
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ लाई संशोधन 
गनन बनकेो ववधेयक 

प्रस्िावनााः जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
लाई संशोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 नेपालको संववधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाले यो ऐन 
बनाइ लागू गरेकोछ । 

1. संजिप्त, नाम र प्रारम्भ : (1) यो ऐनको नाम “जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका 
सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी (पवहलो संशोधन) ऐन, २०७५” रहेकोछ । 

  (2) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

  (३) यो ऐनले संशोधन गरी थप भएका पाररश्रममक िथा सेवा सवुवधा यो ऐन 
लागूभएको मममि देजि मात्र मलन सवकनेछ । 

२. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३ संशोधन : (1) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यहरुको सवुवधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५(यस पमछ “मूल ऐन” भमनएको) को दफा ३ को उपदफा (3) 
जिवकएकोछ । 

३. मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १३ को सट्टा देहायको दफा १३ 
राजिएकोछाः  

(१३) िारेिी र बचाउ: (1) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यले 
यो ऐन बमोजिमको मातै्र पाररश्रममक वा सेवा सवुवधा मलन सक्नेछ । 

(2) यो ऐन लागू हनु ु पूवन जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यले 
जिल्ला समन्वय समममि वा जिल्ला सभाको मनर्नय बमोजिम कुनै पाररश्रममक वा सेवा 
सवुवधा मलएको भए त्यस्िो पाररश्रममक वा सेवा सवुवधा यसै ऐन बमोजिम मलएको 
मामननेछ । 

 

 

 

 



जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ लाइन संशोधन 
गनन बनकेो ववधेयकको िीन महले वववरर् 

क्र.
स.
  

सम्बजन्धि 
ऐनको दफा 

साववकको व्यवस्था संशोधनको लामग प्रस्िाववि व्यवस्था संशोधन गनुन पने 
कारर् 

1 जिल्ला सभा 
र जिल्ला 
समन्वय 
समममिका 
सदस्यहरु
को सवुवधा 
सम्बन्धी 
ऐन¸ 
२०७५ 

दफा ३ को 
उपदफा 
(३) 

(३) दफा १ बमोजिम प्राप्त 
हनुे बैठक भत्ताको हकमा 
प्रत्येक मवहनामा िमिसकैु 
पटक बैठक बसे िापमन दईु 
पटक भन्दा बढी बैठकको 
भत्ता ददइने छैन ।  

 िर¸ कुनैपमन सदस्यले उपदफा 
(३) बमोजिमको बैठक भत्ता 
दोहोरो पने गरी मलन   
पाउनेछैन ।   

 

(3) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय 
समममिका सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी 
ऐन, २०७५(यस पमछ “मूल ऐन” 
भमनएको) को दफा ३ को उपदफा 
(3) जिवकएकोछ । 

 

ववषयवस्िकुो 
प्रकृमिअनसुार बढी 
बैठक गनुनपने 
भएकोले। 

 दफा 1३ १३.  िारेिी र बचाउ : 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 । 

१३) िारेिी र बचाउ: (1) जिल्ला 
सभा र जिल्ला समन्वय समममिका 
सदस्यले यो ऐन बमोजिमको मातै्र 
पाररश्रममक वा सेवा सवुवधा मलन 
सक्नेछ । 

(2) यो ऐन लागू हनु ुपूवन जिल्ला सभा 
र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यले 
जिल्ला समन्वय समममि वा जिल्ला 
सभाको मनर्नय बमोजिम कुनै 
पाररश्रममक वा सेवा सवुवधा मलएको भए 
त्यस्िो पाररश्रममक वा सेवा सवुवधा यसै 
ऐन बमोजिम मलएको   मामननेछ । 

 

कानून शनु्यिामा 
नरहने िथा प्रदेशले 
सवुवधा सम्बन्धी कानून 
नबनाउँदा सम्म 
जिल्ला  सभा िथा 
जिल्ला समन्वय 
समममिबाट समेि 
मनर्नय गरी सेवा 
सवुवधा मलन सक्न े
पररजस्थमि    रहेकाले 
। 

 

……………………………………. 

वहक्मि कुमार काकी 
मन्त्री 

आन्िररक माममला िथा कानून मन्त्रालय 

प्रदेश नं. १¸ ववराटनगर 


