
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) बटुवल, रूपन्देही, असार २४ गते, २०७७ साल (अततररक्ताङ्क ७ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
नेपालको संववधान बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 

सम्वत ्२०७७ सालको ऐन नं. ७ 

स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई 
संशोधन गनव बनकेो ऐन
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प्रस्तावना: स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, 
२०७६ मा समसामवयक सधुार गनव वाञ्छतनय भएकोले, 
प्रदेश नं ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "स्थानीय तहका पदातधकारी 
तथा सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी (पवहलो संशोधन) ऐन, २०७७" 
हनुेछ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ।  
२. स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) मा संशोधनः स्थानीय तहका 
पदातधकारी तथा सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ (यस पतछ 
"मूल ऐन" भतनएको) को दफा ३ को उपदफा (२) मा रहेका "र 
अनसूुची" भने्न शब्दहरु शिवकएका छन।् 

३. मूल ऐनमा दफा १४ क. थप गननः मूल ऐनको दफा १४ पतछ देहायको 
दफा १४ क. थप गररएको छः- 
"१४ क. अनसूुची हेरफेर गनव सकनःे प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी पदातधकारी तथा सदस्यले यस ऐन बमोशजम 
पाइरहेको सवुवधामा मकाव नपनन गरी अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर गनव 
सकनेछ।" 

४. मूल ऐनको अनसूुचीमा संशोधनः (१) मूल ऐनको अनसूुचीको खण्ड (क) 
को गाउँपातलकाका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सवुवधाको क्रम संख्या 
८) को खानेपानी तथा सरसफाई सवुवधा वापत वडाध्यिको कोलममा 
भएको "२०००" भने्न अङ्क शिवकएको छ। 

(२) मूल ऐनको अनसूुचीको खण्ड (क) को गाउँपातलकाका 
पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सवुवधाको क्रम संख्या ९) को ममवत 
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संभार र ववद्यतु/उजाव खचव सवुवधा वापत वडाध्यिको कोलममा भएको 
"२०००" भने्न अङ्क शिवकएको छ ।  

(३) मूल ऐनको अनसूुचीको खण्ड (ख) को उपखण्ड (अ) को 
नगरपातलकाका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सवुवधाको क्रम संख्या 
८) को खानेपानी तथा सरसफाई सवुवधा वापत वडाध्यिको कोलममा 
भएको "५०००" भने्न अङ्क शिवकएको छ । 

(४) मूल ऐनको अनसूुचीको खण्ड (ख) को उपखण्ड (अ) को 
नगरपातलकाका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सवुवधाको क्रम संख्या 
९) ममवत संभार र ववद्यतु/उजाव खचव सवुवधा वापत वडाध्यिको कोलममा 
भएको "५०००" भने्न अङ्क शिवकएको छ । 

(५) मूल ऐनको अनसूुचीको खण्ड (ख) को उपखण्ड (आ) को 
महानगरपातलका/उपमहानगरपातलकाका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउन े
सवुवधाको क्रम संख्या ८) खानेपानी तथा सरसफाई सवुवधा वापत 
वडाध्यिको कोलममा भएको "५०००" भने्न अङ्क शिवकएको छ । 

(६) मूल ऐनको अनसूुचीको खण्ड (ख) को उपखण्ड (आ) को 
महानगरपातलका/उपमहानगरपातलकाका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउन े
सवुवधाको क्रम संख्या ९) ममवत संभार र ववद्यतु/उजाव खचव सवुवधा वापत 
वडाध्यिको कोलममा भएको "५०००" भने्न अङ्क शिवकएको छ। 

प्रमाणीकरण तमततः 207७/०३/२४ 
आज्ञाले, 

राजेन्र थापा 
कानून सशचव 

प्रदेश सरकार 
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प्रकाशनः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


