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जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ 
 

प्रमाणीकरण मममििः- २०७५।०२।१३ 

संशोधनिः 
प्रथम सशोधन मममििः- २०७6।०3।०5 

संवि ्२०७५ सालको ऐन नं. ११ 
 

प्रस्िावना:  नेपालको संववधानको धारा २२० को उपधारा (८) बमोजिम जिल्ला सभा र जिल्ला 
समन्वय समममिका सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय 
भएकोले¸   

 

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

 

१.  संजिप्त नाम र प्रारम्भ :  (१) यस ऐनको नाम “जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका 
सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५”  रहेको छ ।  

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

 

२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा- 
(क)  "उपप्रमखु" भन्नाले नपेालको संववधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिम 

जिल्ला सभाले मनवानजिि गरेको जिल्ला समन्वय समममिको उप प्रमखुलाई सम्झन ु
पछन। 

(ख) "जिल्ला सभा" भन्नाले नेपालको संववधानको धारा २२० को उपधारा (२) बमोजिमका 
जिल्ला मभत्रका गाउँ कायनपामलकाका अध्यि  र उपाध्यि िथा नगर कायनपामलकाका 
प्रमखु र उपप्रमखु सदस्य रहेको धारा २२० को उपधारा (१) बमोजिमको जिल्ला 
सभा सम्झन ुपछन ।  

(ग) "जिल्ला समन्वय समममि" भन्नाले नपेालको संववधानको धारा २२० को उपधारा (३) 
बमोजिम मनवानजिि समममिलाई सम्झन ुपछन ।  

(घ) "प्रमखु" भन्नाले नेपालको संववधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिम जिल्ला 
सभाले मनवानजिि गरेको जिल्ला समन्वय समममिको प्रमखुलाई सम्झन ुपछन । 

(ङ) "बैठक" भन्नाले जिल्ला समन्वय समममिको बैठकलाई सम्झन ु पछन र सो शब्दले 
जिल्ला सभाको बैठक समेिलाई िनाउँछ । 

(ि) "सदस्य" भन्नाले जिल्ला समन्वय समममिको प्रमखु¸ उपप्रमखु र सदस्यलाई सम्झन ु
पछन र सो शब्दले जिल्ला सभाका सदस्य समेिलाई िनाउँछ । 
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(छ) "सवुवधा" भन्नाले यस ऐन बमोजिम जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका 
सदस्यलाई ददइन ेसवुवधालाई सम्झन ुपछन र सो शब्दले जिल्ला सभाको बैठक भत्तालाई 
समेि िनाउँछ ।  

 

३.  सवुवधा : (१) सदस्यले अनसूुिी-१ मा िोवकए बमोजिमको सवुवधा पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हनुे सवुवधाको मबल भरपाई पेश गनुन पने छैन । 

1(३) ...............................   

 

४. यािायाि सवुवधा : (१) सामान्यिया प्रमखुलाई जिल्ला समन्वय समममिले हलकुा सवारी 
साधन थान-एक उपलब्ध गराउनेछ ।  

(२) उप प्रमखुलाई जिल्ला समन्वय समममिको आफ्नो आन्िररक आय र रािश्वको अवस्था 
एवं कायनबोझ समेिलाई दृविगि गरी जिल्ला समन्वय समममिको मनणनय बमोजिम हलकुा 
सवारी साधन थान-एक उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सवारी साधन प्राप्त गने सदस्यलाई अन्य यािायाि 
सवुवधा ददइने छैन । 

(४) यस दफा बमोजिम सवारी साधन सवुवधा प्राप्त गने सदस्यलाई सवारी इन्धन¸ मोववल 
र ममनि खिन जिल्ला समन्वय समममिले मनधानरण गरेबमोजिम हनुेछ ।  

 

५. सवुवधा पाउने : यस ऐन बमोजिमको सवुवधा मनवानजिि भएको सदस्यले शपथ ग्रहण गरेको 
मममि देजख पाउनेछ ।  

 

६.  भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला समन्वय समममिको सदस्यले जिल्ला समन्वय 
समममिको कामको मसलमसलामा आफ्नो जिल्ला भन्दा बावहर गई बास बस्न ुपरेमा अनसूुिी-
१ मा उल्लेख भए बमोजिमको भ्रमण खिन पाउनेछ ।   

   

िर¸ भ्रमण गरी बास बस्न ु नपरी सोही ददन आफ्नो कायनिेत्रमा फवकन न सक्ने 
अवस्थामा सो ददनको लामग अनसूुिी-१ मा िोवकएको दैमनक भ्रमण खिनको एकिौथाई 
रकम पाउने छ ।  

(२) यस ऐन बमोजिम जिल्ला समन्वय समममिले उपलब्ध गराएको सवारी साधनबाट भ्रमण 
गदान यािायाि गदान लागेको खिन पाउने छैन ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम भ्रमण गदान भ्रमण अवमधको मबमावापिको रकम सम्बजन्धि 
जिल्ला सभाले मनणनय गरेबमोजिम हनुेछ । 

 
1 पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएिो 
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(४) उपदफा (१) बमोजिम भ्रमण गदान िीन ददनसम्मको भ्रमण आदेश प्रमखुको हकमा 
स्वयंले स्वीकृि गनन सक्न ेर सोभन्दा बढी ददनको भ्रमण आदेशको लामग जिल्ला समन्वय 
समममिको बैठकबाट स्वीकृि वा अनमुोदन गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपप्रमखुले बढीमा दईु ददनसम्मको भ्रमण गनुन पदान भ्रमण गनुन पने कारण प्रमखुलाई 
िानकारी गराई स्वयंले भ्रमण आदेश स्वीकृि गनेछ र सोभन्दा बढी ददनको लामग प्रमखुबाट 
भ्रमण आदेश स्वीकृि गराउन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (१) बमोजिमको भ्रमण गदान जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यले प्रमखुबाट 
भ्रमण आदेश स्वीकृि गराउन ुपनेछ ।  

(७) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन सदस्यले एक पटकमा पन्र 
ददनभन्दा बढी भ्रमण गनुन परेमा सम्बजन्धि जिल्ला सभाबाट स्वीकृि वा अनमुोदन गराउन ु
पनेछ ।  

(८) यस दफा बमोजिम भ्रमण गदान स्वीकृि भ्रमण आदेशमा भ्रमणको उदे्दश्य¸ कारण र 
भ्रमणबाट प्राप्त हनुे सम्भाववि प्रमिफल समेि उल्लेख गनुन पनेछ र भ्रमणबाट फवकन ए पमछ 
भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धी सवहिको व्यहोरा उल्लेख गरी भ्रमण प्रमिवेदन समेि पेश गनुन 
पनेछ र भ्रमण प्रमिवेदन पशे नगरर भ्रमण खिन पाइने छैन ।  
(९) भ्रमण सम्बन्धमा यस दफामा उल्लेख भए िमिका कुरामा यसै दफा बमोजिम र अन्य 
कुरामा प्रदेश कानूनको व्यवस्था नभएसम्म प्रिमलि संघीय कानून बमोजिम हनुेछ। 

 

७. दृविववहीन र अशक्त सदस्यलाई ववशेष सवुवधा : (१) कुन ैसदस्य दृविववहीन वा शारीररक 
रुपले अशक्त भई वहँडडलु गनन नसवक मनिलाई सहयोगीको सेवा आवश्यक पने भएमा 
जिल्ला समन्वय समममिले त्यस्िो सदस्यलाई एकिना सहयोगी उपलब्ध गराउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सहयोगीले पाउने सवुवधा सम्बजन्धि जिल्ला समन्वय समममिले 
िोके बमोजिम हनुेछ ।  

 

८. िाडपवन खिन र पोषाक भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था: िाडपवन खिन र पोषाक भत्ता सम्बन्धमा 
सम्बजन्धि जिल्ला सभाले मनधानरण गरेबमोजिम हनुेछ ।   

 

९. भत्ता िथा सवुवधा वापिको रकम भकु्तानी: (१) यस ऐन बमोजिम सदस्यले पाउने सवुवधा 
वापिको रकम जिल्ला समन्वय समममिको कायानलयबाट पाउनेछ । त्यस्िो रकम सम्बजन्धि 
कायानलयले सदस्यको बैँक खािा माफन ि भकु्तानी गनेछ ।  

   

िर¸ बैठक भत्तावापिको रकम सजिवालय/कायानलयबाट नगदै भकु्तानी ददन बाधा 
पने छैन ।    
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(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएिा पमन सदस्यले बैँक खािा खोल्न 
नसक्ने अवस्था भएमा मनिले पाउने सवुवधा वापिको रकम जिल्ला समन्वय समममिको 
सजिवालय/कायानलयबाट उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

 

१०. सवुवधा नपाउने :  यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन कुनै सदस्य आफ्नो 
पदबाट मनलजम्बि भएमा त्यस्िो मनलजम्बि अवमधभर र फौिदारी अमभयोगमा अदालिको 
आदेशबमोजिम थनुामा वा कैदमा रहेमा त्यसरी थनुा वा कैदमा रहेको अबमधभरको लामग 
मनिले यस ऐन बमोजिम पाउने कुनै वकमसमको सवुवधा वा भत्ता पाउने छैन ।  

  िर¸ त्यस्िो अमभयोग प्रमाजणि नभई अदालिबाट सफाई पाएमा मनिले यस ऐन 
बमोजिमको सवुवधा पाउन बाधा पने छैन । 
 

 

११. अनसूुिीमा हेरफेर गनन सक्ने : प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी 
सदस्यले पाउने सवुवधा सम्बन्धी अनसूुिीमा हेरफेर गनन सक्नेछ ।  

 

 

१२. अन्य सवुवधा मलन नहनुे : जिल्ला सभाका सदस्यले यस ऐनबमोजिमको सवुवधाबाहेक अन्य 
सवुवधा मलन पाउने छैन ।  

 

१३.  खारेिी र बिाउ : यो ऐन लागू हनु ुपूवन कुनै पमन शीषनकमा यस ऐनको अनरुुप हनुे गरी 
सेवा सवुवधा मलएको भए यसै ऐन बमोजिम भएको मामननेछ र नमलएको भए मलन बाधा पने 
छैन ।  
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2अनसूुिी-1 

(दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धि) 

जिल्ला समन्वय समममिका प्रमखु, उप प्रमखु र सदस्य िथा जिल्ला सभाका सदस्यले पाउने सवुवधा 

क्र.सं. सवुवधाको प्रकार इकाई प्रमखु उपप्रमखु 
समन्वय समममि 

सदस्य 
सभाका सदस्य 

1 बैठकभत्ता (प्रमिबैठक) रु. 1000 
1000 1000 1000 

2 टेमलफोन, मोवाइल (मामसक) रु. ४००० ४००० २०००  

3 खािा खिन (मामसक) रु. ५५०० ५५०० 20००  

4 पसु्िक,पत्रपमत्रका,इन्टरनेट (मामसक) रु. २००० २००० १०००  

5 अनगुमन भत्ता (मामसक) रु. १४००० १०००० 25००  

6 खानेपानी, मबिलुी महशलु (मामसक) रु. 35०० 2५०० १०००  

7 आवास  उपलब्ध गराउने - - - 

8 सरसफाइ, ममनि सम्भार (मामसक) रु. ३००० 3000 १०००  

9 अमिमथ सत्कार (मामसक) रु. 12000 8000 6500  

10 स्वदेश भ्रमण भत्ता (प्रमिददन) रु. २००० १८०० १२००  

11 ववदेश भ्रमण भत्ता (प्रमिददन) अमेररकी डलर १२५ १०० ७५  

12 यािायाि खिन (प्रमि मवहना) रु. सवारी साधन 

सवारी साधन (सवारी 
साधन उपलब्ध नभए 

रु.10०००) 

4०००  

 द्रिब्य: जिल्ला समन्वय समममिमा मामसक अनगुमन भत्ता पाउने सदस्यले मामसक रुपमा अनगुमन प्रमिवेदन ियार गरी पेश गनुन पनेछ ।  

 
2 प्रदेश मन्त्रिपररषदद्वारा ममति २०७६।०३।०१ गिे संशोधधि 
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