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स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुधििा सम्बन्िी कानूनमा 

संशोिन र एधककरण गनन बनेको कायनधिधि, २०७७ 

 

प्रस्तावनााः नेपालको संववधान बमोजिम स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सवुवधा 
सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 जिमरुक गाउँपाधलकाको गाउँ कायनपाधलकाको बैठकले यो कायनववधध बनाएको छ । 

१.  संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस कायनववधधको नाम "स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा 
सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी कायनववधध, 207७" रहेको छ ।  

  (२) यो कायनववधध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस कायनववधधमा,–  

(क) "अध्यि" भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ 
कायनपाधलकाको अध्यि सम्िन ुपछन ।
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1 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुधििा सम्बन्िी कानूनमा संशोिन र एकीकरण गनन बनेको कायनधिधि, २०७६ 

 

(ख) "उपाध्यि" भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (२) बमोजिमको गाउँ 
कायनपाधलकाको उपाध्यि सम्िन ुपछन । 

(ग) "कायनपाधलका सदस्य" भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (४) तथा 
धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिमको कायनपाधलकाको सदस्य सम्िन ुपछन।
  

(घ) "पदाधधकारी" भन्नाले अध्यि र उपाध्यिलाई सम्िन ुपछन  

(ङ) "वडा अध्यि" भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (२) तथा धारा 
२१६ को उपधारा (२) बमोजिमको वडा अध्यि सम्िन ुपछन। 

(च) "सदस्य" भन्नाले नेपालको संववधानको धारा २२२ को उपधारा (२) तथा धारा 
२२३ को उपधारा (२) बमोजिमको सदस्य सम्िन ुपछन र सो शब्दले नेपालको 
संववधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिमको जिल्ला समन्वय सधमधतको 
सदस्यलाई समेत िनाउँछ । 

(छ) "सधमधत" भन्नाले संववधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिमको जिल्ला 
समन्वय सधमधत सम्िन ुपछन । 

(ि) "सभा" भन्नाले जिममरु गाउँपाधलकाको गाउँ सभा सम्िन ुपछन। 

(ि) "स्थानीय तह” भन्नाले जिमरुक गाउँपाधलका, सम्िन ुपछन। 

३.  सवुवधााः (1) पदाधधकारी र सदस्यले आफू धनवानजचत भई काम कारवाही शरुु गरेको धमधतदेजख 
अनसूुची १ बमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी जिमरुक गाउँपाधलकाको आन्तररक स्रोत 
समेतको आधारमा यस कायनववधधमा उल्लेख भएको सवुवधा पाउन ेछ ।  

  (2) उपदफा (1) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन यो कायनववधध प्रारम्भ हनु ु
अजघ कायम रहेको "स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी कायनववधध,

 2075" र अनसूुची १ बमोजिम माधसक सवुवधा नपाएका पदाधधकारी वा सदस्यले सो सवुवधा 
नपाएको धमधतदेजख मात्र यस कायनववधध बमोजिमको सवुवधा पाउने छ  । 

४.  यातायात सवुवधााः (१) पदाधधकारीलाई सम्बजन्धत स्थानीय तहले सवारी साधन उपलब्ध 
गराउन ेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सवारी साधन उपलब्ध नभएको अवस्थामा त्यस्तो 
पदाधधकारीले अनसूुची १ बमोजिम यातायात खचन पाउने छ  । 

  (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सवारी साधन उपलब्ध गराएकोमा पदाधधकारीले 
यस दफा बमोजिमको यातायात सवुवधा पाउने छैनन ्तर त्यस्तो सवारी साधनलाई 
अनसूुची १ बमोजिमको इन्धन र मोधबल उपलब्ध गराईने छ ।   

  (४) सदस्यले अनसूुची १ बमोजिमको रकम यातायात सवुवधा बापत पाउने छ  । 
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  तर, कुनै सदस्यले यातायात सवुवधा बापत कुनै सवारी साधन पाएको भए यातायात 
सवुवधा बापतको रकम पाउने छैनन।् 

५.  सञ्चार सवुवधााः (१) पदाधधकारी तथा सदस्यले सञ्चार सवुवधा बापत अनसूुची १ बमोजिमको 
रकम टेधलफोन शलु्क र मोबाइल फोन ररचािन खचन बापत पाउने छ  ।  

  (२) पदाधधकारी तथा सदस्यले सञ्चार सवुवधा बापत अनसूुची १ बमोजिमको रकम 

पत्रपधत्रका र इन्टरनेट सेवा शलु्कका लाधग पाउने छ  । 

६.  अधतधथ सत्कार सवुवधााः पदाधधकारी तथा सदस्यले अनसूुची १ बमोजिमको रकम अधतधथ 
सत्कार सवुवधा बापत पाउने छ  ।  

७.  अन्य सवुवधााः (१) पदाधधकारी तथा सदस्यले अनसूुची १ बमोजिमको रकम िनसम्पकन /ववशेष 
कायनसवुवधा बापत पाउने छ । 

  (२) पदाधधकारीले अनसूुची १ बमोजिमको रकम खानेपानी तथा सरसफाइ सवुवधाका लाधग 
पाउने छ  । 

  (३) पदाधधकारीले ममनत संभार र ववद्यतु/उिान खचन बापत अनसूुची १ बमोजिमको रकम 
पाउने छ  । 

  (४) पदाधधकारी तथा सदस्यले अनसूुची १ बमोजिम चाडपवन खचन सवुवधा बापतको रकम 
पाउने छ  ।  

८.  बैठक भत्ााः (१) सभाका सदस्यले सभा वा कायनपाधलका वा वडा सधमधत वा न्यायीक सधमधत 
लगायत स्थानीय तहको अन्य कुनै सधमधत वा उपसधमधतको बैठकमा भाग धलएको प्रत्येक 
ददनको लाधग अनसूुची १ बमोजिमको रकम बैठक भत्ा बापत पाउने छ  । 

  तर एकै ददनमा एकभन्दा बढी बैठक बसेकोमा एउटा बैठक बापत मात्र बैठक भत्ा पाउने 
छ  । 

  स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोिनको लाधग न्यावयक सधमधत भन्नाले संववधानको धारा 
२१७ बमोजिमको न्यावयक सधमधत सम्िन ुपछन।  

९. दैधनक तथा भ्रमण भत्ााः (१) पदाधधकारी तथा सदस्यले कायानलयको कामको धसलधसलामा 
आफ्नो कायनिेत्र र सम्बजन्धत जिल्ला बाहेक नेपाल धभत्र वा नेपाल बावहर भ्रमण गदान स्थानीय 
तहको आन्तररक स्रोत समेतको आधारमा अनसूुची १ बमोजिमको दरमा नबढ्ने गरी दैधनक 
तथा भ्रमण भत्ा पाउने छ  । 

  (२) पदाधधकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले उपदफा (१) बमोजिम भ्रमण गदान लाग्ने 
यातायात खचन बापत वटकट वा सो बराबरको धबल बमोजिमको रकम पाउने छ  ।  
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  (३) पदाधधकारी तथा सदस्यले उपदफा (१) बमोजिम भ्रमण गदान भ्रमण अवधधको लाधग 
अनसूुची १ बमोजिमको रकम बराबर दघुनटना धबमा गदान लाग्ने धबमाशलु्क (वप्रधमयम) 
बापत धबल बमोजिमको रकम पाउने छ  । 

  (४) पदाधधकारी तथा सदस्यहरुको भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ।  

१०. अशक्त पदाधधकारी वा सदस्यलाई ववशेष सवुवधााः (१) कुनै पदाधधकारी तथा सदस्यलाई 
अपाङ्गताका कारण बैठकमा उपजस्थत हनु सहयोगीको सेवा आवश्यक पने भएमा गाउँ 
कायनपाधलकाले त्यस्तो पदाधधकारी वा सदस्यको साथमा रहने धनिले रोिेको एक िना 
सहयोगीको सेवा उपलब्ध गराउने छ  । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सहयोगीलाई यस कायनववधध बमोजिम 
सदस्यले पाउने सरहको बैठक भत्ा ददईनेछ ।  

११. भत्ा तथा सवुवधा बापतको रकम भकु्तानीाः (१) पदाधधकारी तथा सदस्यले यस कायनववधध 
बमोजिम पाउने भत्ा तथा सवुवधा बापतको रकम सम्बजन्धत स्थानीय तहको कायानलयले 
सम्बजन्धत पदाधधकारी वा सदस्यको बैंक खाता माफन त भकु्तानी गनुन पनेछ।   

  (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन कुन ैपदाधधकारी वा सदस्यले 
उक्त स्थानीय तहमा बैंक नभएको अवस्था भएमा धनिले पाउने भत्ा वा सवुवधा बापतको 
रकम सम्बजन्धत स्थानीय तहको कायानलयबाट उपलब्ध गराउन सवकने छ ।  

१२. भत्ा नपाउनेाः यस कायनववधधमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन कुन ैपदाधधकारी 
वा सदस्य आफ्नो पदबाट धनलजम्बत भएमा त्यस्तो धनलजम्बत अवधधभर र फौिदारी अधभयोगमा 
अदालतको आदेश बमोजिम थनुामा वा कैदमा रहेमा त्यसरी थनुा वा कैदमा रहेको अवधधभरको 
लाधग धनिले यस कायनववधध बमोजिम पाउने कुनै वकधसमको सवुवधा वा भत्ा पाउने छैन । 

  तर त्यस्तो अधभयोग प्रमाजणत नभई अदालतबाट सफाई पाएमा धनिले यस कायनववधध 
बमोजिमको सवुवधा पाउने छ । 

१३. सवुवधा घटाउन सकनेाः यस कायनववधधले पदाधधकारी तथा सदस्यका लाधग धनधानरण गरेको 
सवुवधा सम्बन्धमा आफ्नो श्रोत तथा िमताका आधारमा सम्बजन्धत स्थानीय तहले धनणनय गरी 
सवुवधा घटाउन सकने छ।  

१४. पाररश्रधमक र अन्य सवुवधा नपाउनेाः (१) स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा सदस्यले पाररश्रधमक 
बापत कुनै रकम पाउने छैन। 

  (२) स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा सदस्यले यस कायनववधधले धनधानरण गरेको 
सवुवधा बाहेक अन्य सवुवधा पाउने छैन ।  

१५. सावनिधनक गनुन पनेाः पदाधधकारी तथा सदस्यले यस कायनववधध बमोजिम प्राप्त गरेका 
सवुवधाहरुको वववरण तीन-तीन मवहनामा सम्बजन्धत स्थानीय तहले सावनिधनक गनुन पनेछ ।  
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१६. खारेिी र बचाऊाः (१) स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी कायनववधध, 
२०७५ खारेि गररएको छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेि गररएको कायनववधध खारेि हनु ुअजघ सो कायनववधध 
बमोजिम भएको काम कारवाही यसै कायनववधध बमोजिम भएको माधनने छ ।
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अनसूुची १ 

(दफा ३, ४, 5, ६, ७, 8 र 9 सँग सम्बजन्धत) 
स्थानीय तहका पदाधधकारी तथा सदस्यले पाउने सवुवधा 

(क) गाउँपाधलकाका पदाधधकारी तथा सदस्यले पाउने सवुवधा 

क्र.
सं
. 
सवुवधाको वकधसम ईकाई दर अध्यि उपाध्यि 

वडा 
अध्यि 

कायनपाधलका 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१.  यातायात सवुवधा प्रधत मवहना रु.    1,0००  

२.  
पत्रपधत्रका, 
इन्टरनेट 

प्रधत मवहना रु. 4,००० 4,००० ३,००० 3,००० 2,000 

३.  
टेधलफोन, मोबाइल 
ररचािन 

प्रधत मवहना रु. ३,5०० ३,००० ३,००० 3,००० २0०० 

४.  अधतधथ सत्कार प्रधत मवहना रु. 6,००० ५,००० 4,००० - - 

५.  
िनसम्पकन / ववशेष 
कायनसवुवधा 

प्रधत मवहना रु. 9,500 8000 6,000 5,000 3,000 

६.  
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

प्रधत मवहना रु. 2,००० 2000 2,000 - - 

७.  
ममनत संभार र 
ववद्यतु/उिान खचन 

प्रधत मवहना रु. 5,000 5,000 2,000 - - 

८.  चाडपवन खचन वावषनक रु. 15,000 15,000 1२,000 १०,000 ७,000 

९.  बैठक भत्ा प्रधत बैठक रु. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

१०.  दैधनक भ्रमण भत्ा प्रधत ददन रु. १,८०० १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 

११.  
ववदेश भ्रमण गदानको 
दैधनक भत्ा 

प्रधत ददन 
अमेररकी 
डलरमा 

१०० १०० १०० १०० १०० 

१२.  यात्रा धबमा 
प्रधत भ्रमण 
रु.(लाखमा) 

१० १० १० १० १० 
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  २. पदाधधकारी सदस्य तथा सभाका सदस्यहरुले ववदेश भ्रमण गदान भारतको चेन्नाई, हैदराबाद, बैँगलोर, 
ममु्बई, ददल्ली, कोलकाता र बङ्गलादेशको ढाका र चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात धबताउन ुपदान माधथ 
उजल्लजखत ववदेश भ्रमण गदानको दैधनक भत्ा दरको पचास प्रधतशत रकम मात्र ददइने छ । 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले 

कमल प्रसाद भसुाल 

प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत 

 


