स्थानीय तहका पदालधकारी तथा सदस्यिे पाउने यातायात, सिारी साधन तथा इन्धन 
सवुिधा प्रदेश सरकारिे तोवक ददएको मापदण्ड बमोशजम हनुेछ ।   

६. दैलनक भ्रमण भत्ता: (१) पदालधकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यिे कामको लसिलसिामा नेपािलभत्र िा 
नेपाि बावहर भ्रमण गदाव अनसूुची १ मा उल्िेख भएबमोशजमको दैलनक भ्रमण भत्ता पाउनेछ । 
(२) पदालधकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यिे उपदफा (१) बमोशजम िाग्न ेयातायात खचव बापत 

लबि बमोशजमको रकम पाउनेछ । 
(३) पदालधकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यिे उपदफा (१) बमोशजम भ्रमण गदाव भ्रमण अिलधको 

िालग अनसूुची १ मा उल्िेख भए बमोशजमको विमाङ्क रकम बराबरको लबमा गदाव िाग्ने लबमा शलु्क 
पाउनेछ । 
(४) पदालधकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यको भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रदेश सरकारिे 

स्िीकृत गरेको मापदण्ड बमोशजम बमोशजम हनुेछ । 
 



७. एउटा मात्र सवुिधा पाउन:े सरकारी कोषबाट लनिृत्तीभरण पाईरहेको व्यशि पदालधकारी, सदस्य िा 
सभाको सदस्य पदमा लनिावशचत िा मनोलनत भएमा त्यस्तो पदालधकारी, सदस्य िा सभाको सदस्यिे 
लनिृशत्तभरण िा यस ऐन बमोशजमको मालसक सवुिधा मध्ये एउटा मात्र सवुिधा पाउनछे । 
 

स्पविकरण: यस दफाको प्रयोजनको िालग सरकारी कोष भन्नािे नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा 
स्थानीय तहको स्िालमत्ि भएको कुनै लनकायको कोषिाई जनाउँछ । 

  

तर, लनिृशत्तभरण बाहेकका सवुिधा अन्य पदालधकारी, सदस्य िा सभाको सदस्यिे पाए सरह हनुेछ 
। 

 

८. दृविविवहन िा असििे पाउन ेसवुिधा: (१) कुनै पदालधकारी, सदस्य िा सभाको सदस्य दृविविवहन भई 
िा शारीररक रुपिे अशि भई वहँडडुि गनव असमथव भई सहयोगीको सेिा लिन आिश्यक पने भएमा 
गाउँ कायवपालिकािे त्यस्तो पदालधकारी, सदस्य िा सभाको सदस्यको सहयोगको िालग लनजिे चाहेको 
एकजना सहयोही उपिव्ध गराउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै सहयोगी उपिव्ध गराईएकोमा त्यस्तो सहयोगीिाई पदालधकारी, 
सदस्य िा सभाको सदस्यिे पाए सरहको दैलनक भत्ता र यातायात खचव उपिव्ध गराईनेछ । 

 

९. बैंक खाता माफव त भिुानी गररन:े (१) कुनै पदालधकारी, सदस्य िा सभाको सदस्यिे यस ऐन बमोशजम 
पाउने सवुिधा लनजको बैंक खाता माफव त भिुानी गररनछे । 
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा उल्िेख गेरको भएतापलन कुनै पदालधकारी, सदस्य िा सभाको 

सदस्यिे बैंक खाता खोल्न नसक्ने भएमा लनजिे पाउन ेभत्ता िा सवुिधा बापतको रकम सम्बशन्धत 
सभाको सशचिािय िा गाउँ कायवपालिकाको कायावियबाट उपिव्ध गराउन सवकनेछ । 

 

१०. लनिम्िन परेमा सवुिधा नपाउन:े यस ऐनमा जनुसकैु कुरा उल्िेख गेरको भएतापलन कुनै पदालधकारी, 
सदस्य िा सभाको सदस्य आफ्नो पदबाट लनिम्िनमा परेमा त्यस्तो लनिम्बनमा परेको अिलधभर िा 
कुनै फौजदारी अलभयोगमा अदाितको आदेश बमोशजम थनुा िा कैदमा रहेकोमा त्यसरी थनुा िा 
कैदमा रहेको अिधीभरको िालग लनजिे यस ऐन बमोशजम पाउने कुनै वकलसमको सवुिधा िा भत्ता 
पाउने छैन । 

तर, त्यस्तो लनिम्िन फुकुिा भएमा िा अदाितबाट सफाई पाएमा लनजिे दफा ३ 
बमोशजमको सवुिधा पाउनेछ । 

 

११. सवुिधा लनधावरण गनव सक्न:े यस ऐन बमोशजम पदालधकारी, सदस्य िा सभाको सदस्यको िालग कुनै 
सवुिधा लनधावरण गनुवपदाव यस ऐनिे तोवक ददएका सवुिधािाई अलधकतम सीमा मानेर सम्बशन्धत सभािे 
आफ्नो अलधकार िेत्रलभत्रको आलथवक स्रोत तथा िमता समेतका आधारमा लनधावरण गनव सक्नेछ । 

 

१२. अनसूुचीमा हेरफेर गनव सक्न:े प्रदेश सरकारिे राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदालधकारी, सदस्य िा 
सभाको सदस्यिे यस ऐन बमोशजम व्यिस्था गररएको सवुिधािाई आिश्यकता र औशचत्यताका 
आधारमा पनुराििोकन गनव सक्नेछ र यसरी पनुराििोकन गदाव नेपाि सरकारिे लनधावरण गरेको 
मयावदाक्रम समेतिाई ध्यान ददन ुपनेछ । यस ऐनमा व्यिस्था भए बाहेकका अन्य सवुिधा प्रदेश 
सरकारिे समय समयमा लनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

 



१३. बचाऊ: यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा पवहिे सभािे कुनै लनणवय गरी पदालधकारी, सदस्य िा सभाको 
सदस्यिाई कुनै सवुिधा उपिव्ध गराएको भए यस ऐनमा व्यिस्था भए बमोशजमको हदसम्मको 
सवुिधािाई यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मालननेछ । 

अनसूुची १ 

(दफा ३, ४, ५, ६ र ७ सगँ सम्बशन्धत) 
तामाकोशी गाउँपालिकाका पदालधकारी, सदस्य िा सभाको सदस्यिे पाउन ेसवुिधा 

क्र.सं. शीषवक ईकाई दर अध्यि उपाध्यि िडाध्यि 

कायवपालिका 
सदस्य 

िडा सदस्य 

१ मालसक सवुिधा प्रलत मवहना रु. ३०,०००। २५,०००। २०,०००। ६,०००। ५,०००। 

२ 

दैलनक भ्रमण 
भत्ता 

प्रलत ददन रु. १,८००। १,६००। १,५००। १,५००। १,२००। 

३ 

विदेश भ्रमण 
गदावको दैलनक 

भत्ता 

प्रलत ददन 
अमेररकी डिर 

१५०। १४०। १२५। १२५। १२५। 

४ यात्रा विमा 
प्रलत भ्रमण 

(वप्रलमयम) रु. 
१०,००,०००। १०,००,०००। १०,००,०००। १०,००,०००। १०,००,०००। 

५ सञ्चार सवुिधा प्रलत मवहना रु. १,५००। १,०००। ८००। ५००। ५००। 

६ 
सभाको बैठक 

भत्ता 
प्रलत ददन रु. १,५००। १,५००। १,५००। १,५००। १,५००। 

७ 
कायवपालिकाको 
िैठक भत्ता 

प्रलत ददन रु. 
(बविमा मालसक 
३ िटा सम्म) 

१,५००। १,५००। १,५००। १,५००। - 

८ 
िडा सलमलतको 
िैठक भत्ता 

प्रलत ददन रु. 
(बविमा मालसक 
३ िटा सम्म) 

  १,१७७। - १,१७७। 

९ 

इजिास भत्ता 
(न्यावयक 
सलमलतका 
सदस्यिाई मात्र) 

प्रलत बैठक रु. 
५००। (प्रलत 
मवहना बिीमा 
तीन िटा 
बैठकको िालग 
मात्र) 

 

१० 

सलमलत भत्ता  (विधायन सलमलत, िेखा 
सलमलत, सशुासन सलमलत िा 
कायवपालिकाका विषयगत सलमलतका 
बिीमा िावषवक १२ िटा बैठकहरुका 
िालग प्रलत बैठक रु. ५००। 

 

 

द्रिव्य: 
१. यूरोवपयन मिुकुहरु, अषे्ट्रलिया, न्यूशजल्याण्ड, अमेररका, क्यानडा, जापान, हङ्गकङ्ग, रुस, कतार, जाशम्बया, 
य.ुए.इ, लसंगापरु, िेिनान, बहराईनको भ्रमण गदाव मालथ उल्िेशखत दरमा तेत्तीस प्रलतशत थप रकम ददईनेछ। 



२. विदेश भ्रमण गदाव भारतका चेन्नाई, हैदरािाद, बैंगिोर, ममु्बई, ददल्िी, कोिकाता र बङ्गिादेशको िाका 
र चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात लबताउन ुपदाव मालथ उल्िेशखत दरको पचास प्रलतशत रकम मात्र 
ददईनेछ । अन्य देशको हकमा मालथको दररेट बमोशजम नै हनुेछ । 

३. विदेश भ्रमण गदाव आमन्त्रण गने राष्ट्रको सरकार िा कुनै संस्थाबाट दैलनक भत्ता िापतको रकम उपिव्ध 
गराईएको अिस्थामा उल्िेशखत दैलनक भ्रमण भत्ता बापतको रकम उपिव्ध गराईन ेछैन । 

४. विदेश भ्रमण गदाव आमन्त्रण गने राष्ट्रको सरकार िा कुनै संस्थाबाट खाना, आिास र यातायात खचव 
उपिव्ध भएमा दैलनक भ्रमण भत्ताको पशचचस प्रलतशत रकम मात्र उपिव्ध गराईनछे । 

५.  विदेश भ्रमण गदाव आमन्त्रण गने राष्ट्रको सरकार िा कुनै संस्थाबाट आिास मात्र उपिव्ध भएमा 
दैलनक भ्रमण भत्ताको तेत्तीस प्रलतशत रकम उपिव्ध गराईनेछ । 

६. विदेश भ्रमण गदाव आमन्त्रण गने राष्ट्रको सरकार िा कुनै संस्थाबाट खाना मात्र उपिव्ध भएमा दैलनक 
भ्रमण भत्ताको छयसठ्ठी प्रलतशत रकम उपिव्ध गराईनछे । 

७. यस सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रचलित कानून बमोशजम हनुेछ । 
अनसूुची २ 

(दफा ३ सगँ सम्बशन्धत) 
तामाकोशी गाउँपालिकाका पदालधकारी, सदस्य र सभाका सदस्यको  

पद तथा गोपनीयताको सपथको िाचँा 
म ................ (पूरा नाम) ................... मिुकु र जनता प्रलत पूणव बफादार रही सत्य लनष्ठापूिवक प्रलतज्ञा 
गदै जनताको/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु वक नेपािको सािवभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपािी जनतामा 
लनवहत रहेको नेपािको संविधान प्रलत पूणव बफादार रही तामाकोशी गाउँपालिकाको ............... पदमा 
कामकाज प्रचलित कानूनको अलधनमा रही मिुकु र जनताको सोझो शचताई, कसैको डर नमानी, पिपात 
नगरी, कसै प्रलत पूिावग्रह िा खराब भािना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीसाथ गनेछु । 
आफ्नो कतवव्यपािनाको लसिलसिामा आफुिाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानून बमोशजम गोप्य राख्नपुने 
कुरा म पदमा बहाि रहँदा िा नरहँदा जनुसकैु अिस्थामा पलन प्रचलित कानूनको पािना गदाव बाहेक अरु 
अिस्थामा कुनै वकलसमबाट पलन प्रकट िा सङे्कत गने छैन । 
 
लमलत:        नाम, थर: 
        दस्तखत:  
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प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


