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देवघाट गाउँ सभा सदस्यिे पाउने सवुवधा सम्बन्धी लनयिाविी, २०७७ 

देवघाट गाउँ सभा सदस्यिे पाउने सवुवधा सम्बन्धी लनयिाविी,  

२०७७ 
गाउँ काययपालिकाको वैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७७/०३/३० 

प्रिाशित लिलत: २०७७/०४/११ 

प्रस्तावना: गाउँसभा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थािाई 
सियानकूुि बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे, देवघाट गाउँसभािे यो ऐन बनाएको 
छ ।  

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि “देवघाट गाउँसभा 
सदस्यिे पाउन ेसवुवधा सम्बन्धी लनयिाविी, २०७७” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 
  

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा 
क) “अध्यि” भन्नािे संववधानको धारा २१५ को उपधारा (१) 

बिोशजिको गाउँ काययपालिकाको अध्यि सम्झनपुछय ।  

ख) “उपाध्यि” भन्नािे संववधानको धारा २१५ को उपधारा (२) 
बिोशजिको गाउँ काययपालिकाको उपाध्यि सम्झन ुपछय ।  

ग) “काययपालिका” भन्नािे गाउँ काययपालिका सम्झन ुपछय ।  

घ) “काययपालिका सदस्य” भन्नािे संववधानको धारा २१५ को उपधारा 
(४) बिोशजिका काययपालिकाको सदस्य सम्झन ुपछय ।  

ङ) “पदालधकारी” भन्नािे अध्यि, उपाध्यि सम्झन ुपछय ।  

च) “वडा” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सम्झन ुपछय ।  
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देवघाट गाउँ सभा सदस्यिे पाउने सवुवधा सम्बन्धी लनयिाविी, २०७७ 

छ) “वडाध्यि” भन्नािे संववधानको धारा २१५ को उपधारा (२) 
बिोशजिको वडाध्यि सम्झन ुपछय ।  

ज) “सदस्य” भन्नािे संववधानको धारा २२२ को उपधारा (२) 
बिोशजिका सदस्य सम्झन ुपछय ।  

झ) “सभा” भन्नािे गाउँसभा सम्झन ुपछय ।  

ञ) “सभाका सदस्य” भन्नािे गाउँसभा सदस्य सम्झन ुपछय ।  

ट) “संववधान” भन्नािे नेपािको संववधान सम्झन ुपछय ।  

ठ) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सम्झन ुपछय ।   

३. सवुवधा: (१) पदालधकारी र सदस्यिे आफू लनवायशचत भई पदभार ग्रहि 
गरेको लिलतदेशख स्थानीय तहको आन्तररक स्रोत सिेतको आधारिा 
अनसूुची १ बिोशजिको रकि तथा सवुवधा पाउनेछन ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन यो ऐन 
प्रारम्भ हनु अशघ कायि रहेको “देवघाट गाउँपालिकाका पदालधकारी 
तथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी काययववलध, २०७५” बिोशजि िालसक 
सवुवधा नपाएका पदालधकारी वा सदस्यिे सो सवुवधा नपाएको लिलत 
देशख िात्र यस ऐन बिोशजिको सवुवधा पाउनेछन ।  

तर चरि आलथयक ववश्रृङखिा वा प्राकृलतक ववपद वा िहािारीको 
कारििे गम्भीर संकट उत्पन्न भई संकटकाि घोषिा भएको अवस्थािा 
यो व्यवस्था िागू हनुे छैन ।   

४. सवारी तथा यातायात सवुवधा: (१) पदालधकारीिाई गाउँपालिकािे 
सवारी चािक सवहतको हिकुा सवारी साधन उपिब्ध गराउन सक्नेछ 
र यसरी सवारी साधन उपिब्ध गराएकोिा अनसूुची बिोशजिको इन्धन 
तथा िोलबि सिेत उपिब्ध गराउनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोशजिको सवारी साधन उपिब्ध गराएकोिा 
अनसूुची १ बिोशजिको यातायात सवुवधा उपिब्ध गराइने छैन । 
सवारी साधन उपिब्ध नगराएको अवस्थािा पदालधकारीिे अनसूुची १ 
बिोशजिको यातायात सवुवधा पाउनछे ।  

(३) पदालधकारी बाहेकका सदस्यिे अनसूुची १ बिोशजिको रकि 
यातायात सवुवधा लिएको बापत पाउनेछ । 

तर, कुन ैवडा अध्यििे यातायात सवुवधा बापत कुन ैसवारी साधन वा 
इन्धन सवुवधा भए यातायात सवुवधा बापतको रकि पाउन ेछैन ।    

५. सञ्चार सवुवधा: पदालधकारी तथा सदस्यिे सञ्चार सवुवधा बापत अनसूुची 
१ बिोशजिको रकि टेलिफोन तथा िोबाईि ररचाजय सवुवधा र 
पत्रपलत्रका तथा इन्टरनेट सवुवधा बापत पाउनेछन ।  

६. अलतलथ सत्कार सवुवधा: पदालधकारी तथा सदस्यिे अनसूुची १ 
बिोशजिको रकि अलतलथ सत्कार सवुवधा बापत पाउनेछन ।  

७. अन्य सवुवधा: (१) पदालधकारी तथा सदस्यिे अनसूुची १ बिोशजिको 
अनगुिन सवुवधा पाउनेछन ।  

(२) पदालधकारी तथा सदस्यिे अनसूुची १ बिोशजिको सिन्वय र 
सहजीकरि सवुवधा पाउनेछन ।  

(३) पदालधकारी तथा सदस्यिे अनसूुची १ बिोशजि आफ्नो धिय, 
संस्कृलत र परम्परा अनसुार िनाइने चाडपवयको िालग अनसूुची १ 
बिोशजिको सवुवधा पाउनेछन ।   

८. बैठक भत्ता: (१) पदालधकारी तथा सदस्यिे सभा वा काययपालिका वा 
वडा सलिलत वा न्यावयक सलिलत िगायत गाउँपालिकाको अन्य कुन ै
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सलिलत वा उपसलिलतको वैठकिा भाग लिएको प्रत्येक ददनको िालग 
अनसूुची १ बिोशजिको रकि वैठक भत्ता बापत पाउनेछन ।  

(२) वडा सलिलतको हकिा उपदफा (१) बिोशजि वैठक भत्ता प्रलत 
िवहना बढीिा २ वटा वैठकसम्िको िात्र पाइनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजिको वैठक व्यवस्थापनका िालग खवटन े
बढीिा तीन जना कियचारीहरुिे सदस्य सरह वैठक बत्ता पाउनेछन 
।  

(४) एक ददनिा जलत पटक वैठक बसेको भए पलन एउटा वैठकको 
िात्र वैठक भत्ता पाइनेछ ।  

स्पविकरि: यस दफाको प्रयोजनको िालग “न्यावयक सलिलत” भन्नािे 
संववधानको धारा २१७ बिोशजिको न्यावयक सलिलत सम्झन ुपछय ।   

९. दैलनक भत्ता तथा भ्रिि खचय: (१) पदालधकारी तथा सदस्यिे 
गाउँपालिकासँग सम्बशन्धत कािको लसिलसिािा आफ्नो काययिते्र 
बाहेक नेपाि लभत्र वा नेपाि बावहर भ्रिि गदाय स्थानीय तहको 
आन्तररक स्रोत सिेतको आधारिा अनसूुची १ बिोशजिको दरिा 
नबढ्ने गरी दैलनक भत्ता तथा भ्रिि खचय पाउनेछन ।  

(२) पदालधकारी तथा सदस्यिे उपदफा (१) बिोशजि भ्रिि गदाय 
िाग्ने यातायात खचय वापत वटकट वा लबि बिोशजिको रकि पाउनेछन 
।   

१०. लबिा सवुवधा: पदालधकारी तथा सदस्यिाई अनसूुची १ िा उल्िेख 
भएको रकििा नबढ्ने गरी लबिा िलु्क (वप्रलियि) वापत लबि 
बिोशजिको रकि भकु्तानी गररनेछ ।  



स्थानीय राजपत्र       खण्डः ४,      संखयाः १०,       लिलतः २०७७/०४/११ 

 

 

5 
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११. लनजी सशचवाियको व्यवस्था: गाउँपालिकाको अध्यििे आन्तररक 
स्रोतबाट खचय व्यहोने गरी राजपत्र अनवित दद्वलतय शे्रिी वा सो 
सरहको स्वकीय सशचव राख्न पाउनेछन । लनज स्वकीय सशचविे 
रा.प.अन.दद्वलतय शे्रिीको तिव पाउनेछन र अध्यिसँग भ्रिि गदाय 
सोही तहिे पाउन ेदैलनक भ्रिि भत्ता पाउनेछन ।  

१२. दृविववहीन र अिक्त पदालधकारी वा सदस्यिाई वविेष सवुवधा: (१) 
कुन ैपदालधकारी तथा सदस्य दृविववहीन वा िारीररक रुपिे अिक्त 
भई वहँडडुि गनय सहयोगीको सेवा आवश्यक छ भने्न कुरा अध्यििाई 
िागेिा गाउँ काययपालिकािे त्यस्तो पदालधकारी तथा सदस्यको साथिा 
रहने लनजिे रोजकेो एक जना सहयोगीको सेवा उपिब्ध गराउनेछ 
।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि उपिब्ध गराइएको सहयोगीिाई यस ऐन 
बिोशजि सदस्यिे पाउन ेसरहको वैठक भत्ता उपिब्ध गराइनेछ र 
त्यस्तो पदालधकारी तथा सदस्य भ्रिि गदाय लनजको सहयोगीिाई लनजिे 
पाए सरहको दैलनक भत्ताको आधार रकि र भ्रिि खचय उपिब्ध 
गराइनेछ ।   

१३. भत्ता तथा सवुवधा बापतको रकि भकु्तानी: (१) पदालधकारी तथा 
सदस्यिे यस ऐन बिोशजि पाउन ेभत्ता तथा सवुवधा बापतको रकि 
गाउँपालिकाको कायायियिे सम्बशन्धत पदालधकारी वा सदस्यको बैंक 
खाता िाफय त भकु्तानी गनुय पनेछ ।   

१४. सवुवधा नपाउने: यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन 
कुनै पदालधकारी वा सदस्य आफ्नो पदबाट लनिशम्बत अवलधभर र 
फौजदारी अलभयोगिा अदाितको आदेि बिोशजि थनुा, कैद वा 
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धरौटीिा रहेिा त्यसरी थनुा, कैद वा धरौटीिा रहेको अवलध भरको 
िालग लनजिे यस ऐन बिोशजि पाउने कुन ैवकलसिको सवुवधा पाउन े
छैन ।  

तर त्यस्तो अलभयोग प्रिाशित नभई अदाितबाट सफाई पाएिा लनजिे 
यस ऐन बिोशजिको सवुवधा पाउनछे ।   

१५. अन्य सवुवधा नपाउने: कुनै पलन सदस्यिे यस ऐनिे लनधायरि गरेको 
सवुवधा वाहेक अन्य सवुवधा पाउने छैनन ।  

१६. अनसूुची हेरफेर गनय सक्ने: प्रदेि सरकारिे प्रदेि राजपत्रिा सूचना 
प्रकािन गरी अनसूुचीिा हेरफेर गरेिा गाउँपालिकािे पलन हेरफेर 
गनेछ ।   

१७. खारेजी र बचाऊ: (१) देवघाट गाउँपालिकाका पदालधकारी तथा 
सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी काययववलध, २०७५ खारेज गररएको छ ।  

(२) देवघाट गाउँपालिकाका पदालधकारी तथा सदस्यको सवुवधा 
सम्बन्धी काययववलध, २०७५ खारेज हनु ुअघी सो ऐन बिोशजि भएको 
काि कारवाही यसै ऐन बिोशजि भएको िालननेछ ।  

 

द्रिव्य: 
देवघाट गाउँपालिकाका पदालधकारी तथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी 
काययववलध, २०७५ सम्िालनत सवोच्च अदाितको लिलत 
२०७६।०१।०१ को फैसिाबाट खारेज भएको ।  
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देवघाट गाउँ सभा सदस्यिे पाउने सवुवधा सम्बन्धी लनयिाविी, २०७७ 

अनसूुची - १ 

(दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० सँग सम्बशन्धत) 
देवघाट गाउँ सभाका पदालधकारी तथा सदस्यिे पाउने सवुवधा 

क) गाउँपालिका पदालधकारी तथा सदस्यिे पाउने सवुवधा: आन्तररक श्रोतको 
अवस्था िजबतु नभएकोिे गदाय प्रदेि सरकारिे तजुयिा गरेको गाउँ सभा, 
नगर सभा र शजल्िा सिन्वय सलिलतका सदस्यिे पाउने सवुवधा सम्बन्धिा 
व्यवस्था गनय बनकेो ऐन, २०७७ भन्दा केही घटाई सवुवधा तोवकएको ।  

क्र.
सं. 

सवुवधाको वकलसि एकाइ दर अध्यि उपाध्यि वडाध्यि 
काययपालि
का सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ सवारी इन्धन प्रलत िवहना 
लि. 

९० ९० १५ - - 

२ िोलबि तै्रिालसक 
लि. 

५ ५ १ - - 

३ यातायात सवुवधा प्रलत िवहना 
रु. 

7००० १२००० - १५०० - 

४ पत्रपलत्रका, 
इन्टरनेट सवुवधा 

प्रलत िवहना 
रु. 

५००० ४००० 3000 1500 1500 

५ टेलिफोन तथा 
िोबाइि ररचाजय 
सवुवधा 

प्रलत िवहना 
रु. 

4००० 3००० 2५०० 15०० 1००० 

६ अलतलथ सत्कार 
सवुवधा 

प्रलत िवहना 
रु. 

१०००० ७००० ६००० ४००० २५०० 
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देवघाट गाउँ सभा सदस्यिे पाउने सवुवधा सम्बन्धी लनयिाविी, २०७७ 

क्र.
सं. 

सवुवधाको वकलसि एकाइ दर अध्यि उपाध्यि वडाध्यि 
काययपालि
का सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

७ अनगुिन सवुवधा प्रलत िवहना 
रु. 

९००० १०००० ६००० ५५०० ३००० 

८ सिन्वय र 
सहजीकरि 
सवुवधा 

प्रलत िवहना 
रु. 

७००० ६००० २५०० २५०० १००० 

९ चाडपवय सवुवधा वावषयक रु. २५००० २५००० २०००० १८००० १५००० 

१० बैठक भत्ता प्रलत वैठक 
रु. 

१००० १००० १००० १००० १००० 

११ दैलनक भ्रिि भत्ता प्रलत ददन रु. १८०० १६०० १५०० १५०० १५०० 

१२ ववदेि भ्रिि 
गदायको दैलनक 
भत्ता (आयोजक 
संस्थािे होटि 
बासको प्रबन्ध 
गरेकोिा २५ 
प्रलतित िात्र 
उपिब्ध हनु े।) 

प्रलत ददन 
अिेररकी 
डिरिा 

१३५ १३० १२५ १२७ १२० 

१३ लबिा वावषयक रु. १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० 

  

 
आज्ञािे 

रिेि सवेुदी 
प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 


