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स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सवुििाको सम्बन्िमा 
व्यिस्था गनन बनेको वििेयक 

प्रस्तािनााः नपेालको संवििानमा व्यिस्था भए बमोजिमका गाउँ सभा, नगर सभा र 
जिल्ला समन्िय सधमधतका सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एिं सदस्यको 
सवुििा सम्बन्िमा व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकाले,          

    नपेालको सवििानको िारा १७६ बमोजिमको प्रदेश सभाले यो ऐन 
बनाएको   छ । 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाःयस ऐनको )१(  नाम “स्थानीय तहका पदाधिकारी 
तथा सदस्यको सवुििा सम्बन्िी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

)२( यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुछे । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–  
)क( “अध्यि” भन्नाले संवििानको िारा २१५ को उपिारा 

)१( बमोजिमको गाउँ कायनपाधलकाको अध्यि   सम्झन ु
पछन । 

)ख( “उपाध्यि” भन्नाले संवििानको िारा २१५ को उपिारा 
)२( बमोजिमको गाउँ कायनपाधलकाको उपाध्यि सम्झन ु
पछन । 

)ग( “उपप्रमखु” भन्नाले संवििानको िारा २१६ को उपिारा 
)२( बमोजिमको नगर कायनपाधलकाको उपप्रमखु सम्झन ु
पछन । 

)घ( “कायनपाधलका” भन्नाले गाउँ कायनपाधलका िा नगर 
कायनपाधलका सम्झन ुपछन । 
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)ङ( “गाउँपाधलका” भन्नाले संवििान बमोजिम स्थापना भएका 
गाउँपाधलका  सम्झन ुपछन । 

)च( “प्रमखु” भन्नाले संवििानको िारा २१६ को उपिारा )१( 
बमोजिमको नगर कायनपाधलकाको प्रमखु सम्झन ुपछन । 

)छ(   “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं ३ सम्झन ुपछन । 

)ि( “पदाधिकारी” भन्नाले अध्यि, प्रमखु, समन्िय सधमधत प्रमखु, 

उपाध्यि, उपप्रमखु िा समन्िय सधमधत उपप्रमखु तथा 
िडा अध्यि सम्झन ुपछन । 

)झ( “नगरपाधलका” भन्नाले संवििान बमोजिम स्थापना भएका 
नगरपाधलका सम्झन ु पछन र सो शब्दले 
उपमहानगरपाधलका र महानगरपाधलकालाई समेत सम्झन ु
पछन । 

)ञ( “िडा” भन्नाले गाउँपाधलका िा नगरपाधलकाको िडा 
सम्झन ुपछन ।  

)ट(    “सदस्य” भन्नाले संवििानको िारा २१५ को उपिारा 
)२( बमोजिमको गाउँ कायनपाधलका िा संवििानको िारा 
२१६ को उपिारा )२( बमोजिमको नगर कायनपाधलकाको 
सदस्य सम्झन ुपछन र सो शब्दले संवििानको िारा २२० 
को उपिारा )३( बमोजिमको जिल्ला समन्िय सधमधतको 
सदस्य समेतलाई िनाउछ । 

 

)ठ( “समन्िय सधमधत प्रमखु” भन्नाले संवििानको िारा २२० 
को उपिारा  )३( बमोजिमको  जिल्ला समन्िय 
सधमधतको प्रमखु सम्झन ुपछन । 
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)ड( “समन्िय सधमधत उपप्रमखु”  भन्नाले संवििानको िारा 
२२० को उपिारा  )३(  बमोजिमको जिल्ला समन्िय 
सधमधतको उपप्रमखु सम्झन ुपछन । 

)ढ( “सभा” भन्नाले गाउँपाधलकाको हकमा गाउँ सभा, 
नगरपाधलकाको हकमा नगर सभा र जिल्ला समन्िय 
सधमधतको हकमा जिल्ला सभा सम्झन ुपछन । 

)ण( “सभाका सदस्य” भन्नाले संवििानको िारा २२२ र २२३ 
बमोजिमको गाउँ सभा िा नगर सभाका सदस्य सम्झन ुपछन 
। 

)त( “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपाधलका िा नगरपाधलका िा 
जिल्ला सभा सम्झनपुछन । 

३. पदाधिकारी र सदस्यको सवुििााः स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्य र 
सभाको सदस्यले आफू धनिानजचत भई अनसुचुी –२ बमोजिम पद तथा 
गोपनीयताको शपथ धलई आफ्नो पदको काम कारिाही शरुु गरेको धमधत देजख 
अनसूुची– १ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम माधसक सवुििा बापत पाउनछे 

।  

४. सभाका सदस्यको भत्ााः )१( पदाधिकारी र कमनचारी बाहेकका सदस्य र 
सभाका सदस्यले न्यावयक सधमधत िा कुन ैसधमधतको बैठकमा भाग धलए बापत 
अनसूुची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको बैठक भत्ा बापतको रकम पाउनछे ।  

)२( उपदफा )१( बमोजिम सभा र सधमधत िा उपसधमधतको बैठक 

एकै ददन बसेकोमा सभाका सदस्यले कुन ैएउटा बैठकको मात्र भत्ा पाउनछे 
।  

)३( सभाका सदस्यले कुन ैएक धबषयको बैठक िधतसकैु संख्या िा 
ददनमा बसेको भए तापधन एउटा बैठक बराबरको मात्र बैठक भत्ा पाउनछे । 
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५  .यातायात सवुििााः स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउन ेयातायात ,
सिारी सािन तथा  ोन्िन सवुििा प्रदेश सरकारले तोक  ददएको मापदाड 
बमोजिम हनुछे ." 

 )२( पदाधिकारीलाई उपदफा )१( बमोजिमको सिारी सािन 
उपलब्ि नभएको अिस्थामा सम्बजन्ित सभाले तोकेबमोजिमको यातायात 
खचन बापतको रकम उपलब्ि गराउनछे । 

 ( ३  )उपदफा (१ )र (२ )बमोजिम सिारी सािन उपलब्ि 
गराएकोमा यस दफा बमोजिमको अन्य यातायात सवुििा उपलब्ि गराईन े
छैन र रयस्तो सिारी सािनलाई सभाले तोके बमोजिमको ोन्िन र मोविल 
उपलब्ि गराईनछे ।  

 ( ४ ) उपदफा (१ )बमोजिमको सिारी सािन उपलब्ि नभएका 
पदाधिकारी तथा सदस्यलाई स्थानीय तहको केन्रमा रहेको स्थानमा 
बैठकमा भाग धलन आउँदा र िाँदा पाँच वकलोधमटर भन्दा बढीको पैदल 
वहडन ुपन ेभएमा िा यातायात सवुििा भएकोमा एक घाटाभन्दा बढी समय 
लाग्न े भएमा रयस्तो पदाधिकारी तथा सदस्यले सम्बजन्ित सभाले तोके 
बमोजिमको यातायात खचन पाउन सक्नछे । 

६. पत्रपधत्रका र सञ्चार सवुििााः )१( स्थानीय तहले पदाधिकारी तथा 
सदस्यलाई स्थानीय स्तरमा उपलब्िताका आिारमा तीन िटा सम्म दैधनक 
िा साप्तावहक पधत्रका उपलब्ि गराोनछे । 

)२( पदाधिकारी तथा सदस्यले सञ्चार सवुििा बापत अनसूुची –१ 
मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम पाउनेछ । 

७. दैधनक भ्रमण भत्ााः )१( पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले 
कायानलय कामको धसलधसलामा नपेालधभत्र िा नपेाल बावहर भ्रमण गदान 
अनसूुची –१ मा उल्लेख भए बमोजिमको दैधनक भ्रमण भत्ा  पाउनछे । 
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)२( पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले उपदफा )१( 
बमोजिम लाग्न ेयातायात खचन बापत धबल बमोजिमको रकम पाउनछे । 

)३( पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले उपदफा )१( 
बमोजिम भ्रमण गदान भ्रमण अिधिको लाधग अनसूुची-१ मा उल्लेख भए 
बमोजिमको धबमाङ्क रकम बराबरको धबमा गदान लाग्न ेधबमा शलु्क 
पाउनछे। 

)४( पदाधिकारी तथा सदस्यको भ्रमण सम्बन्िी अन्य ब्यबस्था 
प्रदेश सरकारले स्िीकृत गरेको मापदाड बमोजिम हनुछे ।  

८ .एउटा मात्र सवुििा पाउनाेः )१( सरकारी कोषबाट धनिजृत्भरण पाोरहेको 
व्यजि, पदाधिकारी िा सदस्य पदमा धनिानजचत िा मनोनीत भएमा रयस्तो 
पदाधिकारी िा सदस्यले धनिजृत्भरण िा यस ऐन बमोजिमको माधसक 
सवुििा मध्ये एउटा सवुििा मात्र पाउनछे । 

    स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोिनको लाधग सरकारी कोष भन्नाले नपेाल 
सरकार ,प्रदेश सरकार  ,स्थानीय तह िा सरकारको स्िाधमरि भएको कुनै 
धनकायको कोषलाई िनाउछ । 

   तर माधसक सवुििा बाहेकका सवुििा अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यले पाए 
सरह हनुछे । 

  

9. दृवष्टविहीन िा अशिले पाउन े सवुििााः )१( कुन ै पदाधिकारी, सदस्य िा 
सभाका सदस्य दृवष्टविहीन िा शारीररक रुपले अशि भई वहँडडलु गनन 
असमथन भई सहयोगीको सेिा धलन आिश्यक पन े अिस्था भएमा गाउँ 
कायनपाधलका, नगर कायनपाधलका िा जिल्ला समन्िय सधमधतले रयस्तो 
पदाधिकारी, सदस्य िा सभाका सदस्यको सहयोगको लाधग धनिले चाहेको 
एकिना सहयोगी उपलब्ि गराउनछे  । 
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)२( उपदफा )१( बमोजिम कुनै सहयोगी उपलब्ि गराोएकोमा 
रयस्तो सहयोगीलाई पदाधिकारी िा सदस्य िा सभाका सदस्यले पाए 
सरहको दैधनक भत्ा र यातायात खचन उपलब्ि गराोनछे ।  

10. बैंक खाता माफन त भिुानीाः )१( पदाधिकारी, सदस्य र सभाका सदस्यले 
यस ऐन बमोजिम पाउन े सवुििा, भत्ा तथा अन्य सवुििा बापतको रकम 
सम्बजन्ित सभाको सजचिालय िा गाउँ कायनपाधलका, नगर कायनपाधलका िा 
जिल्ला समन्िय सधमधतको कायानलयले सम्िजन्ित पदाधिकारी िा सदस्यको 
बैंक खाता खोली सोही खाता माफन त भिुानी गनुन पनेछ ।  

)२( उपदफा )१( मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पधन कुन ै
पदाधिकारी, सदस्य र सभाका सदस्यको बैंकमा खाता खोल्न नसक्न े
अिस्था भएमा धनिले पाउन े भत्ा िा सवुििा बापतको रकम सम्बजन्ित 
सभाको सजचिालय िा गाउँ कायनपाधलका, नगर कायनपाधलका िा जिल्ला 
समन्िय सधमधतको कायानलयबाट उपलब्ि गराउन सवकनछे ।  

.11 धनलम्बन परेमा भत्ा नपाउनाेः यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको 
भए तापधन कुन ैपदाधिकारी िा सदस्य िा सभाका सदस्य आफ्नो पदबाट 
धनलम्बनमा परेमा रयस्तो धनलम्बनमा परेको अिधिभर िा कुनै फजिदारी 
अधभयोगमा अदालतको आदेश बमोजिम थनुा िा कैदमा रहेकोमा रयसरी 
थनुा िा कैदमा रहेको अिधिभरको लाधग धनिले यस ऐन बमोजिम पाउन े
कुन ैवकधसमको, सवुििा िा भत्ा पाउन ेछैन । 

तर रयस्तो धनलम्बन फुकुिा भएमा िा अदालतबाट सफाई पाएमा 
धनिले दफा ३ बमोजिमको सवुििा पाउनछे । 

१२  .सवुििा धनिानरण गनन सक्नाेः यस ऐन बमोजिम पदाधिकारी सदस्य तथा ,
सभाका सदस्यका लाधग कुनै सवुििा धनिानरण गनुन  पदान यस ऐनले तोवक 

ददएका सवुििालाई अधिकतम सीमा मानरे सम्बजन्ित सभाले आफ्नो 



 

7 
 

अधिकारिेत्र धभत्रको आधथनक स्रोत तथा िमता समतेका आिारमा  
धनिानरण गनन सक्नछे ।  

1३. अनसूुचीमा हेरफेर गनन सक्नाेः प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी पदाधिकारी, सदस्य िा सभाका सदस्यको यस ऐन बमोजिम व्यिस्था 
गररएको सवुििालाई आिश्यकता र औजचरयताका आिारमा पनुरािलोकन 
गनन सक्नछे । 

१४. अन्य सवुििा प्रदेश सरकारले धनिानरण गरे बमोजिम हनुाेः यस ऐनमा 
व्यिस्था भए बाहेकका अन्य सवुििा  प्रदेश सरकारले समय समयमा 
धनिानरण गरे बमोजिम हनुछे । 

१५. बचाउM यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा पवहले सभाले कुन ैधनणनय गरी पदाधिकारी तथा 
सदस्यलाई कुन ै सवुििा उपलब्ि गराएको भए यस ऐनमा व्यिस्था भए 
बमोजिमको हदसम्मको सवुििालाई यसै ऐन बमोजिम भए गरेको माधननछे । 

  



 

8 
 

अनसूुची  - १ 

(दफा ३ , $, ६, र ७  सगँ सम्बजन्ित) 

पदाधिकारी, सदस्य र सभाका सदस्यले पाउन ेसवुििा 
(क) गाउँ कायनपाधलकाका अध्यि, उपाध्यि, सदस्य तथा गाउँ सभाका 

सदस्यको  सवुििा  

क्र .सं.  शीषनक ोकाो 

दर 

अध्यि उपाध्यि िडा अध्यि कायनपाधलकाको 
सदस्य 

सभाका सदस्य 

१ माधसक 
सवुििा 

प्रधत 
मवहना 
रु . 

३०,००० २५,००० २०,००० 
६,००० ५,००० 

२ सञ्चार 
सवुििा 

प्रधत 
मवहना 
रु. 

१,५०० १,००० ८०० 
  

३ दैधनक 
भ्रमण 
भत्ा 

प्रधत ददन 
रु. १,८०० १,६०० 

१,५०० १,५०० १,५०० 

४ विदेश 
भ्रमण 
गदानको 
दैधनक 
भत्ा 

प्रधत ददन  

अमरेरक  
डलर 

१५० १४० 

१२५ 

 

१२५ १२५ 

५ यात्रा 
धबमा  

प्रधत 
भ्रमण 

  रु. 
१०,००,००० 

१०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० 

६ इजलास भत्ता  ( न्यायिक सयियिका सदस्यलाई िात्र) प्रयिियिना बढीिा 
िीन वटा बैठकको लायि िात्र                      

प्रयि बैठक               
       रू. ५००।– 

७. सयियि भत्ता  ( यवधािन सयियि ,लेखा सयियि र सुशासन सयियिका 
सदस्यलाई िात्र )बढीिा बायषिक १२ वटा बैठकको लायि 

प्रयि बैठक               
          रू ५००।- 
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(ख  )नगर कायनपाधलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, सदस्य तथा नगर सभाका सदस्यको 
सवुििा  

(अ )नगरपाधलका   

क्र .सं  शीषनक ोकाो 
दर 

प्रमखु उपप्रमखु िडा 
अध्यि 

कायनपाधलकाको 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ माधसक 
सवुििा  

प्रधत 
मवहना 
रु. 

३५,००० ३०,००० २1,००० ७,००० ६,००० 

२ सञ्चार 
सवुििा 

प्रधत 
मवहना 
रु. 

२,००० १,५०० १,००० 
 
- 

 

- 

३ दैधनक 
भ्रमण 
भत्ा 

प्रधत ददन 
रु. २,००० १,८०० १,६०० १,,६०० १६०० 

४ विदेश 
भ्रमण  

दैधनक 
भत्ा 

प्रधत ददन  

अमेररक  
डलर 

१५० १४० १२५ १२५ १२५ 

५ यात्रा 
धबमा 

प्रधत 
भ्रमण 

(वप्रधमयम)  
रु. 

१०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० 

६ इजलास भत्ता  ( न्यायिक सयियिका सदस्यलाई 
िात्र )प्रयिियिना बढीिा चार वटा बैठकको लायि 
िात्र 

प्रयि बैठक                        
    रू ५००।– 
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७ सयियि भत्ता  ( यवधािन सयियि ,लेखा सयियि र 
सुशासन सयियिका सदस्यलाई िात्र )बढीिा 
बायषिक १२ वटा बैठकको लायि िात्र 

प्रयि बैठक                        
    रू ५००।– 

आ  )उपमहानगरपाधलका  

क्र .सं  शीषनक ोकाो 
दर 

प्रमखु उपप्रमखु िडा अध्यि कायनपाधलकाको 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ माधसक 

सवुििा 
प्रधतमवहना 
रु. ४०,००० ३५,००० २२,००० 7, ००5  6, ००5  

२ सञ्चारसवुििा प्रधतमवहना 
रु. २,५०० १,५०० १,००० 

 

- 

 

- 

३ दैधनक भ्रमण  

भत्ा 
प्रधतददन 
रु. २,००० १,८०० १,६०० १,६०० १,६०० 

४ विदेश भ्रमण  

दैधनक भत्ा 
प्रधतददन  

अमरेरक  
डलर 

१५० १४० १२५ १२५ १२५ 

५ यात्रा धबमा प्रधत 
भ्रमण 

(वप्रधमयम )
रु.  

१०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० 

६ इजलास भत्ता 
(न्यायिक 
सयियिका 

सदस्यलाई िात्र )
              

          
प्रयिियिना बढीिा 
चार वटा बैठकको 

लायि िात्र 

 
प्रयि बैठक                                                                    
रू. ५००।– 

                            

७ सयियि भत्ता  ( यवधािन सयियि ,लेखा 
सयियि र सुशासन सयियिका सदस्यलाई 
िात्र )बढीिा बायषिक १२ वटा बैठकको 

प्रयि बैठक                                 रू. 
५००।- 
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लायि िात्र 

ो  )महानगरपाधलका  

क्र .सं.  शीषनक ोकाो 
दर 

प्रमखु उपप्रमखु िडा 
अध्यि 

कायनपाधलकाको 
सदस्य 

सभाका 
सदस्य 

१ माधसक 
सवुििा 

प्रधत 
मवहना 
रु. 

४२,००० ३७,००० २५,००० ८,000 7,००० 

२ सञ्चार 
सवुििा 

प्रधत 
मवहना 
रु. 

३,००० १,५०० १,००० 
 

- 

 

- 

३ दैधनक 
भ्रमण 
भत्ा 

प्रधत ददन 
रु. २,५०० २,००० १,६०० १,६०० १,६०० 

४ विदेश 
भ्रमण 

गदानको 
दैधनक 
भत्ा 

प्रधत ददन 

अमेररक  
डलर १७५ १५० १२५ १२५ १२५ 

५ यात्रा 
धबमा 

प्रधत 
भ्रमण 

(वप्रधमयम)  
रु. 

१०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० 
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६ इजलास भत्ता  ( न्यायिक सयियिका सदस्यलाई िात्र )
                        प्रयिियिना बढीिा 
चार वटा बैठकको लायि िात्र 

प्रयि बैठक                    रू. 
५००।– 

७. सयियि भत्ता  ( यवधािन सयियि ,लेखा सयियि र 
सुशासन सयियिका सदस्यलाई िात्र )बढीिा 
बायषिक १२ वटा बैठकको लायि िात्र 

प्रयि बैठक                   रू. 
५००।- 

 

ई) यजल्ला सिन्वि सयियिका प्रिुख, उपप्रिुख िथा सदस्यको सुयवधा  

क्र .सं.  शीषनक ोकाो दर प्रमखु उपप्रमखु जिल्ला समन्िय 
सधमधतका सदस्य 

१ माधसक 
सवुििा 

प्रधतमवहना 
रु. 

४२,००० ३७,००० ८,5०० 

२ सञ्चार सवुििा प्रधतमवहना 
रु. 

२,००० १,५००  

- 

३ दैधनक भ्रमण 
भत्ा 

प्रधत ददन 
रु. 

२,००० १,८०० १,६०० 

४ विदेश भ्रमण 
दैधनक भत्ा 

प्रधत ददन 

अमेररक  
डलर 

१७५ 

 

१५० १२५ 

५ यात्रा धबमा प्रधत भ्रमण 

(वप्रधमयम)  
रु. 

१०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० 

रष्टव्याः 

१. यूरोवपयन मलुकुहरू, अषे्ट्रधलया, न्यूजिल्यााड, अमरेरका, क्यानडा, 
कुिेत, कोररया, िापान, हङ्गकङ्ग, रूस, कतार, िाजम्बया, 
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यू.ए.ो.,धसंगापरु,लेबनान, बहराोनको भ्रमण गदान माधथ उल्लजखत दरमा 
तेत्ीस प्रधतशत थप रकम ददोनछे । 

२. विदेश भ्रमण गदान भारतको चेन्नाई, हैदराबाद, बैँगलोर, ममु्बई, ददल्ली, 
कोलकाता र बङ्गलादेशको  ढाका र चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात 

धबताउन ुपदान माधथ उल्लेजखत दरको  पचास प्रधतशत रकम मात्र ददोनछे । 

अन्य देशको हकमा माधथको दररेट अनसुार न ैहनुछे । 

३. विदेश भ्रमण गदान आमन्त्रण गन े राष्ट्रको सरकार िा कुनै संस्थाबाट 
दैधनक भत्ा बापतको रकम उपलब्ि गराोएको अिस्थामा उल्लेजखत 
दैधनक भ्रमण भत्ा बापतको रकम उपलब्ि गराोन ेछैन । 

४. विदेश भ्रमण गदान आमन्त्रण गन े राष्ट्रको सरकार िा कुनै संस्थाबाट 
खाना बस्न र यातायात खचन मात्र ददएकोमा दैधनक भ्रमण भत्ाको 
पच्चीस प्रधतशत रकम उपलव्ि गराोनछे । 

५. विदेश भ्रमण गदान आमन्त्रण गन े राष्ट्रको सरकार िा कुनै संस्थाबाट 
बस्न मात्र उपलव्ि भएमा दैधनक भ्रमण भत्ाको तेत्ीस प्रधतशत रकम 
उपलव्ि गराोनछे । 

६. विदेश भ्रमण गदान आमन्त्रण गन े राष्ट्रको सरकार िा कुनै संस्थाबाट 
खाना मात्र उपलव्ि भएमा दैधनक भ्रमण भत्ाको छयसट्ठी प्रधतशत 
रकम उपलव्ि गराोनछे । 
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अनसूुची -२ 

(दफा ३ सगँ सम्बजन्ित) 

"स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य र सभाका सदस्य पदको शपथको ढाँचा" 

 
म ... ... )पूरा नाम(... ... ...मलुकु र िनता प्रधत पूणन बफादार रही सरय धनष्ठापूिनक 
प्रधतज्ञा गदै िनताको/ईश्वरको नाममा शपथ धलन्छु वक नेपालको सािनभजमसत्ा र 
रािक यसत्ा नेपाली िनतामा रहेको नेपालको संवििान प्रधत पूणन बफादार रही ... ... ... 
... स्थानीय तहको... ...... ... ... ... पदको कामकाि प्रचधलत कानूनको अिीनमा रही 
मलुकु र िनताको सोझो जचताई,कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, कसै प्रधत पूिानग्रह िा 
खराब भािना नधलई पदीय गोपनीयता कायम राखी ोमान्दारी साथ गनेछु र आफ्नो 
कतनव्यपालनाको धसलधसलामा आफूलाई िानकारीमा आएको प्रचधलत कानून बमोजिम गोप्य 
राख् नपुने कुरा म पदमा बहाल रहँदा िा नरहँदा िनुसकैु अिस्थामा पधन प्रचधलत कानूनको 
पालना गदान बाहेक अरु अिस्थामा कुनै वकधसमबाट पधन प्रकट िा सङ्केत गने छैन। 
धमधताः    नाम, थराः  
 दस्तखताः 
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