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स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सवुििा सम्बन्िी ऐन, २०७५ लाई 
संशोिन गनन िनेको वििेयक 

 
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सवुििा सम्बन्िी ऐन, २०७५ लाई संशोिन गनन िाञ्छनीय भएकोले,  

 प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सवुििा सम्बन्िी (पवहलो 
संशोिन) ऐन, २०७६" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सवुििा सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा संशोिनः स्थानीय तहका 
पदाधिकारी तथा सदस्यको सवुििा सम्बन्िी ऐन, २०७५ (यसपधछ "मूल ऐन" भधनएको) को "दफा ३" क्षिवक 
देहायको "दफा ३" कायम गररएको छ ।  

"३. सवुििा: (1) गाउँ कायनपाधलका, नगर कायनपाधलका, उपमहानगर कायनपाधलकाको अध्यि/प्रमखु, 
उपाध्यि/उपप्रमखु, िडाध्यि र कायनपाधलकाका सदस्यले क्रमश: अनसूुची १(क), अनसूुची १(ख) र अनसूुची १(ग) 
मा उल्लेख भए बमोक्षिमको सवुििा पाउने छन ्। 

 (२) क्षिल्ला समन्िय सधमधतका प्रमखु, उपप्रमखु र सदस्यले अनसूुची-१ (घ) मा उल्लेख भए बमोक्षिमको 
सवुििा पाउन ेछन ्। 

(३) गाउँ सभा, नगर सभा र उपमहानगर सभाका सदस्यले अनसूुची-१ (ङ) मा उल्लेख भए बमोक्षिमको 
सवुििा पाउन ेछन ्। 

(4) उपदफा (1), (2) र (3) बमोक्षिमका पदाधिकारीहरु बैठकमा िधतसकैु पटक सहभागी भएपधन एक 
मवहनामा अनसूुचीमा उल्लेक्षखत िैठक संख्या अनसुार मात्र बैठक भत्ता पाउने छन ्।" 

(५)  उपदफा (१), (२) र (३) बमोक्षिमका पदाधिकारीहरुले अनसूुचीहरुमा उल्लेख गररएका सवुििाहरु 
2076 साल काधतनक मवहना देक्षख पाउने छन ्।  

 
३. मूल ऐनको दफा ४, ५, ६ र ७ मा संशोिनः मूल ऐनको "दफा ४, ५, ६ र ७" लाई क्षिवकएका  छन ्। 

  

४. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोिनः मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (2) कायम 
गररएको छ । 

"(2) उपदफा (1) बमोक्षिम उपलव्ि गराइएको सहयोगीलाई माधसक रुपमा पन्र हिारमा निढ्ने गरी सभाले तोके 
बमोक्षिमको सहयोगी भत्ता उपलव्ि गराउन सक्नेछ ।" 

५. मूल ऐनको दफा ९ मा संशोिनः मूल ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) मा रहेको "माधसक पाररश्रधमक सवुििा" भन्ने 
शव्दहरु क्षिवकएका छन ्। 

६. मूल ऐनको अनसूुचीमा संशोिनः मूल ऐनको अनसूुची १ क्षिवक संलग्न भए बमोक्षिमको अनसूुची १(क), १(ख), १(ग), 
१(घ) र १(ङ) कायम गररएका छन ्। 
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अनसूुची-1 (क) 
(दफा 3 को उपदफा (1) संग सम्बक्षन्ित) 

गाउँ कायनपाधलकाका अध्यि, उपाध्यि, िडाध्यि र गाउँ कायनपाधलकाका सदस्यको सवुििा 
क्र.सं. सवुििाको प्रकार इकाइ अध्यि उपाध्यि िडाध्यि का.पा. 

सदस्य 

1. बैठकभत्ता (प्रधत बैठक)  रु. १००० १०00 १000 १०00 

2. यातायात खचन (प्रधत िैठक )  रु. - - - ५00 
3. टेधलफोन, मोबाइल (माधसक) रु. ६000 ५०00 ३५00 3000 

4. पसु्तक, पत्रपधत्रका, इन्टरनेट 
(माधसक) 

रु. ५000 ४५00 ४०00 300० 

5. समन्िय तथा सहिीकरण भत्ता 
(आफ्नो स्थानीय तहधभत्र) 
(माधसक) 

रु. ९०00 ७000 ६०00 5००० 

6. अधतधथ सत्कार (माधसक) रु. 10000 ९०00 ७000 - 
७ स्िदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो स्थानीय 

तह भन्दा बावहर/प्रधतददन) 
रु. 1600 1600 1200 1200 

८ विदेश भ्रमण भत्ता (प्रधतददन) अमेररकी 
डलर 

150 150 125 125 

9 सिारी सािन संख्या 1 - - - 
१० यात्रा दघुनटना विमा (सरकारी 

कामको धसलधसलामा) 
रु. १० लाख १० लाख १० लाख  १० 

लाख 
११ खानेपानी/  वििलुी/ सरसफाई 

(माधसक) 
रु. ३५०० ३००० २००० 20०० 

१२ चाडपिन खचन (िावषनक) रु २५००० २२५०० १६००० ९००० 
1३ यातायात खचन (माधसक) रु. 10000 

(सवुििाको सिारी 
सािन उपलब्ि 

नभएमा) 

9000 

(सरकारी सिारी 
सािन उपलब्ि 

नभएमा) 

2000 

(सरकारी सिारी 
सािन उपलब्ि 

नभएमा) 

- 

 

नोट : 
(१) क्र.सं. 1 को भत्ताको हकमा एक मवहनामा बढीमा २ िटा बैठकसम्मको िैठक भत्ताको रकम भकु्तानी ददन सवकनेछ। 

(२) सम्िक्षन्ित स्थानीय तहिाट कुनैपधन सिारीसािन उपलव्ि नभएको कायनपाधलका सदस्यलाई मात्र क्र.सं. 2 बमोक्षिमको 
यातायात खचन उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

(३) क्र.सं. ७ र ८ बमोक्षिम स्िदेश िा विदेश भ्रमण गदान लाग्ने यातायात खचन वटकट बमोक्षिम उपलव्ि गराउन सक्नेछ। 

(४) क्र.सं. 9 बमोक्षिम ४ पाङ्ग्र ेसिारी सािन उपलब्ि भएको खण्डमा अध्यिलाई अधिकतम 150 धलटर इन्िन माधसक 
र तीन मवहनामा मोविल पाँच धलटर, क्र.सं. 9 बमोक्षिम सिारी सािनको सवुििा नभएका तर चार पाङ्ग्र ेसरकारी 
सिारी सािन प्रयोग गने उपाध्यिलाई अधिकतम 125 धलटर इन्िन माधसक र तीन मवहनामा मोविल पाँच धलटर र 
िडा अध्यिलाई दइु पाङ्ग्र ेसिारी सािनको लाधग अधिकतम 20 धल. इन्िन माधसक र तीन मवहनामा मोविल एक 
धलटर भन्दा नबढ्ने गरी उपलब्ि गराउन गाउँ सभाले धनणनय गनन सक्नेछ ।  

(५) ईन्िन सवुििा धलने पदाधिकारीहरुले अनसूुचीको क्र.सं. 13 बमोक्षिम यातायात खचनको सवुििा पाउने छैनन ्।  

(६) न्यावयक सधमधतलाई आिश्यक खचनको व्यिस्थापन गाउँ सभाले धनणनय गरे बमोक्षिम हनुेछ । 
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अनसूुची-1 (ख) 
(दफा 3 को उपदफा (1) संग सम्बक्षन्ित) 

नगर कायनपाधलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, िडाध्यि र कायनपाधलका सदस्यको सवुििा 
 

क्र.सं. सवुििाको प्रकार इकाइ प्रमखु उपप्रमखु िडाध्यि का.पा. 
सदस्य 

1. बैठकभत्ता (प्रधत बैठक)  रु. १००० १०00 १000 १०00 

2. यातायात खचन (प्रधत िैठक )  रु. - - - ५00 
3. टेधलफोन, मोबाइल (माधसक) रु. 7000 6000 4000 3500 

4. पसु्तक, पत्रपधत्रका, इन्टरनेट 
(माधसक) 

रु. ६५00 5000 ४०00 350० 

5. समन्िय तथा सहिीकरण भत्ता 
(आफ्नो स्थानीय तहधभत्र) (माधसक) 

रु. १००00 9000 6500 6००० 

6. अधतधथ सत्कार (माधसक) रु. 1१000 10000 8000 - 
७ स्िदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो स्थानीय 

तह भन्दा बावहर/प्रधतददन) 
रु. 1600 1600 1200 1200 

८ विदेश भ्रमण भत्ता (प्रधतददन) अमेररकी 
डलर 

150 150 125 125 

9 सिारी सािन िा यातायात खचन संख्या 1 - - - 
१० यात्रा दघुनटना विमा (सरकारी 

कामको धसलधसलामा) 
रु. १० लाख १० लाख १० लाख  १० लाख 

११ खानेपानी/  वििलुी/ सरसफाई 
(माधसक) 

रु. 4000 3500 2500 25०० 

१२ चाडपिन खचन (िावषनक) रु २75०० २५0०० १8००० 10००० 
13 यातायात खचन (माधसक) रु. - 10000 

(सरकारी सिारी 
सािन उपलब्ि 

नभएमा) 

2500 

(सरकारी सिारी 
सािन उपलब्ि 

नभएमा) 

- 

 

 

नोट : 
(१) क्र.सं. 1 को भत्ताको हकमा एक मवहनामा बढीमा २ िटा बैठकसम्मको िैठक भत्ताको रकम भकु्तानी ददन सवकनेछ। 

(2) सम्िक्षन्ित स्थानीय तहिाट कुनैपधन सिारीसािन उपलव्ि नभएको कायनपाधलका सदस्यलाई मात्र क्र.सं. 2 बमोक्षिमको 
यातायात खचन उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

(३) क्र.सं. 7 र 8 बमोक्षिम स्िदेश िा विदेश भ्रमण गदान लाग्ने यातायात खचन वटकट बमोक्षिम उपलव्ि गराउन सक्नेछ। 

(4) क्र.सं. 9 बमोक्षिम ४ पाङ्ग्र ेसिारी सािन उपलब्ि भएको खण्डमा प्रमखुलाई अधिकतम 170 धलटर इन्िन माधसक 
र तीन मवहनामा मोविल पाँच धलटर, क्र.सं. 9 बमोक्षिम सिारी सािनको सवुििा नभएका तर चार पाङ्ग्र ेसरकारी 
सिारी सािन प्रयोग गने उपप्रमखुलाई अधिकतम 150 धलटर इन्िन माधसक र तीन मवहनामा मोविल पाँच धलटर र 
िडा अध्यिलाई दइु पाङ्ग्र ेसिारी सािनको लाधग अधिकतम 25 धल. इन्िन माधसक र तीन मवहनामा मोविल एक 
धलटर भन्दा नबढ्ने गरी उपलब्ि गराउन नगर सभाले धनणनय गनन सक्नेछ ।  

(5) ईन्िन सवुििा धलने पदाधिकारीहरुले अनसूुचीको क्र.सं. 13 बमोक्षिम यातायात खचनको सवुििा पाउने छैनन ्।  

(६) न्यावयक सधमधतलाई आिश्यक खचनको व्यिस्थापन नगर सभाले धनणनय गरे बमोक्षिम हनुेछ । 
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अनसूुची-1 (ग) 
(दफा 3 को उपदफा (1) संग सम्बक्षन्ित) 

उपमहानगर कायनपाधलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, िडाध्यि र कायनपाधलका सदस्यको सवुििा 
 

 

क्र.सं. सवुििाको प्रकार इकाइ प्रमखु उपप्रमखु िडाध्यि का.पा. 
सदस्य 

1. बैठकभत्ता (प्रधत बैठक)  रु. १००० १०00 १000 १०00 

2. यातायात खचन (प्रधत िैठक )  रु. - - - ५00 
3. टेधलफोन, मोबाइल (माधसक) रु. 8000 7000 5000 3500 

4. पसु्तक, पत्रपधत्रका, इन्टरनेट 
(माधसक) 

रु. 8000 6000 6000 500० 

5. समन्िय तथा सहिीकरण भत्ता 
(आफ्नो स्थानीय तहधभत्र) (माधसक) 

रु. 12000 10500 6500 6500 

6. अधतधथ सत्कार (माधसक) रु. 11500 10500 ७000 - 
७ स्िदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो स्थानीय 

तह भन्दा बावहर/प्रधतददन) 
रु. 2100 2000 1600 1600 

८ विदेश भ्रमण भत्ता (प्रधतददन) अमेररकी 
डलर 

175 175 150 150 

9 सिारी सािन संख्या 1 - - - 
१० यात्रा दघुनटना विमा (सरकारी 

कामको धसलधसलामा) 
रु. १० लाख १० लाख १० लाख १० लाख 

११ खानेपानी/  वििलुी/ सरसफाई 
(माधसक) 

रु. 4500 4500 2500 20०० 

१२ चाडपिन खचन (िावषनक) रु २90०० २75०० 20००० 15००० 
13 यातायात खचन (माधसक) रु. - 10000 

(सरकारी सिारी 
सािन उपलब्ि 

नभएमा) 

2500 

(सरकारी सिारी 
सािन उपलब्ि 

नभएमा) 

- 

 

नोट :  

(१) क्र.सं. 1 को भत्ताको हकमा एक मवहनामा बढीमा २ िटा बैठकसम्मको िैठक भत्ताको रकम भकु्तानी ददन सवकनेछ । 

(2) सम्िक्षन्ित स्थानीय तहिाट कुनैपधन सिारीसािन उपलव्ि नभएको कायनपाधलका सदस्यलाई मात्र क्र.सं. 2 बमोक्षिमको 
यातायात खचन उपलव्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) क्र.सं. 7 र 8 बमोक्षिम स्िदेश िा विदेश भ्रमण गदान लाग्ने यातायात खचन वटकट बमोक्षिम उपलव्ि गराउन सक्नेछ । 

(4) क्र.सं. 9 बमोक्षिम ४ पाङ्ग्र ेसिारी सािन उपलब्ि भएको खण्डमा प्रमखुलाई अधिकतम 200 धलटर इन्िन माधसक र 
तीन मवहनामा मोविल पाँच धलटर, क्र.सं. 9 बमोक्षिम सिारी सािनको सवुििा नभएका तर चार पाङ्ग्र ेसरकारी सिारी 
सािन प्रयोग गने उपप्रमखुलाई अधिकतम 175 धलटर इन्िन माधसक र तीन मवहनामा मोविल पाँच धलटर र िडा 
अध्यिलाई दइु पाङ्ग्र ेसिारी सािनको लाधग अधिकतम 25 धल. इन्िन र तीन मवहनामा मोविल एक धलटर भन्दा 
नबढ्ने गरी उपलब्ि गराउन नगर सभाले धनणनय गनन सक्नेछ ।   

(5) ईन्िन सवुििा धलने पदाधिकारीहरुले अनसूुचीको क्र.सं. 13 बमोक्षिम यातायात खचनको सवुििा पाउने छैनन ्।  

(६) न्यावयक सधमधतलाई आिश्यक खचनको व्यिस्थापन नगर सभाले धनणनय गरे बमोक्षिम हनुेछ । 
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अनसूुची-1 (घ) 
(दफा 3 को उपदफा (२) संग सम्बक्षन्ित) 

क्षिल्ला समन्िय सधमधतका प्रमखु, उपप्रमखु तथा सदस्यको सवुििा 
 

क्र.सं सवुििाको प्रकार इकाइ प्रमखु उपप्रमखु सदस्य 

1. बैठकभत्ता (प्रधत बैठक) रु. १०00 १०00 १०00 

2. यातायात खचन (प्रधत िैठक)  रु. - - 1०00 
3. टेधलफोन, मोबाइल (माधसक) रु. ८०00 ७०00 6000 

4. पसु्तक, पत्रपधत्रका, इन्टरनेट (माधसक) रु. ८000 ६५00 5०00 
5. समन्िय तथा सहिीकरण भत्ता (आफ्नो 

क्षिल्लाधभत्र) (माधसक) 
रु. १२000 १०00० ५000 

6. अधतधथ सत्कार (माधसक) रु. 1१५00 ११०00 - 
७. स्िदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो स्थानीय तह 

भन्दा बावहर/प्रधतददन) 
रु. 2150 2100 1600 

8. विदेश भ्रमण भत्ता (प्रधतददन) अमेररकी डलर 175 175 150 
9. सिारी सािन संख्या 1 - - 
10. यात्रा दघुनटना विमा (सरकारी कामको 

धसलधसलामा) 
रु. १० लाख १० लाख 10 लाख 

11. खानेपानी/वििलुी/सरसफाई (माधसक) रु. ५००० ४००० २५०० 
१२. चाडपिन खचन (िावषनक) रु. ३०००० २८००० १५००० 
13 यातायात खचन (माधसक) रु. - 9000 

(सरकारी सिारी सािन 
उपलब्ि नभएमा) 

 

 

 

 

 

नोट : 
(१) क्र.सं. 1 को भत्ताको हकमा एक मवहनामा बढीमा २ िटा बैठकसम्मको िैठक भत्ताको रकम भकु्तानी ददन सवकनेछ । 

(2) सम्िक्षन्ित क्षिल्ला समन्िय सधमधतिाट कुनैपधन सिारीसािन उपलव्ि नभएको खण्डमा मात्र क्र.सं. 2 बमोक्षिमको 
यातायात खचन उपलव्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) क्र.सं. ७ र ८ बमोक्षिम स्िदेश िा विदेश भ्रमण गदान लाग्ने यातायात खचन वटकट बमोक्षिम उपलव्ि गराउन सक्नेछ। 

(4) क्र.सं. 9 बमोक्षिम सिारी सािन उपलब्ि भएको खण्डमा प्रमखुलाई अधिकतम २२५ धल. इन्िन माधसक र तीन 
मवहनामा मोविल पाँच धलटर र क्र.सं. ९ बमोक्षिम सिारी सािनको सवुििा नभएका तर चार पाङ्ग्र े सरकारी सिारी 
सािन प्रयोग गने उपप्रमखुलाई अधिकतम 1२5 धल. इन्िन माधसक र तीन मवहनामा मोविल पाँच धलटर तथा सदस्यलाइ 
अधिकतम 10 धल. इन्िन माधसक र तीन मवहनामा मोविल एक धलटर भन्दा नबढ्ने गरी उपलब्ि गराउन क्षिल्ला 
सभाले धनणनय गनन सक्नेछ ।  

 (5) ईन्िन सवुििा धलने पदाधिकारीहरुले अनसूुचीको क्र.सं. 13 बमोक्षिम यातायात खचनको सवुििा पाउने छैनन ्। 
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अनसूुची-१ (ङ) 

(दफा 3 को उपदफा (३) संग सम्बक्षन्ित) 

गाउँ सभा, नगर सभा र उपमहानगर सभाका सदस्यको सवुििा 
क्र. 
सं. 

सवुििाको प्रकार इकाइ उपमहानगर सभा सदस्य नगर सभा सदस्य  गाउँ सभा 
सदस्य  

1. बैठकभत्ता (प्रधत बैठक) रु. १000 1०00 1०00 

2. यातायात खचन (प्रधत िैठक)  रु. ५00 ५00 ५00 
३. पसु्तक, पत्रपधत्रका (माधसक) रु. 3०00 2500 2000 
4. संचार, टेधलफोन/इन्टरनेट 

(माधसक) 
रु. 3000 2000 2000 

५ स्िदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो स्थानीय 
तह भन्दा बावहर/प्रधतददन) 

रु. 1600 1500 1200 

६ विदेश भ्रमण भत्ता (प्रधतददन) अमेररकी डलर 150 125 125 
7. समन्िय तथा सहिीकरण भत्ता 

(आफ्नो स्थानीय तहधभत्र) (माधसक) 
रु. ४००० 4००० 30०० 

8. अधतधथ सत्कार (माधसक) रु. - - - 
9. खानेपानी/ वििलुी/ सरसफाई 

(माधसक)  
रु. 25०० १००० १००० 

१०. यात्रा दघुनटना विमा (सरकारी 
कामको धसलधसलामा) 

रु. १० लाख १० लाख १० लाख 

११. चाडपिन खचन (िावषनक) रु. १०००० ८००० ७००० 
 

नोट : 
(१) क्र.सं. ५ र ६ बमोक्षिम स्िदेश िा विदेश भ्रमण गदान लाग्ने यातायात खचन वटकट बमोक्षिम उपलब्ि गराउन 

सक्नेछ।  
द्रष्टव्य : यस ऐन बमोक्षिमका पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यहरुले धछमेकी राष्ट्र भारतको चेन्नई, हैदरािाद, बैंगलोर, 
ममु्िई, ददल्ली, कोलकत्ता र िंगलादेशको ढाका र चटगाउँ िाहेक धत मलुकुहरुको अन्य स्थानमा रात विताउने गरी भ्रमण गदान 
अनसूुची १(क), १(ख), १(ग), १(घ) र १(ङ) मा उक्षल्लक्षखत धबदेश भ्रमण भत्ताको पचास प्रधतशत रकममात्र ददईनेछ । 

 

प्रदेश सभाको सम्बत ् २०७७ आषाढ 08 गते सोमबारका ददन बसेको 18औ ँ बैठकले नेपालको संवििानको िारा १९९ 
बमोक्षिम यो वििेयक पाररत गरेको हुँदा नेपालको संवििानको िारा २०१ को उपिारा (१) बमोक्षिम प्रमाक्षणत गदनछु ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सदूुरपक्षिम प्रदेश सभाका सभामखुबाट प्रमाक्षणत यो वििेयक नेपालको 
संधबिानको िारा २०१ को उपिारा (२) बमोक्षिम प्रमाक्षणकरण 
गदनछु । 

 

 

धमधत: ............./......../           माननीय समीला कुमारी पन्त 

                           प्रदेश प्रमखु 

 

माननीय अिुनन बहादरु थापा 
सभामखु 

सदूुरपक्षिम प्रदेश 

धमधत: २०७७/०३/09 

 


