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प्रदेश नॊ. दईुका स्थानीम तहका ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुरे ऩाउने 
सवुिधाको सम्फन्धभा व्मिस्था गनन फनेको विधेमक  

प्रभाणणकयण तथा प्रकाशन 

धभधत्......................... 
सम्फत ्२०७५ सारको ऐन नॊ.... 
 

 
प्रस्तािना  ्गाउॉसबा, नगयसबा य णजल्रा सभन्िम सधभधतका ऩदाधधकायी य 
सदस्मको सवुिधा सम्फन्धभा व्मिस्था गनन िान्छनीम बएकारे, 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२७ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गरय 
प्रदेश नॊ. दईुको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्ब  ्(१) मस ऐनको नाभ “स्थानीम तहका 
ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुको सवुिधा सम्फन्धी ऐन, २०७५” यहेको 
छ । 

(२) मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा  ्विषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,–  

(क) “अध्मऺ” बन्नारे सॊविधानको धाया २१५ को उऩधाया (१) 
फभोणजभको गाउॉकामनऩाधरकाको अध्मऺ सम्झन ुऩछन । 
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(ख) “उऩाध्मऺ” बन्नारे सॊविधानको धाया २१५ को उऩधाया 
(२) फभोणजभको गाउॉकामनऩाधरकाको उऩाध्मऺ सम्झन ु
ऩछन । 

(ग) “उऩप्रभखु” बन्नारे सॊविधानको धाया २१६ को उऩधाया 
(२) फभोणजभको नगयकामनऩाधरकाको उऩप्रभखु सम्झन ु
ऩछन । 

(घ) “कामनऩाधरका” बन्नारे गाउॉकामनऩाधरका िा नगय 
कामनऩाधरका सम्झन ुऩछन ।   

(ङ) “प्रभखु” बन्नारे सॊविधानको धाया २१५ को उऩधाया (१) 
फभोणजभको नगय कामनऩाधरकाको प्रभखु सम्झन ुऩछन । 

(च) “ऩदाधधकायी” बन्नारे अध्मऺ, प्रभखु, सभन्िम सधभधत प्रभखु, 

उऩाध्मऺ, उऩप्रभखु िा सभन्िम सधभधत उऩ प्रभखु तथा 
िडा अध्मऺराई सम्झन ुऩछन । 

(छ) “िडा” बन्नारे गाउॉऩाधरका िा नगयऩाधरकाको िडा सम्झन ु
ऩछन ।  

(ज) "िडा अध्मऺ " बन्नारे सम्फणन्धत िडाको िडा अध्मऺ 
सम्झन ुऩछन । 
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(झ) “सदस्म” बन्नारे सॊविधानको धाया २१५ को उऩधाया (२) 
फभोणजभको गाउॉकामनऩाधरका िा सॊविधानको धाया २१६ 
को उऩधाया (२) फभोणजभको नगयकामनऩाधरकाको सदस्म 
सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे सॊविधानको धाया २२० को 
उऩधाया (३) फभोणजभको णजल्रा सभन्िम सधभधतको 
सदस्मराई सभेत सम्झन ुऩछन । 

(ञ) “सभन्िम सधभधत प्रभखु ” बन्नारे सॊविधानको धाया २२० 
को उऩधाया (३) फभोणजभको  णजल्रा सभन्िम सधभधतको 
प्रभखु सम्झन ुऩछन । 

(ट) “सभन्िम सधभधत उऩप्रभखु” बन्नारे सॊविधानको धाया २२० 
को उऩधाया (३) फभोणजभको णजल्रा सभन्िम सधभधतको 
उऩ प्रभखु सम्झन ुऩछन । 

(ठ) “सबा” बन्नारे गाउॉऩाधरकाको  हकभा गाउॉसबा , 

नगयऩाधरकाको हकभा नगयसबा य णजल्रा सभन्िम 
सधभधतको हकभा णजल्रा सबा सम्झन ुऩछन । 

(ड) “सबाका सदस्म” बन्नारे सॊविधानको धाया २२२ य २२३ 
फभोणजभको गाउॉसबा िा नगयसबाका सदस्म सम्झन ुऩछन 
। 
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(ढ) “स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩाधरका िा नगयऩाधरका िा णजल्रा 
सबा सम्झन ुऩछन । 

३. सवुिधा् ऩदाधधकायी य सदस्मरे आपू धनिानणचत  िा भनोधनत बएको 
धभधत देणख अनसूुची-१ फभोणजभको सवुिधा तथा बत्ता ऩाउनेछन ्।  

४. सबाका सदस्महरुको बत्ता  ्(१) भाधसक सवुिधा ऩाउने ऩदाधधकायी 
फाहेकका सबाका  सदस्मरे सबा िा स्थानीम तहको  कुनै सधभधत 
िा उऩसधभधतको फैठकभा बाग धरएको प्रत्मेक ददनको राधग 
अनसूुची-१ फभोणजभको फैठक बत्ता िाऩतको यकभ ऩाउनेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोणजभ सबा य सधभधत िा उऩसधभधतको फैठक 
एकै ददन फसेकोभा सबाका सदस्मरे कुनै एउटा फैठकको 
भात्र बत्ता ऩाउनेछ ।  

५. मातामात सवुिधा्(१) प्रभखु , उऩप्रभखु /अध्मऺ, उऩाध्मऺ य िडा 
अध्मऺराई स्थानीम तहको आन्तरयक श्रोत सभेतको आधायभा  
सम्िणन्धत स्थानीम तहरे सिायी साधन  (चायऩाङ्ग्र/ेदईुऩाङ्ग्र)े 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(२) ऩदाधधकायीराई उऩदपा (१) फभोणजभको सिायी साधन 
उऩरव्ध नबएको अिस्थाभा सम्फणन्धत सबारे तोके 
फभोणजभको मातामात सवुिधा उऩरव्ध गयाउनेछ । 
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(३) उऩदपा (१) फभोणजभ सिायी साधन उऩरब्ध गयाएकोभा 
मस दपा फभोणजभको अन्म मातामात सवुिधा उऩरब्ध गयाईने 
छैन य त्मस्तो सिायी साधनराई सबारे तोके फभोणजभको 
इन्धन य भोविर उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

(४) गाउॉऩाधरका िा नगयऩाधरकाका उऩाध्मऺ िा उऩप्रभखु िा 
िडाध्मऺ िा सदस्मराई स्थानीम तहको केन्र यहेको स्थानभा 
फैठकभा बाग धरन आउॉदा य जाॉदा ६ कोषबन्दा फढीको ऩैदर 
वहडन ुऩने बएभा िा मातामात सवुिधा बएकोभा एक 
घण्टाबन्दा फढी सभम राग्ने बएभा त्मस्तो ऩदाधधकायी तथा 
सदस्मरे सम्िणन्धत सबारे तोके फभोणजभ स्थानीम तहको 
आन्तरयक श्रोत सभेतको आधायभा स्थानीम सािनजाधनक 
मातामातभा राग्ने खचन यकभ फयाफयको मातामात खचन ऩाउन 
सक्नेछन। 

६. ऩत्रऩधत्रका य सञ्चाय सवुिधा् (१) स्थानीम तहरे ऩदाधधकायी तथा 
सदस्मराई स्थानीम तहको आन्तरयक श्रोत सभेतको आधायभा  
सम्िणन्धत सबारे तोके फभोणजभ न्मूनतभ सॊख्माभा ऩत्रऩधत्रका 
खरयद गयी उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(२) ऩदाधधकायी तथा सदस्मराई सञ्चाय सवुिधा िाऩत अनसूुची -१ 
भा उल्रेख बएफभोणजभको यकभभा नफढ्ने गयी स्थानीम 
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तहको आन्तरयक श्रोत सभेतको आधायभा सम्फणन्धत सबाफाट 
ऩारयत बए फभोणजभको  सञ्चाय सवुिधा िाऩतको यकभ ददइनेछ 
। 

७. दैधनक भ्रभण बत्ता् (१) ऩदाधधकायी , सदस्म तथा सबाका सदस्मरे 
कामानरम काभको धसरधसराभा नेऩारधबत्र िा नेऩार फावहय भ्रभण 
गदान स्थानीम तहको आन्तरयक श्रोत सभेतको आधायभा अनसूुची—
१ फभोणजभको दयभा दैधनक भ्रभण बत्ता ऩाउनेछन ्। 

(२)   ऩदाधधकायी, सदस्म तथा सबाका सदस्मरे उऩदपा (१) 
फभोणजभ राग्ने मातामात खचन िाऩत िीर फभोणजभको यकभ 
ऩाउनेछन । 

 (३) ऩदाधधकायी , सदस्म तथा सबाका सदस्मरे उऩदपा (१) 
फभोणजभ भ्रभण गदान भ्रभण अिधधको राधग अनसूुची -१ भा 
उल्रेख बए फभोणजभको यकभको दघुनटना विभा गदान राग्ने 
विभा शलु्क िाऩत विर फभोणजभको यकभ ऩाउनेछन।्  

(४) ऩदाधधकायी तथा सदस्महरूको भ्रभण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था 
स्थानीम कामनऩाधरकारे तोके फभोणजभ हनुेछ । 

८. दोहोयो ऩने गयी सवुिधा नऩाउने् नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय िा 
स्थानीम तहको सेिाफाट अिकास धरई त्मस्तो सयकाय िा तहफाट 
धनिृणत्तबयण ऩाई यहेको कुनै व्मणि ऩदाधधकायी िा सदस्म ऩदभा 



 

7 
 

धनिानणचत बएभा धनजरे दपा ३ फभोणजभको भाधसक सवुिधा  िा 
धनिृणत्तबयण भध्मे एउटा भात्र योज्न ऩाउनेछ ।  

तय सो िाहेकका सवुिधा अन्म ऩदाधधकायी तथा सदस्मरे 
ऩाए सयह ऩाउनेछ । 

९. दृविविवहन य अशि ऩदाधधकायी िा सदस्मराई विशेष सवुिधा ्(१) 
कुनै ऩदाधधकायी, सदस्म िा सबाका सदस्म दृविविवहन िा शायीरयक 
रुऩरे अशि बई वहॉडडुर गनन धनजराई ऩरयचायकको सेिा 
आिश्मक बएभा गाउॉकामनऩाधरका , नगयकामनऩाधरका िा णजल्रा 
सभन्िम सधभधतरे त्मस्तो ऩदाधधकायी, सदस्म िा सबाका सदस्मको 
साथभा यहने एकजना ऩरयचायक उऩरब्ध गयाउनेछ  । 

(२) उऩदपा (१) फभोणजभ उऩरब्ध गयाइएको ऩरयचायकराई 
सदस्म िा सबाका सदस्मराई उऩरब्ध गयाइए सयहको फैठक 
बत्ता फयाफयको यकभ दैधनक बत्ता य मातामात बत्ता ददईनेछ 
।  

१०. बत्ता तथा सवुिधा िाऩतको यकभ बिुानी  ्(१) ऩदाधधकायी , सदस्म 
य सबाका सदस्मरे मस ऐन फभोणजभ ऩाउने ऩारयश्रधभक , बत्ता तथा 
अन्म सवुिधा िाऩतको यकभ सम्फणन्धत सबाको सणचिारम िा 
गाउॉकामनऩाधरका, नगयकामनऩाधरका िा णजल्रा सभन्िम सधभधतको 
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कामानरमरे सम्िणन्धत ऩदाधधकायी िा सदस्मको फैंक खाता खोरी 
सोभापन त बिुानी गनुन ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बएताऩधन कुनै 
ऩदाधधकायी, सदस्म य सबाका सदस्मको फैंकभा खाता खोल्न 
नसक्ने अिस्था बएभा  धनजरे ऩाउने बत्ता िा अन्म सवुिधा 
िाऩतको त्मस्तो यकभ सम्फणन्धत सबाको सणचिारम िा 
गाउॉकामनऩाधरका, नगयकामनऩाधरका िा णजल्रा सभन्िम 
सधभधतको कामानरमफाट उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।  

११. बत्ता नऩाउने्  मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेणखएको बए 
ताऩधन कुनै ऩदाधधकायी िा सदस्म िा सबाका सदस्म आफ्नो 
ऩदफाट धनरणम्फत बएभा त्मस्तो धनरणम्फत अिधधबय  य पौजदायी 
अधबमोगभा अदारतको आदेश फभोणजभ थनुाभा िा कैदभा यहेभा 
त्मसयी थनुा िा कैदभा यहेको अिधधबयको राधग धनजरे मस ऐन 
फभोणजभ ऩाउने कुनै वकधसभको सवुिधा िा बत्ता ऩाउने छैन । 

तय त्मस्तो अधबमोग प्रभाणणत नबई अदारतफाट सपाई 
ऩाएभा धनजरे दपा ३ फभोणजभको सवुिधा ऩाउन फाधा ऩने छैन । 

१२. सवुिधा राग ुहनुे धभधत् ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुरे धनिाणचनत िा 
भनोनीत बएको धभधत देखी मस ऐन फभोणजभको सवुिधा ऩाउनेछन ्
। 
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१३. अनसूुचीभा हेयपेय गनन सक्ने्  प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा 
सूचना प्रकाशन गयी ऩदाधधकायी, सदस्म िा सबा सदस्मको मस ऐन 
फभोणजभ उऩरब्ध बईयहेको सवुिधाभा भकान नऩने वकधसभफाट 
अनसूुचीभा हेयपेय गनन सक्नेछ । 

तय चयभ आधथनक विशृ्रखरता िा प्राकधतक विऩद िा 
भहाभायीको कायणरे प्रदेशभा गम्बीय सॊकट उत्ऩन्न बएभा मो 
व्मिस्था रागू हनुे छैन ।  

१४. अन्म सवुिधा प्रदेश सयकायरे धनधानयण गये फभोणजभ हनुे ्मस ऐनभा 
रेणखएदेणख फाहेकका अन्म सवुिधा तथा भ्रभण खचन सम्फन्धी अन्म 
व्मिस्था प्रदेश सयकायरे सभम सभमभा धनधानयण गये फभोणजभ 
हनुेछ । 

तय मस ऐनभा उरेख बएको सवुिधा फाहेक कुनैऩधन 
सवुिधा स्थानीम तहरे थऩ िा धनधानयण गनन ऩाउने छैन । 

 

नेऩारको सॊविधानको धाया २०१ को उऩधाया  
(१) फभोणजभ मो विधेमक प्रदेश सबािाट धभधत  
२०७५।०३।.. गतेभा ऩारयत बएको प्रभाणीत 

 गदनछु ।  ............................  

   सयोज कुभाय मादि  

       सबाभखु
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                       अनुसूची १ 

(दफा ३, ५, ६, ७ र८ सँग सम्बन्धधत) 

पदान्धकारी, सदस्य र सभाका सदस्यले पाउने सुन्िधा 

(क) गाउँकाययपान्लकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा गाउँसभाका सदस्यको सुन्िधा  

क्र.सॊ
. 

सवुिधाको 
वकधसभ 

ईकाई  दय अध्मऺ  उऩाध्मऺ िडा 
अध्मऺ 

कामनऩाधर
काको 
सदस्म 

सबाका 
सदस्म 

१ भाधसक 
सवुिधा 

प्रधत भवहना 
रु. 

३१,५००। २७,५००। २०¸०००। २०¸०००। ७¸०००। 

२ सञ्चाय 
सवुिधा 

प्रधत भवहना 
रु. 

१¸०००। १¸०००।     

३ दैधनक भ्रभण 
बत्ता 
(णजल्रा 
फावहय 
जादा) 

प्रधत ददन 
रु. 

१¸६००। १¸६००। १¸६००। १¸६००। १¸६००। 

४ विदेश भ्रभण 
गदानको 
दैधनक बत्ता  

प्रधत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

१५० १५० १५० १५० १५० 

५ मात्रा धफभा प्रधत भ्रभण 
रु.(राखभा
) 

१० १० १० १० १० 

(ख)  नगरकाययपान्लकाका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य तथा नगरसभाका सदस्यको सुन्िधा  
(अ) नगरपान्लका  
क्र.सॊ
. 

सवुिधा
को 
वकधसभ 

ईकाई 
दय 

प्रभखु उऩप्रभखु िडा 
अध्मऺ 

कामनऩाधर
काको 
सदस्म 

सबाका 
सदस्म 

१ भाधसक 
सवुिधा 

प्रधत 
भवहना 
रु. 

३५¸०००। ३१¸०००। २२¸०००। २२¸०००। ७¸०००। 
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२ सञ्चाय 
सवुिधा  

प्रधत 
भवहना 
रु. 

१¸५००। १¸५००।   ....... 

३ दैधनक 
भ्रभण 
बत्ता 
(णजल्रा 
फावहय 
जादा) 

प्रधत ददन 
रु.  

१¸६००। १¸६००। १¸६००। १¸६००। १¸६००। 

४ विदेश 
भ्रभण 
गदानको 
दैधनक 
बत्ता 

प्रधत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

१५० १५० १५० १५० १५० 

५ मात्रा 
धफभा 

प्रधत 
भ्रभण 
रु.(राख
भा) 

१० १० १० १० १० 

(आ) उपमहानगरपान्लका 

क्र.सॊ
. 

सवुिधा
को 
वकधसभ 

ईकाई 
दय 

प्रभखु उऩप्रभखु िडा 
अध्मऺ 

कामनऩाधर
काको 
सदस्म 

सबाका 
सदस्म 

१ भाधसक 

सवुिधा 
प्रधत 

भवहना 
रु. 

४१¸०००। ३५¸०००। २५¸०००। २५¸०००। ७¸०००। 

२ सञ्चाय 

सवुिधा  
प्रधत 

भवहना 
रु. 

२¸०००। २¸०००।    ....... 

३ दैधनक 

भ्रभण 
बत्ता 
(णजल्रा 

प्रधत ददन 
रु. 
 

२¸०००। २¸०००। २¸०००। २¸०००। २¸०००। 



 

12 
 

फावहय 
जादा) 

४ विदेश 

भ्रभण 
गदानको 
दैधनक 
बत्ता 

प्रधत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

१७५ १७५ १५० १५० १५० 

५ मात्रा 
धफभा 

प्रधत भ्रभण 
रु.(राख
भा) 

१० १० १० १० १० 

(इ) महानगरपान्लका 

क्र. 
सॊ. 

सवुिधाको 
वकधसभ 

ईकाई दय प्रभखु उऩप्रभखु िडा 
अध्मऺ 

कामनऩाधर
काको 
सदस्म 

सबाका 
सदस्म 

१ मासिक 
िुविधा 

प्रति 
महिना रु. 

४३,५००। ४१, ५००। २८¸०००।  २८¸०००। ७¸०००। 

२ िञ्चार 
िुविधा  

प्रति 
महिना रु. 

२¸०००। २¸०००। ....... .......  ....... 

३ दैतनक 
भ्रमण भत्ता 
(णजल्रा 
फावहय 
जादा) 

प्रति हदन 
रु.  

२¸०००। २¸०००। २¸०००। २¸०००। २¸०००। 

४ विदेश 
भ्रमण 
गदााको 
दैतनक भत्ता 

प्रति हदन 
अमेररकी 
डऱरमा 

२०० १७५ १५० १५० १५० 



 

13 
 

५ यात्रा बिमा प्रति 
भ्रमण 
रु.(ऱाखमा
) 

१० १० १० १० १० 

(ख) न्जल्ला समधिय सन्मन्तका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यको सुन्िधा  

क्र.सॊ. सवुिधाको वकधसभ ईकाई दय प्रभखु उऩप्रभखु णजल्रा सभन्िम 
सधभधतका सदस्म  

१ भाधसक सवुिधा प्रधत भवहना 
रु. 

४४¸०००। ४२¸०००। १०¸०००। 

२ सञ्चाय सवुिधा  प्रधत भवहना 
रु. 

२¸०००। १¸५००। १¸०००। 

३ दैधनक भ्रभण बत्ता 
(णजल्रा फावहय जादा ) 

प्रधत ददन रु. २¸०००। २¸०००। २¸०००। 

४ विदेश भ्रभण गदानको 
दैधनक बत्ता 

प्रधत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

२०० १७५ १५० 

५ मात्रा धफभा प्रधत भ्रभण 
रु.(राखभा) 

१० १० १० 

द्रष्टव्यःपदान्धकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यहरुले न्िदशे भ्रमण गदाय भारतको चेन्नाई ¸ 

हदैराबाद¸ बैगँलोर¸ मुम्बई¸ ददल्ली¸ कोलकाता¸ र बङ्गलादशेको ढाका र चटगाउँ बाहके 

अधय स्थानमा रात न्बताउनु पदाय मान्थ उन्ल्लन्खत दरको पचास प्रन्तशत रकम मात्र 

ददइनेछ । अधय दशेको हकमा मान्थको दररेट अनुसार नै हुनेछ । 

 


