
1 
 

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सवुिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
 

प्रमाणीकरण मममतिः- २०७५।०२।१३ 

संशोधनिः 
प्रथम सशोधन मममतिः- २०७6।०3।०5 

 

संित ्२०७५ सालको ऐन नं. १० 

 

प्रस्तािना : नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको 
सवुिधा सम्बन्धमा आिश्यक कानूनी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले¸   

 

नेपालको संविधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१.  संजिप्त नाम र प्रारम्भ :  (१) यस ऐनको नाम “गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको 
सवुिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

 

२.  पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "कायनपामलका" भन्नाले गाउँ कायनपामलका तथा नगर कायनपामलकालाई सम्झन ुपछन।  
(ख) "कायनपामलकाको बैठक" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा 

(१)¸ (२) र (४) तथा धारा २१६ को (१)¸ (२) र (४) बमोजिमको 
कायनपामलकाको बैठक सम्झन ु पछन र सो शब्दले कायनपामलकाद्वारा गठठत समममत 
तथा िडा समममतहरुको बैठकलाई समेत िनाउँछ ।  

(ग) "न्यावयक समममत" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २१७ को उपधारा (१) 
बमोजिम गठठत समममतलाई सम्झन ुपछन ।  

(घ) "प्रदेश" भन्नाले नेपालको संविधानको अनसूुची-४ बमोजिमको प्रदेश नं. १ लाई 
सम्झन ुपछन ।  

(ङ) "िडा" भन्नाले गाउँपामलका तथा नगरपामलकाको िडा सम्झन ुपछन ।  

(च) "सदस्य" भन्नाले नपेालको संविधानको धारा २२२ को उपधारा (२) बमोजिमका 
अध्यि  र उपाध्यि¸ प्रत्येक िडाबाट मनिानजचत िडाध्यि र चारिना सदस्य¸ धारा 
२१५ को उपधारा (४) बमोजिम दमलत िा अल्पसंख्यक समदुायबाट मनिानजचत 
गाउँ कायनपामलकाका सदस्य तथा धारा २२३ बमोजिमका प्रमखु र उप प्रमखु¸ 
प्रत्येक िडाबाट मनिानजचत एकिना िडाध्यि र चारिना सदस्य¸ धारा २१६ को 
उपधारा (४) बमोजिमका दमलत िा अल्पसंख्यक समदुायबाट मनिानजचत नगर 
कायनपामलकाका सदस्यलाई सम्झन ु पछन । सो शब्दले उपमहानगरपामलका र 
महानगरपामलकाका सदस्य समेतलाई    िनाउँछ ।  
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(छ) "सभा" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोजिमको 
सदस्य रहेको गाउँ सभा तथा धारा २२३ को उपधारा (१) बमोजिमको सदस्य 
रहेको नगर सभालाई सम्झन ु पछन र सो शब्दले उपमहानगरपामलका र 
महानगरपामलकाको सभा समेतलाई िनाउँछ । 

(ि) "सभाको बैठक" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २२२ को उपधारा (२) र धारा 
२२३ को उपधारा (३) बमोजिमको सभाको बैठकलाई सम्झन ुपछन र सो शब्दले 
सभाद्वारा गठठत समममतहरुको बैठक समेतलाई िनाउँछ । 

(झ) "सवुिधा" भन्नाले यस ऐन बमोजिम गाउँ सभा तथा नगर सभाका सदस्यलाई 
पाररश्रममक बाहेक विमभन्न शीषनकमा ठदइने सवुिधालाई सम्झन ुपछन ।  

 

३.  सवुिधा : (१) गाउँपामलका¸ नगरपामलका¸ उपमहानगरपामलका र महानगरपामलकाको 
अध्यि/प्रमखु¸ उपाध्यि/उपप्रमखु¸ िडाध्यि¸ कायनपामलकाका सदस्य र िडा सदस्यले 
अनसूुची-१ (क)¸ (ख)¸ (ग) र (घ) मा उल्लेख भएबमोजिमको सवुिधालाई अमधकतम 
कायम गरी कायनपामलकाले मनधानरण गरेबमोजिमको सवुिधा पाउनेछ । 

1(२) उपदफा (१) बमोजिमको सदस्यले पाउने सवुिधा मध्ये गाउँपामलकाका अध्यि र 
उपाध्यि, नगरपामलका प्रमखु/उपप्रमखु, गाउँपामलका र नगरपामलका िडाध्यि, 

कायनपामलका सदस्य तथा िाड सदस्यले अनसूुची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको बैठक 
भत्ता िापतको रकम पाउने छन ्। 

स्पविकरणिः बैठक भन्नाले कायनपामलका समममत तथा उपसमममतको बैठकलाइ समेत 
िनाउँछ ।    

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अमतररक्त महानगरपामलका र उपमहानगरपामलकाको प्रमखु 
र उप प्रमखुले कायानलय प्रयोिनका लामग एक/एकिना कमनचारीलाई मनिी सजचिको 
रुपमा राख्न सक्ने छ र नगरपामलका / गाउँपामलकाको हकमा प्रमखु / अध्यिले र उपप्रमखु 

/ उपाध्यिले नगर/गाउँपामलकाको रािश्व र आन्तररक आय एिं कायानलयको कायनबोझ 
समेतलाई ध्यानमा राखी कायनपामलकाको मनणनय बमोजिम एकिना कमनचारीलाई मनिी 
सजचिको रुपमा राख्न सक्नेछ । 

(४) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन चाडपिन खचनको हकमा िषनमा 
एकपटक सम्बजन्धत स्थानीय तहको आन्तररक रािश्व र आम्दानीलाई विचार गरी गाउँ 
तथा नगरपामलकाको सदस्यले रु. दश हिार र उपमहानगरपामलका तथा 
महानगरपामलकाका सदस्यको हकमा रकम रु. पन्र हिारमा नबढ्ने गरी सभाले स्िीकृत 
गरेको बिेटको सीमामभत्र रही कायनपामलकाले मनणनय गरेबमोजिम चाडपिन खचन पाउनेछ ।  
(५) दफा ३ बमोजिम प्राप्त हनुे सवुिधाको मबल भरपाई पेश गनुन पने छैन । 

 

                                                           
1 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत 
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४. सभाको बैठक भत्ता  : (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको 
भए तापमन सभा संचालन भएको अिस्थामा सभाको प्रत्येक बैठकमा उपजस्थत हनु े
सदस्यले अनसूुची-२ बमोजिमको भत्ता पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन सभाद्वारा गठठत विषयगत 
समममतको हकमा िमतसकैु पटक बैठक बसे पमन बैठकमा उपजस्थत सदस्यले एक 
मवहनामा एउटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता पाउनेछ । त्यस्तो बैठक भत्ता सभाको 
बैठकमा पाउने बैठक भत्ताको रकम भन्दा बढी हनुे छैन ।  

 

५. सवुिधा पाउन े: यस ऐन बमोजिमको सवुिधा मनिानजचत भएको सदस्यले शपथ ग्रहण गरेको 
मममत देजख पाउनेछ । 

 

६.  न्यावयक समममतको बैठक भत्ता : यो ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापमन न्यावयक समममतको बैठकमा उपजस्थत सदस्यले अनसूुची-३ 
बमोजिमको भत्ता पाउनेछ । 

   
2तर¸ समममतको बैठक मवहनामा िमतसकैु पटक बसेपमन उपजस्थत सदस्यले चार 

पटक भन्दा बढी बैठकको बैठक भत्ता पाउने छैन ।   

 

७. यातायात सवुिधा : 3(१) महानगरपामलका तथा उपमहानगरपामलका प्रमखु/उपप्रमखु र 
नगरपामलकाको प्रमखुलाइनसम्बजन्धत कायनपामलकालेएक एक िटा हलकुा सिारी साधन 
उपलब्ध गराउन सक्ने छ र त्यसरी सिारी साधन उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यस्ता 
पदामधकारीले यस ऐन बमजिमको यातायात खचन पाउनेछ ।  

 4(२) नगरपामलकाको उपप्रमखु तथा गाउँपामलकाको अध्यि र उपाध्यिको हकमा 
सम्बन्धीत स्थानीय तहको आिश्यकता आन्तरीक रािश्वको परीचालनको अिस्था 
समेतलाइ ध्यान ठदइ सम्बन्धीत कायनपामलकाको मनणनय बमोजिम एक एक िटा हलकुा 
सिारर साधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ र त्यसरी सिारी साधन उपलब्ध गराउन नसकेमा 
त्यस्ता पदामधकारीले यस ऐन बमोजिम यातायात खचन पाउनेछ ।  
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सिारी साधन प्राप्त गने सदस्यलाई अन्य यातायात 
सवुिधा ठदइने छैन । 

(४) सिारी साधनको मनजम्त सभाबाट स्िीकृत भएको बिेटमभत्र रही कायनपामलकाले मनणनय 
गरेबमोजिमको मामसक रुपमा तोवकएको सिारी इन्धन तथा मोविल कायनपामलकाबाट 
उपलब्ध   हनुेछ । 

                                                           
2 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत 
3पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत 
4पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत 
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८.  भ्रमण सम्बन्धी व्यिस्था : (१) गाउँ तथा नगर कायनपामलकाका अध्यि/प्रमखु तथा 
उपाध्यि /उप प्रमखु र सभाका सदस्यले गाउँ तथा नगरपामलकाको कामको मसलमसलामा 
आफ्नो गाउँ तथा नगरपामलकाको िेत्र भन्दा बावहर गई बास बस्न ुपरेमा अनसूुची-१ को 
(क)¸(ख)¸(ग) र (घ) मा उल्लेख भए बमोजिमको भ्रमण खचन पाउनेछ । 

  तर¸ भ्रमण गरी बास बस्न ु नपरी सोही ठदन आफ्नो कायनिेत्रमा फवकन न सक्ने 
अिस्थामा सो ठदनको लामग अनसूुची-१ मा तोवकएको दैमनक भ्रमण खचनको एकचौथाई 
रकम पाउने छ ।  

(२) यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराएको सिारी साधनबाट भ्रमण गदान यातायात खचन 
पाउनेछैन ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम भ्रमण गदान भ्रमण अिमधको मबमािापतको रकम सम्बजन्धत 
गाउँ तथा नगर सभाले मनणनय गरेबमोजिम हनुेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिम भ्रमण गदान तीन ठदनसम्मको भ्रमण आदेश अध्यि/प्रमखुको 
हकमा स्ियंले स्िीकृत गनन सक्ने र सोभन्दा बढी ठदनको भ्रमण आदेशको लामग 
कायनपामलकाको बैठकबाट स्िीकृत िा अनमुोदन गनुन पनेछ ।  

(५) उपाध्यि/उपप्रमखुले बढीमा दईु ठदनसम्मको भ्रमण गनुन पदान भ्रमण गनुन पने कारण 
र उदे्दश्य अध्यि/प्रमखुलाई िानकारी गराई स्ियंले भ्रमण आदेश स्िीकृत गनन सक्नेछ र 
सोभन्दा बढी ठदनको लामग अध्यि/प्रमखुबाट भ्रमण आदेश स्िीकृत गराउन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (१) बमोजिम भ्रमण गदान सभाका अन्य सदस्यको हकमा अध्यि/प्रमखुबाट 
भ्रमण आदेश स्िीकृत गराउन ुपनेछ ।  

(७) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन सदस्यले एक पटकमा पन्र 
ठदनभन्दा बढी भ्रमण गनुन परेमा त्यस्तो भ्रमणलाई सम्बजन्धत गाउँ/नगर सभाबाट स्िीकृत 
िा अनमुोदन गराउन ुपनेछ ।  

(८) यस दफा बमोजिम भ्रमण गदान स्िीकृत भ्रमण आदेशमा भ्रमणको उदे्दश्य¸ कारण र 
भ्रमणबाट प्राप्त हनुे सम्भावित प्रमतफल समेत उल्लेख गनुन पनेछ र भ्रमणबाट फवकन एको 
तीन ठदनमभत्र भ्रमणबाट प्राप्त उपलजब्धको व्यहोरा सवहतको भ्रमण प्रमतिेदन समेत 
कायानलयमा पेश गनुन पनेछ । 
(९) भ्रमण सम्बन्धमा यस दफामा उल्लेख भए िमतका विषयमा यसै दफा बमोजिम र 
अन्य विषयको हकमा प्रचमलत संघीय कानून बमोजिम हनुेछ । प्रदेश कानून लागू 
भएपमछ भने सोवह बमोजिम हनुेछ ।  

 

९. दृविविहीन र अशक्त सदस्यलाई विशषे सवुिधा : (१) कुनै सदस्य दृविविहीन िा शारीररक 
रुपले अशक्त भई वहँडडलु गनन नसवक मनिलाई सहयोगीको सेिा आिश्यक पने भएमा 
गाउँ िा नगर कायनपामलकाले त्यस्तो सदस्यलाई एकिना सहयोगी उपलब्ध गराउनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको सहयोगीले पाउने सवुिधा सम्बजन्धत कायनपामलकाले तोके 
बमोजिम हनुेछ ।   

 

१०. भत्ता तथा सवुिधा िापतको रकम भकु्तानी : (१) यस ऐन बमोजिम सदस्यले पाउने सवुिधा 
िापतको रकम गाउँ िा नगर कायनपामलकाको कायानलयबाट पाउनेछ । त्यस्तो रकम 
सम्बजन्धत कायानलयले सदस्यको बैँक खाता माफन त भकु्तानी गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पमन सदस्यको बैँक खाता खोल्न 
नसक्ने अिस्था भएमा मनिले पाउने सवुिधा िापतको त्यस्तो रकम सम्बजन्धत सभाको 
सजचिालय तथा गाउँ िा नगर कायनपामलकाको कायानलयबाट उपलब्ध गराउन सवकनेछ।  

 

११. सवुिधा नपाउन े :  यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापमन कुनै सदस्य 
आफ्नो पदबाट मनलजम्बत भएमा मनलजम्बत अिमधभर र फौिदारी अमभयोगमा अदालतको 
आदेशबमोजिम थनुामा िा कैदमा रहेमा त्यसरी थनुा िा कैदमा रहेको अबमधभरको लामग 
मनिले यस ऐनबमोजिम पाउने कुनै  पमन वकमसमको सवुिधा पाउने छैन ।  

   

तर¸ त्यस्तो अमभयोग प्रमाजणत नभई अदालतबाट सफाई पाएमा मनिले यस ऐन 
बमोजिमको सवुिधा पाउन बाधा पने छैन ।  

 

१२. अनसूुचीमा हेरफेर गनन सक्न े : प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
सदस्यको सवुिधा सम्बन्धी अनसूुचीमा हेरफेर गनन सक्नेछ ।  

 

१३.  खारेिी र बचाउ : यो ऐन लाग ुहनु ुपूिन कुनै पमन शीषनकमा यस ऐन बमोजिम हनुे गरी 
सेिा सवुिधा मलएको भए यसै ऐन बमोजिम मलएको मामननेछ र नमलएको भए मलन बाधा 
पने छैन। 
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5अनसूुची- १ (क) 

(दफा ३ को उपदफा (१)  र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

गाउँपामलकाका  अध्यि, उपाध्यि, िडाध्यि, गाउँ कायनपामलका सदस्य तथा िडा सदस्यको सवुिधा 
 

क्र.सं. सवुिधाको प्रकार इकाइ 
अध्यि उपाध्यि िडाध्यि 

का.पा.  
सदस्य 

िडा सदस्य 

1 बैठकभत्ता (प्रमतबैठक) रु. १००० १००० १००० १००० १००० 
2 टेमलफोन,मोिाइल (मामसक) रु. ३००० ३००० २००० १५०० १००० 
3 खािा (मामसक) रु. ५००० ५००० ३००० 1500 1500 
4 पसु्तक,पत्रपमत्रका,इन्टरनेट (मामसक) रु. २००० २००० १००० १००० १००० 
5 अनगुमनभत्ता (मामसक) रु. १०००० १०००० ४००० 2000 ० 
6 खानेपानी, मबिलुी महशलु (मामसक) रु. २५०० २५०० १००० 500 500 
7 सरसफाइ, ममनत (मामसक) रु. २५०० २५०० 1000 १००० 0 
8 अमतमथसत्कार (मामसक) रु. ९००० ५००० ४००० २००० 1500 
९ स्िदेशभ्रमण भत्ता (प्रमतठदन) रु. १६०० १६०० १२०० १२०० १२०० 
१० विदेशभ्रमण भत्ता (प्रमतठदन) अमेररकीडलर ८० ८० ७५ ७५ ७५ 

११ यातायातखचन (मामसक) िटा/रु. 
सिारी साधन-१ (सिारी 
साधन उपलब्ध नभए 
10000) 

सिारी साधन-१ (सिारी 
साधन उपलब्ध नभए 
10000) 

४००० २५०० २००० 

द्रिब्य: गाँउपामलकामा मामसक अनगुमन भत्ताभकु्तानी मलदा मामसक रुपमा अनगुमन प्रमतिेदन तयार गरी पेश गनुन पनेछ । 

 
                                                           
5 प्रदेश मन्त्रीपररषद्द्द्वारा मममत 2076/03/01 गते संशोमधत 
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6अनसूुची-१ (ख) 

(दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

नगरपामलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, िडाध्यि, कायनपामलका सदस्य तथा िडा सदस्यको सवुिधा 
 

क्र.सं. सवुिधाको प्रकार इकाई प्रमखु उपप्रमखु िडाध्यि का.पा.सदस्य िडा सदस्य 

1 बैठकभत्ता (प्रमतबैठक) रु. १००० १००० १००० १००० १००० 
2 टेमलफोन,मोिाइल (मामसक) रु. ४००० ४००० २५०० १५०० १५०० 
3 खािा (मामसक) रु. ५५०० ५५०० ३५०० १५०० 1500 
4 पसु्तक,पत्रपमत्रका,इन्टरनेट(मामसक) रु. २००० २००० २००० १००० १००० 

5 अनगुमन(मामसक) रु. ११००० ११००० ४५०० 2000 ० 

6 खानेपानी, मबिलुी(मामसक) रु. ३५०० २५०० १००० १००० 1000 

7 सरसफाइ, ममनत(मामसक) रु. ३००० ३००० १००० १००० 0 

8 अमतमथसत्कार(मामसक) रु. १०००० ६००० ५००० 2500 2500 

९ स्िदेश भ्रमण भत्ता (प्रमतठदन) रु. १८०० १८०० १२०० १२०० १२०० 
१० विदेश भ्रमण भत्ता (प्रमतठदन) अमेररकी डलर १०० १०० ७५ ७५ ७५ 

११ यातायातखचन िटा/रु. 
सिारीसाधन (सिारी 
साधनउपलब्ध नभए 

रु.(10०0०) 

सिारीसाधन (सिारी 
साधन उपलब्ध नभए 

रु.10०००) 
४५०० २५०० २५०० 

द्रिब्य: नगरपामलकामा मामसक अनगुमन भत्ता भकु्तानीमलदा मामसक रुपमा अनगुमन प्रमतिेदन तयार गरी पेश गनुन पनेछ । 
 
 

                                                           
6 प्रदेश मन्त्रीपररषद्द्द्वारा मममत 2076/03/01 गते संशोमधत 
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7अनसूुची-१ (ग) 

(दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

उपमहानगरपामलकाका  प्रमखु, उपप्रमखु, िडाध्यि, कायनपामलका सदस्य तथा िडा सदस्यको सवुिधा  
 

क्र.सं. सवुिधाको प्रकार इकाई प्रमखु उपप्रमखु िडाध्यि का.पा.सदस्य िडा सदस्य 

१ बैठकभत्ता (प्रमतबैठक) रु. १००० १००० १००० १००० १००० 

२ टेमलफोन,मोिाइल (मामसक) रु. ४००० ४००० २५०० १५०० १५०० 

३ खािा (मामसक) रु. ५५०० ५५०० ३५०० १५०० 1500 

४ पसु्तक,पत्रपमत्रका,इन्टरनेट (मामसक) रु. २००० २००० २००० १००० १००० 

५ अनगुमनभत्ता (मामसक) रु. १३००० १३००० ४५०० 2000 0 

६ खानेपानी, मबिलुी महशलु (मामसक) रु. ३५०० २५०० १००० १००० 1000 

७ सरसफाइ, ममनत (मामसक) रु. ३००० ३००० १००० १००० ० 

८ अमतमथसत्कार (मामसक) रु. ११००० ७००० ६००० ३००० ३००० 

९ स्िदेश भ्रमण भत्ता (प्रमतठदन) रु. २००० २००० १५०० १५०० १५०० 

१० विदेश भ्रमण भत्ता (प्रमतठदन) अमेररकी डलर ११० ११० ८० ८० ८० 

११ यातायातखचन रु. सिारीसाधन सिारीसाधन ५५०० ३००० ३००० 

द्रिब्य: उपमहानगरपामलकामा मामसक अनगुमन भत्ताभकु्तानी मलदा मामसक रुपमा अनगुमन प्रमतिेदन तयार गरी पेश गनुन पनेछ । 
  

                                                           
7 प्रदेश मन्त्रीपररषद्द्द्वारा मममत 2076/03/01 गते संशोमधत 
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8अनसूुची-१ (घ) 
(दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

महानगरपामलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, िडाध्यि, कायनपामलका सदस्य तथा िडा सदस्यको सवुिधा 
 

क्र.सं. सवुिधाको प्रकार इकाई प्रमखु उपप्रमखु िडाध्यि का.पा.सदस्य िडा सदस्य 

1 बैठकभत्ता (प्रमतबैठक) रु. १००० १००० १००० १००० १००० 

2 टेमलफोन, मोिाइल (मामसक) रु. ४००० ४००० 2500 1500 1500 

3 खािा खचन (मामसक) रु. ५५०० ५५०० 3500 1500 1500 

4 पसु्तक,पत्रपमत्रका,इन्टरनेट (मामसक) रु. २००० २००० 2000 1000 १००० 

5 अनगुमनभत्ता (मामसक) रु. १४००० १४००० 5500 2500 0 

6 खानेपानी, मबिलुी महशलु (मामसक) रु. ३५०० २५०० 1000 1000 1000 

7 सरसफाइ, ममनत सम्भार (मामसक) रु. ३००० ३००० १००० १००० ० 

8 अमतमथसत्कार (मामसक) रु. १२००० १०००० ७००० ३००० 3000 

९ स्िदेश भ्रमण भत्ता (प्रमतठदन) रु. २००० २००० १६०० १६०० १६०० 

१० विदेश भ्रमण भत्ता (प्रमतठदन) अमेररकीडलर १२५ १२५ ८० ८० ८० 

११ यातायात खचन (प्रमत मवहना) रु. सिारीसाधन सिारीसाधन ५५०० ३५०० ३५०० 

द्रिब्य: महानगरपामलकामा मामसक अनगुमन भत्ताभकु्तानी मलदा मामसक रुपमा अनगुमन प्रमतिेदन तयार गरी पेश गनुन पनेछ । 
  

                                                           
8 प्रदेश मन्त्रीपररषद्द्द्वारा मममत 2076/03/01 गते संशोमधत 
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9अनसूुची - २ 

(दफा ४ सँग सम्बजन्धत) 
गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगर सभाका सदस्यले पाउन ेबैठक भत्ता 

 

क्र.सं. सदस्यको प्रकार अध्यि उपाध्यि सदस्य 

१ गाउँ सभा सदस्य (प्रमतबैठक) १५०० १००० १००० 

२ नगर सभा सदस्य (प्रमतबैठक) १५०० १००० १००० 

३ उपमहानगर सभा सदस्य (प्रमतबैठक) २००० १५०० १५०० 

४ महानगर सभा सदस्य (प्रमतबैठक) २५०० २२०० २००० 
 

  

                                                           
9 प्रदेश मन्त्रीपररषद्द्द्वारा मममत 2076/03/01 गते संशोमधत 
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10अनसूुची-३ 

(दफा ६ सँग सम्बजन्धत) 
गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरका न्यावयक समममतका सदस्यले पाउन ेबैठक भत्ता 

 

क्र.सं. सदस्यको प्रकार संयोिक सदस्य 

१ गाउँपामलका न्यावयक समममत सदस्य (प्रमतबैठक) १२०० १००० 

२ नगरपामलका न्यावयक समममत सदस्य (प्रमतबैठक) १४०० १२०० 

३ उपमहानगरपामलका न्यावयक समममत सदस्य (प्रमतबैठक) १६०० १४०० 

४ महानगरपामलका न्यावयक समममत सदस्य (प्रमतबैठक) २००० १६०० 

 

 

 

                                                           
10 प्रदेश मन्त्रीपररषद्द्द्वारा मममत 2076/03/01 गते संशोमधत 


