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"स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा सदस्यहरुले पाउन ेसवुिधाका सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनकेो 
विधेयक" 

 
प्रस्तािना : गाउँसभा, नगरसभा र चिल्ला समन्िय सधमधतका सदस्यहरुको सवुिधा सम्बन्धमा 
व्यिस्था गनन िाञ्छधनय भएकाले, 
  

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
 
१. संचिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा 

सदस्यहरुको सवुिधा सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ । 
(२)  यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 
२. पररभाषा :  विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अध्यि" भन्नाले संविधानको धारा २१५ को उपधारा (१) बमोचिमको गाउँ 
कायनपाधलकाको अध्यि सम्झन ुपछन । 

(ख) "उपप्रमखु" भन्नाले संविधानको धारा २१६ को उपधारा (२) बमोचिमको नगर 
कायनपाधलकाको उपप्रमखु सम्झन ुपछन । 

(ग) "उपाध्यि" भन्नाले संविधानको धारा २१५ को उपधारा (२) बमोचिमको गाउँ 
कायनपाधलकाको उपाध्यि सम्झन ुपछन । 

(घ) "कायनपाधलका" भन्नाले गाउँ कायनपाधलका िा नगर कायनपाधलका सम्झन ुपछन।   
(ङ) "पदाधधकारी" भन्नाले अध्यि, प्रमखु, समन्िय सधमधत प्रमखु, उपाध्यि, 

उपप्रमखु िा समन्िय सधमधत उपप्रमखु तथा िडा अध्यिलाई सम्झन ुपछन । 
(ि) "प्रमखु" भन्नाले संविधानको धारा २१६ को उपधारा (१) बमोचिमको नगर 

कायनपाधलकाको प्रमखु सम्झन ुपछन । 
(छ) "िडा" भन्नाले गाउँपाधलका िा नगरपाधलकाको िडा सम्झन ुपछन ।  
(ि) "सदस्य" भन्नाले संविधानको धारा २१५ को उपधारा (२) बमोचिमको गाउँ 

कायनपाधलका िा संविधानको धारा २१६ को उपधारा (२) बमोचिमको नगर 
कायनपाधलकाको सदस्य सम्झन ुपछन र सो शब्दले संविधानको धारा २२० को 
उपधारा (३) बमोचिमको चिल्ला समन्िय सधमधतको सदस्यलाई समेत सम्झन ु
पछन । 

(झ) "समन्िय सधमधतको प्रमखु" भन्नाले संविधानको धारा २२० को उपधारा (३) 
बमोचिमको चिल्ला समन्िय सधमधतको प्रमखु सम्झन ुपछन । 
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(ञ) "समन्िय सधमधतको उपप्रमखु" भन्नाले संविधानको धारा २२० को उपधारा  
(३) बमोचिमको चिल्ला समन्िय सधमधतको उपप्रमखु सम्झन ुपछन । 

(ट) "सभा" भन्नाले गाउँपाधलकाको हकमा गाउँसभा, नगरपाधलकाको हकमा नगरसभा 
र चिल्ला समन्िय सधमधतको हकमा चिल्ला सभा सम्झन ुपछन । 

(ठ) "सभाका सदस्य" भन्नाले संविधानको धारा २२२ र धारा २२३ बमोचिमको 
गाउँसभा िा नगरसभाका सदस्य सम्झन ुपछन । 

(ड)  "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपाधलका िा नगरपाधलका िा चिल्ला सभा सम्झन ुपछन । 
 
३. सवुिधाको प्रारम्भ : (१)  पदाधधकारी र सदस्यले आफू धनिानचित भई पदभार ग्रहण 

गरेको धमधत देचख अनसूुिी-१ बमोचिमको रकममा नबढ्न े गरी स्थानीय तहको 
आन्तररक स्रोत समेतका आधारमा माधसक सवुिधा पाउनछेन ्।  

(२)  उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापधन धमधत २०७४ 
सालमा भएको स्थानीय धनिानिनबाट धनिानचित स्थानीय तहका पदाधधकारी र सदस्यहरुले 
२०७४ साल साउन १ गतेबाट मात्र उक्त सवुिधा पाउनेछन ्। 

 
तर िरम आधथनक विश्रंखलता िा प्राकर धतक विपद िा महामारीको कारणले 

गम्भीर संकट उत्पन्न भर्न संकटकाल घोषणा भएको अिस्थामा यो व्यिस्था लागू हनु े
छैन ।  

 
४. सिारी तथा यातायात सवुिधा: (१) प्रमखु तथा अध्यिलाई सम्िचन्धत स्थानीय तहले 

सिारी साधन तथा र्न्धन उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोचिम सिारी साधन उपलब्ध गराएकोमा यस दफा 

बमोचिमको अन्य यातायात सवुिधा उपलब्ध गरार्ने छैन । 
(३) गाउँपाधलका िा नगरपाधलकाका िडाध्यि िा सदस्यलाई स्थानीय 

तहको केन्र रहेको स्थानमा बैठकमा भाग धलन िाँदा र आउँदा यातायात प्रयोग गनुन पने 
भएमा त्यस्तो पदाधधकारी तथा सदस्यले स्थानीय तहको आन्तररक स्रोत समेतको 
आधारमा सािनिधनक यातायातमा लाग्न ेभाडादर बराबरको रकम यातायात खिन पाउन 
सक्नेछन ्। 
 
 स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोिनका लाधग सािनिधनक यातायातमा लाग्ने भाडादर भन्नाले 
सरकारी धनकायबाट तोवकएको सािनिधनक यातायातको भाडादर िा सम्बचन्धत स्थानीय 
तहले धनधानरण गरेको भाडादर सम्झन ुपदनछ । 
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५. सञ्चार सवुिधा : स्थानीय तहले पदाधधकारीलार्न अनसूुिी-१ मा उल्लेख भए बमोचिमको 
रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तररक स्रोत समेतको आधारमा सञ्चार सवुिधा 
िापतको रकम उपलब्ध गराउन सक्नछे । 

 
६. दैधनक भ्रमण भत्ता : (१) पदाधधकारी र सदस्यले स्थानीय तहसँग सम्िचन्धत कामको 

धसलधसलामा नेपालधभत्र िा नेपाल बावहर भ्रमण गनुन पदान स्थानीय तहको आन्तररक स्रोत 
समेतको आधारमा अनसूुिी-१ बमोचिमको दरमा नबढ्ने गरी दैधनक भ्रमण भत्ता 
पाउनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोचिम भ्रमण गनुन परेमा सो िापत लाग्न ेयातायात खिन 
धबल बमोचिमको रकम भकु्तानी ददर्नेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बमोचिम भ्रमण गदान भ्रमण अिधधको लाधग 
अनसूुिी-१ मा उल्लेख भए बमोचिमको रकमको दघुनटना िीमा गदान लाग्न ेिीमा शलु्क 
िापत विल बमोचिमको रकम उपलब्ध गरार्नेछ ।   

 
७.  िाडनपिन खिन : पदाधधकारी र सदस्यले आफ्नो धमन, संस्कर धत र परम्परा अनसुार 

मनार्न े िाडनपिनको लाधग आफूले खाईपाई आएको एक मवहनाको सवुिधा बराबरको 
रकम प्रत्येक आधथनक िषन िाडनपिन खिनको रुपमा पाउनछेन ्। 

 
८. एउटा सवुिधा मात्र पाउन े: सरकारी कोषबाट धनिरत्तभरण पाएको व्यचक्त, पदाधधकारी िा 

सदस्यमा धनिानचित िा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधधकारी िा सदस्यले धनिरत्तभरण िा 
यस ऐन बमोचिमको माधसक सवुिधा मध्ये एउटा मात्र सवुिधा पाउनेछ ।  

 
९. दृवष्टविवहन र अशक्त पदाधधकारी िा सदस्यलाई विशेष सवुिधा : (१) कुनै पदाधधकारी 

िा सदस्य दृवष्टविवहन िा शारीररकरुपले अशक्त भई वहँडडलु गनन धनिलाई सहयोगीको 
सेिा आिश्यकता छ भने्न कुरा अध्यि िा प्रमखु िा समन्िय सधमधतको प्रमखुलार्न 
लागेमा गाउँकायनपाधलका, नगरकायनपाधलका िा चिल्ला समन्िय सधमधतले त्यस्तो 
पदाधधकारी, सदस्य िा सभाका सदस्यको साथमा रहने एक िना सहयोगी उपलब्ध 
गराउनेछ  । 

(२)  पदाधधकारी िा सदस्यको साथमा उपदफा (१) बमोचिम रहेको 
सहयोगीलाई देहाय बमोचिमको सवुिधा प्राप्त हनुेछ, 

(क)  दैधनक भत्ता :  पदाधधकारी िा सदस्यले पाउन ेदैधनक भत्ताको आधा ।  
(ख)  भ्रमण भत्ता :  पदाधधकारी िा सदस्यले भ्रमण गदान पाए सरहको 

सवुिधा ।  
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१०. भत्ता तथा सवुिधा िापतको रकम भकु्तानी : (१)  पदाधधकारी, सदस्य र सभाका 

सदस्यले यस ऐन बमोचिम पाउन े सवुिधा, भत्ता तथा अन्य सवुिधा िापतको रकम 
सम्बचन्धत सभाको सचििालय िा गाउँकायनपाधलका, नगरकायनपाधलका िा चिल्ला समन्िय 
सधमधतको कायानलयले सम्िचन्धत पदाधधकारी िा सदस्यको बैंक खाता माफन त भकु्तानी 
गनुन पनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेचखएको भएता पधन कुनै 
पदाधधकारी, सदस्य र सभाका सदस्यको बैंकमा खाता खोल्न नसक्न ेअिस्था भएमा 
धनिले पाउने भत्ता िा अन्य सवुिधा िापतको त्यस्तो रकम सम्बचन्धत सभाको सचििालय 
िा गाउँकायनपाधलका, नगरकायनपाधलका िा चिल्ला समन्िय सधमधतको कायानलयबाट 
उपलब्ध गराउन सवकनछे ।  

 
११. सवुिधा नपाउन े: यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापधन कुनै पदाधधकारी 

िा सदस्य िा सभाका सदस्य आफ्नो पदबाट धनलचम्बत भएमा त्यस्तो धनलचम्बत 
अिधधभर, फौिदारी अधभयोगमा अदालतको आदेश बमोचिम थनुा, कैद िा धरौटीमा 
रहेमा त्यसरी थनुा, कैद िा धरौटीमा रहेको अिधधभरको लाधग धनिले यस ऐन बमोचिम 
पाउन े कुनै वकधसमको सवुिधा पाउने छैन  तर अदालतबाट सफाई पाएमा उल्लेचखत 
सवुिधा पाउनेछ । 

 
१२.  सवुिधा कम हनु ेगरी धनणनय गनन सक्न े:  दफा ३ मा िनुसकैु कुरा लेचखएको भएतापधन 

यस ऐनले पदाधधकारी िा सदस्यका लाधग धनधानरण गरेको सवुिधा सम्बन्धमा सम्िचन्धत 
स्थानीय तहको अन्तररक स्रोत तथा िमताका आधारमा कम हनुे गरी सम्बचन्धत सभाले 
धनणनय गनन सक्नेछ ।  

 
१३.  सवुिधाको दरुुपयोग गनन नहनुे :  यस ऐन बमोचिमको सवुिधा सम्बचन्धत पदाधधकारी 

तथा सदस्य स्ियंले मात्र उपयोग गनन पाउने छन ् । सम्बचन्धत पदाधधकारी तथा 
सदस्यले सवुिधाको दरुुपयोग गरेमा प्रिधलत कानून बमोचिम कारिाही हनुेछ ।   

 
स्पष्टीकरण :  यस दफाको प्रयोिनको लाधग सवुिधाको दरुुपयोग भन्नाले माधथ दफा 
दफामा तोवकए भन्दा बढी सवुिधा धलन,े अन्य व्यचक्तलाई सवुिधा ददलार्ददन,े योग्यता 
नपगेुको व्यचक्तलाई धनयचुक्त ददन,े गलत व्यचक्त िा कागिात खडा गरी सवुिधा धलन,े 
सरकारी धनमालको हानी नोक्सानी परु् याउन ेलगायतका कायनलाई बझुाउनेछ  ।   
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१४.  अनसूुिीमा हेरफेर गनन सक्न े: प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी 
अनसूुिीमा हेरफेर गनन सक्नछे ।  

 
१५.  अन्य सवुिधा प्रदेश सरकारले धनधानरण गरे बमोचिम हनुे :  यस ऐनमा लेचखएदेचख 

बाहेकका अन्य सवुिधा तथा भ्रमण खिन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रदेश सरकारले समय 
समयमा धनधानरण गरे बमोचिम हनुेछ । 

 
१६.  बिाऊ : यो ऐन लागू हनुभुन्दा अगाडी सभाको धनणनय बमोचिम पदाधधकारी तथा 

सदस्यले पाएको सवुिधा यस ऐनमा ब्यबस्था भएको हदसम्म यसै ऐन बमोचिम भएको 
माधननेछ । 
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अनसूुिी-१ 
(दफा ३, ५, ६, ७ र ८ सँग सम्बचन्धत) 

पदाधधकारी, सदस्य र सभाका सदस्यले पाउन ेसवुिधा 
 

(क)   गाउँकायनपाधलकाका अध्यि, उपाध्यि, सदस्य तथा गाउँसभाका सदस्यको सवुिधा  
 

क्र. 
सं. 

सवुिधाको वकधसम र्काई दर अध्यि उपाध्यि िडा 
अध्यि 

कायनपाधलका 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१. माधसक सवुिधा प्रधत मवहना रु. ३१,००० २६,००० १८,००० ९,००० ६,००० 
२. कायनपाधलका/ सभाको 

बैठक भत्ता 
प्रधत ददन रु. - - - - - 

३. सञ्चार सवुिधा  प्रधत मवहना रु. १५०० १००० ८०० - - 
४. दैधनक भ्रमण भत्ता प्रधत ददन रु. १६०० १५०० १४०० १४०० १४०० 
५. विदेश भ्रमण गदानको 

दैधनक भत्ता  
प्रधत ददन 
(अमेररकी 
डलरमा)  

१५० १४० १२५ १२५ १२५ 

६. विदेश भ्रमण गदानको 
यात्रा िीमा 

प्रधत भ्रमण 
रु.(लाखमा) 

१० १० ५ ५ ५ 

 
 
(ख)  नगरकायनपाधलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, सदस्य तथा नगरसभाका सदस्यको सवुिधा  

(अ)  नगरपाधलका 
 
 

क्र. 
सं. 

सवुिधाको वकधसम र्काई दर प्रमखु उपप्रमखु िडा 
अध्यि 

कायनपाधलका 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१. माधसक सवुिधा प्रधत मवहना रु. ३५,००० ३०,००० २०,००० १०,००० ७,००० 
२. कायनपाधलका/ सभाको 

बैठक भत्ता 
प्रधत ददन रु. - - - - - 

३. सञ्चार सवुिधा  प्रधत मवहना रु. २००० १५०० १००० - - 
४. दैधनक भ्रमण भत्ता प्रधत ददन रु. १८०० १६०० १५०० १५०० १५०० 
५. विदेश भ्रमण गदानको 

दैधनक भत्ता  
प्रधत ददन 
(अमेररकी 

१५० १४० १२५ १२५ १२५ 
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डलरमा)  
६. विदेश भ्रमण गदानको 

यात्रा िीमा 
प्रधत भ्रमण 
रु.(लाखमा) 

१० १० ५ ५ ५ 

 
 
(आ)  महानगरपाधलका 
 

 
क्र. 
सं. 

सवुिधाको वकधसम र्काई दर प्रमखु उपप्रमखु िडा 
अध्यि 

कायनपाधलका 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१. माधसक सवुिधा प्रधत मवहना रु. ४३,००० ३८,००० २५,००० १२,५०० ८,३५० 
२. कायनपाधलका/ सभाको 

बैठक भत्ता 
प्रधत ददन रु. - - - - - 

३. सञ्चार सवुिधा  प्रधत मवहना रु. ३००० १५०० १००० - - 
४. दैधनक भ्रमण भत्ता प्रधत ददन रु. २००० १८०० १५०० १५०० १५०० 
५. विदेश भ्रमण गदानको 

दैधनक भत्ता  
प्रधत ददन 
(अमेररकी 
डलरमा)  

१७५ १५० १२५ १२५ १२५ 

६. विदेश भ्रमण गदानको 
यात्रा िीमा 

प्रधत भ्रमण 
रु.(लाखमा) 

१० १० ५ ५ ५ 

 
(ग)   चिल्ला समन्िय सधमधतका प्रमखु, उपप्रमखु तथा सदस्यको सवुिधा  
 
 

क्र. 
सं. 

सवुिधाको वकधसम र्काई दर प्रमखु उपप्रमखु चिल्ला समन्िय 
सधमधतका सदस्य 

१. माधसक सवुिधा प्रधत मवहना रु. ३८,००० ३०,००० ११,००० 
२. कायनपाधलका/ सभाको 

बैठक भत्ता 
प्रधत ददन रु. - - - 

३. सञ्चार सवुिधा  प्रधत मवहना रु. १५०० १००० - 
४. दैधनक भ्रमण भत्ता प्रधत ददन रु. १८०० १६०० १५०० 
५. विदेश भ्रमण गदानको 

दैधनक भत्ता  
प्रधत ददन (अमेररकी 
डलरमा)  

१५० १२५ १२५ 
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६. विदेश भ्रमण गदानको यात्रा 
िीमा 

प्रधत भ्रमण रु.(लाखमा) १० १० ५ 

 
 
रष्टव्य :१.  स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा सदस्यहरुले विदेश भ्रमण गदान भारतको िेन्नाई, 

हैदराबाद, बैँगलोर, ममु्बई, ददल्ली, कोलकाता र बङ्गलादेशको ढाका र िटगाउँ 

बाहेक अन्य स्थानमा रात धबताउन ुपदान माधथ उल्लेचखत दरको पिास प्रधतशत रकम 

मात्र ददर्नछे । अन्य देशको हकमा माधथको दररेट अनसुार नै हनुेछ । 

 

२. स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा सदस्यहरुले विदेश भ्रमण गदान आमन्त्रण गने 
राष्ट्रको सरकार िा कुनै संस्थाबाट दैधनक भत्ता िापतको रकम उपलब्ध 
गरार्एको अिस्थामा उल्लेचखत दैधनक भत्ता बापतको रकम उपलब्ध गरार्न े
छैन । 

 

 
 
प्रदेश सभाको सम्ित ्२०७४ साल चैत २३ गत ेबसेको बठैकले नेपालको सवंिधानको धारा १९९ 
बमोजिम यो विधेयक पाररत गरेको ब्यहोरा सवंिधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणित गददछु । 

नेत्रनाथ अधधकारी 
सभामखु 
प्रदेश न ं४ 

ममतत : 

 

 


