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गााँउसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यले पाउन ेसवुवधा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन 
बनकेो ववधेयक 

 

 
प्रस्िावनााः गााँउसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी प्रचमलि 
कानूनी व्यवस्थालाई समयानकूुल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

 

1. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "गााँउसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय 
समममिका सदस्यले पाउने सवुवधा सम्बन्धी ऐन, 2076" रहेको छ। 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–  

(क) "अध्यि" भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (१) बमोजिमको गाउाँ 
कायनपामलकाको अध्यि सम्झनपुछन । 

(ख) "उपप्रमखु" भन्नाले संववधानको धारा २१६ को उपधारा (२) बमोजिमको 
नगर कायनपामलकाको उपप्रमखु सम्झनपुछन । 

(ग) "उपाध्यि" भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (२) बमोजिमको 
गाउाँ कायनपामलकाको उपाध्यि सम्झनपुछन। 

(घ) "कायनपामलका" भन्नाले गाउाँ कायनपामलका वा नगर कायनपामलका सम्झनपुछन। 

(ङ) "कायनपामलका सदस्य" भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (४) िथा 
धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिमका कायनपामलकाको सदस्य 
सम्झनपुछन।  

(च) "पदामधकारी" भन्नाले अध्यि, उपाध्यि, प्रमखु, उपप्रमखु िथा समममिको 
प्रमखु र उपप्रमखु सम्झनपुछन।  

(छ) "प्रमखु" भन्नाले संववधानको धारा २१६ को उपधारा (१) बमोजिमको नगर 
कायनपामलकाको प्रमखु सम्झनपुछन। 

(ि) "वडा" भन्नाले गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको वडा सम्झनपुछन। 
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(झ) "वडा अध्यि" भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (२) िथा धारा 
२१६ को उपधारा (२) बमोजिमको वडा अध्यि सम्झनपुछन। 

(ञ) "सदस्य" भन्नाले संववधानको धारा २२२ को उपधारा (२) िथा धारा २२३ 
को उपधारा (२) बमोजिमका सदस्य सम्झन ुपछन र सो शब्दले संववधानको 
धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिमका जिल्ला समन्वय समममिको 
सदस्यलाई समेि िनाउछ। 

(ट) "समममि" भन्नाले संववधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिमको  
जिल्ला समन्वय समममि सम्झनपुछन। 

(ठ) "समममिको प्रमखु" भन्नाले समममिको प्रमखु सम्झनपुछन। 

(ड) "समममिको उपप्रमखु" भन्नाले समममिको उपप्रमखु सम्झनपुछन। 

(ढ) "सभा" भन्नाले गाउाँपामलकाको हकमा गाउाँ सभा, नगरपामलकाको हकमा नगर 
सभा सम्झनपुछन। 

(ण) "सभाका सदस्य" भन्नाले गाउाँ सभा र नगर सभाका सदस्य सम्झनपुछन। 

(ि) "संववधान" भन् नाले नपेालको संववधान सम्झनपुछन। 

(थ) "स्थानीय िह” भन्नाले गाउाँपामलका, नगरपामलका वा जिल्ला समन्वय समममि 
सम्झनपुछन। 

 

3. सवुवधााः (1) पदामधकारी र सदस्यले आफू मनवानजचि भई पदभार ग्रहण गरेको मममिदेजख 
स्थानीय िहको आन्िररक स्रोि समेिको आधारमा अनसूुची बमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी 
यस ऐनमा उल्लेख भएको सवुवधा पाउनेछन।्  

(2) उपदफा (1) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ 
कायम रहेको "स्थानीय िहका पदामधकारी िथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, 207४" 
बमोजिम मामसक सवुवधा नपाएका पदामधकारी वा सदस्यले सो सवुवधा नपाएको मममि 
देजखमात्र यस ऐन बमोजिमको सवुवधा पाउनेछन।् 

िर चरम आमथनक ववशृ्रङ् खलिा वा प्राकृमिक ववप्  वा महामारीको कारणले गम्भीर 
संकट उत्पन् न भई संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हनुे छैन।  
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4. सवारी िथा यािायाि सवुवधााः (१) पदामधकारीलाई सम्बजन्धि स्थानीय िहले सवारी चालक 
सवहिको हलकुा सवारी साधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ र यसरी सवारी साधन उपलब्ध 
गराएकोमा अनसूुची बमोजिमको इन्धन िथा मोववल समेि उपलब्ध गराउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सवारी साधन उपलब्ध गराएकोमा अनसूुची 
बमोजिमको यािायाि सवुवधा उपलब्ध गराइने छैन। सवारी साधन उपलब्ध नगराएको 
अवस्थामा पदामधकारीले अनसूुची बमोजिमको यािायाि सवुवधा पाउनेछ। 

(३) पदामधकारी बाहेकका सदस्यले अनसूुची बमोजिमको रकम यािायाि सवुवधा 
वापि पाउनेछ। 

िर, कुनै वडा अध्यिले यािायाि सवुवधा वापि कुनै सवारी साधन वा इन्धन सवुवधा 
पाएको भए यािायाि सवुवधा वापिको रकम पाउने छैन। 

5. सञ् चार सवुवधााः पदामधकारी िथा सदस्यले सञ् चार सवुवधा वापि अनसूुची बमोजिमको रकम 
टेमलफोन िथा मोबाइल ररचािन सवुवधा र पत्रपमत्रका िथा इन्टरनेट सवुवधा वापि 
पाउनेछन।्  

6. अमिमथ सत्कार सवुवधााः पदामधकारी िथा सदस्यले अनसूुची बमोजिमको रकम अमिमथ सत्कार 
सवुवधा वापि पाउनेछन।्  

7. अन्य सवुवधााः (१) पदामधकारी िथा सदस्यले अनसूुची बमोजिमको अनगुमन सवुवधा 
पाउनेछन।् 

   (२) पदामधकारी िथा सदस्यले अनसूुची बमोजिमको समन्वय र सहिीकरण सवुवधा 
पाउनेछन।् 

 (३) पदामधकारी िथा सदस्यले अनसूुची बमोजिम आफ्नो धमन, संस्कृमि र परम्परा 
अनसुार मनाइने चाडपवनको लामग अनसूुची बमोजिमको सवुवधा पाउनेछन।्  

8. बैठक भत्ााः (१) पदामधकारी िथा सदस्यले सभा वा कायनपामलका वा वडा समममि वा 
न्यावयक समममि लगायि स्थानीय िहको अन्य कुनै समममि वा उपसमममिको बैठकमा भाग 
मलएको प्रत्येक ददनको लामग अनसूुची बमोजिमको रकम बैठक भत्ा वापि पाउनेछन।्  
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   (२) वडा समममिको हकमा उपदफा (१) बमोजिम बैठक भत्ा प्रमि मवहना बढीमा 
िीन वटा बैठकसम्मको मात्र पाइनेछ।  

   (३) उपदफा (१) बमोजिमको बैठक व्यवस्थापनका लामग खवटने बवढमा िीन िना 
कमनचारीहरुले सदस्य सरह बैठक भत्ा पाउनेछन।् 

   (४) एक ददनमा िमि पटक बैठक बसेको भएपमन एउटा बैठकको मात्र बैठक भत्ा 
पाइनेछ। 

स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोिनको लामग “न्यावयक समममि” भन्नाले संववधानको 
धारा २१७ बमोजिमको न्यावयक समममि सम्झनपुछन।   

9. दैमनक भत्ा िथा भ्रमण खचनाः (१) पदामधकारी िथा सदस्यले स्थानीय िहसाँग सम्बजन्धि 
कामको मसलमसलामा आफ्नो कायनिेत्र बाहेक नेपालमभत्र वा नेपाल बावहर भ्रमण गदान स्थानीय 
िहको आन्िररक स्रोि समेिको आधारमा अनसूुची बमोजिमको दरमा नबढ्ने गरी दैमनक 
भत्ा िथा भ्रमण खचन पाउनेछन।् 

(२) पदामधकारी िथा सदस्यले उपदफा (१) बमोजिम भ्रमण गदान लाग्ने यािायाि 
खचन वापि वटकट वा मबल बमोजिमको रकम पाउनेछन ्।  

10. मबमा समुबधा: पदामधकारी िथा सदस्यलाई अनसूुचीमा उल्लेख भएको रकममा नबढ्ने गरी 
ववमा शलु्क (वप्रममयम) वापि मबल बमोजिमको रकम भकु्तानी गररनेछ। 

11. मनिी सजचवालयको व्यवस्थााः (१) महानगरपामलकाको प्रमखुले आन्िररक स्रोिबाट खचन 
व्यहोने गरी रािपत्र अनविि प्रथम शे्रणी वा सो सरहको स्वकीय सजचव राख्न पाउनेछन।् 

(२) महानगरपामलकाको उपप्रमखु िथा नगरपामलकाको प्रमखुले आन्िररक स्रोिबाट 
खचन व्यहोने गरी रािपत्र अनविि दित्ीय शे्रणी वा सो सरहको स्वकीय सजचव राख्न 
पाउनेछन।् 

 (३) गााँउपामलकाको अध्यिले आन्िररक स्रोिबाट खचन व्यहोने गरी रािपत्र 
अनविि दिमिय शे्रणी वा सो सरहको स्वकीय सजचव राख्न पाउनेछन।् 

12. दृविववहीन र अशक्त पदामधकारी वा सदस्यलाई ववशषे सवुवधााः (१) कुनै पदामधकारी िथा 
सदस्य दृविववहीन वा शारीररक रुपले अशक्त भई वहाँडडुल गनन सहयोगीको सेवा आवश्यक छ 
भने्न कुरा अध्यि, प्रमखु वा समममिको प्रमखुलाई लागेमा गाउाँ कायनपामलका, नगर 
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कायनपामलका वा समममिले त्यस्िो पदामधकारी िथा सदस्यको साथमा रहने मनिले रोिेको 
एकिना सहयोगीको सेवा उपलब्ध गराउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सहयोगीलाई यस ऐन बमोजिम 
सदस्यले पाउने सरहको बैठक भत्ा उपलब्ध गराइनेछ र त्यस्िो पदामधकारी िथा सदस्य 
भ्रमण गदान मनिको सहयोगीलाई मनिले पाए सरहको दैमनक भत्ाको आधा रकम र भ्रमण 
खचन उपलब्ध गराइनेछ।  

13. भत्ा िथा सवुवधा वापिको रकम भकु्तानीाः (१) पदामधकारी िथा सदस्यले यस ऐन बमोजिम 
पाउने भत्ा िथा सवुवधा वापिको रकम सम्बजन्धि स्थानीय िहको कायानलयले सम्बजन्धि 
पदामधकारी वा सदस्यको बैंक खािा माफन ि भकु्तानी गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएिापमन कुनै स्थानीय िहमा बैँिको 
कायानलय नभइन कुनै पदामधकारी वा सदस्यले बैंकमा खािा खोल्न नसक्ने अवस्था भएमा 
मनिले पाउने भत्ा वा सवुवधा वापिको रकम सम्बजन्धि स्थानीय िहको कायानलयबाट 
उपलब्ध गराउन बाधा पगु्ने छैन।  

14. सवुवधा नपाउनाेः यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन कुनै पदामधकारी वा 
सदस्य आफ्नो पदबाट मनलजम्बि भएमा त्यस्िो मनलजम्बि अवमधभर र फौिदारी अमभयोगमा 
अदालिको आदेश बमोजिम थनुा, कैद वा धरौटीमा रहेमा त्यसरी थनुा, कैद वा धरौटीमा 
रहेको अवमधभरको लामग मनिले यस ऐन बमोजिम पाउने कुनै वकमसमको सवुवधा पाउने 
छैन। 

िर त्यस्िो अमभयोग प्रमाजणि नभई अदालिबाट सफाई पाएमा मनिले यस 
ऐन बमोजिमको सवुवधा पाउनेछ । 

15. सवुवधा कम हनु ेगरी मनणनय गनन सक्नाेः यस ऐन बमोजिम मनधानरण गररएको सवुवधा सम्बजन्धि 
सभाले आफ्नो आन्िररक श्रोि िथा िमिाका आधारमा कम हनुे गरी मनणनय गनन सक्नेछ।  

16. अन्य सवुवधा नपाउनाेः कुनै पमन सदस्यले यस ऐनले मनधानरण गरेको सवुवधा वाहेक अन्य 
सवुवधा पाउने छैनन।् 
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17. अनसूुची हेरफेर गनन सक्नाेः प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा 
हेरफेर गनन सक्नेछ । 

18. खारेिी र बचाऊाः (१) स्थानीय िहका पदामधकारी िथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, 
२०७4 खारेि गररएको छ । 

(२) स्थानीय िहका पदामधकारी िथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७4 
खारेि हनु ुअजघ सो ऐन बमोजिम भएको काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भएको मामननेछ। 

द्रिव्याः- 

स्थानीय िहका पदामधकारी िथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ सम्मामनि सवोच्च 
अदालिको मममि २०७६।०७।०१ को फैसला बाट खारेि भएको। 
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अनसूुची 

(दफा ३, ४, 5, ६, ७, 8 9, र १० साँग सम्बजन्धि) 
स्थानीय िहका पदामधकारी िथा सदस्यले पाउने सवुवधा 

(क) गाउाँपामलकाका पदामधकारी िथा सदस्यले पाउने सवुवधा 

क्र. 

सं. 
सवुवधाको वकमसम एकाइ दर अध्यि उपाध्यि 

वडा 
अध्यि 

कायनपामलका 
सदस्य 

सभाका  

सदस्य 

१ सवारी इन्धन  प्रमि मवहना मलटर ९० ९०  १५ - - 

२ मोववल तै्रमामसक मलटर ५  ५  १ - - 

३ यािायाि सवुवधा प्रमि मवहना रु. १२,००० १२,००० १,५०० १,५०० १,५०० 

४ पत्रपमत्रका, इन्टरनेट सवुवधा प्रमि मवहना रु. ५,००० ४,००० ३,5०० 3,००० 2,0०० 

५ 

टेमलफोन िथा 

मोबाइल ररचािन सवुवधा 
प्रमि मवहना रु. ५,००० ४,००० ३,5०० 3,000 २,००० 

६ अमिमथ सत्कार सवुवधा प्रमि मवहना रु. 10,००० 7,००० 6,००० 4,0०० २,5०० 

७ अनगुमन सवुवधा प्रमि मवहना रु. 9,००० 10,००० 6,000 5,500 3,000 

८ 
समन्वय र सहिीकरण 
सवुवधा 

प्रमि मवहना रु. 7,००० 6,0०० 2,5०० 2,5०० 1,००० 

९ चाडपवन सवुवधा वावषनक रु. २५,000 २5,000 २०,000 १८,000 १5,000 

१० बैठक भत्ा प्रमि बैठक रु. 1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 

११ दैमनक भ्रमण भत्ा प्रमि ददन रु. १,८००  १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 

१२ ववदेश भ्रमण गदानको दैमनक 
भत्ा  

(आयोिक संस्थाले होटल 
बासको  

प्रबन्ध गरेकोमा २५ प्रमिशि 
मात्र 

प्रमि ददन अमेररकी 
डलरमा 

१३५ १३० १२५ १२५ १२० 
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उपलब्ध हनु े।) 

१३ मबमा वावषनक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 
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(ख)  नगरपामलकाका पदामधकारी िथा सदस्यले पाउने सवुवधा  

(अ) नगरपामलका 
क्र. 

सं. 
सवुवधाको वकमसम एकाइ दर प्रमखु उपप्रमखु वडा अध्यि 

कायनपामलका 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ सवारी इन्धन  प्रमि मवहना मलटर ९० ९०  १५ - - 

२ मोववल तै्रमामसक मलटर ५  ५  १ - - 

३ यािायाि सवुवधा प्रमि मवहना रु. १२,००० १२,००० १,५०० १,५०० १,५०० 

४ पत्रपमत्रका, इन्टरनेट सवुवधा प्रमि मवहना रु. ५,००० ४,००० 4,००० 3,5०० 2,0०० 

५ 

टेमलफोन िथा 

मोबाइल ररचािन सवुवधा 
प्रमि मवहना रु. ५,००० 4,००० 4,००० 3,0०० २,००० 

६ अमिमथ सत्कार सवुवधा प्रमि मवहना रु. 12,००० 8,5०० 6,००० 4,0०० 3,0०० 

७ अनगुमन सवुवधा प्रमि मवहना रु. 11,५०० 1२,५०० 6,000 6,000  ३,000 

८ समन्वय र सहिीकरण सवुवधा प्रमि मवहना रु. 7,००० 6,0०० 4,5०० 4,००० 2००० 

९ चाडपवन सवुवधा वावषनक रु. 30,000 30,000 २5,000 २०,000 १८,000 

१० बैठक भत्ा प्रमि बैठक रु. 1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 

११ दैमनक भ्रमण भत्ा प्रमि ददन रु. १,8०० १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 

१२ ववदेश भ्रमण गदानको दैमनक 
भत्ा  

(आयोिक संस्थाले होटल 
बासको  

प्रबन्ध गरेकोमा २५ प्रमिशि 
मात्र 

उपलब्ध हनु े।) 

प्रमि ददन 
अमेररकी डलरमा 

१४० १३५ १२५ १२५ १२० 

१३ मबमा वावषनक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 
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 (आ) महानगरपामलका 

क्र. 

सं. 
सवुवधाको वकमसम एकाइ दर प्रमखु उपप्रमखु वडा अध्यि कायनपामलका सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ सवारी इन्धन  प्रमि मवहना मलटर ९० ९०  १५ - - 

२ मोववल तै्रमामसक मलटर ५  ५  १ - - 

३ यािायाि सवुवधा प्रमि मवहना रु. १5,००० १5,००० १,५०० १,५०० १,५०० 

४ पत्रपमत्रका, इन्टरनेट सवुवधा प्रमि मवहना रु. ५,००० ५,००० 4,००० 4,००० 2,0०० 

५ 

टेमलफोन िथा 

मोबाइल ररचािन सवुवधा 
प्रमि मवहना रु. ५,००० ५,००० 4,००० 4,0०० २,००० 

६ अमिमथ सत्कार सवुवधा प्रमि मवहना रु. 14,००० 12,००० 7,5०० ७,००० 4,००० 

७ अनगुमन सवुवधा प्रमि मवहना रु. 13,००० 14,००० 7,000 ६,000 3,500 

८ समन्वय र सहिीकरण सवुवधा प्रमि मवहना रु. 1४,००० ९,0०० 6,००० 5,००० 3,000 

९ चाडपवन सवुवधा वावषनक रु. 
3५,00
0 

35,00
0 

30,000 २५,000 2०,00
0 

१० बैठक भत्ा प्रमि बैठक रु. 1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 

११ दैमनक भ्रमण भत्ा प्रमि ददन रु. 2,०००  १,8०० १,६०० १,६०० १,६०० 

१२ ववदेश भ्रमण गदानको दैमनक भत्ा  

(आयोिक संस्थाले होटल बासको  

प्रबन्ध गरेकोमा २५ प्रमिशि मात्र 

उपलब्ध हनु े।) 

प्रमि ददन अमेररकी डलरमा १5० १३5 १२५ १२५ १२० 

१३ मबमा वावषनक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 
१०,००

० 

(ग)  जिल्ला समन्वय समममिका पदामधकारी िथा सदस्यले पाउने सवुवधा 

क्र. सवुवधाको वकमसम एकाइ दर प्रमखु उपप्रमखु समममिका सदस्य 
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सं. 

१ सवारी इन्धन  प्रमि मवहना मलटर ९० ९०  - 

२ मोववल तै्रमामसक मलटर ५  ५  -  

३ यािायाि सवुवधा प्रमि मवहना रु. १5,००० १२,००० 1500 

४ पत्रपमत्रका, इन्टरनेट सवुवधा प्रमि मवहना रु. ५,००० ४,००० 3,0०० 

५ 

टेमलफोन िथा 

मोबाइल ररचािन सवुवधा 
प्रमि मवहना रु. ५,००० ४,००० 3,००० 

६ अमिमथ सत्कार सवुवधा प्रमि मवहना रु. 12,००० 8,००० ६,००० 

७ अनगुमन सवुवधा प्रमि मवहना रु. 14,००० 12,००० 8,000 

८ समन्वय र सहिीकरण सवुवधा प्रमि मवहना रु. 10,००० 8,0०० 3,500 

९ चाडपवन सवुवधा वावषनक रु. 3२,000 २८,000 2५,000 

१० बैठक भत्ा प्रमि बैठक रु. 1,०0० 1,०0० 1,०0० 

११ दैमनक भ्रमण भत्ा प्रमि ददन रु. १,8०० १,६०० १,५०० 

१२ ववदेश भ्रमण गदानको दैमनक भत्ा  

(आयोिक संस्थाले होटल बासको  

प्रबन्ध गरेकोमा २५ प्रमिशि मात्र 

उपलब्ध हनु े।) 

प्रमि ददन अमेररकी डलरमा १५० १३५ १२० 

१३ मबमा वावषनक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० 

 

 

द्रिव्याः१. पदामधकारी िथा सदस्यले ववदेश भ्रमण गदान भारिको चेन्नाई¸ हैदराबाद¸ बैँगलोर¸ममु्बई¸ 

ददल्ली¸ कोलकािा¸ र बङ्गलादेशको ढाका र चटगाउाँ बाहेक भारि र बङ्गलादेशको अन्य स्थानमा राि मबिाउन ु
पदानमामथ उजल्लजखि दरको पचास प्रमिशि रकम मात्र ददइनेछ। 
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प्रदेश सभाको सम्वि ्२०७७ साल असार २६ गिे बसेको बैठकले नेपालको संववधानको धारा १९९ बमोजिम यो 
ववधेयक पाररि गरेको ब्यहोरा संववधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाजणि गदनछु । 

 

नेत्रनाथ अमधकारी 
सभामखु 
गण्डकी प्रदेश  

मममिाः २०७७।३।२६ 

 
 

 

 

प्रदेश सभाका सभामखुबाट प्रमाजणि यो 
ववधेयक नेपालको संववधानको धारा २०१ 
को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण 
गदनछु । 

       अमिक शेरचन 
              प्रदेश प्रिुख 

 


