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कर्णाली प्रदेश स्थणनीय तहकण पदणधिकणरी तथण सदस्यहरूले पणउने सवुििणकण सम्बन्िमण व्यिस्थण गना 
बनकेो ऐन, २०७५" 

 
प्रस्तणिनण : गणउँसभण, नगरसभण र जिल्लण समन्िय सधमधतकण सदस्यहरूको सवुििणसम्बन्िमण व्यिस्थण 
गना िणञ्छनीय भएकणले, 
 कर्णाली प्रदेश सभणले सभणको पवहलो िर्ामण यो ऐन बनणएको छ । 
1. संजिप्त नणम र प्रणरम्भ : (१) यस ऐनको नणम "कर्णाली प्रदेश स्थणनीय तहकण पदणधिकणरी तथण 
सदस्यहरूको सवुििणसम्बन्िी ऐन, २०७५" रहेको छ । 

(२)  यो ऐन तरुुन्त प्रणरम्भ हनुेछ । 
2. पररभणर्ण : विर्य िण प्रसङ्गले अको अथा नलणगेमण यस ऐनमण¸ 

(क) "अध्यि" भन्नणले संवििणनको िणरण २१५ को उपिणरण (१) बमोजिमको गणउँ 
कणयापणधलकणको अध्यि सम्झन ुपछा । 

(ख) "उपप्रमखु" भन्नणले संवििणनको िणरण २१६ को उपिणरण (२) बमोजिमको नगर 
कणयापणधलकणको उपप्रमखु सम्झन ुपछा । 

(ग) "उपणध्यि" भन्नणले संवििणनको िणरण २१५ को उपिणरण (२) बमोजिमको गणउँ 
कणयापणधलकणको उपणध्यि सम्झन ुपछा । 

(घ) "कणयापणधलकण" भन्नणले गणउँ कणयापणधलकण िण नगर कणयापणधलकण सम्झन ुपछा ।  
(ङ) "पदणधिकणरी" भन्नणले अध्यि, प्रमखु, समन्िय सधमधत प्रमखु, उपणध्यि, 

उपप्रमखु िण समन्िय सधमधत उपप्रमखु तथण िडण अध्यि सम्झन ुपछा । 
(च) "प्रमखु" भन्नणले संवििणनको िणरण २१६ को उपिणरण (१) बमोजिमको नगर 

कणयापणधलकणको प्रमखु सम्झन ुपछा । 
(छ) "िडण" भन्नणले गणउँपणधलकण िण नगरपणधलकणको िडण सम्झन ुपछा ।  
(ि) "सदस्य" भन्नणले संवििणनको िणरण २१५ को उपिणरण (२) बमोजिमको गणउँ 

कणयापणधलकण िण संवििणनको िणरण २१६ को उपिणरण (२) बमोजिमको नगर 
कणयापणधलकणको सदस्य सम्झन ुपछा र सो शब्दले संवििणनको िणरण २२० को 
उपिणरण (३) बमोजिमको जिल्लण समन्िय सधमधतको सदस्यलणई समेत सम्झन ु
पछा । 

(झ) "समन्िय सधमधतको प्रमखु" भन्नणले संवििणनको िणरण २२० को उपिणरण (३) 
बमोजिमको जिल्लण समन्िय सधमधतको प्रमखु सम्झन ुपछा । 

(ञ) "समन्िय सधमधतको उपप्रमखु" भन्नणले संवििणनको िणरण २२० को उपिणरण  
(३) बमोजिमको जिल्लण समन्िय सधमधतको उपप्रमखु सम्झन ुपछा । 

(ट) "सभण" भन्नणले गणउँपणधलकणको हकमण गणउँसभण, नगरपणधलकणको हकमण नगरसभण 
र जिल्लण समन्िय सधमधतको हकमण जिल्लण सभण सम्झन ुपछा । 
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(ठ) "सभणकण सदस्य" भन्नणले संवििणनको िणरण २२२ र िणरण २२३ बमोजिमको 
गणउँसभण िण नगरसभणकण सदस्य सम्झन ुपछा । 

(ड)  "स्थणनीय तह" भन्नणले गणउँपणधलकण िण नगरपणधलकण िण जिल्लण सभण सम्झन ु 
पछा । 

3. सवुििणको प्रणरम्भ :  स्थणनीय तहकण पदणधिकणरी र सदस्यले आफू धनिणाजचत भई अनसूुची -२ 
बमोजिम पद तथण गोपनीयतणको सपथ धलर्ा पदभणर ग्रहर् गरेको धमधतदेजख अनसूुची-१ 
बमोजिमको रकममण नबढ्ने गरी स्थणनीय तहको आन्तररक स्रोत समेतकण आिणरमण मणधसक 
सवुििण पणउनेछन ्।  

तर चरम आधथाक विश्रंखलतण िण प्रणकर धतक विपद िण महणमणरीको कणरर्ले गम्भीर सङ्कट 
उत्पन्न भर्ा सङ्कटकणल घोर्र्ण भएको अिस्थणमण यो व्यिस्थण लणगू हनुे छैन । 

4. सिणरी तथण यणतणयणत सवुििण: (१) प्रमखु तथण अध्यिलणई सम्िजन्ित स्थणनीय तहले सिणरी 
सणिन तथण र्न्िन उपलब्ि गरणउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफण (१) बमोजिम सिणरी सणिन उपलब्ि गरणएकोमण यस दफण बमोजिमको 
अन्य यणतणयणत सवुििण उपलब्ि गरणर्ने छैन र त्यस्तो सिणरी सणिनलणई सभणले तोकेबमोजिमको 
र्न्िन तथण मोविल उपलब्ि गरणर्नेछ ।  

(३)  गणउँपणधलकण िण नगरपणधलकणकण िडणध्यि िण सदस्यलणई स्थणनीय तहको केन्र 
रहेको स्थणनमण बैठकमण भणग धलन िणँदण र फकँदण यणतणयणत प्रयोग गनुापने भएमण त्यस्तो 
पदणधिकणरी तथण सदस्यले स्थणनीय तहको आन्तररक स्रोत समेतको आिणरमण सणिािधनक 
यणतणयणतमण लणग्ने खचा रकम बरणबरको यणतणयणत खचा पणउन सक्नेछन ्। 

5. पत्रपधत्रकण र सञ्चणर सवुििण : (१) स्थणनीय तहले पदणधिकणरीलणर्ा स्थणनीय तहको आन्तररक 
स्रोत समेतको आिणरमण न्यूनतम सङ्ख्यणमण पत्रपधत्रकण खररद गरी उपलब्ि गरणउनेछ । 

(२)  पदणधिकणरीलणर्ा सञ्चणर सवुििणबणपत अनसूुची-१ मण उल्लेख भएबमोजिमको 
रकममण नबढ्ने गरी स्थणनीय तहको आन्तररक स्रोत समेतको आिणरमण सञ्चणर सवुििण िणपतको 
रकम ददर्नेछ । 

6. दैधनक भ्रमर् भत्तण : (१) सदस्यहरूले स्थणनीय तहसँग सम्िजन्ित कणमको धसलधसलणमण 
नेपणलधभत्र िण नेपणलबणवहर भ्रमर् गनुापदणा स्थणनीय तहको आन्तररक स्रोत समेतको आिणरमण 
अनसूुची-१ बमोजिमको दरमण नबढ्ने गरी दैधनक भ्रमर् भत्तण पणउनेछन ्। 

(२) सदस्यहरूले उपदफण (१) बमोजिम भ्रमर् गनुापरेमण सोबणपत लणग्ने यणतणयणत खचा 
धबल बमोजिमको रकम भकु्तणनी पणउनेछन ्।  

(३) सदस्यहरूले उपदफण (१) बमोजिम भ्रमर् गदणा भ्रमर् अिधिको लणधग  
अनसूुची-१ मण उल्लेख भएबमोजिमको रकमको दघुाटनण बीमण गदणा लणग्ने बीमण शलु्कबणपत 
धबलबमोजिमको रकम पणउनेछन ्।   
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7.  चणडापिा खचा : पदणधिकणरी र सदस्यले आफ्नो िमा, संस्कर धत र परम्परणअनसुणर मनणर्ने 
चणडापिाको लणधग आफूले खणर्पणई आएको एक मवहनणको सवुििण बरणबरको रकम प्रत्येक 
आधथाक िर्ामण चणडापिा खचाको रूपमण पणउनेछन ्। 

8. एउटण सवुििण मणत्र पणउने : सरकणरी कोर्बणट धनिरत्तभरर् पणएको व्यजक्त, पदणधिकणरी िण 
सदस्यमण धनिणाजचत िण मनोनयन भएमण त्यस्तो पदणधिकणरी िण सदस्यले धनिरत्तभरर् िण यस ऐन 
बमोजिमको सवुििणमध्ये एउटण मणत्र सवुििण पणउनेछ ।  

9. दृविविवहन र अशक्त पदणधिकणरी िण सदस्यलणई विशेर् सवुििण : (१) कुनै पदणधिकणरी िण 
सदस्य दृविविवहन िण शणरीररक रूपले अशक्त भई वहँडडुल गना धनिलणई पररचणरकको सेिण 
आिश्यकतण छ भने्न कुरण अध्यि िण प्रमखु िण समन्िय सधमधतको प्रमखुलणर्ा लणगेमण 
गणउँकणयापणधलकण, नगरकणयापणधलकण िण जिल्लण समन्िय सधमधतले त्यस्तो पदणधिकणरी, सदस्य िण 
सभणकण सदस्यको सणथमण रहने एक िनण पररचणरक उपलब्ि गरणउनेछ  । 

(२) पदणधिकणरी िण सदस्यको सणथमण उपदफण (१) बमोजिम रहेको पररचणरकलणई 
देहणय बमोजिमको सवुििण प्रणप्त हनुेछ, 

(क)  दैधनक भत्तण :  पदणधिकणरी िण सदस्यले पणउने दैधनक भत्तणको आिण ।  
(ख)  भ्रमर् भत्तण :  पदणधिकणरी िण सदस्यले भ्रमर् गदणा पणए सरहको सवुििण ।  

10. भत्तण तथण सवुििणबणपतको रकम भकु्तणनी : (१)  पदणधिकणरी, सदस्य र सभणकण सदस्यले 
यस ऐनबमोजिम पणउने सवुििण, भत्तण तथण अन्य सवुििणबणपतको रकम सम्बजन्ित सभणको 
सजचिणलय िण गणउँकणयापणधलकण, नगरकणयापणधलकण िण जिल्लण समन्िय सधमधतको कणयणालयले 
सम्िजन्ित पदणधिकणरी िण सदस्यको बैंक खणतण खोली सोमणफा त भकु्तणनी गनुापनेछ ।  

(२) उपदफण (१) मण िनुसकैु कुरण लेजखएको भए तणपधन कुनै पदणधिकणरी, सदस्य र 
सभणकण सदस्यको बैंकमण खणतण खोल्न नसक्ने अिस्थण भएमण धनिले पणउने भत्तण िण अन्य 
सवुििणबणपतको त्यस्तो रकम सम्बजन्ित सभणको सजचिणलय िण गणउँकणयापणधलकण, 
नगरकणयापणधलकण िण जिल्लण समन्िय सधमधतको कणयणालयबणट उपलब्ि गरणउन सवकनेछ ।  

11. धनलम्बनमण परेमण भत्तण नपणउने : यस ऐनमण अन्यत्र िनुसकैु कुरण लेजखएको भए तणपधन 
कुनै पदणधिकणरी िण सदस्य िण सभणकण सदस्य आफ्नो पदबणट धनलजम्बत भएमण त्यस्तो धनलजम्बत 
अिधिभर, फौिदणरी अधभयोगमण अदणलतको आदेशबमोजिम थनुण, कैद िण िरौटीमण रहेमण त्यसरी 
थनुण, कैद िण िरौटीमण रहेको अिधिभरको लणधग धनिले यस ऐनबमोजिम पणउने कुनै वकधसमको 
सवुििण िण भत्तण पणउने छैन । 

१2.  सवुििण कम हनुे गरी धनर्ाय गना सक्ने :  दफण ३ मण िनुसकैु कुरण लेजखएको भए तणपधन 
यस ऐनले पदणधिकणरी िण सदस्यकण लणधग धनिणारर् गरेको सवुििण सम्बन्िमण सम्िजन्ित स्थणनीय 
तहको अन्तररक स्रोत तथण िमतणकण आिणरमण कम हनु े गरी सम्बजन्ित सभणले धनर्ाय गना 
सक्नेछ ।  
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१3.  सवुििणको दरुुपयोग गना नहनुे : यस ऐनकण विधभन्न दफणहरूमण उल्लेख भएकण सवुििणहरू 
सम्बजन्ित पदणधिकणरी तथण सदस्य स्ियम ्ले मणत्र उपयोग गना पणउनेछन ् । सम्बजन्ित 
पदणधिकणरी तथण सदस्यहरूले सवुििणको दरुुपयोग गरेमण प्रचधलत कणनूनबमोजिम कणरिणही 
हनुेछ ।   

स्पिीकरर् : यस दफणको प्रयोिनको लणधग सवुििणको दरुुपयोग भन्नणले मणधथ दफण 
दफणमण तोवकएभन्दण बढी सवुििण धलने, अन्य व्यजक्तलणई सवुििण ददलणर्ददने, योग्यतण नपगुेको 
व्यजक्तलणई धनयजुक्त ददने, गलत व्यजक्त िण कणगिणत खडण गरी सवुििण धलने, सरकणरी िनमणलको 
हणनी नोक्सणनी परु् यणउने लगणयतकण कणयालणई बझुणउनेछ  ।   

१४. अनसूुचीमण हेरफेर गना सक्ने : प्रदेश सरकणरले प्रदेश रणिपत्रमण सूचनण प्रकणशन गरी अनसूुचीमण 
हेरफेर गना सक्नेछ ।  

१५. अन्य सवुििण प्रदेश सरकणरले धनिणारर् गरेबमोजिम हनु े: यस ऐनमण लेजखएदेजख बणहेककण अन्य 
सवुििण तथण भ्रमर् खचा सम्बन्िी अन्य व्यिस्थण प्रदेश सरकणरले समय समयमण धनिणारर् 
गरेबमोजिम हनुेछ । 

१६. बचणउ : यो ऐन प्रणरम्भ हनुभुन्दण अगणडी सभणको धनर्ायबमोजिम पदणधिकणरी तथण सदस्यले 
पणएको सवुििण यस ऐनमण व्यिस्थण भएको हदसम्म यसै ऐनबमोजिम भएको मणधननेछ । 
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अनसूुची-१ 
(दफण ३, ५, ६, ७ र ८ सँग सम्बजन्ित) 

पदणधिकणरी, सदस्य र सभणकण सदस्यले पणउन ेसवुििण 
 
(क) गणउँकणयापणधलकणकण अध्यि, उपणध्यि, सदस्य तथण गणउँसभणकण सदस्यको सवुििण  
 
क्र. 
सं. सवुििणको वकधसम र्कणई दर अध्यि उपणध्यि 

िडण 
अध्यि 

कणयापणधलकण 
सदस्य 

सभणकण 
सदस्य 

१. मणधसक सवुििण प्रधत मवहनण 
रु. 

३0,५०० २5,००० १9,००० 10,000 5,000 

२. सञ्चणर सवुििण  प्रधत मवहनण 
रु. 

१,५०० १,००० ८०० - - 

३. दैधनक भ्रमर् भत्तण प्रधत ददन रु. १,८०० १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 
४. विदेश भ्रमर् 

गदणाको दैधनक 
भत्तण  

प्रधत ददन 
(अमेररकी 
डलरमण)  

१५० १40 १२५ १२५ १२५ 

५. यणत्रण बीमण प्रधत भ्रमर् 
रु.(लणखमण) 

१० १० ५ ५ ५ 

६ यणतणयणत खचा मणधसक रू.  - - २,००० - - 
७ र्न्िन सवुििण मणधसक धल. ७० 

धडिेल 
६० 

धडिेल 
१५ 

पेट्रोल 
- - 

८ मोधबल तै्रमणधसक धल. ५ ५ १ - - 
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 (ख) नगरकणयापणधलकणकण प्रमखु, उपप्रमखु, सदस्य तथण नगरसभणकण सदस्यको सवुििण  
 
क्र. 
सं. सवुििणको वकधसम र्कणई दर प्रमखु उपप्रमखु िडण 

अध्यि 
कणयापणधलकण 

सदस्य 
सभणकण 
सदस्य 

१. मणधसक सवुििण प्रधत मवहनण 
रु. 

३4,००० 30,००० 20,००० 11,000 6,000 

२. सञ्चणर सवुििण  प्रधत मवहनण 
रु. 

2,0०० 1,500 1,000 - - 

३. दैधनक भ्रमर् भत्तण प्रधत ददन रु. २,००० १,८०० १,६०० १,६०० १,6०० 
४. विदेश भ्रमर् 

गदणाको दैधनक 
भत्तण  

प्रधत ददन 
(अमेररकी 
डलरमण)  

१5० १४० १25 १25 125 

५. यणत्रण बीमण प्रधत भ्रमर् 
रु.(लणखमण) 

१० १० ५ ५ ५ 

६ यणतणयणत खचा मणधसक रू. - - 2,000 - - 

७ र्न्िन सवुििण मणधसक धल. 80 
धडिेल 

७० 
धडिेल 

१५ 
पेट्रोल 

- - 

८ मोधबल तै्रमणधसक धल. ५ ५ 1 - - 
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(ग) जिल्लण समन्िय सधमधतकण प्रमखु, उपप्रमखु तथण सदस्यको सवुििण  

 
क्र. 
सं. सवुििणको वकधसम र्कणई दर प्रमखु उपप्रमखु 

जिल्लण समन्िय 
सधमधतकण सदस्य 

१. मणधसक सवुििण प्रधत मवहनण रु. 36,००० 34,००० १2,000 
२. सञ्चणर सवुििण  प्रधत मवहनण रु. 1,500 1,000 - 
३. दैधनक भ्रमर् भत्तण प्रधत ददन रु. २,००० १,८०० १,6०० 
४. विदेश भ्रमर् गदणाको 

दैधनक भत्तण  
प्रधत ददन (अमेररकी 
डलरमण)  

१50 125 125 

५. यणत्रण बीमण प्रधत भ्रमर् रु.(लणखमण) १० १० ५ 
६. यणतणयणत खचा मणधसक रू. - - ३,००० 

७. र्न्िन सवुििण मणधसक (धलटर) १०० धडिेल ९० 
धडिेल 

- 

८. मोधबल तै्रमणधसक (धलटर) ५ ५ - 

 
रिव्य : 

१.  स्थणनीय तहकण पदणधिकणरी तथण सदस्यहरूले विदेश भ्रमर् गदणा भणरतको चेन्नणई, हैदरणबणद, बैँगलोर, 

ममु्बई, ददल्ली, कोलकणतण र बङ्गलणदेशको ढणकण र चटगणउँ बणहेक अन्य स्थणनमण रणत धबतणउन ुपदणा 
मणधथ उल्लेजखत दरको पचणस प्रधतशत रकम मणत्र ददर्नेछ । अन्य देशको हकमण मणधथको दररेट 
अनसुणर नै हनुेछ । 

२. स्थणनीय तहकण पदणधिकणरी तथण सदस्यहरूले विदेश भ्रमर् गदणा आमन्त्रर् गने रणष्ट्रको सरकणर 
िण कुनै संस्थणबणट दैधनक भत्तणबणपतको रकम उपलब्ि गरणर्एको अिस्थणमण उल्लेजखत दैधनक 
भ्रमर् भत्तणबणपतको रकम उपलब्ि गरणर्ने छैन । 

३. र्िलणस भत्तण : गणँउ तथण नगरपणधलकणकण न्यणवयक सधमधतकण सदस्यहरूलणर्ा मणत्र प्रधत मवहनण 
बढीमण दरु्ािटण बैठकको लणधग प्रधत बैठक पणँचसय रूपैयणँ उपलब्ि हनुेछ । 

४. सधमधत भत्तण : वििणयन सधमधत, लेखण सधमधत र सशुणसन सधमधतकण सदस्यलणर्ा मणत्र बढीमण 
िणवर्ाक बणह्रिटण बैठकको लणधग प्रधतबैठक पणँचसय रूपैयणँ उपलब्ि हनुेछ । 
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अनसूुची-२ 
(दफण ३ सँग सम्बजन्ित) 

स्थणनीय तहकण पदणधिकणरी, सदस्य र सभणकण सदस्यको  

पद तथण गोपनीयतणको शपथ 
 
म ... ... (पूरण नणम)... ... ...मलुकु र िनतणप्रधत पूर्ा बफणदणर रही सत्य धनष्ठणपूिाक प्रधतज्ञण गदै 
िनतणको/ईश्वरको नणममण शपथ धलन्छु वक नेपणलको सणिाभौमसत्तण र रणिकीयसत्तण नेपणली िनतणमण 
रहेको नेपणलको संवििणनप्रधत पूर्ा बफणदणर रही ... ... ... ... स्थणनीय तहको ... ...... ... ... ... 
पदको कणमकणि प्रचधलत कणनूनको अिीनमण रही मलुकु र िनतणको सोझो जचतणई, कसैको डर नमणनी, 
पिपणत नगरी, कसैप्रधत पूिणाग्रह िण खरणब भणिनण नधलई पदीय गोपधनयतण कणयम रणखी र्मणन्दणरीसणथ 
गनेछु र आफ्नो कताव्य पणलनणको धसलधसलणमण आफूलणई िणनकणरीमण आएको प्रचधलत कणनूनबमोजिम 
गोप्य रण् नपुने कुरण म पदमण बहणल रहँदण िण नरहँदण िनुसकैु अिस्थणमण पधन प्रचधलत कणनूनको पणलनण 
गदणा बणहेक अरू अिस्थणमण कुनै वकधसमबणट पधन प्रकट िण सङे्कत गने छैन। 
 
धमधतिः    नणम, थरिः  
 दस्तखतिः 

 

 

 
 

 
 
 

 


