
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, वैशाख २२ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क ६ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 
नेपालको संववधान िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले िनाएको तल लेम्खए 
िमोम्जमको ऐन सवासाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 

सबवत ्२०७८ सालको ऐन नं. १ 
प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरणको स्थापना र संचालन सबिन्त्धमा व्यवस्था गना 

िनकेो ऐन
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प्रस्तावनाः प्रदेशको ववकासमा महत्वपूणा योगदान गना सक्ने पूवााधार ववकास 
योजनाको तजुामा गरी कायाान्त्वयन गना, योजनालाई तछटो, छररतो र प्रभावकारी 
रुपमा सबपन्न गना र सावाजतनक, नीम्ज साझेदारी र ववदेशी लगानीलाई पूवााधार 
ववकासमा पररचालन गना तथा आधतुनक प्रववतधजन्त्य एवं उच्च प्रततफलयकु्त 
आयोजनाहरुको तनमााण र संचालन माफा त रोजगारी र आय आजानका अवसरको 
तसजाना गरी प्रदेश र जनताको समवृि अतभवृवि गना एक स्वायत्त र सक्षम 
तनकायको रुपमा प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरणको स्थापना गना वाञ्छनीय 
भएकोले,  

  लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ । 

1. संम्क्षप्त नाम र प्रारबभ: (१) यस ऐनको नाम "पूवााधार ववकास प्रातधकरण 
ऐन, २०७७" रहेको छ ।  

   (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौं ददनदेम्ख प्रारबभ हनुेछ। 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,–  
(क) "कायाकारी अतधकृत" भन्नाले दफा १७ िमोम्जम तनयकु्त 

प्रमखु कायाकारी अतधकृत सबझनपुछा । 
(ख) "जग्गा" भन्नाले जनुसकैु जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले 

रहेको घर, िनोट, ताल, पोखरी, रुख आददलाई 
सबझनपुछा। 

(ग) "तोवकएको" वा "तोवकएिमोम्जम" भन्नाले यस ऐन अन्त्तगात 
िनेको तनयम वा ववतनयममा तोवकएको वा तोवकएिमोम्जम 
सबझनपुछा । 
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(घ) "प्रदेश" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशलाई सबझनपुछा । 
(ङ) "प्रदेश सरकार" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशको सरकारलाई 

सबझनपुछा । 
(च) "प्रातधकरण" भन्नाले दफा 3 िमोम्जम स्थापना भएको 

प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण सबझनपुछा । 
(छ) "भवन" भन्नाले आवासीय, कायाालय, औद्योतगक, व्यापाररक 

वा अन्त्य कुनै प्रयोगको लातग िनेको भवन वा घर सबझन ु
पछा र सो शब्दले गोदाम घर, टहरा, गोठ, ग्यारेज, चपी, 
पखााल वा त्यसको कुनै भागलाई समेत जनाउँछ।  

(ज) "योजना" भन्नाले दफा 6 िमोम्जमको पूवााधार ववकास 
योजना सबझनपुछा।  

(झ) "योजना क्षेत्र" भन्नाले प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोकेको योजनाको के्षत्र सबझनपुछा ।  

(ञ) "स्थानीय तह" भन्नाले नपेालको संववधान िमोम्जमको 
गाउँपातलका वा नगरपातलकालाई सबझनपुछा । 

(ट) "सदस्य" भन्नाले सतमततको सदस्य सबझनपुछा र सो शब्दले 
सतमततको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।  

(ठ) "सतमतत" भन्नाले दफा 13 िमोम्जम गदठत पूवााधार 
ववकास सतमतत सबझनपुछा । 

(ड) "सेवा सवुवधा" भन्नाले सडक, िाटो, खलु्ला ठाउँ, उद्यान, 
मनोरञ्जनस्थल, खेल मैदान, पानी, तिजलुी, टेतलफोन, ढल 
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तनकास, ववद्यालय, अस्पताल र यस्तै प्रकृततका अन्त्य 
सवुवधालाई सबझनपुछा । 

 

पररच्छेद-1 
प्रातधकरणको स्थापना तथा काम, कताव्य र अतधकार 

3. प्रातधकरणको स्थापना: प्रदेशतभत्र पूवााधार ववकास योजनाको तजुामा र 
कायाान्त्वयन गरी प्रदेशको समग्र ववकासमा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े
उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण स्थापना  
गनेछ । 

4. प्रातधकरण संगदठत संस्था हनु:े (१) दफा ३ िमोम्जम स्थावपत प्रातधकरण 
अववम्च्छन्न उत्तरातधकारवाला एक स्वशातसत र संगदठत संस्था हनुेछ ।  

   (२) प्रातधकरणको आफ्नो छुटै्ट छाप हनुछे ।  
   (३) प्रातधकरणले व्यम्क्त सरह चल अचल सबपम्त्त प्राप्त गना, 

राख्न, आजान गना, भोगचलन गना, िेचतिखन गना वा अन्त्य वकतसमले 
व्यवस्थापन गना सक्नछे ।  

   (४) प्रातधकरणले व्यम्क्त सरह आफ्नो नामिाट नातलस उजरु 
गना र सो उपर पतन सोही नामिाट नातलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

   (५) प्रातधकरणले व्यम्क्त सरह करार गना, करार िमोम्जमको 
अतधकार प्रयोग गना र दावयत्व तनवााह गना वा अन्त्य कुनै वकतसमिाट कुनै 
वकतसमको हक वा दावयत्व स्वीकार गना सक्नेछ। 

5. प्रातधकरणको काम, कताव्य र अतधकारः (१) प्रातधकरणको काम, कताव्य 
र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुेछः– 
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(क) प्रदेशतभत्र कुनै के्षत्रलाई भ-ूउपयोग योजना िनाई सो 
अनरुुप पूवााधार र अन्त्य तनमााणका लातग मापदण्ड र 
ववतध तनधाारण गरी कायाान्त्वयन गने, गराउने, 

(ख) धातमाक, साँस्कृततक, ऐततहातसक, आतथाक, सामाम्जक र 
पयाटवकय दृविकोणले महत्वपूणा सबपदाहरुको संरक्षण 
गदै ततनीहरुको ववकासका लातग आवश्यक पररयोजना 
िनाई संचालन गने, गराउने, 

(ग) योजना के्षत्रको प्राकृततक र वातावरणीय 
संवेदनशीलतालाई ववचार गरी के्षत्रहरुको संरक्षणका 
लातग प्राकृततक सबपदाहरुमा प्रततकुल प्रभाव नपने 
सतुनम्ितता सवहत प्राकृततक सबपदाको उपयोग गने, 
गराउने, 

(घ) योजनाले तनददाि गरे िमोम्जम दफा 10 िमोम्जमको 
जग्गा ववकास कायाक्रम िनाई कायाान्त्वयन गने, 

(ङ) पूवााधार ववकासका लातग आवश्यक तनमााण सामग्री 
उत्खनन गरी तिक्री, ववतरणका लातग आवश्यक 
व्यवस्था  
गने, 

(च) प्रातधकरणको पूणा, िहमुत वा आमं्शक स्वातमत्वको 
कबपनी माफा त कुनै पररयोजना तनमााण र संचालन गने,  

(छ) प्रातधकरणले छनौट गरेका आयोजनाको लातग नीम्ज, 
सावाजतनक वा ववदेशी लगानीको व्यवस्था गने, 
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(ज) योजनाका सबिन्त्धमा प्रदेश सरकारले ददएको तनदेशन 
िमोम्जम अन्त्य कायाहरु गने, गराउने । 

   (2) यस ऐन िमोम्जम काम कारवाही गदाा प्रदेश सरकारका 
तनकाय तथा अन्त्य सबिम्न्त्धत तनकायसँग समन्त्वय कायम गरी काम गनुा 
प्रातधकरणको कताव्य हनुेछ । 

6. पूवााधार ववकास योजनाको तजुामा र स्वीकृतत: (१) प्रदेशको पूवााधार 
ववकासको लातग देहायको कुनै वा सिै उद्देश्य पूरा गना प्रातधकरणले 
पूवााधार ववकास योजना तजुामा गना सक्नछे :-  

(क) प्रदेशलाई औद्योतगक, व्यापाररक, पयाटकीय, सांस्कृततक 
एवं आतथाक केन्त्रको रूपमा ववकास गने,  

(ख) प्रदेशमा पूवााधार सबिन्त्धी आयोजनाको ववकास, ववस्तार 
र तनमााण गने,  

(ग) पूवााधार ववकासको लातग स्थानीय तहको समन्त्वयमा भ-ू
उपयोग योजना (ल्याण्ड यूज प्लान) तयार गने,  

(घ) जनसाधारणलाई आवश्यक सावाजतनक सेवा, सवुवधा 
सरल र सवासलुभ रुपमा उपलब्ध गराउने,  

(ङ) उपयुाक्त कायाहरूसँग सबिि अन्त्य कायाहरू गने ।  

   (2) उपदफा (१) िमोम्जम प्रातधकरणले तजुामा गरेको योजना 
प्रदेश सरकारिाट स्वीकृत गनुा पनेछ । 
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   (3) उपदफा (२) िमोम्जम प्रदेश सरकारिाट स्वीकृत भएको 
योजना प्रातधकरणले कायाान्त्वयन गनेछ । 

7. रोक लगाउन सक्न:े (१) योजना कायाान्त्वयन गना प्रातधकरणले समय 
समयमा स्पिरूपले सावाजतनक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी िढीमा तीन 
वषाको अवतध ननाघ्न े गरी सोही सूचनामा तोवकएको अवतधभरको लातग 
योजना के्षत्रतभत्र पने तोवकएको  के्षत्रमा जनुसकैु प्रकारको भवन, जग्गा 
आदी अचल सबपम्त्त प्रातधकरणको पूवा स्वीकृतत ववना कुनै प्रकारले स्वरुप 
पररवतान गना वा वकत्ताकाट गना वा नया संरचना तनमााण गना नपाउन ेगरी 
रोक लगाउन सक्नछे ।  

   (२) उपदफा (१) िमोम्जम रोक लगाएको कुराको सूचना 
प्रातधकरणले घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन गने सबिम्न्त्धत कायाालय तथा 
सबिम्न्त्धत तनकायमा पठाउन ुपनेछ ।  

   (३) रम्जषे्ट्रशन गने सबिम्न्त्धत कायाालयले उपदफा (२) 
िमोम्जमको सूचना पाएपतछ त्यस्तो अचल सबपम्त्त वकत्ताकाट गने गरी 
रम्जषे्ट्रशन गना हुदैँन । 

   (४) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन यस दफा 
िमोम्जम रोक लगाउने सूचना प्रकाशन गनुाअम्घ प्रातधकरणले प्रदेश 
सरकारसँग स्वीकृती तलन ुपनेछ। 

   (५) उपदफा (१) िमोम्जमको अवतधतभत्र योजना कायाान्त्वयन 
हनु नसक्न े भएमा प्रदेश सरकारको स्वीकृती तलएर प्रातधकरणले रोक्का 
अवतध थप गना सक्नछे । 



खण्ड ५) अततररक्ताङ्क ६ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७८।०१।२२ 

8 

8. तनयतमत, तनयन्त्त्रण वा तनषधे गना सक्न:े (१) योजना कायाान्त्वयन गने 
प्रयोजनको लातग प्रातधकरणले समय समयमा स्पिरूपले सावाजतनक रूपमा 
सूचना प्रकाशन गरी योजना के्षत्रतभत्र पने सोही सूचनामा तोवकएको के्षत्रमा 
देहायका काम कुराहरू आवश्यकता अनसुार तनयतमत, तनयन्त्त्रण वा तनषधे 
गना सक्नछे र त्यसरी तनयतमत, तनयन्त्त्रण वा तनषेध गररएका काम 
कुराहरू प्रातधकरणको पूवा स्वीकृतत तिना कसैले गना गराउन हुँदैन:–  

(क) प्राकृततक सबपदा, परुाताम्त्वक, धातमाक, ऐततहातसक 
स्थलहरू, पतता, ऐलानी र सरकारी जग्गाहरू र अचल 
सबपम्त्तको उपभोग तथा प्रयोग गने,  

(ख) आवादी तथा पतता जग्गाहरू भ–ूउपयोग योजना अनरुूप 
उपभोग वा प्रयोग गने,  

(ग) कुनै प्रकारको भवन तनमााण गने वा तनमााण भैसकेका 
भवनहरूको ववस्तार गने,  

(घ) कुनै प्रकारको वस्ती वा िसोवास िसाउने वा मनोरञ्जन 
स्थल, िजार, हाट, उद्योग आदद िसाल्ने वा िनाउने,  

(ङ) प्राकृततक सौन्त्दया, पयाटन स्थल वा जनसाधारणको 
स्वास््यमा प्रततकूल असर पने वा कुनै प्रकारले 
वातावरण दूवषत हनुे काम गने,  

(च) िाटो, पलु, यातायातको साधन, पानी, ित्ती, टेतलफोन 
लाइन आदद प्रयोग गने । 

   (२) उपदफा (१) िमोम्जम पूवा स्वीकृतत ददंदा प्रातधकरणले 
कसैको अचल सबपम्त्तको भोग चलनमा कुनै वकतसमको िन्त्देज लगाउँदा 
सावाजतनक वहतलाई ध्यानमा राखी सवासाधारण जनतालाई उपयोगी हनु े
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भएमा मात्र िन्त्देज लगाउन सक्नेछ र त्यस्तो िन्त्देज सबिन्त्धी तनणाय 
गदाा वा तत्सबिन्त्धी सूचना वा आदेश जारी गदाा त्यस्तो सावाजतनक वहत 
हनुे कुरा समेत स्पि खलुाउन ुपनेछ ।  

   (३) प्रातधकरणले स्वीकृतत ददंदा आमं्शक वा पूणा रूपले स्वीकृतत 
ददन वा नददन सक्नेछ वा स्वीकृतत ददंदा आवश्यक शता समेत तोवकददन 
सक्नेछ। 

   (४) योजना के्षत्रतभत्रको कुनै अचल सबपम्त्तको त्याङ्क तलन वा 
सभे गनाको लातग कसैको जग्गामा प्रवेश गना वा सबिम्न्त्धत व्यम्क्तलाई 
िझु्न प्रातधकरणलाई पूणा अतधकार हनुेछ । 

9. रोक्न ेवा भत्काउन ेअतधकार: (१) दफा 8 अन्त्तगात प्रातधकरणले तनयतमत, 
तनयन्त्त्रण वा तनषेध गरेका काम कुराहरू कसैले प्रातधकरणको पूवा 
स्वीकृतत तिना गरेमा वा प्रातधकरणले स्वीकृतत ददंदा कुनै शता तोवकददएको 
भए त्यस्तो शता ववपरीत हनु ेगरी गरेमा प्रातधकरणले त्यस्तो काम तत्काल 
रोक्ने आदेश ददन सक्नछे र त्यस्तो कामको तसलतसलामा कुनै तनमााण 
गरेको रहेछ भन े प्रातधकरणले पैंतीस ददनको बयाद ददई सबिम्न्त्धत 
व्यम्क्तलाई त्यसरी स्वीकृतत तिना वा शता ववपरीत तनमााण गरेको जतत भाग 
भत्काउन वा हटाउन आदेश ददन सक्नेछ ।  

   (२) उपदफा (१) िमोम्जम प्रातधकरणले कुनै तनमााणको भाग 
भत्काउन वा हटाउन ददएको आदेश उपर म्चत्त निझु्ने व्यम्क्तले सो 
आदेश पाएको तमततले पैंतीस ददनतभत्र सबिम्न्त्धत उच्च अदालत समक्ष 
उजरुी ददन सक्नेछ ।  
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   (३) उपदफा (२) िमोम्जम उजरुी परेकोमा उच्च अदालतिाट 
त्यस्तो तनमााणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी तनणाय भएमा सो तनणाय 
भएको तमततले पैंतीस ददनतभत्र र उजरुी नपरेकोमा उपदफा (१) िमोम्जम 
प्रातधकरणले आदेश ददएको तमततले पैंतीस ददन तभत्र सबिम्न्त्धत व्यम्क्तले 
त्यस्तो तनमााणको भाग भत्काउन ुवा हटाउन ुपनेछ ।  

   (४) उपदफा (३) को बयादतभत्र सबिम्न्त्धत व्यम्क्तले त्यस्तो 
तनमााणको भाग नभत्काएमा वा नहटाएमा प्रातधकरण आफैले भत्काउन वा 
हटाउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा लागेको खचा सबिम्न्त्धत 
व्यम्क्तिाट असूल उपर गनेछ । 

10. जग्गा ववकास कायाक्रम सञ्चालन गना सक्न:े (१) प्रदेशमा आयोजनाहरुको 
ववकास गने क्रममा वा ववतभन्न आय वगाका व्यम्क्तहरूको तनतमत्त 
आधारभतू आवासको आवश्यकता पूरा गनाको लातग आवास घडेरीको 
व्यवस्था गना, सवुवधा सबपन्न आधतुनक शहरको तनमााण गना वा अन्त्य 
शहरी वक्रयाकलापको लातग प्रातधकरणले प्रदेश सरकारको नीतत तनदेशनको 
अधीनमा रही देहाय िमोम्जम जग्गा ववकास कायाक्रमहरू सञ्चालन गना 
सक्नेछ :- 

(क) योजना के्षत्रको कुनै भागमा स्थानीय जग्गाधनी र 
मोहीहरू समेतको सहभातगता हनुे गरी सेवा सवुवधा 
सबिन्त्धी आयोजना तजुामा गने र सो आयोजना 
िमोम्जमको काम गना प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत 
तनकाय, कुनै संगदठत संस्था वा स्थानीय तह वा स्थानीय 
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जनताले लगानी गने गरी तनदेम्शत जग्गा ववकास 
(गाईडेड ल्याण्ड डेभलपमेण्ट) कायाक्रम सञ्चालन गने,  

(ख) योजना के्षत्रतभत्रको कुनै भागमा रहेका जग्गाका ववतभन्न 
वकत्ताहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा ववकास योजना 
अनरुूप सेवा सवुवधाको व्यवस्था गने र त्यस्तो सेवा 
सवुवधाको व्यवस्था गदाा लागेको खचा ववकतसत घडेरीहरू 
तिक्री गरी असूल गने र िाँकी ववकतसत घडेरीहरू 
सातिककै जग्गा धनी वा मोहीहरूलाई समानपुाततक 
आधारमा वफताा ददन े व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण 
(ल्याण्ड पतुलंग) कायाक्रम सञ्चालन गने,  

(ग) योजना के्षत्रको कुनै भागको जग्गा दफा 11 िमोम्जम 
प्रदेश सरकारमाफा त प्राप्त गरी प्रातधकरण आफैले त्यस्तो 
जग्गामा सेवा सवुवधाको व्यवस्था गरी घडेरीहरू तयार 
गने र तिक्री ववतरण गने गरी घडेरी तथा सेवा सवुवधा 
(साईट्स एण्ड सतभासेज) कायाक्रम सञ्चालन गने,  

(घ) खण्ड (ख) िमोम्जम जग्गा ववकास कायाक्रम सञ्चालनको 
तनतमत्त कुनै जग्गाधनीको एकीकरण गररएको वा प्राप्त 
गररएको जग्गा जग्गा ववकास कायाक्रम अनसुार तनधााररत 
न्त्यूनतम इकाईको घडेरीको के्षत्रफल भन्त्दा कम हनु े
रहेछ भने त्यस्तो जग्गाधनीलाई लागेको खचा तलई 
न्त्यूनतम इकाईको एक घडेरी उपलब्ध गराउने । 
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    (२) प्रातधकरणले प्रदेश राजधानीको पूवााधार ववकास र 
तनमााणको लातग यस ऐन िमोम्जम योजना तजुामा गरी प्रदेश सरकारिाट 
स्वीकृत गराई सो योजना कायाान्त्वयनका लातग जग्गा ववकास कायाक्रम 
सञ्चालन गना सक्नेछ ।  

   (३) यस दफा िमोम्जम जग्गा ववकास सञ्चालन गने सबिन्त्धी 
अन्त्य व्यवस्था र कायाववतध तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

11. जग्गा प्राप्त गनेः (१) प्रदेश सरकारले दफा १० को उपदफा (१) को 
खण्ड (ग) िमोम्जमको जग्गा ववकास कायाक्रम सञ्चालन गना आवश्यक 
पने जग्गा प्रचतलत कानून िमोम्जम प्राप्त गरी प्रातधकरणलाई उपलब्ध 
गराउन सक्नछे । 

   २) यस दफा िमोम्जम जग्गा एकीकरण कायाक्रम सञ्चालनका 
लातग जग्गा प्राप्त गदाा जग्गाको मआुब्जा वापत ववकतसत घडेरी उपलब्ध 
गराउने गरी जग्गा प्राप्त गना सक्नेछ ।  

   (३) यस दफा िमोम्जम जग्गा प्राप्त गदाा योजना वा 
कायाक्रमसँग सबिम्न्त्धत आयोजना सञ्चालन हनु े स्थानको कूल जग्गा 
मध्ये अतधकांश जग्गा र जग्गा धनीले त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गना 
तलम्खत रुपमा अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र उपदफा (२) िमोम्जम 
जग्गा प्राप्त गररने छैन । 

   (४) उपदफा (३) को अवस्थामा उक्त आयोजना संशोधन र 
पररमाजान गरी कायाान्त्वयन गररनेछ । 

12. आतथाक स्रोत जटुाउन सक्न:े प्रातधकरणले आफ्नो काम सचुारु रूपले 
सञ्चालन गनाको लातग आवश्यक पने खचाको लातग प्रदेश सरकारको पूवा 
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स्वीकृतत तलई ऋण तलन, अनदुान प्राप्त गना वा अन्त्य कुनै वकतसमिाट 
आतथाक स्रोत जटुाउन सक्नछे । 
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पररच्छेद-2 
पूवााधार ववकास सतमतत सबिन्त्धी व्यवस्था 

13. पूवााधार ववकास सतमततको गठन: (१) प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरणको 
नीततगत काया संचालन र व्यवस्थापनका लातग एक पूवााधार ववकास 
सतमतत रहने छ । 

   (२) उपदफा (१) िमोम्जमको सतमततमा देहाय िमोम्जमका 
पदातधकारी रहने छन,- 

(क) मखु्यमन्त्त्री  - अध्यक्ष 
(ख) मन्त्त्री, भौततक पूवााधार ववकास मन्त्त्रालय  - उपाध्यक्ष 
(ग) प्रमखु सम्चव, प्रदेश सरकार  - सदस्य 
(घ) सम्चव, आतथाक मातमला तथा  - सदस्य 

योजना मन्त्त्रालय 
(ङ) सम्चव, भौततक पूवााधार ववकास मन्त्त्रालय  - सदस्य 
(च) प्रदेश योजना आयोगका पूवााधार हेने सदस्य - सदस्य 
(छ) कम्बतमा १ जना मवहला सवहत प्रदेश  - सदस्य 

सरकारिाट तनयकु्त २ जना पूवााधारववद्  
(ज) प्रमखु कायाकारी अतधकृत  - सदस्य सम्चव 

   (3) उपदफा (2) को खण्ड (छ) िमोम्जमका सदस्यको 
पदावतध तनयमु्क्त भएको तमततले तीन वषाको हनुेछ र तनजको काया 
सन्त्तोषजनक रहेमा पनुः एक पटक तनयकु्त गना सवकनेछ । 

   (४) उपदफा (2) को खण्ड (छ) िमोम्जमका सदस्यको 
योग्यता देहायिमोम्जम हनुछेः- 

(क) 3५ वषा उमेर परुा गरी 60 िषा ननाघेको, 
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(ख) कम्बतमा १० वषा पूवााधार आयोजनाको तनमााण, क्षेत्रीय 
ववकास, पूवााधार ववकास, लगानी प्रवधान, सावाजतनक 
तनम्ज साझेदारी, ददगो ववकास, ईम्न्त्जतनयररङ्ग, ववकास 
प्रशासन, व्यवस्थापन वा कानूनका के्षत्रमा अनसुन्त्धान वा 
काम गरेको । 

(ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भएका ववषयमा कबतीमा 
स्नातकोत्तर तहको उपातध हातसल गरेको, 

(घ) नैततक पतन देम्खने फौजदारी कसूरमा अदालतिाट 
सजाय नपाएको,  

(ङ) प्रचतलत कानून िमोम्जम दामासाहीको अवस्थामा 
नरहेको। 

   (5) उपदफा (2) को खण्ड (छ) िमोम्जमको सदस्यको पद 
देहायको अवस्थामा ररक्त हनुछेः- 

(क) तनजले आफ्नो पदिाट राजीनामा ददएमा,  
(ख) तनजको पदावतध पूरा भएमा, 
(ग) प्रदेश सरकारले तनजलाई पदिाट हटाएमा,  
(घ) उपदफा (1) िमोम्जम पदमा तनयकु्त हनुे योग्यता 

नरहेमा, 
(ङ) तनजको मतृ्य ुभएमा । 

   (6) उपदफा (2) को खण्ड (छ) िमोम्जम तनयकु्त सदस्यको 
कायासबपादन सन्त्तोषजनक नभएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रदेश सरकारले 
जनुसकैु समयमा सतमततको सदस्यिाट हटाउन सक्नेछ । 
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   (7) उपदफा (2) िमोम्जम कुनै सदस्यको पद ररक्त भएमा सो 
पदमा अको व्यम्क्तको तनयमु्क्त हनु सक्नेछ । 

14. सतमततको काम, कताव्य र अतधकार: (1) सतमततको काम, कताव्य र 
अतधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः- 

(क) योजनाको तजुामा तथा कायाान्त्वयन सबिन्त्धी नीतत तनधाारण 
गने, 

(ख) योजनालाई अम्न्त्तम रूप ददने, 
(ग) योजना अन्त्तगातका कायाक्रमहरूको प्रगतत समीक्षा र 

मूल्याङ्कन गने, 
(घ) प्रातधकरणको वावषाक िजेट र ववतनयम स्वीकृत गने, 
(ङ) प्रातधकरणको कायाकारी अतधकृत र कमाचारीलाई 

आवश्यक तनदेशन ददने। 
   (2) उपदफा (1) मा लेम्खएका काम, कताव्य र अतधकारका 

अततररक्त यो ऐन र यस ऐन अन्त्तगात िनकेो तनयमावली िमोम्जम 
प्रातधकरणलाई प्राप्त भएका सिै अतधकारको प्रयोग सतमततले गनेछ । 

15. सतमततको िैठक सबिन्त्धी कायाववतधः(१) सतमततको िैठक प्रत्येक चार 
मवहनामा कम्बतमा एक पटक िस्नेछ। 

   (2) सतमततको िैठक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा 
िस्नेछ र सतमततको सदस्य सम्चवले अध्यक्षको तनदेशन िमोम्जम िैठक 
िस्ने सूचना र िैठकको कायासूची िैठक िस्न ुभन्त्दा कबतीमा तीन ददन 
अगातड सदस्यहरूलाई ददन ुपनेछ । 
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   (3) सतमततको कूल सदस्य सङ्खख्याको पचास प्रततशत भन्त्दा 
िढी सदस्यहरू उपम्स्थत भएमा सतमततको िैठकको लातग गणपूरक 
सङ्खख्या पगेुको मातननछे । 

   (4) िैठकको अध्यक्षता सतमततको अध्यक्षले गनेछ । 
   (5) सतमततले अवश्यकता अनसुार कुनै आयोजना वा पररयोजना 

सबिन्त्धी तनणाय गनुापदाा सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयका मन्त्त्री र सम्चवलाई 
सतमततको िैठकमा आमन्त्त्रण गना सक्ने छ । 

   (6) सतमततले आवश्यकता अनसुार स्वदेशी वा ववदेशी ववशेषज्ञ 
वा सल्लाहकारलाई सतमततको िैठकमा आमन्त्त्रण गना सक्नेछ । 

   (७) िैठकको अध्यक्षता गने व्यम्क्तले िैठकको तनणाय प्रमाम्णत 
गनेछ ।  

   (८) सतमततको िैठक सबिन्त्धी अन्त्य कायाववतध सतमतत आफैले 
तनधाारण गरे िमोम्जम हनुछे ।  

16. उपसतमतत वा कायादल गठन गना सक्नःे (१) प्रातधकरणले आफ्नो काया 
सचुारु रूपमा सबपादन गनाको लातग आवश्यकता अनसुार उपसतमतत वा 
कायादल गठन गना सक्नछे ।  

   (२) उपदफा (१) िमोम्जम गदठत उपसतमतत वा कायादलको 
कायाक्षेत्रगत शता तथा कायाावतध त्यस्तो सतमतत वा कायादल गठन 
गदााको िखत संचालक सतमतीले तनधाारण गरे िमोम्जम हनुेछ । 
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पररच्छेद-3 
प्रमखु कायाकारी अतधकृत सबिन्त्धी व्यवस्था 

17. प्रमखु कायाकारी अतधकृतको तनयमु्क्तः (१) प्रदेश सरकारले प्रातधकरणको 
प्रमखु कायाकारी अतधकृत तनयकु्त गनेछ । 

   (२) प्रमखु कायाकारी अतधकृत प्रातधकरणमा पूरा समय काम 
गने प्रमखु प्रशासतनक पदातधकारी हनुेछ । 

   (3) प्रमखु कायाकारी अतधकृतको पदावतध तनयमु्क्त भएको 
तमततले चार वषाको हनुेछ। 

   (4) प्रमखु कायाकारी अतधकृतले तनयमु्क्त भएको ततस ददनतभत्र 
प्रदेश सरकारसँग काया सबपादन सबझौता गनुा पनेछ र त्यस्तो सबझौतामा 
तनजको पदावतधमा सबपन्न गनुापने मखु्य कायाहरुको वववरण समेत 
उल्लेख हनुछे । 

   (5) प्रमखु कायाकारी अतधकृतको काम सन्त्तोषजनक नभएमा 
प्रदेश सरकारले तनजलाई पदिाट हटाउन सक्नेछ ।  

   तर, त्यसरी पदिाट हटाउन ु अम्घ तनजलाई सफाई पेश गने 
मनातसव मौका ददन ुपनेछ। 

   (6) प्रातधकरणको काम, कारिाही तथा काया प्रगततका लातग 
प्रमखु कायाकारी अतधकृत प्रदेश सरकारप्रतत जवाफदेही हनुेछ । 

18. प्रमखु कायाकारी अतधकृतको योग्यता तथा पद ररक्त हनु े अवस्थाः (1) 
देहायको योग्यता पगेुको कुनै नेपाली नागररकलाई प्रातधकरणको प्रमखु 
कायाकारी अतधकृत पदमा तनयमु्क्त गना सवकनेछः- 

(क) 3५ वषा उमेर पूरा गरी 65 िषा ननाघेको, 
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(ख) कम्बतमा १० वषा पूवााधार आयोजनाको तनमााण, 
क्षेत्रीय ववकास, पूवााधार ववकास, लगानी प्रवधान, 
सावाजतनक, तनम्ज साझेदारी, ददगो ववकास, 
ईम्न्त्जतनयररङ्ग, ववकास प्रशासन, व्यवस्थापन वा 
कानूनका के्षत्रमा अनसुन्त्धान वा काम गरेको । 

(ग)  खण्ड (ख) मा उल्लेख भएका ववषयमा कबतीमा 
स्नातकोत्तर तहको उपातध हातसल गरेको, 

(घ)  नैततक पतन देम्खने फौजदारी कसूरमा अदालतिाट 
सजाय नपाएको,  

(ङ)  प्रचतलत कानून िमोम्जम दामासाहीको अवस्थामा 
नरहेको ।  

    (2) देहायको अवस्थामा कायाकारी अतधकृतको पद 
स्वतः ररक्त हनुछेः- 

(क) तनजले आफ्नो पदिाट राजीनामा ददएमा,  
(ख) तनजको पदावतध पूरा भएमा, 
(ग)  प्रदेश सरकारले तनजलाई पदिाट हटाएमा,  
(घ)  उपदफा (1) िमोम्जम पदमा तनयकु्त हनुे योग्यता 

नरहेमा, 
(ङ)  तनजको मतृ्य ुभएमा ।  

   (3) उपदफा (2) िमोम्जम कायाकारी अतधकृतको पद ररक्त 
भएमा सो पदमा अको व्यम्क्तको तनयमु्क्त हनु सक्नेछ ।  
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19. कायाकारी अतधकृतको काम, कताव्य र अतधकारः (१) कायाकारी 
अतधकृतको काम, कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुेछः- 

(क) प्रदेशतभत्रका पूवााधार आयोजना पवहचान र सूम्चकृत गरी 
छनौटका लातग सतमतत समक्ष पेश गने, 

(ख) छनौट भएका के्षत्रगत पूवााधार आयोजनाहरुको 
गरुुयोजना तयार गने, गराउने, 

(ग) सतमततले छनौट गरेका आयोजनाको सबभाव्यता अध्ययन 
गने वा गराउने,  

(घ) सतमततले छनौट गरेका आयोजना ववकासका लातग 
ववस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन तयार गने वा गराउने, 

(ङ) योजना कायाान्त्वयन वा पररयोजना तनमााण वा संचालनका 
लातग प्रचतलत कानून िमोम्जम आवश्यक जग्गा खररद 
वा जग्गा प्रातप्त गना प्रदेश सरकारसँगको समन्त्वयमा 
आवश्यक काया गने, 

(च) पररयोजना तनमााण वा ववकास गदाा प्रचतलत कानून 
िमोम्जम गनुापने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ख कन वा 
प्रारम्बभक वातावरणीय परीक्षण गराउने, 

(छ) प्रातधकरणलाई आवश्यक पने स्वदेशी वा ववदेशी 
अनसुन्त्धानकताा, ववज्ञ वा प्राववतधकहरुको सूची तयार 
गने, 

(ज) प्रचतलत कानून िमोम्जम प्रातधकरणले गने तनमााण काया 
गने, गराउने, सामग्री खररद गने, परामशादाताको सेवा 
तलने तथा कायाालय प्रमखुको हैतसयतले सावाजतनक 
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खररद सबिन्त्धी प्रचतलत कानून िमोम्जमको अतधकार 
प्रयोग गने, 

(झ) प्रातधकरणको कामसँग सबिम्न्त्धत अन्त्य ववषयमा प्रदेश 
सरकार, स्थानीय तह, जनप्रतततनतध, नागररक समाज 
तथा अन्त्य सरोकारवालाहरुसगँ परामशा र समन्त्वय गने,  

(ञ) आवश्यकता अनसुार पूवााधार ववकासका सबिन्त्धमा 
सेतमनार, गोष्ठी, कायाशाला, प्रदशानी, सबमेलन आदद 
सञ्चालन गने,  

   (2) उपदफा (1) मा उल्लेख भएको अततररक्त कायाकारी 
अतधकृतको काम, कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुेछः- 

(क) प्रातधकरणको प्रमखु कायाकारी पदातधकारीको हैतसयतले 
प्रातधकरणको समग्र व्यवस्थापन, सञ्चालन गने वा 
गराउने,  

(ख) प्रातधकरणको संगठन स्थापना गना कायायोजना िनाई 
स्वीकृततका लातग सतमततमा पेश गने, 

(ग) प्रातधकरणको मानवस्रोत व्यवस्थापन, आतथाक प्रशासन 
तथा अन्त्य काम, कारवाहीको संचालन सपुरीवेक्षण गने 
र आवश्यकता अनसुार तनदेशन ददने,  

(घ) यस ऐन र प्रचतलत कानून िमोम्जम प्रातधकरणको 
तफा िाट स्वदेशी तथा ववदेशी लगानीकताा संघ, संस्थासँग 
सबपका  राख्न े र सबझौता वा समझदारीको ढाँचा तयार 
गने,  
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(ङ) प्रातधकरणको िैठकको तनणाय कायाान्त्वयन गने वा 
गराउने,  

(च) सतमततले अतधकार प्रत्यायोजन गरी तोकेका अन्त्य काम 
गने वा गराउन े।  

20. कायाकारी अतधकृतको पाररश्रतमक तथा अन्त्य सेवा सवुवधाः (1) कायाकारी 
अतधकृतको पाररश्रतमक, सवुवधा तथा सेवाको अन्त्य शताहरु तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ । 

   (2) उपदफा (1) िमोम्जम पाररश्रतमक, सवुवधा तथा सेवाको 
अन्त्य शताहरु नतोवकएसबम कायाकारी अतधकृतले प्रदेश सरकारले 
तनधाारण गरे िमोम्जमको पाररश्रतमक तथा सवुवधा पाउनछे ।   

 
पररच्छेद-4 
ववववध 

21. मानवस्रोत व्यवस्थापनः (१) प्रातधकरणको काया सबपादनको लातग 
प्रातधकरणमा आवश्यक संङ्खख्यामा कमाचारीहरु रहनेछन।्  

   (२) उपदफा (१) िमोम्जम प्रातधकरणमा रहने कमाचारीको पद 
र संख्या प्रदेश सरकारले तनधाारण गरे िमोम्जम हनुेछ। 

   (३) प्रातधकरणले उपदफा (१) िमोम्जमका कमाचारीहरू मध्ये 
आवश्यकता अनसुार प्राववतधक कमाचारीहरु करारमा तनयकु्त गना 
सक्नेछ।  

   (४) प्रातधकरणका कमाचारीहरूको पाररश्रतमक सेवाको शता तथा 
सवुवधा तोवकए िमोम्जम हनुछे। 
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   (५) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन यस 
ऐन िमोम्जम प्रातधकरणका कमाचारीको पदपूतता नभएसबम प्रातधकरणलाई 
आवश्यक कमाचारी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

22. प्रातधकरणको कोषः (१) प्रातधकरणको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ र उक्त 
कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछनः्- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहिाट प्राप्त 
हनुे रकम,  

(ख) ववदेशी व्यम्क्त, सरकार वा अन्त्तराावष्ट्रय संघ संस्थािाट 
सहयोग स्वरुप प्राप्त हनुे रकम,  

(ग) कुनै व्यम्क्त वा संस्थािाट दान, दातव्य, चन्त्दा स्वरुप 
प्राप्त हनुे रकम । 

(घ) प्रातधकरणले आजान वा प्राप्त गने अन्त्य रकम । 
   (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) िमोम्जमको रकम प्राप्त गनुा 

अम्घ प्रातधकरणले प्रदेश सरकारको स्वीकृतत तलन ुपनेछ ।  
   (३) प्रातधकरणको कोषमा प्राप्त हनुे रकम प्रचतलत कानून 

िमोम्जम इजाजत प्राप्त कुनै िैंकमा प्रातधकरणको नाममा खाता खोली 
जबमा गररनेछ ।  

   (४) प्रातधकरणको नामिाट गररने सिै खचा उपदफा (१) 
िमोम्जमको कोषिाट व्यहोररनेछ। 

   (५) प्रातधकरणलाई जनु कायाक्रम वा प्रयोजनका लातग रकम 
प्राप्त भएको हो सो रकम सोही कायाक्रम वा प्रयोजनका लातग खचा 
गनुापनेछ ।  
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   (६) प्रातधकरणको कोषको खाता प्रमखु कायाकारी अतधकृत वा 
तनजले तोकेको प्रातधकरणको कमाचारी र आतथाक प्रशासन शाखाको 
प्रमखुको हस्ताक्षरिाट सञ्चालन हनुेछ । 

   (७) प्रातधकरणको कोषको सञ्चालन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ।  

23. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) प्रातधकरणको आय व्ययको लेखा महालेखा 
पररक्षकले तोकेको ढाँचा िमोम्जम राख्न ुपनेछ ।  

   (२) प्रातधकरणले प्रदेश सरकारले तनधाारण गरे िमोम्जम 
आन्त्तररक तनयन्त्त्रण प्रणाली कायम गनुा पनेछ। 

   (3) प्रातधकरणको आन्त्तररक लेखा पररक्षण प्रदेश लेखा 
तनयन्त्त्रकको कायाालयिाट हनुेछ । 

   (4) प्रातधकरणको अम्न्त्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकिाट 
हनुेछ ।  

   (5) प्रदेश सरकारले प्रातधकरणको आय व्ययको लेखा 
तत्सबिन्त्धी कागजात र नगदी, म्जन्त्सीको वववरण जनुसकैु िखत जाँच्न 
वा जाँच्न लगाउन सक्नछे ।   

24. प्रदेश सरकारको अतधकारः (१) प्रातधकरणले यस ऐन ववपरीत कुनै काम 
गरेमा वा गना लागेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो काम रोक्ने आदेश ददन 
सक्नेछ। 

   (२) प्रदेश सरकारले सावाजतनक वहतलाई ध्यानमा राखी 
आवश्यक देखेमा यस ऐन िमोम्जम प्रातधकरणले ददएको कुनै आदेश पूणा 
वा आमँ्शक रुपमा िदर गना सक्नेछ। 
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   (३) प्रातधकरणले गनुा पने काम पूरा गररसकेको छ वा 
प्रातधकरणले आफूले गनुा पने काम, कताव्य वा तनदेशनको पालना गरेको 
छैन वा प्रातधकरण कायम राख्न आवश्यक छैन भने्न ठहराएमा प्रदेश 
सरकारले प्रातधकरणलाई जनुसकैु िखत ववघटन गना सक्नेछ। 

   (४) उपदफा (३) िमोम्जम प्रातधकरण ववघटन भएमा सो 
प्रातधकरणको हक तथा दावयत्व प्रदेश सरकारमा सनेछ। 

25. प्रातधकरणको कायाालयः (१) प्रातधकरणको कायाालय प्रदेशको राजधानी 
रहेको म्जल्लामा रहनेछ।  

   (२) प्रातधकरणले आवश्यकता अनसुार पररयोजना कायाालय 
स्थापना गना सक्नछे ।   

26. अतधकार प्रत्यायोजनः (१) सतमततले आफूलाई प्राप्त अतधकार मध्ये 
आवश्यकता अनसुार केही अतधकार प्रमखु कायाकारी अतधकृतलाई 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।  

   (२) प्रमखु कायाकारी अतधकृतले आफूलाई प्राप्त कुनै अतधकार 
प्रातधकरणका कुनै अतधकृत कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।  

27. वावषाक प्रततवेदन पेश गनेः (१) प्रातधकरणले तोवकए िमोम्जमको वववरण 
खलुाई प्रत्येक वषा आफूले सबपादन गरेको कामको वावषाक प्रततवेदन 
आतथाक वषा समाप्त भएको तमततले ६० ददन तभत्र प्रदेश सरकार समक्ष 
पेश गनुा पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) िमोम्जमको प्रततवेदनमा अन्त्य कुराको 
अततररक्त प्रातधकरणको वावषाक नीतत, योजना र प्रातधकरणिाट एक 
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आतथाक वषामा भएका प्रमखु काया र कायाक्रमको कायाान्त्वयनको म्स्थतत र 
त्यसको उपलम्ब्ध तथा लागत र प्रातधकरणिाट भएको वावषाक खचाको 
वववरण उल्लेख गनुा पनेछ । 

   (३) उपदफा (२) िमोम्जमको प्रततवेदन प्रदेश सरकार आफैं ले 
वा प्रदेश सरकारको तनदेशनमा प्रातधकरणले सावाजतनक गनुा पनेछ ।  

28. प्रदेश सरकारसगँ सबपका ः प्रातधकरणले प्रदेश सरकारसँग सबपका  राख्दा 
मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय माफा त राख्न ुपनेछ ।  

29. सपथ ग्रहणः प्रमखु कायाकारी अतधकृतले आफ्नो कायाभार सबहाल्न ुअम्घ 
अध्यक्ष समक्ष अनसूुचीमा तोवकए िमोम्जमको सपथ तलनपुनेछ । 

30. तनयम वनाउन ेअतधकारः यस ऐनको कायाान्त्वयनको लातग प्रदेश सरकारले 
आवश्यक तनयम िनाउन सक्नेछ । 

31. ववतनयम िनाउन े अतधकार: (१) यस ऐन र यस ऐन अन्त्तगात िनेको 
तनयमावलीको अधीनमा रवह प्रातधकरणले आवश्यक ववतनयम िनाउन 
सक्नेछ ।  

   (२) उपदफा (१) िमोम्जम िनाएको ववतनयम प्रदेश सरकारले 
स्वीकृत गरेपतछ मात्र लाग ुहनुेछ। 

32. प्रचतलत कानून िमोम्जम हनुःे यस ऐनमा लेम्खएको ववषयमा यस ऐन 
िमोम्जम र अन्त्य कुरामा  प्रचतलत कानून िमोम्जम हनुेछ । 
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अनसूुची 
(दफा 29 सगँ सबिम्न्त्धत) 

म------------ ईश्वरको नाममा/ सत्यतनष्ठापूवाक प्रततज्ञा गदाछु की प्रदेश पूवााधार 
ववकास प्रातधकरणको प्रमखु कायाकारी अतधकृतपदको कामकाज प्रचतलत कानूनको 
अतधनमा रही कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रतत पूवााग्रहको भावना 
नराखी ईमान्त्दाररताका साथ गनेछु । आफ्नो पददय हैतसयतिाट प्राप्त कताव्यको 
पालना गने तसलतसलामा आफूलाई जानकारी हनु आएको कुरा म पदमा वहाल 
रहाँदा वा नरहँदा समेत प्रचतलत कानूनको पालना गदाा िाहेक अरु अवस्थामा 
कुनै वकतसमिाट पतन  प्रकट गने छैन । 

तमततः-                
नामः- 
दस्तखतः- 

प्रमाणीकरण तमततः 207८/०१/०५ 

आज्ञाले, 
राजेन्त्र थापा 

प्रदेश सरकारको सम्चव 

२७ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय  


