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प्रदेश सभय सचिियलय  
प्रदेश नं. १ 

विरयटनगर¸ नपेयल 



1 
 

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सवुिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गनन बनकेो 
विधेयक 

 

प्रस्तािना: गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सवुिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गनन 
िाञ्छनीय भएकोले, 
 

नेपालको संविधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाले यो ऐन 
बनाएको छ। 

1. संजिप्त, नाम र प्रारम्भ: (1) यस ऐनको नाम “गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुकोसवुिधा 
सम्बन्धी (पवहलो संशोधन) ऐन, २०७५” रहेकोछ । 

  (2) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

  (३) यो ऐनले संशोधन गरी थप भएका पाररश्रममक तथा सेिा सवुिधा यो ऐन 
लागू भएको मममत देजि मात्र मलन सवकनेछ । 

२. गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सवुिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को 
उपदफा (2) मा संशोधन: (1) गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सवुिधा सम्बन्धी 
ऐन,२०७५ (यस पमछ “मूल ऐन”भमनएको) को दफा ३ को उपदफा (2) को सट्टा 
देहायको उपदफा (2)   राजिएकोछः 

  (2) उपदफा (1) बमोजिमको सदस्यले पाउने सवुिधा मध्ये गाउँपामलकाका 
अध्यि र उपाध्यि, नगरपामलका प्रमिु/उपप्रमिु, गाउँपामलका र नगरपामलका िडा 
अध्यि, कायनपामलका सदस्य तथा िडा सदस्यले अनसुजुि-१ मा उल्लेि भए बमोजिमको 
बैठक भत्ता िापतको रकम पाउने छन ्। 

  स्पष्टीकरणः बैठक भन्नाले कायनपामलका, समममत तथा उपसमममतको बैठक लाई 
समेत िनाउँछ । 

3. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ६ को तर िण्डको"सदस्यले"भन्न े
शब्दको पमछ रहेको "दईु पटक" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "िार पटक" भन्ने शब्दहरु 
राजिएको छ । 

4. मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा (1) र (2) मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७ को 
उपदफा (1) र (2) को सट्टा देहायको उपदफा (1) र (2) राजिएकोछः 

  (1) महानगरपामलका तथा उपमहानगरपामलका प्रमिु/उपप्रमिु र नगरपामलकाको 
प्रमिुलाई सम्बजन्धत कायनपामलकाले एक एक िटा हलकुा सिारी साधन उपलब्ध गराउन  
सक्नेछ र त्यसरी सिारी साधन उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यस्ता पदामधकारीले यस ऐन 
बमोजिमको यातायात ििन पाउनेछ । 

  (2) नगरपामलकाको उपप्रमिु तथा गाउँपामलकाको अध्यि र  उपाध्यिको 
हकमा सम्बजन्धत स्थानीय तहको आिश्यकता, आन्तररक रािस्िको पररिालनको अिस्था 
समेतलाई ध्यान ददई सम्बजन्धत ्कायनपामलकाको मनणनय बमोजिम एक एक िटा हलकुा 
सिारी साधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ र त्यसरी सिारी साधन उपलब्ध गराउन नसकेमा 
त्यस्ता पदामधकारीले यस ऐन बमोजिमको यातायात ििन पाउनेछ । 



                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/२/२९ गिे बसेको प्रदेश सभाको चौथो 
िथा बजेट अमधवेशनको १० औ ँ बैठकले पाररि गरेको ववधेयक “गाउँ िथा नगर 
सभाका सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गनन बनकेो 
ववधेयक" नेपालको संववधानको धारा २०१(१) बमोजजम प्रमाजिि गदनछु । 
 

 
______________ 

मा. प्रददप कुमार भण्डारी 
सभामखु 


