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स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सवुििा सम्बन्िी ऐन, २०७५ 

 

प्रमाणिकरि धमधत 

२०७५।.....।...... 
सम्ित ्2075 सालको ऐन नं. 08 

 

प्रस्तािनााः गाउँसभा, नगरसभा र णिल्ला समन्िय सधमधतका पदाधिकारी र सदस्यको सवुििा 
सम्बन्िमा व्यिस्था गनन िान्छनीय भएकाले, 

नेपालको संवििानको िारा २२७ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरर प्रदेश नं. दईुको प्रदेश 
सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको 
सवुििा सम्बन्िी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–  

(क) “अध्यि” भन्नाले संवििानको िारा २१५ को उपिारा (१) बमोणिमको 
गाउँकायनपाधलकाको अध्यि सम्झन ुपछन । 

(ख) “उपाध्यि” भन्नाले संवििानको िारा २१५ को उपिारा (२) बमोणिमको 
गाउँकायनपाधलकाको उपाध्यि सम्झन ुपछन । 

(ग) “उपप्रमखु” भन्नाले संवििानको िारा २१६ को उपिारा (२) बमोणिमको 
नगरकायनपाधलकाको उपप्रमखु सम्झन ुपछन । 

(घ) “कायनपाधलका” भन्नाले गाउँ कायनपाधलका िा नगर कायनपाधलका सम्झन ुपछन ।   

(ङ) “प्रमखु” भन्नाले संवििानको िारा २१५ को उपिारा (१) बमोणिमको नगर 
कायनपाधलकाको प्रमखु सम्झन ुपछन । 

(च) “पदाधिकारी” भन्नाले अध्यि, प्रमखु, समन्िय सधमधत प्रमखु, उपाध्यि, उपप्रमखु िा 
समन्िय सधमधत उप प्रमखु तथा िडा अध्यिलाई सम्झन ुपछन । 



2 
 

(छ) “िडा” भन्नाले गाउँपाधलका िा नगरपाधलकाको िडा सम्झन ुपछन ।  

(ि) "िडा अध्यि" भन्नाले सम्बणन्ित िडाको िडा अध्यि सम्झन ुपछन । 

(झ) “सदस्य” भन्नाले संवििानको िारा २१५ को उपिारा (२) बमोणिमको गाउँ 
कायनपाधलका िा संवििानको िारा २१६ को उपिारा (२) बमोणिमको नगर 
कायनपाधलकाको सदस्य सम्झन ु पछन र सो शब्दले संवििानको िारा २२० को 
उपिारा (३) बमोणिमको णिल्ला समन्िय सधमधतको सदस्यलाई समेत सम्झन ुपछन 
। 

(ञ) “समन्िय सधमधत प्रमखु” भन्नाले संवििानको िारा २२० को उपिारा  (३) 
बमोणिमको  णिल्ला समन्िय सधमधतको प्रमखु सम्झन ुपछन । 

(ट) “समन्िय सधमधत उपप्रमखु” भन्नाले संवििानको िारा २२० को उपिारा  (३)  
बमोणिमको णिल्ला समन्िय सधमधतको उप प्रमखु सम्झन ुपछन । 

(ठ) “सभा” भन्नाले गाउँपाधलकाको हकमा गाउँसभा, नगरपाधलकाको हकमा नगरसभा र 
णिल्ला समन्िय सधमधतको हकमा णिल्ला सभा सम्झन ुपछन । 

(ड) “सभाका सदस्य” भन्नाले संवििानको िारा २२२ र २२३ बमोणिमको गाउँसभा िा 
नगरसभाका सदस्य सम्झन ुपछन । 

(ढ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपाधलका िा नगरपाधलका िा णिल्लासभा सम्झन ुपछन । 

३. सवुििााः पदाधिकारी र सदस्यले आफू धनिानणचत िा मनोधनत भएको धमधत देणख अनसूुची—१ 
बमोणिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तररक श्रोत समेतको आिारमा 
सम्बणन्ित सभाले पाररत गरे बमोणिमको सवुििा तथा भत्ता पाउनेछन ्।  

४. सभाका सदस्यहरुको भत्तााः (१) माधसक सवुििा पाउने पदाधिकारी बाहेकका सभाका 
सदस्यले सभा िा स्थानीय तहको कुनै सधमधत िा उपसधमधतको बैठकमा भाग धलएको प्रत्येक 
ददनको लाधग अनसूुची—१ बमोणिमको बैठक भत्ता िापतको रकम पाउनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोणिम सभा र सधमधत िा उपसधमधतको बैठक एकै ददन बसेकोमा 
सभाका सदस्यले कुनै एउटा बैठकको मात्र भत्ता पाउनेछ ।  



3 
 

५. यातायात सवुििााः(१) प्रमखु, उपप्रमखु/अध्यि, उपाध्यि र िडा अध्यिलाई स्थानीय तहको 
आन्तररक श्रोत समेतको आिारमा सम्िणन्ित स्थानीय तहले सिारी सािन 

(चारपाङ्ग्र/ेदईुपाङ्ग्र े) उपलब्ि गराउन सक्नछे ।  

(२) पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोणिमको सिारी सािन उपलव्ि नभएको अिस्थामा 
सम्बणन्ित सभाले तोके बमोणिमको यातायात सवुििा उपलव्ि गराउनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणिम सिारी सािन उपलब्ि गराएकोमा यस दफा बमोणिमको अन्य 
यातायात सवुििा उपलब्ि गराईने छैन र त्यस्तो सिारी सािनलाई सभाले तोके बमोणिमको 
इन्िन र मोविल उपलब्ि गराईनेछ ।  

(४) गाउँपाधलका िा नगरपाधलकाका उपाध्यि िा उपप्रमखु िा िडाध्यि िा सदस्यलाई 
स्थानीय तहको केन्र रहेको स्थानमा बैठकमा भाग धलन आउँदा र िाँदा ६ कोषभन्दा 
बढीको पैदल वहडन ु पने भएमा िा यातायात सवुििा भएकोमा एक घण्टाभन्दा बढी समय 
लाग्ने भएमा त्यस्तो पदाधिकारी तथा सदस्यले सम्िणन्ित सभाले तोके बमोणिम स्थानीय 
तहको आन्तररक श्रोत समेतको आिारमा स्थानीय सािनणिक यातायातमा लाग्ने खचन रकम 
बराबरको यातायात खचन पाउन सक्नेछन। 

६. पत्रपधत्रका र सञ्चार सवुििााः (१) स्थानीय तहले पदाधिकारी तथा सदस्यलाई स्थानीय तहको 
आन्तररक श्रोत समेतको आिारमा सम्िणन्ित सभाले तोके बमोणिम न्यूनतम संख्यामा 
पत्रपधत्रका खररद गरी उपलब्ि गराउनेछ । 

(२) पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सञ्चार सवुििा िापत अनसूुची—१ मा उल्लेख 
भएबमोणिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तररक श्रोत समेतको आिारमा 
सम्बणन्ित सभाबाट पाररत भए बमोणिमको सञ्चार सवुििा िापतको रकम ददइनेछ । 

७. दैधनक भ्रमि भत्तााः (१) पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले कायानलय कामको 
धसलधसलामा नेपालधभत्र िा नेपाल बावहर भ्रमि गदान स्थानीय तहको आन्तररक श्रोत समेतको 
आिारमा अनसूुची—१ बमोणिमको दरमा दैधनक भ्रमि भत्ता पाउनेछन ्। 

(२) पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले उपदफा (१) बमोणिम लाग्ने यातायात 
खचन िापत िील बमोणिमको रकम पाउनेछन । 



4 
 

 (३) पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले उपदफा (१) बमोणिम भ्रमि गदान भ्रमि 
अिधिको लाधग अनसूुची—१ मा उल्लेख भए बमोणिमको रकमको दघुनटना विमा गदान लाग्ने 
विमा शलु्क िापत विल बमोणिमको रकम पाउनेछन।्  

(४)  पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको भ्रमि सम्बन्िी अन्य व्यिस्था स्थानीय कायनपाधलकाले 
तोके बमोणिम हनुेछ । 

८. दोहोरो पने गरी सवुििा नपाउनाेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहको सेिाबाट 
अिकास धलई त्यस्तो सरकार िा तहबाट धनिणृत्तभरि पाई रहेको कुनै व्यणि पदाधिकारी िा 
सदस्य पदमा धनिानणचत भएमा धनिले दफा ३ बमोणिमको माधसक सवुििा िा धनिणृत्तभरि 
मध्ये एउटा मात्र रोज्न पाउनेछ ।  

तर सो िाहेकका सवुििा अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यले पाए सरह पाउनेछ । 

९. दृविविवहन र अशि पदाधिकारी िा सदस्यलाई विशषे सवुििााः (१) कुनै पदाधिकारी, सदस्य 
िा सभाका सदस्य दृविविवहन िा शारीररक रुपले अशि भई वहँडडुल गनन धनिलाई 
पररचारकको सेिा आिश्यक भएमा गाउँकायनपाधलका, नगरकायनपाधलका िा णिल्ला समन्िय 
सधमधतले त्यस्तो पदाधिकारी, सदस्य िा सभाका सदस्यको साथमा रहने एकिना पररचारक 
उपलब्ि गराउनेछ  । 

(२) उपदफा (१) बमोणिम उपलब्ि गराइएको पररचारकलाई सदस्य िा सभाका सदस्यलाई 
उपलब्ि गराइए सरहको बैठक भत्ता बराबरको रकम दैधनक भत्ता र यातायात भत्ता ददईनेछ 
।  

१०. भत्ता तथा सवुििा िापतको रकम भिुानीाः (१) पदाधिकारी, सदस्य र सभाका सदस्यले यस 
ऐन बमोणिम पाउने पाररश्रधमक, भत्ता तथा अन्य सवुििा िापतको रकम सम्बणन्ित सभाको 
सणचिालय िा गाउँकायनपाधलका, नगरकायनपाधलका िा णिल्ला समन्िय सधमधतको कायानलयले 
सम्िणन्ित पदाधिकारी िा सदस्यको बैंक खाता खोली सोमाफन त भिुानी गनुन पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापधन कुनै पदाधिकारी, सदस्य र सभाका 
सदस्यको बैंकमा खाता खोल्न नसक्ने अिस्था भएमा  धनिले पाउने भत्ता िा अन्य सवुििा 
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िापतको त्यस्तो रकम सम्बणन्ित सभाको सणचिालय िा गाउँकायनपाधलका, नगरकायनपाधलका 
िा णिल्ला समन्िय सधमधतको कायानलयबाट उपलब्ि गराउन सवकनेछ ।  

११. भत्ता नपाउनाेः यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापधन कुनै पदाधिकारी िा 
सदस्य िा सभाका सदस्य आफ्नो पदबाट धनलणम्बत भएमा त्यस्तो धनलणम्बत अिधिभर र 
फौिदारी अधभयोगमा अदालतको आदेश बमोणिम थनुामा िा कैदमा रहेमा त्यसरी थनुा िा 
कैदमा रहेको अिधिभरको लाधग धनिले यस ऐन बमोणिम पाउने कुनै वकधसमको सवुििािा 
भत्ता पाउने छैन । 

तर त्यस्तो अधभयोग प्रमाणित नभई अदालतबाट सफाई पाएमा धनिले दफा ३ बमोणिमको 
सवुििा पाउन बािा पने छैन । 

१२. सवुििा लाग ुहनु ेधमधताः पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले धनिाणचनत िा मनोनीत भएको धमधत देखी 
यस ऐन बमोणिमको सवुििा पाउनेछन ्। 

१३. अनसूुचीमा हेरफेर गनन सक्नाेः प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
पदाधिकारी, सदस्य िा सभा सदस्यको यस ऐन बमोणिम उपलब्ि भईरहेको सवुििामा मकान 
नपने वकधसमबाट अनसूुचीमा हेरफेर गनन सक्नेछ । 

तर चरम आधथनक विशृ्रखलता िा प्राकधतक विपद िा महामारीको कारिले मलुकुमा 
गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा यो व्यिस्था लागू हनुे छैन ।  

१४. अन्य सवुििा प्रदेश सरकारले धनिानरि गरे बमोणिम हनुाेः यस ऐनमा लेणखएदेणख बाहेकका 
अन्य सवुििा तथा भ्रमि खचन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था प्रदेश सरकारले समय समयमा 
धनिानरि गरे बमोणिम हनुेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा ३, ५, ६, ७ र ८ सँग सम्बणन्ित) 

पदाधिकारी, सदस्य र सभाका सदस्यले पाउने सवुििा 
(क) गाउँकायनपाधलकाका अध्यि, उपाध्यि, सदस्य तथा गाउँसभाका सदस्यको सवुििा  

क्र.सं. सवुििाको वकधसम ईकाई  दर अध्यि  उपाध्यि िडा अध्यि कायनपाधल
काको 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ माधसक सवुििा प्रधत मवहना रु. ३१,५००। २७,५००। २०¸०००। २०¸०००। ७¸०००। 

२ सभाको बैठक भत्ता प्रधत ददन रु. .... ..... ..... ..... ..... 

३ सञ्चार सवुििा प्रधत मवहना रु. १¸०००। १¸०००।     

४ दैधनक भ्रमि भत्ता प्रधत ददन रु. १¸६००। १¸६००। १¸६००। १¸६००। १¸६००। 

५ विदेश भ्रमि गदानको 
दैधनक भत्ता (णिल्ला 
बावहर िादा) 

प्रधत ददन 
अमेररकी डलरमा 

१५० १५० १५० १५० १५० 

६ यात्रा धबमा प्रधत भ्रमि 
रु.(लाखमा) 

१० १० १०. १०. १०. 

(ख)  नगरकायनपाधलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, सदस्य तथा नगरसभाका सदस्यको सवुििा  
(अ) नगरपाधलका  

क्र.सं
. 

सवुििाको वकधसम ईकाई दर प्रमखु उपप्रमखु िडा अध्यि कायनपाधलका
को सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ माधसक सवुििा प्रधत मवहना 
रु. 

३५¸०००। ३१¸०००। २२¸०००। २२¸०००। ७¸०००। 

२ सभाको बैठक भत्ता प्रधत ददन रु.  ... ...  ... ... ... 

३ सञ्चार सवुििा  प्रधत मवहना 
रु. 

१¸५००। १¸५००।   ....... 

४ दैधनक भ्रमि भत्ता प्रधत ददन रु. 
(णिल्ला 
बावहर िादा) 

१¸६००। १¸६००। १¸६००। १¸६००। १¸६००। 

५ विदेश भ्रमि गदानको 
दैधनक भत्ता 

प्रधत ददन 
अमेररकी 
डलरमा 

१५० १५० १५० १५० १५० 
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६ यात्रा धबमा प्रधत भ्रमि 
रु.(लाखमा) 

१० १० १०. १०. १० 

(आ) उपमहानगरपाधलका 

क्र.सं. सवुििाको 
वकधसम 

ईकाई दर प्रमखु उपप्रमखु िडा 
अध्यि 

कायनपाधलकाको 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ माधसक सवुििा प्रधत मवहना 
रु. 

४१¸०००
। 

३५¸०००
। 

२५¸०००
। 

२५¸०००। ७¸०००। 

२ सभाको बैठक 
भत्ता 

प्रधत ददन रु.  ... ...  ... ... ... 

३ सञ्चार सवुििा  प्रधत मवहना 
रु. 

२¸०००। २¸०००।    ....... 

४ दैधनक भ्रमि 
भत्ता 

प्रधत ददन रु. 
(णिल्ला 
बावहर िादा) 

२¸०००। २¸०००। २¸०००। २¸०००। २¸०००। 

५ विदेश भ्रमि 
गदानको दैधनक 
भत्ता 

प्रधत ददन 
अमेररकी 
डलरमा 

१७५ १७५ १५० १५० १५० 

६ यात्रा धबमा प्रधत भ्रमि 
रु.(लाखमा) 

१० १० १० १० १० 
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(इ) महानगरपाधलका 

क्र.सं. सवुििाको वकधसम ईकाई दर प्रमखु उपप्रमखु िडा अध्यि कायनपाधलकाको 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ माधसक सवुििा प्रधत मवहना 
रु. 

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

२ सभाको बैठक भत्ता प्रधत ददन रु.  ... ...  ... ... ... 

३ सञ्चार सवुििा  प्रधत मवहना 
रु. 

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

४ दैधनक भ्रमि भत्ता प्रधत ददन रु. 
(णिल्ला 
बावहर िादा) 

२¸०००। २¸०००। २¸०००। २¸०००। २¸०००। 

५ विदेश भ्रमि गदानको 
दैधनक भत्ता 

प्रधत ददन 
अमेररकी 
डलरमा 

२०० १७५ १५० १५० १५० 

६ यात्रा धबमा प्रधत भ्रमि 
रु.(लाखमा) 

१० १० १० १० १० 

(ख) णिल्ला समन्िय सधमधतका प्रमखु, उपप्रमखु तथा सदस्यको सवुििा  

क्र.सं. सवुििाको वकधसम ईकाई दर प्रमखु उपप्रमखु णिल्ला समन्िय 
सधमधतका सदस्य  

      प्र.३ प्र.३ प्र.३ 

१ माधसक सवुििा प्रधत मवहना 
रु. 

४४¸०००। ४२¸०००। १०¸०००। 

२ बैठक भत्ता   ............ ........ ....... 

३ सञ्चार सवुििा  प्रधत मवहना 
रु. 

२¸०००। १¸५००। १¸०००। 

४ दैधनक भ्रमि भत्ता (णिल्ला बावहर 
िादा ) 

प्रधत ददन रु. २¸०००। २¸०००। २¸०००। 
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५ विदेश भ्रमि गदानको दैधनक भत्ता प्रधत ददन 
अमेररकी 
डलरमा 

२०० १७५ १५० 

६ यात्रा धबमा प्रधत भ्रमि 
रु.(लाखमा) 

१० १० १० 

रिव्याःपदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यहरुले विदेश भ्रमि गदान भारतको चेन्नाई¸ हैदराबाद¸ बैँगलोर¸ ममु्बई¸ ददल्ली¸ 
कोलकाता¸ र बङ्गलादेशको ढाका र चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात धबताउन ु पदान माधथ उणल्लणखत दरको पचास 
प्रधतशत रकम मात्र ददइनेछ । अन्य देशको हकमा माधथको दररेट अनसुार नै हनुेछ । 

 


