
 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड २) बटुवल, रूपन्देही, जेठ २८ गते, २०७५ साल (अततररक्ताङ्क ४ 

भाग १ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

नेपालको संववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले 
बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. ०२ 
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प्रदेश नं. ५ प्रदेश अन्तगवतका स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरुले पाउन े
सवुवधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन  

 

प्रस्तावनााः नेपालको संववधानमा गाउँ सभा, नगर सभा र शजल्ला समन्वय सतमततका 
सदस्यहरुको सवुवधा प्रदेश कानून बमोशजम हनुे व्यवस्था भए बमोशजम स्थानीय 
तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धमा व्यवस्था गनव आवश्यक 
भएकाले, 

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१.  संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश नं. ५ अन्तगवतका 
स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,–  

(क) “अध्यि” भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (१) 
बमोशजमको गाउँ कायवपातलकाको अध्यि सम्झनपुछव । 

(ख) “उपाध्यि” भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (२) 
बमोशजमको गाउँ कायवपातलकाको उपाध्यि सम्झनपुछव । 

(ग) “उपप्रमखु” भन्नाले संववधानको धारा २१६ को उपधारा (२) 
बमोशजमको नगर कायवपातलकाको उपप्रमखु सम्झनपुछव । 

(घ) “कायवपातलका” भन्नाले गाउँ कायवपातलका वा नगर कायवपातलका 
सम्झनपुछव । 



खण्ड २) अततररक्ताङ्क ४ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७५।०२।२८ 

 

(ङ)  “गाउँपातलका” भन्नाले संववधान बमोशजम स्थापना भएका 
गाउँपातलका  सम्झनपुछव । 

(च) “प्रमखु” भन्नाले संववधानको धारा २१६ को उपधारा (१) 
बमोशजमको नगर कायवपातलकाको प्रमखु सम्झनपुछव । 

(छ) “पदातधकारी” भन्नाले अध्यि, प्रमखु, समन्वय सतमतत प्रमखु, 

उपाध्यि, उपप्रमखु वा समन्वय सतमतत उपप्रमखु तथा वडा 
अध्यिलाई सम्झनपुछव । 

(ज)  “नगरपातलका” भन्नाले संतबधान बमोशजम स्थापना भएका 
नगरपातलका  सम्झन ुपछव र सो शब्दले उपमहानगरपातलकालाई 
समेत सम्झनपुछव । 

(झ) “वडा” भन्नाले गाउँपातलका वा नगरपातलकाको वडा सम्झनपुछव ।  

(ञ) “सदस्य” भन्नाले संववधानको धारा २१५ को उपधारा (२) 
बमोशजमको गाउँ कायवपातलका वा संववधानको धारा २१६ को 
उपधारा (२) बमोशजमको नगर कायवपातलकाको सदस्य सम्झन ु
पछव र सो शब्दले संववधानको धारा २२० को उपधारा (३) 
बमोशजमको शजल्ला समन्वय सतमततको सदस्यलाई समेत 
सम्झनपुछव । 

(ट) “समन्वय सतमतत प्रमखु” भन्नाले संववधानको धारा २२० को 
उपधारा  (३) बमोशजमको  शजल्ला समन्वय सतमततको प्रमखु 
सम्झनपुछव । 
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(ठ) “समन्वय सतमतत उपप्रमखु” भन्नाले संववधानको धारा २२० को 
उपधारा  (३)  बमोशजमको शजल्ला समन्वय सतमततको उपप्रमखु 
सम्झनपुछव । 

(ड) “सभा” भन्नाले गाउँपातलकाको हकमा गाउँ सभा, नगरपातलकाको 
हकमा नगर सभा र शजल्ला समन्वय सतमततको हकमा शजल्ला 
सभा सम्झनपुछव । 

(ढ) “सभाका सदस्य” भन्नाले संववधानको धारा २२२ र २२३ 
बमोशजमको गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्य सम्झनपुछव । 

(ण) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपातलका वा नगरपातलका वा शजल्ला 
सभा सम्झनपुछव । 

३.  सवुवधााः पदातधकारी र सदस्यले आफू तनवावशचत भई काम कारवाही शरुु 
गरेको तमतत देशख अनसूुची—१ बमोशजमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय 
तहको आन्तररक स्रोत समेतको आधारमा मातसक सवुवधा पाउनेछन ्। 

४.  सभाका सदस्यहरुको भत्ााः (१) मातसक सवुवधा पाउने पदातधकारी 
बाहेकका सभाका सदस्यले सभा वा कायवपातलका वा वडा सतमतत वा 
स्थानीय तहको कुनै सतमतत वा उपसतमततको बैठकमा भाग तलएको प्रत्येक 
ददनको लातग अनसूुची –१ बमोशजमको बैठक भत्ा वापतको रकम 
पाउनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सभा र सतमतत वा उपसतमततको 
बैठक एकै ददन बसेकोमा सभाका सदस्यले कुनै एउटा बैठकको मात्र भत्ा 
पाउनेछ ।  
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५.  यातायात सवुवधााः (१) प्रमखु तथा अध्यिलाई सम्बशन्धत स्थानीय तहले 
सवारी साधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२) पदातधकारीलाई उपदफा (१) बमोशजमको सवारी साधन 
उपलब्ध नभएको अवस्थामा सम्बशन्धत सभाले तोकेबमोशजमको यातायात 
सवुवधा उपलब्ध गराउनछे । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम सवारी साधन उपलब्ध 
गराएकोमा यस दफा बमोशजमको अन्य यातायात सवुवधा उपलब्ध गराईन े
छैन र त्यस्तो सवारी साधनलाई सभाले तोके बमोशजमको इन्धन र मोववल 
उपलब्ध गराईनेछ ।  

(४) सवारी साधन उपलब्ध नभएका उपाध्यि वा उपप्रमखु वा 
वडाध्यि वा सदस्यलाई स्थानीय तहको केन्र रहेको स्थानमा बैठकमा 
भाग तलन आउँदा र जाँदा ५ वक.तम. भन्दा बढीको पैदल वहँड्न ुपनभ भएमा 
वा यातायात सवुवधा भएकोमा आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा 
त्यस्तो पदातधकारी तथा सदस्यले स्थानीय तहको आन्तररक स्रोत समेतको 
आधारमा स्थानीय साववजतनक यातायातमा लाग्ने खचव रकम बरावरको 
यातायात खचव पाउन सक्नेछन । 

६.  पत्रपतत्रका र सञ्चार सवुवधााः (१) स्थानीय तहले पदातधकारी तथा 
सदस्यलाई स्थानीय तहको आन्तररक स्रोत समेतको आधारमा न्यूनतम 
संख्यामा पत्रपतत्रका खररद गरी उपलब्ध गराउनेछ । 

(२) पदातधकारी तथा सदस्यलाई सञ्चार सवुवधा वापत अनसूुची—
१ मा उल्लेख भएबमोशजमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको 
आन्तररक स्रोत समेतको आधारमा सञ्चार सवुवधा वापतको रकम ददइनेछ। 
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७.  दैतनक भ्रमण भत्ााः (१) पदातधकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले 
कायावलयको कामको तसलतसलामा आफनो कायविेत्र बाहेक नेपाल तभत्र वा 
नेपाल बावहर भ्रमण गदाव स्थानीय तहको आन्तररक स्रोत समेतको आधारमा 
अनसूुची–१ बमोशजमको दरमा नबढ्ने गरी दैतनक भ्रमण भत्ा पाउनेछन ्। 

(२) पदातधकारी,सदस्य तथा सभाका सदस्यले उपदफा (१) 
बमोशजम लाग्ने यातायात खचव वापत तबल बमोशजमको रकम पाउनछेन ्।  

(३) पदातधकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले उपदफा (१) 
बमोशजम भ्रमण गदाव भ्रमण अवतधको लातग अनसूुची—१ बमोशजमको 
रकमको दघुवटना ववमा गदाव लाग्ने ववमा शलु्क वापत तबल बमोशजमको 
रकम पाउनछेन ्। 

(४) पदातधकारी तथा सदस्यहरुको भ्रमण सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे ।  

८.  तनवृशत्भरण पाउनेको हकमा उपलब्ध हनुे सवुवधााः नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार वा स्थानीय सरकारको सेवाबाट अवकाश तलई त्यस्तो  सरकार वा 
तहबाट तनवृशत्भरण पाइरहेको कुनै व्यशक्त पदातधकारी, सदस्य वा सभा 
सदस्य तनवावशचत भएमा त्यस्तो व्यशक्तले दफा ३ बमोशजमको मातसक सवुवधा 
वा तनवृशत्भरण मध्ये कुनै एक मात्र पाउनेछ । 

तर सो वाहेकका सवुवधा अन्य पदातधकारी तथा सदस्यले पाए 
सरह पाउनेछ । 

 ९.  दृविवववहन वा अशक्त पदातधकारी वा सदस्यलाई ववशषे सवुवधााः (१) कुनै 
पदातधकारी, सदस्य  वा सभाका सदस्य दृविवववहन वा शारीररक रुपले 
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अशक्त भई वहँडडलु गनव तनजलाई सहयोगीको सेवा आवश्यक भएमा गाउँ 
कायवपातलका, नगर कायवपातलका वा शजल्ला समन्वय सतमततले  त्यस्तो 
पदातधकारी, सदस्य वा सभाका सदस्यको साथमा रहने तनजले रोजेको 
एकजना सहयोगी उपलब्ध गराउनेछ  । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम उपलब्ध गराइएको सहयोगीलाई 
पदातधकारी वा सदस्य वा सभाका सदस्यलाई उपलब्ध गराइए सरहको 
दैतनक भत्ा र यातायात खचव ददईनछे ।  

१०.  भत्ा तथा सवुवधा वापतको रकम भकु्तानीाः (१) पदातधकारी, सदस्य र 
सभाका सदस्यले यस ऐन बमोशजम पाउन े पाररश्रतमक, भत्ा तथा अन्य 
सवुवधा वापतको रकम सम्बशन्धत सभाको सशचवालय वा गाउँ कायवपातलका, 
नगर कायवपातलका वा शजल्ला समन्वय सतमततको कायावलयले सम्बशन्धत 
पदातधकारी वा सदस्यको बैंक खाता खोली सो माफव त भकु्तानी गनुव पनभछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन कुनै 
पदातधकारी, सदस्य र सभाका सदस्यको बैंकमा खाता खोल्न नसक्न ेअवस्था 
भएमा तनजले पाउने भत्ा वा अन्य सवुवधा वापतको त्यस्तो रकम सम्बशन्धत 
सभाको सशचवालय वा गाउँ कायवपातलका, नगर कायवपातलका वा शजल्ला 
समन्वय सतमततको कायावलयबाट उपलब्ध गराउन सवकनछे ।  

११.  भत्ा नपाउनेाः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कुनै 
पदातधकारी वा सदस्य वा सभाका सदस्य आफ्नो पदबाट तनलशम्बत भएमा 
त्यस्तो तनलशम्बत अवतधभर र फौजदारी अतभयोगमा अदालतको आदेश 
बमोशजम थनुामा वा कैदमा रहेमा त्यसरी थनुा वा कैदमा रहेको 
अवतधभरको लातग तनजले यस ऐन बमोशजम पाउने कुनै वकतसमको सवुवधा 
वा भत्ा पाउने छैन । 
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तर त्यस्तो अतभयोग प्रमाशणत नभई अदालतबाट सफाई पाएमा 
तनजले दफा ३ बमोशजमको सवुवधा पाउन बाधा पनभ छैन । 

१२.  सवुवधा कम हनुे गरी तनणवय गनव सक्नाेः यस ऐनले पदातधकारी तथा 
सदस्यका लातग तनधावरण गरेको सवुवधा सम्बन्धमा आफ्नो श्रोत तथा 
िमताका आधारमा कम हनु ेगरी सम्बशन्धत सभाले तनणवय गनव सक्नेछ ।  

१३.  अन्य सवुवधा तलन नहनुाेः स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यले यस 
ऐनले तनधावरण गरेको सवुवधा वाहेक अन्य सवुवधा तलन पाउने छैनन ्।  

१४.  अनसूुचीमा हेरफेर गनव सक्नेाः प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी पदातधकारी, सदस्य वा सभा सदस्यको यस ऐन बमोशजम 
उपलब्ध भईरहेको सवुवधामा मकाव नपनभ वकतसमबाट अनसूुचीमा हेरफेर गनव 
सक्नेछ । 

१५.  साववजतनक गनुव पनभाः स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यले यस ऐन 
बमोशजम प्राप्त गरेका सवुवधाहरु साववजतनक गनुव पनभछ ।  

१६.  बचाऊाः यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अगाडी सभाको तनणवय बमोशजम 
पदातधकारी तथा सदस्यले पाएको सवुवधा यस ऐनमा व्यवस्था भएको 
हदसम्म यसै ऐन बमोशजम भएको मातननछे । 
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अनसूुची १ 

(दफा ३, ४, ६ र ७ सँग सम्बशन्धत) 
पदातधकारी, सदस्य र सभाका सदस्यले पाउन ेसवुवधा 

(क)  गाउँ कायवपातलकाका अध्यि, उपाध्यि, सदस्य तथा गाउँ सभाका 
सदस्यको सवुवधा 

क्र. 

सं. 

सवुवधाको 
वकतसम 

ईकाई दर अध्यि उपाध्यि  
वडा 
अध्यि 

कायवपातल
का सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ मातसक सवुवधा 
प्रतत 
मवहना रु. 

३०,००० २७,००० २०,००० १२,००० ७,००० 

२ 

कायवपातलकारस
भाको बैठक 
भत्ा 

प्रतत 
बैठक रु. 

७०० ७०० ७०० ७०० ७०० 

३ 
दैतनक भ्रमण 
भत्ा 

प्रतत ददन 
रु. 

१,८०० १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 

४ 

ववदेश भ्रमण 
गदावको दैतनक 
भत्ा 

प्रतत ददन 
अमेररकी 
डलरमा 

१५० १२५ १२५ १२५ १२५ 

५ यात्रा तबमा 
प्रतत भ्रमण 
रु. 
(लाखमा) 

१० १० १० १० १० 
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(ख)  नगर कायवपातलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, सदस्य तथा नगर सभाका सदस्यको 
सवुवधा  

(अ) नगरपातलका 
क्र.
सं. 

सवुवधाको 
वकतसम 

ईकाई 
दर 

प्रमखु उपप्रमखु 
वडा 
अध्यि 

कायवपातलका 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ 
मातसक 
सवुवधा 

प्रतत 
मवहना 
रु. 

३५,००० ३०,००० २५,००० १३,००० ८,००० 

२ 

कायवपातलका 
/ सभाको 
बैठक भत्ा 

प्रतत ददन 
रु. 

१,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

३ 
दैतनक भ्रमण 
भत्ा 

प्रतत ददन 
रु. 

२,००० १,८०० १,६०० १,६०० १,५०० 

४ 

ववदेश भ्रमण 
गदावको 
दैतनक भत्ा 

प्रतत ददन 
अमेररकी 
डलरमा 

१६० १४० १४० १४० १४० 

५ यात्रा तबमा 
प्रतत 
भ्रमण रु. 
(लाखमा) 

१० १० १० १० १० 
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(आ) उपमहानगरपातलका 

क्र. 
सं. 

सवुवधाको 
वकतसम 

ईकाई दर प्रमखु उपप्रमखु 
वडा 
अध्यि 

कायवपातल
का सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ मातसक सवुवधा 
प्रतत मवहना 
रु. 

४०,००० ३५,००० २६,००० १५,००० ९,००० 

२ 

कायवपातलका 
/ सभाको 
बैठक भत्ा 

प्रतत ददन रु. १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

३ 
दैतनक भ्रमण 
भत्ा 

प्रतत ददन रु. २,००० १,८०० १,६०० १,६०० १,५०० 

४ 

ववदेश भ्रमण 
गदावको दैतनक 
भत्ा 

प्रतत ददन 
अमेररकी 
डलरमा 

१७५ १५० १५० १५० १५० 

५ यात्रा तबमा 
प्रतत भ्रमण रु. 
(लाखमा) 

१० १० १० १० १० 

 

(ग)  शजल्ला समन्वय सतमततका प्रमखु, उपप्रमखु तथा सदस्यको सवुवधा 

क्र.
सं. 

सवुवधाको वकतसम ईकाई दर प्रमखु उपप्रमखु 
शजल्ला समन्वय 
सतमततको सदस्य 

१ मातसक सवुवधा प्रतत मवहना रु. ४१,००० ३६,००० १६,००० 

२  बैठक भत्ा   प्रतत बैठक रु. १,००० १,००० १,००० 

३ दैतनक भ्रमण भत्ा प्रतत ददन रु. २,००० १,८०० १,६०० 

४ 

ववदेश भ्रमण 
गदावको दैतनक 
भत्ा 

प्रतत ददन 
अमेररकी डलरमा 

१७५ १५० १५० 

५ यात्रा तबमा 
प्रतत भ्रमण रु. 
(लाखमा) 

१० १० १० 
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रिव्याः 
१.  कायवपातलका सदस्य ववषयगत सतमततको संयोजक भएमा वडा अध्यि सरह 

सवुवधा पाउनेछन ्। 

२.  पदातधकारी सदस्य तथा सभाका सदस्यहरुले ववदेश भ्रमण गदाव भारतको 
चेन्नाई¸ हैदराबाद¸ बैँगलोर¸ ममु्बई¸  ददल्ली¸ कोलकाता¸ र बङ्गलादेशको ढाका 
र चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात तबताउन ुपदाव मातथ उशल्लशखत दरको 
पचास प्रततशत रकम मात्र ददइनेछ । 

 

प्रमाणीकरण तमतताः 207५/०२/२८ 

आज्ञाले, 
प्रमेप्रसाद भट्टराइव 
प्रदेश सशचव 

१२ 

 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


