"मुसिकोट

नगरपासिकाका पदासिकारी तथा िदस्यहरुिे पाउने िुसििाका िम्बन्िमा
व्यिस्था गनन बनेको ऐन, २०७५ "

स्थानीय राजपत्र
मुसिकोट नगरपासिका, रुकु म (पसिम)
६ नं. प्रदेश, नेपाि

खण्डः १,

िर्नः २

अिार २९ गते २०७५ िाि

िंख्या :२१

भाग २
मुसिकोट नगरपासिका
मुसिकोट नगर िभािे बनाएको देहाय बमोसजमको
मुसिकोट नगरपासिकामा सिपद् जोसखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको ऐन २०७५
ििनिािारणको जानकारीको िासग प्रकाशन गररएको छ ।

प्रस्तािना: नगरिभा िदस्यहरुको िुसििा िम्बन्िमा व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकािे,
मुसिकोट नगरपासिकाको तेस्रो िभािे यो ऐन बनाएको छ ।
१. िंसिप्त नाम र प्रारभ्मः (१) यि ऐनको नाम मुसिकोट नगरपासिकाका पदासिकारी तथा िदस्यहरुिे पाउने
िुसििािम्बन्िी ऐन, २०७५ रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभार्ाः सिर्य िा प्रिङ्गिे अको अथन निागेमा यि ऐनमा,
(क)

"प्रमुख" भन्नािे िंसििानको िारा २१६ को उपिारा १ बमोसजम नगर कायनपासिका प्रमुख िम्झनु
पछन ।

(ख)

"उपप्रमुख" भन्नािे िंसििाको िारा २१६ को उपिारा २ बमोसजम नगर कायनपासिका उपप्रमुख
िम्झनु पछन ।
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(ग)

"कायनपासिका" भन्नािे नगर कायनपासिका िम्झनु पछन ।

(घ)

"पदासिकारी" भन्नािे प्रमुख, उपप्रमुख, िडा अध्यि, कायनपासिका िदस्य तथा िडा िदस्य िम्झनु
पछन ।

(ङ)

"िडा" भन्नािे नगरपासिकाको िडा िम्झनु पछन ।

(च)

"िदस्य" भन्नािे िंसििानको िारा २१६ को उपिारा (२) बमोसजमको नगर कायनपासिकाको
िदस्य िम्झनु पछन ।

३.

(छ)

"िभा" भन्नािे नगरिभा िम्झनु पछन ।

(ज)

"िभाका िदस्य" भन्नािे िंसििानको िारा २२३ बमोसजम नगर िभाका िदस्य िम्झनु पछन ।

(झ)

"स्थानीय तह" भन्नािे मुिीकोट नगरपासिका िम्झनु पछन ।

िुसबिाको प्रारम्भ: स्थानीय तहका पिासिकारी र िदस्यिे आफू सनबानसचत भइ अनुिूसच -२ बमोसजम पद तथा
गोपनीयताको िपथ सिई पदभार ग्रहण गरेको समसतदेसख अनुिूची-१ बमोसजमको रकममा नबढ्ने गरर स्थानीय
तहको आन्तररक श्रोत िमेतका आिारमा मासिक िुसबिा पाउनेछन् ।
तर चरम आर्थनक सिश्ररंखिता िा प्राकर सतक सिपद िा महामारीको कारणिे गम्भीर िङ्कट
उत्पन भइ िंकटकाि घोर्णा भएको अबस्थामा यो व्यिस्था िागु हुनेछैन ।

४.

ििारी तथा यातायात िुसबिा: (१) प्रमुख िाइ मुसिकोट नगरपासिकािे ििारी िािन तथा इन्िन उपिब्ि
गराउन िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम ििारी उपिब्ि गराएकोमा यि दफा बमोसजमको अन्य यातायात
िुसबिा उपिब्ि गराइनेछैन र त्यस्तो ििारी िािनिाई िभािे तोके बमोसजमको इन्िन तथा मोसबि उपिब्ि
गराइनेछ।
(३) नगरपासिकाका िडा अध्यि िा िदस्यिाई मुसिकोट नगरपासिका के न्र रहेको स्थानमा
बैठकमा भाग सिन जााँदा र फकन दा यातायात प्रयोग गनुनपने भएमा त्यस्तो पिासिकारी तथा िदस्यिे
नगरपासिकाको आन्तररक श्रोत िमेतको आिारमा िाबनजसनक यातायातमा िाग्ने खचन रकम बराबरको
यातायात खचन पाउनेछन् ।

५.

पत्रपसत्रका र िञ्चार िुसििा (१) मुसिकोट नगरपासिकािे पदासिकारीहरुिाई नगरपासिकाको आन्तरीक स्रोत
िमेतको आिारमा न्यूनतम िङ्ख्यमा पत्रपसत्रका खररद गरी उपिब्ि गराउनेछ ।
(२) पदासिकारीिाई िञ्चार िुसििाबापत अनुिूची–१ मा उल्िेसख भएबमोसजमको रकममा
नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तरीक स्रोत िमेतको आिारमा िञ्चार िुसििा बापतको रकम ददइनेछ ।

६. दैसनक भ्रमण भत्ता: (१) िदस्यहरुिे स्थानीय तहिाँग िम्बसन्ित कामको सििसििामा नेपािसभत्र िा नेपािबासहर
भ्रमण गनुनपदान मुसिकोट नगरपासिकाको आन्तरीक स्रोत िमेतको आिारमा अनुिूची–१ बमोसजमको दरमा
नबढ्ने गरी दैसनक भ्रमण भत्ता पाउनेछन् ।
(२) िदस्यहरुिे उपदाफा (१) बमोसजम भ्रमण गनुनपरे मा िो बापत िाग्ने यातायात खचन सबि
बमोसजमको रकम भुक्तानी पाउनेछन् ।
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(३) िदस्यहरुिे उपदफा (१) बमोसजम भ्रमण गदान भ्रमण अिसिको िासग अनुिच
ू ी–१ मा
उल्िेख भए बमोसजमको रकमको दुघनटना बीमा गदान िाग्ने बीमा शुल्कबापत सबिबमोसजमको रकम पाउनेछन्
।
७.

चाडनपिन खचन: पदासिकारी र िदस्यिे आफ्नो िमन, िंस्कर सत र परम्पराअनुिार मनाईने चाडनपिनको िासग आफू िे
खाइपाई आएको एक मसहनाको िुसििा बराबरको रकम प्रत्येक आर्थनक बर्नमा चाडनपिन खचनको रुपमा पाउनेछन्
।

८.

एउटा िुसििा मात्र पाउने: िरकारी कोर्बाट सनिरत्तभरण पाएको व्यसक्त, पदासिकारी िा िदस्यमा सनिानसचत
िा मनोनय भएमा त्यस्तो पदासिकारी िा िदस्यिे सनिरत्तभरण िा यि ऐन बमोसजमको िुसििामध्ये
एउटामात्र िुसििा पाउनेछन् ।

९. दरसिसिसहन र अशक्त पदासिकारी िा िदस्यहरुिाई सिशेर् िुसििाः (१) कु नै पदासिकारी िा िदस्य दरसिसिसहन
िा शारीररक रुपिे अशक्त भई हहाँडडु ि गनन सनजिाई पररचारकको िेिा आिश्यकता छ भन्ने कु रा प्रमुखिाई
िागेमा नगरकायनपासिकािे त्यस्तो पदासिकारी, िदस्य िा िभाका िदस्यको िाथमा रहने एक जना पररचारक
उपिब्ि गराउनेछ ।
(२) पदासिकारी िा िदस्यको िाथमा उपदफा (१) बमोसजम रहेको पररचारकिाई देहाय बमोसजमको
िुसििा प्राप्त हुनेछ,
(क) दैसनक भत्ता: पदासिकारी िा िदस्यिे पाउने दैसनक भत्ताको आिा ।
(ख) भ्रमण भत्ता: पदासिकारी िा िदस्यिे भ्रमण गदान पाए िरहको िुसििा ।
१०. भत्ता तथा िुसििािापतको रकम भुक्तानीः (१) पदासिकारी, िदस्य र िभाका िदस्यिे यि ऐन बमोसजम
पाउने िुसििा, भत्ता तथा अन्य िुसिििापतको रकम िम्बसन्ित िभाको िसचिािय िा नगरकायनपासिकािे
िम्बसन्ित पदासिकारी िा िदस्यको बैंक खाता खोिी िो माफन त भुक्तानी गनुनपनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनिुकै कु रा िसखएको भए तापसन कु नै पदासिकारी, िदस्य र िभाका
िदस्यको बैंक खाता खोल्न निक्ने अिस्था भएमा सनजिे पाउने भत्ता िा अन्य िुसििािापतको त्यस्तो रकम
िम्बसन्ित िभाको िसचिािय िा नगरकायनपासिका कायानियबाट उपिब्ि गराउन िदकनेछ ।
११. सनिम्बन परे मा भत्ता नपाउनेः

यि ऐनमा अन्यत्र जुनिुकै कु रा िेसखएको भए तापसन कु नै पदासिकारी िा

िदस्य िा िभाका िदस्य आफ्नो पदबाट सनिसम्बत भएमा त्यस्तो सनिसम्बत अिसिभर, फौजदारी असभयोगमा
अदाितको आदेश बमोसजम थुना, कै द िा िरौटीमा रहेमा त्यिरी थुना, कै द िा िरौटीमा रहेको अिसिभरको
िासग सनजिे यि ऐन बमोसजम पाउने कु नै दकसिमको िुसििा िा भत्ता पाउने छैन ।
१२. िुसििा कम हुने गरी सनणनय गनन िक्नेः दफा ३ मा जुनिुकै कु रा िेसखएको भए तापसन यि ऐनिे पदासिकारी िा
िदस्यका िासग सनिानरण गरे को िुसििा िम्बन्िमा िम्बसन्ित स्थानीय तहको आन्तरीक स्रोत तथा िमताका
आिारमा कम हुने गरी िम्बसन्ित िभािे सनणनय गनन िक्नेछ ।
१३. िुसििाको दुरुपयोग गनन नहुनेः यि ऐनका सिसभन्न दफाहरुमा उल्िेख भएका िुसििाहरु िम्बसन्ित पदासिकारी
तथा िदस्य स्ियम्िे मात्र उपयोग गनन पाउने छैनन् । िम्बसन्ित पदासिकारी तथा िदस्यहरुिे िुसििाको
दुरुपयोग गरे मा प्रचसित कानूनबमोसजम कारबाही हुनेछ ।
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स्पसिकरणः यि दफाको प्रयोजनको िासग िुसििाको दुरुपयोग भन्नािे मासथ दफा दफामा तोदकएकोभन्दा बढी
िुसििा सिने, अन्य व्यसक्तिायन िुसििा ददिाईददने, योग्यता नपुगेको व्यसक्तिाई सनयुसक्त ददने, गित व्यसक्त िा
कागजात खडा गरी िुसििा सिने, िरकारी िनमािको हानी नोक्िानी पुयानउने

िगायतका कायनिाई

बुझाउनेछ ।
१४. अनुिच
ू ी हेरफे र गनन िकने: नगरपासिकािे स्थासनय राजपत्रमा िूचना प्रकाशन गरी अनुिूसचमा हेरफे र गनन
िक्नेछ ।
१५. अन्य िुसििा प्रदेश िरकारिे तोके बमोसजम हुनेछ: यि ऐनमा िेसखएको बाहेकका अन्य िुसििा तथा भ्रमण
खचन िम्बन्िी अन्य व्यिस्था स्थानीय िरकारिे िमय िमयमा सनिानरण गरे बमोसजम हुनेछ ।
१६. बचाउः यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडी िभाको सनणनय बमोसजम पदासिकारी तथा िदस्यिे पाएको िुसििा
यि ऐनमा व्यिस्था भएको हदिम्म यिै ऐन बमोसजम भएको मासननेछ ।

अनुिूची– १
(दफा ३,५,६,७ र ८ िंग िम्बसन्ित)
(क) मुसिकोट नगरकायनपासिका प्रमुख, उपप्रमुख, िदस्य तथा नगरिभाको िुसबिा
क्र.ि.

िुसबिाको

इकाई दर

प्रमुख

उपप्रमुख

दकसिम

िडा

कायनपासिका

िभाका

अध्यि

िदस्य

िदस्य

१

मासिक िुसबिा

प्रसत मसहना रु.

३४,०००

३०,०००

२०,०००

११,०००

६,०००

२

िंचार िुसबिा

प्रसत मसहना रु .

२,०००

१,५,००

१,०००

-

-
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३.

दैसनक

भ्रमण प्रसत ददन रु.

२,०००

१,८,००

१,६,००

१६,००

१६,००

भ्रमण प्रसतददन

१५०

१४०

१२५

१२५

१२५

१०

५

५

५

भत्ता
४.

सिदेश

५.

गदानको दैसनक

(अमेररकी

भत्ता

डिरमा)

यात्रा सबमा

प्रसत भ्रमण रु. १०
िाखमा

६.

यातायात खचन

मासिक रु.

-

-

२,०००

-

-

७.

इन्िन िुसबिा

मासिक सि .

८० सडजेि

७० सडजेि

१५

-

-

-

-

पट्रोि
८.

मोसबि

त्रैमासिक सि.

५

५

१

रिव्य:
१. मुसिकोट नगरपासिकाका पदासिकारी तथा िदस्यहरुिे सिदेश भ्रमण गदान भारत, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगिोर,
मुम्बई, ददल्िी, कोिकत्ता र बङ्गिादेशको ढाका र चटगाउाँ बाहेक अन्य स्थानमा रात सिताउनु पदान मासथ
उल्िेसखत दरको पचाि प्रसतशत रकम मात्र ददइनेछ । अन्य देशको हकमा मासथको दररे ट अनुिार नै हुनेछ ।
२. मुसिकोट नगरपासिकाका पदासिकारी तथा िदस्यहरुिे सिदेश भ्रमण गदान आमन्त्रण गने राष्ट्रको िरकार िा
कु नै िंस्थाबाट दैसनक भत्ताबापतको रकम उपिब्ि गराइएको अिस्थामा उल्िेसखत दैसनक भ्रमण भत्ताबापतको
रकम उपिब्ि गराइने छैन ।
३. इजिाि भत्ताः नगरपासिकाका न्यासयक िसमसतका िदस्यहरुिाई मात्र प्रसत मसहना बढीमा दुईिटा बैठकको
िासग प्रसत बैठक पााँचिय रुपैयााँ उपिब्ि हुनेछ ।
४. िसमसत भत्ताः सििायन िसमसत, िेखा िसमसत र िुशािन िसमसतका िदस्यिाई मात्र बढीमा बार्र्नक बाह्रिटा
बैठकको िासग प्रसतबैठक पााँचिय रुपैयााँ उपिब्ि हुनेछ ।

अनुिूची–२
(दफा ३ िाँग िम्बसन्ित)
स्थानीय तहका पदासिकारी, िदस्य र िभाका िदस्यको

पद तथा गोपसनयताको शपथ
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म............... (पूरा नाम)...............................मुिुक र जनताप्रसत पुणन बफादार रही ित्य सनष्ठापूिनक
प्रसतज्ञा गदै जनताको / ईश्वरको नाममा शपथ सिन्छु दक नेपािको िािनभौमित्ता र राजकीयित्ता नेपािी
जनतामा

रहेको

नेपािको

िंसििानप्रसत

पूणन

बफादार

रही.................

मुसिकोट

नगरपासिकाको.......................... पदको कामकाज प्रचसित कानूनको असिनमा रही मुिुक र जनताको
िोझो सचताई, किैको डर नमानी, पिपात नगरी, किैप्रसत पूिानग्रह िा खराि भािना नसिई पदीय
गोपसनयता कायम राखी इमान्दारीिाथ गनेछु

र आफ्नो कतनव्य पािनाको सििसििामा आफू िाई

जानकारीमा आएको प्रचसित कानूनबमोसजम गाप्य राख्नुपने कु रा म पदमा बहाि रहाँदा िा नरहाँदा जुनिुकै
अिस्थामा पसन प्रचसित कानूनको पािना गदान बाहेक अरु अिस्थामा कु नै दकसिमबाट पसन प्रकट िा िंकेत
गने छैन ।
समसतः

नाम थरः
दस्तखतः

औठा छाप
दायााँ

बायााँ

मुसिकोट नगर िभाको िम्बत् २०७५ िाि अर्ाढ २९ गते बिेको बैठकिे नेपािको िंसििानको
िारा २२६ बमोसजम यो ऐनिाई पाररत गरे को व्याहोरा िंसििानको िारा २०१ बमोसजम
प्रमासणत गदनछु ।
प्रमासणकरण गनेको दस्तखत
इसत िम्बत् २०७५ िाि अर्ाढ २९ गते रोज ६ शुभम् ।
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