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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

  

नेपालको संिवधान बमोिजम कणार्ली ूदेश सभाले बनाएको 
तल लेिखए बमोिजमको ऐन सवर्साधारणको जानकारीको लािग 
ूकाशन गिरएको छ । 

संम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं. ५ 
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कणार्ली प्रदेश थानीय तहका पदािधकारी तथा सद यह ले 
पाउने सिुवधाका स ब धमा यव था गनर् बनेको ऐन 

 
ूःतावना : गाउँसभा, नगरसभा र िजल्ला समन्वय सिमितका 
सदःयह को सिुवधा सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् वाञ्छिनय भएकाले, 
कणार्ली ूदेश सभाले सभाको पिहलो वषर्मा यो ऐन बनाएको छ । 
1. संिक्ष  नाम र ूारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "कणार्ली ूदेश 

ःथानीय तहका पदािधकारी तथा सदःयह को सिुवधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । 
(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ।  

2. पिरभाषा :  िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस 
ऐनमा,- 
(क) "अध्यक्ष" भ ाले संिवधानको धारा २१५ को 

उपधारा (१) बमोिजमको गाउँ कायर्पािलकाको 
अध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 

(ख) "उपूमखु" भ ाले संिवधानको धारा २१६ को 
उपधारा (२) बमोिजमको नगर कायर्पािलकाको 
उपूमखु सम्झन ुपछर् । 

(ग) "उपाध्यक्ष" भ ाले संिवधानको धारा २१५ को 
उपधारा (२) बमोिजमको गाउँ कायर्पािलकाको 
उपाध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 

(घ) "कायर्पािलका" भ ाले गाउँ कायर्पािलका वा नगर 
कायर्पािलका सम्झन ुपछर् ।   
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(ङ) "पदािधकारी" भ ाले अध्यक्ष, ूमखु, समन्वय सिमित 
ूमखु, उपाध्यक्ष, उपूमखु वा समन्वय सिमित 
उपूमखु तथा वडा अध्यक्षलाई सम्झन ुपछर् । 

(च) "ूमखु" भ ाले संिवधानको धारा २१६ को उपधारा 
(१) बमोिजमको नगर कायर्पािलकाको ूमखु सम्झन ु
पछर् । 

(छ) "वडा" भ ाले गाउँपािलका वा नगरपािलकाको वडा 
सम्झन ुपछर् ।  

(ज) "सदःय" भ ाले संिवधानको धारा २१५ को 
उपधारा (२) बमोिजमको गाउँ कायर्पािलका वा 
संिवधानको धारा २१६ को उपधारा (२) 
बमोिजमको नगर कायर्पािलकाको सदःय सम्झन ुपछर् 
र सो शब्दले संिवधानको धारा २२० को उपधारा 
(३) बमोिजमको िजल्ला समन्वय सिमितको 
सदःयलाई समेत सम्झन ुपछर् । 

(झ) "समन्वय सिमितको ूमखु" भ ाले संिवधानको धारा 
२२० को उपधारा (३) बमोिजमको िजल्ला समन्वय 
सिमितको ूमखु सम्झन ुपछर् । 

(ञ) "समन्वय सिमितको उपूमखु" भ ाले संिवधानको 
धारा २२० को उपधारा  (३) बमोिजमको िजल्ला 
समन्वय सिमितको उपूमखु सम्झन ुपछर् । 

(ट) "सभा" भ ाले गाउँपािलकाको हकमा गाउँ सभा, 
नगरपािलकाको हकमा नगर सभा र िजल्ला समन्वय 
सिमितको हकमा िजल्ला सभा सम्झन ुपछर् । 
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(ठ) "सभाका सदःय" भ ाले संिवधानको धारा २२२ र 
धारा २२३ बमोिजमको गाउँ सभा वा नगर सभाका 
सदःय सम्झन ुपछर् । 

(ड)  "ःथानीय तह" भ ाले गाउँपािलका वा नगरपािलका 
वा िजल्ला सभा सम्झन ुपछर् । 

3. सिुवधाको ूारम्भ :  ःथानीय तहका पदािधकारी र सदःयले 
आफू िनवार्िचत भई अनसूुची Ñ२ बमोिजम पद तथा 
गोपिनयताको सपथ िलइर् पदभार महण गरेको िमित देिख 
अनसूुची-१ बमोिजमको रकममा नबढ्ने गरी ःथानीय तहको 
आन्तिरक ॐोत समेतका आधारमा मािसक सिुवधा  
पाउनेछन ्।  

तर चरम आिथर्क िवौंृखलता वा ूाकृितक िवपद वा 
महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्प  भइर् संकटकाल 
घोषणा भएको अवःथामा यो व्यवःथा लागू हनेु छैन ।  

4. सवारी तथा यातायात सिुवधा : (१) ूमखु तथा अध्यक्षलाई 
सम्विन्धत ःथानीय तहले सवारी साधन तथा इन्धन उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम सवारी साधन उपलब्ध गराएकोमा 

यस दफा बमोिजमको अन्य यातायात सिुवधा उपलब्ध 
गराइने छैन र त्यःतो सवारी साधनलाई सभाले तोके 
बमोिजमको इन्धन र मोिवल उपलब्ध गराइनेछ ।  

(३)  गाउँपािलका वा नगरपािलकाका वडाध्यक्ष वा 
सदःयलाई ःथानीय तहको केन्ि रहेको ःथानमा 
बैठकमा भाग िलन जाँदा र फकर् दा यातायात ूयोग 
गनुर् पन भएमा त्यःतो पदािधकारी तथा सदःयले 
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ःथानीय तहको आन्तिरक ॐोत समेतको आधारमा 
सावर्जिनक यातायातमा लाग्ने खचर् रकम बराबरको 
यातायात खचर् पाउन सक्नेछन ्। 

5. पऽपिऽका र स ार सिुवधा : (१) ःथानीय तहले 
पदािधकारीलाइर् ःथानीय तहको आन्तिरक ॐोत समेतको 
आधारमा न्यूनतम संख्यामा पऽपिऽका खिरद गरी उपलब्ध 
गराउनेछ । 
(२)  पदािधकारीलाइर् स ार सिुवधा वापत अनसूुची-१ मा 

उल्लेख भए बमोिजमको रकममा नबढ्ने गरी 
ःथानीय तहको आन्तिरक ॐोत समेतको आधारमा 
स ार सिुवधा वापतको रकम िदइनेछ । 

6. दैिनक ॅमण भ ा : (१) सदःयह ले ःथानीय तहसँग 
सम्विन्धत कामको िसलिसलामा नेपालिभऽ वा नेपाल बािहर 
ॅमण गनुर् पदार् ःथानीय तहको आन्तिरक ॐोत समेतको 
आधारमा अनसूुची-१ बमोिजमको दरमा नबढ्ने गरी दैिनक 
ॅमण भ ा पाउनेछन ्। 
(२) सदःयह ले उपदफा (१) बमोिजम ॅमण गनुर् परेमा सो 

वापत लाग्ने यातायात खचर् िबल बमोिजमको रकम 
भकु्तानी पाउनेछन ्।  

(३) सदःयह ले उपदफा (१) बमोिजम ॅमण गदार् ॅमण 
अविधको लािग अनसूुची-१ मा उल्लेख भए बमोिजमको 
रकमको दघुर्टना वीमा गदार् लाग्ने वीमा शलु्क वापत 
िवल बमोिजमको रकम पाउनेछन ्।   
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7.  चाडर्पवर् खचर् : पदािधकारी र सदःयले आफ्नो धमर्, संःकृित 
र परम्परा अनसुार मनाइने चाडर्पवर्को लािग आफूले खाईपाई 
आएको एक मिहनाको सिुवधा बराबरको रकम ूत्येक 
आिथर्क वषर्मा चाडर्पवर् खचर्को पमा पाउनेछन ्। 

8. एउटा सिुवधा माऽ पाउने : सरकारी कोषबाट िनवृ भरण 
पाएको व्यिक्त, पदािधकारी वा सदःयमा िनवार्िचत वा 
मनोनयन भएमा त्यःतो पदािधकारी वा सदःयले िनवृ भरण 
वा यस ऐन बमोिजमको सिुवधा मध्ये एउटा माऽ सिुवधा 
पाउनेछ ।  

9. ि िविहन र अशक्त पदािधकारी वा सदःयलाई िवशेष  
सिुवधा : (१) कुनै पदािधकारी वा सदःय ि िविहन वा 
शारीिरक पले अशक्त भई िहँडडलु गनर् िनजलाई पिरचारकको 
सेवा आवँयकता छ भ े कुरा अध्यक्ष वा ूमखु वा समन्वय 
सिमितको ूमखुलाइर् लागेमा गाउँकायर्पािलका, 
नगरकायर्पािलका वा िजल्ला समन्वय सिमितले त्यःतो 
पदािधकारी, सदःय वा सभाका सदःयको साथमा रहने एक 
जना पिरचारक उपलब्ध गराउनेछ  । 
(२)  पदािधकारी वा सदःयको साथमा उपदफा (१) 

बमोिजम रहेको पिरचारकलाई देहाय बमोिजमको 
सिुवधा ूा  हनेुछ, 
(क)  दैिनक भ ा:  पदािधकारी वा सदःयले 

पाउने दैिनक भ ाको आधा ।  
(ख)  ॅमण भ ा: पदािधकारी वा सदःयले ॅमण 

गदार् पाए सरहको सिुवधा ।  
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10. भ ा तथा सिुवधा वापतको रकम भकु्तानी:  
(१) पदािधकारी, सदःय र सभाका सदःयले यस ऐन 
बमोिजम पाउने सिुवधा, भ ा तथा अन्य सिुवधा वापतको 
रकम सम्बिन्धत सभाको सिचवालय वा गाउँकायर्पािलका, 
नगरकायर्पािलका वा िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लयले 
सम्विन्धत पदािधकारी वा सदःयको बक खाता खोली सो 
माफर् त भकु्तानी गनुर् पनछ ।  
(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन 

कुनै पदािधकारी, सदःय र सभाका सदःयको बकमा 
खाता खोल्न नसक्ने अवःथा भएमा िनजले पाउने 
भ ा वा अन्य सिुवधा वापतको त्यःतो रकम 
सम्बिन्धत सभाको सिचवालय वा गाउँकायर्पािलका, 
नगरकायर्पािलका वा िजल्ला समन्वय सिमितको 
कायार्लयबाट उपलब्ध गराउन सिकनेछ ।  

11. िनलम्बनमा परेमा भ ा नपाउने : यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै पदािधकारी वा सदःय वा 
सभाका सदःय आफ्नो पदबाट िनलिम्बत भएमा त्यःतो 
िनलिम्बत अविधभर, फौजदारी अिभयोगमा अदालतको आदेश 
बमोिजम थनुा, कैद वा धरौटीमा रहेमा त्यसरी थनुा, कैद वा 
धरौटीमा रहेको अविधभरको लािग िनजले यस ऐन बमोिजम 
पाउने कुनै िकिसमको सिुवधा वा भ ा पाउने छैन । 

१2.  सिुवधा कम हनेु गरी िनणर्य गनर् सक्ने :  दफा ३ मा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन यस ऐनले पदािधकारी वा 
सदःयका लािग िनधार्रण गरेको सिुवधा सम्बन्धमा सम्विन्धत 
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ःथानीय तहको अन्तिरक ॐोत तथा क्षमताका आधारमा कम 
हनेु गरी सम्बिन्धत सभाले िनणर्य गनर् सक्नेछ ।  

१3.  सिुवधाको दु पयोग गनर् नहनेु :  यस ऐनका िविभ  
दफाह मा उल्लेख भएका सिुवधाह  सम्बिन्धत पदािधकारी 
तथा सदःय ःवयंले माऽ उपयोग गनर् पाउने छन ् । 
सम्बिन्धत पदािधकारी तथा सदःयह ले सिुवधाको दु पयोग 
गरेमा ूचिलत कानून बमोिजम कारवाही हनेुछ ।   
ःप ीकरण :  यस दफाको ूयोजनको लािग सिुवधाको 

दु पयोग भ ाले मािथ दफा दफामा तोिकए भन्दा बढी 
सिुवधा िलने, अन्य व्यिक्तलाई सिुवधा िदलाइिदने, 
योग्यता नपगेुको व्यिक्तलाई िनयिुक्त िदने, गलत व्यिक्त 
वा कागजात खडा गरी सिुवधा िलने, सरकारी धनमालको 
हानी नोक्सानी परु् याउने लगायतका कायर्लाई  
बझुाउनेछ  ।   

१४.  अनसूुचीमा हेरफेर गनर् सक्ने : ूदेश सरकारले ूदेश 
राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी अनसूुचीमा हेरफेर गनर् 
सक्नेछ ।  

१५.  अन्य सिुवधा ूदेश सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेु : यस 
ऐनमा लेिखएदेिख बाहेकका अन्य सिुवधा तथा ॅमण खचर् 
सम्बन्धी अन्य व्यवःथा ूदेश सरकारले समय समयमा 
िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

१६.  बचाउ : यो ऐन ूारम्भ हनुभुन्दा अगाडी सभाको िनणर्य 
बमोिजम पदािधकारी तथा सदःयले पाएको सिुवधा यस ऐनमा 
व्यवःथा भएको हदसम्म यसै ऐन बमोिजम भएको  
मािननेछ । 
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अनसूुची-१ 
(दफा ३, ५, ६, ७ र ८ सँग सम्बिन्धत) 

पदािधकारी, सदःय र सभाका सदःयले पाउने सिुवधा 
 

 (क) गाउँकायर्पािलकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदःय तथा  गाउँ 
 सभाका सदःयको सिुवधा  

 
 

ब
सं 

सिुवधाको 
िकिसम 

इकाई दर अध्यक्ष उपाध्यक्ष 
वडा 
अध्यक्ष 

कायर्पािल
का सदःय 

सभाका
सदःय 

१. 
मािसक 
सिुवधा 

ूित मिहना
. 

३0,५०० २५,००० १९,००० १०,000 ५,000 

२. 
स ार 
सिुवधा  

ूित मिहना
. 

१,५०० १,००० ८०० - - 

३. 
दैिनक ॅमण 
भ ा 

ूित िदन . १,८०० १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 

४. 
िवदेश ॅमण 
गदार्को 
दैिनक भ ा  

ूित िदन
(अमेिरकी 
डलरमा)  

१५० १40 १२५ १२५ १२५ 

५. याऽा वीमा 
ूित ॅमण
.(लाखमा) 

१० १० ५ ५ ५ 

६. 
यातायात 
खचर् 

मािसक .  Ñ Ñ २,००० Ñ Ñ 

७. 
इन्धन 
सिुवधा 

मािसक िल. 
७० 
िडजेल 

६० 
िडजेल 

१५ 
पेशोल 

Ñ Ñ 

८. मोिवल 
ऽैमािसक 
िल. 

५ ५ १ Ñ Ñ 
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(ख) नगरकायर्पािलकाका ूमखु, उपूमखु, सदःय तथा  नगर 
 सभाका सदःयको सिुवधा 

 
ब. 
सं. 

सिुवधाको 
िकिसम 

इकाई दर ूमखु उपूमखु 
वडा 
अध्यक्ष 

कायर्पािलका 
सदःय 

सभाका 
सदःय 

१. मािसक सिुवधा ूित मिहना . ३४,००० 30,००० 20,००० ११,000 ६,000 
२. स ार सिुवधा  ूित मिहना . 2,0०० 1,500 1,000 - - 

३. 
दैिनक ॅमण 
भ ा 

ूित िदन . २,००० १,८०० १,६०० १,६०० १,6०० 

४. 
िवदेश ॅमण 
गदार्को दैिनक 
भ ा  

ूित िदन 
(अमेिरकी 
डलरमा)  

१5० १४० १25 १25 125 

५. याऽा वीमा 
ूित ॅमण 
.(लाखमा) 

१० १० ५ ५ ५ 

६. यातायात खचर् मािसक . Ñ Ñ 2,000 - Ñ 

७. इन्धन सिुवधा मािसक िल. 80 िडजेल 
७० 
िडजेल 

१५ पेशोल Ñ Ñ 

८. मोिवल ऽैमािसक िल. ५ ५ 1 Ñ Ñ 
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(ग) िजल्ला समन्वय सिमितका ूमखु, उपूमखु तथा सदःयको 
 सिुवधा 

ब. 
सं. 

सिुवधाको 
िकिसम 

इकाई दर ूमखु उपूमखु 
िजल्ला समन्वय 
सिमितका 
सदःय 

१. मािसक सिुवधा ूित मिहना . ३६,००० 3४,००० १२,000 
२. स ार सिुवधा  ूित मिहना . 1,500 1,000 - 

३. 
दैिनक ॅमण 
भ ा 

ूित िदन . २,००० १,८०० १,6०० 

४. 
िवदेश ॅमण 
गदार्को दैिनक 
भ ा  

ूित िदन (अमेिरकी 
डलरमा)  

१50 125 125 

५. याऽा वीमा 
ूित ॅमण 
.(लाखमा) 

१० १० ५ 

६. यातायात खचर् मािसक . Ñ Ñ ३,००० 

७. इन्धन सिुवधा मािसक (िलटर) १०० िडजेल 
९० 
िडजेल 

Ñ 

८. मोिवल ऽैमािसक (िलटर) ५ ५ Ñ 

 
ि व्य : 
१.  ःथानीय तहका पदािधकारी तथा सदःयह ले िवदेश ॅमण गदार् 

भारतको चे ाई, हैदराबाद, बगलोर, ममु्बई, िदल्ली, कोलकाता र 
ब लादेशको ढाका र चटगाउँ बाहेक अन्य ःथानमा रात िबताउन ुपदार् 
मािथ उल्लेिखत दरको पचास ूितशत रकम माऽ िदइनेछ । अन्य 
देशको हकमा मािथको दररेट अनसुार नै हनेुछ । 

२. ःथानीय तहका पदािधकारी तथा सदःयह ले िवदेश ॅमण गदार् 
आमन्ऽण गन रा को सरकार वा कुनै संःथाबाट दैिनक भ ा 
वापतको रकम उपलब्ध गराइएको अवःथामा उल्लेिखत दैिनक 
ॅमण भ ा बापतको रकम उपलब्ध गराइने छैन । 
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३. इजलास भ ा : गाँउ तथा नगरपािलकाका न्याियक सिमितका 
सदःयह लाइर् माऽ ूितमिहना बढीमा दइुर्वटा बैठकको लािग 
ूित बैठक पाँचसय पैयाँ उपलब्ध हनेुछ । 

४. सिमित भ ा : िवधायन सिमित, लेखा सिमित र सशुासन सिमितका 
सदःयलाइर् माऽ बिढमा वािषर्क बा॑वटा बैठकको लािग ूितबैठक 
पाँचसय पैयाँ उपलब्ध हनेुछ । 
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अनसूुची २ 
(दफा ३ सँग सम्बिन्धत) 

ःथानीय तहका पदािधकारी, सदःय र सभाका सदःयको  
पद तथा गोपनीयताको शपथ 

म ... ... (पूरा नाम)... ... ...मलुकु र जनता ूित पूणर् बफादार रही 
सत्य िन ापूवर्क ूित ा गद जनताको/ई रको नाममा शपथ िलन्छु 
िक नेपालको सावर्भौमस ा र राजकीयस ा नेपाली जनतामा रहेको 
नेपालको संिवधान ूित पूणर् बफादार रही ... ... ... ... ःथानीय 
तहको... ...... ... ... ... पदको कामकाज ूचिलत कानूनको 
अधीनमा रही मलुकु र जनताको सोझो िचताई, कसैको डर नमानी, 
पक्षपात नगरी, कसै ूित पूवार्मह वा खराब भावना निलई पदीय 
गोपिनयता कायम राखी इमान्दारी साथ गनछु र आफ्नो कतर्व्य 
पालनाको िसलिसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको ूचिलत कानून 
बमोिजम गोप्य राख् नपुन कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा 
जनुसकैु अवःथामा पिन ूचिलत कानूनको पालना गदार् बाहेक अ  
अवःथामा कुनै िकिसमबाट पिन ूकट वा स ेत गन छैन। 
िमितः     नाम, थरः  
  दःतखतः 
ूमाणीकरण िमित : २०७५।३।२४  

आ ाले, 
 गु  ूसाद रेग्मी 
 ूदेश सरकारको िनिम  सिचव 

 
!# 
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