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काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ 

 

लालमोहर र प्रकाशन धमधि  
          २०४५।८।१ 

संशोिन गने ऐन 

१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८      २०४८।२।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन धमधि  
२.  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु  

संशोिन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७  
३.   केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७२    २०७२।११।१३ 

४.   केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७५    २०७५।११।१९ 

 

२०४५ सालको ऐन नं. २३ 

........... 
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना र व्यिस्था गनन बनेको ऐन 

 

प्रस्िािनााः काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या िथा शहरीकरणको पररप्रेक्ष्यमा भइरहेका 
नगरहरूको पनुाः धनमानण, विस्िार र विकासको साथै योजनाबद्ध रूपमा भौधिक विकास गरी 
जनसािारणलाई आिश्यक सेिा र सवुििाहरू प¥ुयाउन िथा सिनसािारण जनिाको स्िास््य 
सवुििा एिं आधथनक वहि कायम राख्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना र 
व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजाधिराज िीरेन्र िीर विक्रम शाहदेिबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र 
सम्मधिले यो ऐन बनाई बक्सेकोछ । 

 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः 
१.१ यस ऐनको नाम “काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५” रहेको   

छ । 

                                                 

      यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेक्षि लागू भएको । . 

      गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिवकएको । 
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१.२ यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोवकददएको 
धमधिदेक्षि प्रारम्भ हनेुछ । 

 

२. पररभाषााः  
२.१ विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 
२.१.१ “प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ बमोक्षजम स्थापना भएको काठमाडौं उपत्यका 

विकास प्राधिकरण सम्िन ुपछन । 

२.१.२ “भौधिक विकास योजना” भन्नाले दफा ५ बमोक्षजम िजुनमा भई नेपाल 
सरकारबाट स्िीकृि भौधिक विकास योजना सम्िन ुपछन । 

२.१.३ “योजना िेर” भन्नाले अनसूुचीमा उल्लेि भए बमोक्षजमको काठमाडौं 
उपत्यका विकास योजना िेर सम्िन ुपछन । 

२.१.४ “सधमधि” भन्नाले दफा १३ बमोक्षजम गदठि काठमाडौं उपत्यका भौधिक 
विकास सधमधि सम्िन ुपछन । 

२.१.५ “सञ्चालक सधमधि” भन्नाले दफा १४ बमोक्षजम गदठि सञ्चालक सधमधि 
सम्िन ुपछन । 

२.१.६ “विकास आयकु्त” भन्नाले दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोक्षजम धनयकु्त 
विकास आयकु्त सम्िन ुपछन । 

२.१.७ “पनुरािेदन सधमधि” भन्नाले दफा २३ बमोक्षजमको पनुरािेदन सधमधि सम्िन ु  
पछन । 

२.१.८ “जग्गा” भन्नाले जनुसकैु जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको घर, बनोट, 

िाल, पोिरी, रुि आदद समेिलाई जनाउँछ । 

२.१.९ “भिन” भन्नाले आिासीय, कायानलय, औद्योधगक, व्यापाररक िा अन्य कुनै 
प्रयोगको लाधग बनेको भिन िा घर सम्िन ुपछन र सो शब्दले गोदाम घर, 
टहरा, गोठ, ग्यारेज, चपी, पिानल िा त्यसको कुनै भागलाई समेि जनाउँछ । 

                                                 
         संिि ्२०६८।१२।१३ मा नेपालराजपरमा प्रकाक्षशि सूचनाद्वारा यो ऐन सम्िि ्२०६९।१।१ देक्षि प्रारम्भ 

हनुे गरी िोवकएको । 
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२.१.१० “सेिा सवुििा” भन्नाले सडक, बाटो, िलु्ला ठाउँ, पाकन , मनोरञ्जनस्थल, िेल 
मैदान, पानी, धबजलुी, टेधलफोन, ढल धनकास, विद्यालय, अस्पिाल आदद सम्िन ु
पछन । 

२.१.११ “िोवकएको” िा “िोवकएबमोक्षजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको धनयम िा 
विधनयममा िोवकएको िा िोवकएबमोक्षजम सम्िन ुपछन । 

 

३. प्राधिकरणको स्थापनााः  
काठमाडौं उपत्यकालाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी जनसािारणलाई आिश्यक सेिा 
सवुििाहरू प¥ुयाउन भौधिक विकास योजनाको िजुनमा र कायानन्ियन गननको लाधग 
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना गररएको छ । 

 

४. प्राधिकरण संगदठि संस्था हनुेाः 
४.१ दफा ३ बमोक्षजम गदठि प्राधिकरण अविक्षछछन्न उत्तराधिकारिाला एक स्िशाधसि 

र संगदठि संस्था हनेुछ । 

४.२ प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनेुछ । 

४.३ प्राधिकरणले व्यक्षक्त सरह चल अचल सम्पक्षत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेचधबिन 
गनन िा अन्य वकधसमले बन्दोिस्ि गनन सक्नेछ । 

४.४ प्राधिकरणले व्यक्षक्त सरह आफ्नो नामबाट नाधलस उजरु गनन र सो उपर पधन 
सोही नामबाट नाधलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

 

५. भौधिक विकास योजनाको िजुनमा र स्िीकृधिाः 
५.१ काठमाडौं उपत्यकाको भौधिक विकासको लाधग देहायको कुनै िा सबै उद्देश्य पूरा 

गनन प्राधिकरणले भौधिक विकास योजना िजुनमा गनन सक्नेछाः– 

५.१.१ काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाल ............ को एक प्रमिु 
प्रशासधनक, पयनटन, सांस्कृधिक एिं आधथनक केन्रको रूपमा विकास 
गने, 

                                                 

      गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिवकएको । 
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५.१.२ भइरहेको नगरको पनुाः धनमानण, विस्िार र विकास गने िथा नयाँ 
नगरको धनमानण गने, 

५.१.३ भौधिक विकासको लाधग भ–ूउपयोग (ल्याण्ड यूज) िेर धनिानरण गने, 

५.१.४ जनसािारणलाई आिश्यक सेिा सवुििा उपलब्ि गराउने, 

५.१.५ उपयुनक्त कायनहरूसँग सम्बद्ध अन्य कायनहरू गने । 

५.२ उपदफा ५.१ बमोक्षजम प्राधिकरणले बनाएको भौधिक विकास योजना नेपाल 
सरकारबाट स्िीकृि हनु ुपनेछ । 

५.३ उपदफा ५.२ बमोक्षजम नेपाल सरकारबाट स्िीकृि भौधिक विकास योजना 
प्राधिकरणले कायानन्ियन गनेछ । 

 

६. प्राधिकरणको काम, किनव्य र अधिकाराः 
६.१ यस ऐनमा अन्यर लेक्षिएको काम, किनव्य र अधिकारको अधिररक्त प्राधिकरणको 

काम, किनव्य र अधिकार देहायबमोक्षजम हनेुछाः– 

६.१.१ योजना िेरलाई विधभन्न भ–ूउपयोग िेरहरूमा विभाजन गने, 

६.१.२ भ–ूउपयोग िेरमा भौधिक विकासका लाधग आिश्यक शिनहरू 
धनिानरण गने र त्यस्िो िेरमा गररने धनमानणका विधिहरू िोक्ने, 

६.१.३ प्राचीन स्मारक सम्बन्िी प्रचधलि नेपाल काननुको अिीनमा रही 
योजना िेरमा कुनै िाधमनक, सांस्कृधिक र ऐधिहाधसक सम्पदाको 
समकु्षचि विकास िथा सम्भारको लाधग आिश्यक पररयोजना बनाई 
कायानन्ियन गने, 

६.१.४ योजना िेरको प्राकृधिक एिं िािािरणीय संरिणको लाधग िनजंगल, 

िोलानाला, घाट िथा जल िेरमा हनेु धनमानण एिं अन्य 
वक्रयाकलापहरूको सम्बन्िमा शिन िोकी सो बमोक्षजम कायन गने 
गराउने, 

६.१.५ प्रधिकूल प्रभाि पने गरी प्राकृधिक सम्पदाको उपयोग गनन धनषेि गने, 

६.१.६ भौधिक विकास योजनाले धनददनष्ट गरे बमोक्षजम भ–ूउपयोग िेरमा 
जग्गा विकास कायनक्रम िथा भिन धनमानण पररयोजना बनाई 
कायानन्ियन गने, 
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६.१.७ भौधिक विकास योजना अनरुूप नेपाल सरकारले समय समयमा ददएको 
धनदेशन बमोक्षजमका अन्य कायनहरू गने । 

६.२ यस ऐन बमोक्षजम काम कारिाही गदान नेपाल सरकारका धनकाय िथा अन्य 
सम्बक्षन्िि धनकायसँग समन्िय कायम गरी काम गनुन प्राधिकरणको किनव्य   
हनेुछ । 

 

७. रोक लगाउन सक्नेाः  
७.१ भौधिक विकास योजना कायानन्ियन गनन प्राधिकरणले समय समयमा स्पष्ट रूपले 

सािनजधनक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी बढीमा िीन िषनको अिधि ननाघ्ने गरी 
सोही सूचनामा िोवकएको अिधिभरको लाधग योजना िेरधभर पने सोही सूचनामा 
िोवकएको िेरमा जनुसकैु प्रकारको अचल सम्पक्षत्त प्राधिकरणको पूिन स्िीकृधि 
विना कुनै प्रकारले भौधिक पररििनन गनन िा टुक््र््याउन नपाउने गरी रोक 
लगाउन सक्नेछ । 

७.२ उपदफा ७.१ बमोक्षजम रोक लगाएको कुराको सूचना प्राधिकरणले रक्षजिेशन गने 
सम्बक्षन्िि कायानलयमा पठाउन ुपनेछ । 

७.३ रक्षजिेशन गने सम्बक्षन्िि कायानलयले उपदफा ७.२ बमोक्षजमको सूचना पाएमा 
त्यस्िो अचल सम्पक्षत्त टुक््र््याउने गरी रक्षजिेशन गनन हुँदैन । 

 

८. धनयधमि, धनयन्रण िा धनषिे गनन सक्नेाः 
८.१ भौधिक विकास योजना कायानन्ियन गने प्रयोजनको लाधग प्राधिकरणले समय 

समयमा स्पष्टरूपले सािनजधनक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी योजना िेरधभर पने 
सोही सूचनामा िोवकएको िेरमा देहायका काम कुराहरू आिश्यकिा अनसुार 
धनयधमि, धनयन्रण िा धनषेि गनन सक्नेछ र त्यसरी धनयधमि, धनयन्रण िा धनषेि 
गररएका काम कुराहरू प्राधिकरणको पूिन स्िीकृधि विना कसैले गनन गराउन 
हुँदैनाः– 

८.१.१ प्राकृधिक सम्पदा, परुािाक्षत्िक, िाधमनक, ऐधिहाधसक स्थलहरू, ऐलानी 
जग्गाहरू एिं अचल सम्पक्षत्तको उपभोग र प्रयोग गने, 
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८.१.२ आिादी िथा पधिन जग्गाहरू भ–ूउपयोग योजना अनरुूप उपभोग िा 
प्रयोग गने, 

८.१.३ कुनै प्रकारको भिन धनमानण गने िा धनमानण भैसकेका भिनहरूको 
विस्िार गने, 

८.१.४ कुनै प्रकारको िस्िी िा बसोिास बसाउने िा मनोरञ्जन स्थल, बजार, 
हाट, उद्योग आदद बसाल्ने िा बनाउने, 

८.१.५ प्राकृधिक सौन्दयन, पयनटन स्थल िा जनसािारणको स्िास््यमा प्रधिकूल 
असर पने िा कुनै प्रकारले िािािरण दवुषि हनेु काम गने, 

८.१.६ बाटोघाटो, पलु, यािायािको सािन, पानी, बत्ती, टेधलफोन लाइन आदद 
प्रयोग गने । 

८.२ दफा ७ िा उपदफा ८.१ बमोक्षजम प्राधिकरणले कसैको अचल सम्पक्षत्तको भोग 
चलनमा कुनै वकधसमको बन्देज लगाउँदा  सािनजधनक वहिलाई ध्यानमा रािी 
सिनसािारण जनिालाई उपयोगी हनेु भएमा मार बन्देज लगाउन सक्नेछ र 
त्यस्िो बन्देज सम्बन्िी धनणनय गदान िा ित्सम्बन्िी सूचना िा आदेश जारी गदान 
त्यस्िो सािनजधनक वहि हनेु कुरा समेि स्पष्ट िलुाउन ुपनेछ । 

८.३ उपदफा ८.१ को प्रयोजनको लाधग प्राधिकरणले स्िीकृधि ददंदा आंक्षशक िा पूणन 
रूपले स्िीकृधि ददन िा नददन सक्नेछ िा स्िीकृधि ददंदा आिश्यक शिन समेि 
िोवकददन   सक्नेछ । 

८.४ योजना िेरधभरको कुनै अचल सम्पक्षत्तको ि्याङ्क धलन िा सभे गननको लाधग 
कसैको जग्गामा प्रिेश गनन िा सम्बक्षन्िि व्यक्षक्तलाई बझु्न प्राधिकरणलाई पूणन 
अधिकार हनेुछ । 

 

९. रोक्न ेिा भत्काउनेाः 
९.१ दफा ८ अन्िगनि प्राधिकरणले धनयधमि, धनयन्रण िा धनषेि गरेका काम कुराहरू 

कसैले प्राधिकरणको पूिन स्िीकृधि विना गरेमा िा प्राधिकरणले स्िीकृधि ददंदा कुनै 
शिन िोवकददएको भए त्यस्िो शिन विपरीि हनेु गरी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्िो 
काम ित्काल रोक्ने आदेश ददन सक्नेछ र त्यस्िो कामको धसलधसलामा कुनै 
धनमानण गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले पैंिीस ददनको म्याद ददई सम्बक्षन्िि 
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व्यक्षक्तलाई त्यसरी स्िीकृधि धबना िा शिन विपरीि धनमानण गरेको जधि भाग 
भत्काउन िा हटाउन आदेश ददन सक्नेछ । 

९.२ उपदफा ९.१ बमोक्षजम प्राधिकरणले कुनै धनमानणको भाग भत्काउन िा हटाउन 
ददएको आदेश उपर क्षचत्त नबझु्ने व्यक्षक्तले सो आदेश पाएको धमधिले पैंिीस 
ददनधभर पनुरािेदन सधमधि समि उजरुी ददन सक्नेछ । सो उजरुीको सम्बन्िमा 
पनुरािेदन सधमधिले उजरुी परेको धमधिले िीस ददनधभर धनणनय गनुन पनेछ र 
त्यस्िो धनणनय अक्षन्िम हनेुछ । 

९.३ उपदफा ९.२ बमोक्षजम उजरुी परेकोमा पनुरािेदन सधमधिबाट त्यस्िो धनमानणको 
भाग भत्काउने िा हटाउने गरी धनणनय भएमा सो धनणनय भएको धमधिले पैंिीस 
ददनधभर र उजरुी नपरेकोमा उपदफा ९.१ बमोक्षजम प्राधिकरणले आदेश ददएको 
धमधिले पैंिीस ददन धभर सम्बक्षन्िि व्यक्षक्तले त्यस्िो धनमानणको भाग भत्काउन िा 
हटाउन ुपनेछ । 

९.४ उपदफा ९.३ को म्यादधभर सम्बक्षन्िि व्यक्षक्तले त्यस्िो धनमानणको भाग 
नभत्काएमा िा नहटाएमा प्राधिकरण आफैले भत्काउन िा हटाउन सक्नेछ र 
त्यसरी भत्काउँदा िा हटाउँदा लागेको िचन सम्बक्षन्िि व्यक्षक्तबाट असूल उपर 
गररनेछ । 

  

१०. जग्गा विकास कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेाः 
१०.१ काठमाडौं उपत्यकालाई सधुनयोक्षजि रूपमा विकास गने क्रममा विधभन्न आय 

िगनका व्यक्षक्तहरूको धनधमत्त आिारभिू आिासको आिश्यकिा पूरा गननको लाधग 
आिास घडेरीको व्यिस्था गनन र अन्य शहरी वक्रयाकलापको लाधग प्राधिकरणले 
नेपाल सरकारको नीधि धनदेशनको अिीनमा रही देहाय बमोक्षजम जग्गा विकास 
कायनक्रमहरू सञ्चालन गनन सक्नेछाः– 

१०.१.१ योजना िेरको कुनै भागमा स्थानीय जग्गािनी र मोहीहरू समेिको 
सहभाधगिा जटुाई सेिा सवुििा सम्बन्िी पररयोजना िजुनमा गने र सो 
पररयोजना बमोक्षजमको काम गनन नेपाल सरकारको सम्बक्षन्िि धनकाय, 

कुनै संगदठि संस्था िा नगरपाधलका िा स्थानीय जनिाले लगानी गने 
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गरी धनदेक्षशि जग्गा विकास (गाईडेड लायण्ड डेभलपमेण्ट) कायनक्रम 
सञ्चालन गने, 

१०.१.२ योजना िेरधभरको कुनै भागमा रहेका जग्गाका विधभन्न वकत्ताहरूलाई 
एकीकरण गरी सो जग्गामा भौधिक विकास योजना अनरुूप सेिा 
सवुििाको व्यिस्था गने र त्यस्िो सेिा सवुििाको व्यिस्था गदान 
लागेको िचन विकधसि घडेरीहरू बेची असूल गने र बाँकी विकधसि 
घडेरीहरू साधबककै जग्गा िनी िा मोहीहरूलाई समानपुाधिक 
आिारमा वफिान ददने व्यिस्था गरी जग्गा एकीकरण (लायण्ड पधुलंग) 
कायनक्रम सञ्चालन गने, 

१०.१.३ योजना िेरको कुनै भागको जग्गा दफा ११ बमोक्षजम नेपाल 
सरकारबाट प्राप्त गराई प्राधिकरण आफैले त्यस्िो जग्गामा सेिा 
सवुििाको व्यिस्था गरी घडेरीहरू ियार गने र धबक्री वििरण गने गरी 
घडेरी िथा सेिा सवुििा (साईट्स एण्ड सधभनसेज) कायनक्रम सञ्चालन 
गने, 

१०.१.४ माधथ उपदफाहरू बमोक्षजम जग्गा विकास कायनक्रम सञ्चालनको धनधमत्त 
कुनै जग्गािनीको एकीकरण गररएको िा प्राप्त गररएको जग्गा जग्गा 
विकास कायनक्रम अनसुार धनिानररि न्यूनिम इकाईको घडेरीको 
िेरफल भन्दा कम हनेु रहेछ भने त्यस्िो जग्गािनीलाई लागेको िचन 
ददई न्यूनिम इकाईको एक घडेरी उपलब्ि गराइनेछ । 

 

११. जग्गा प्राप्त गनेाः  
नेपाल सरकारले भौधिक विकास योजना कायानन्ियन गनन आिश्यक पने जग्गा प्रचधलि 
नेपाल काननु बमोक्षजम प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ि गराई ददन सक्नेछ । 

 

१२. आधथनक स्रोि जटुाउने अधिकाराः  
प्राधिकरणले आफ्नो काम सचुारुरूपले सञ्चालन गननको लाधग आिश्यक पने िचनको 
लाधग नेपाल सरकारको पूिन स्िीकृधि धलई ऋण धलन, अनदुान प्राप्त गनन िा अन्य कुनै 
वकधसमबाट आधथनक स्रोि जटुाउन सक्नेछ । 
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१३. काठमाडौं उपत्यका भौधिक विकास सधमधिको गठन िथा काम, किनव्य र अधिकाराः 
१३.१ काठमाडौं उपत्यकाको विकासको लाधग देहायका सदस्यहरु भएको एक 

काठमाडौं उपत्यका भौधिक विकास सधमधि गठन हनेुछाः– 

१३.१.१ सहरी विकास मन्री     –अध्यि 

१३.१.२ सम्बक्षन्िि प्रदेशको शहरी विकास हेने मन्री  –सदस्य 

१३.१.३ सक्षचि, अथन मन्रालय     –सदस्य 

१३.१.४ सक्षचि, िानेपानी मन्रालय    –सदस्य 

१३.१.५ सक्षचि, भधूम व्यिस्था, सहकारी िथा गरीबी  
धनिारण मन्रालय     –सदस्य 

१३.१.६ सक्षचि, भौधिक पूिानिार िथा यािायाि मन्रालय   –सदस्य  
१३.१.७ सक्षचि, राविय योजना आयोग    –सदस्य 

१३.१.८ सक्षचि, िन िथा िािािरण मन्रालय   –सदस्य 

१३.१.९ सक्षचि, सहरी विकास मन्रालय   –सदस्य 

१३.१.१० सक्षचि, सञ्चार िथा सूचना प्रविधि मन्रालय  –सदस्य 

१३.१.११ सक्षचि, सस्कृधि, पयनटन िथा नागररक  
उड्डयन मन्रालय     –सदस्य 

१३.१.१२ सक्षचि, संघीय माधमला िथा सामान्य  
प्रशासन मन्रालय     –सदस्य 

१३.१.१३ प्रमिु, काठमाडौं महानगरपाधलका   –सदस्य 

१३.१.१४ प्रमिु, लधलिपरु महानगरपाधलका   –सदस्य 

१३.१.१५ प्रमिु, भक्तपरु नगरपाधलका    –सदस्य 

१३.१.१६ काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नगरपाधलकाहरू 

 मध्येबाट मन्रालयले िोकेका िीनिटा  
नगरपाधलकाका प्रमिुहरु    –सदस्य 

१३.१.१७ विकास आयकु्त    –सदस्य सक्षचि 

                                                 
     केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोधिि । 
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१३.२ नेपाल सरकारले आिश्यक देिेमा नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्षशि गरी 
उपदफा १३.१ बमोक्षजमका सदस्यहरूमा आिश्यक थपघट िा हेरफेर गनन 
सक्नेछ । 

१३.३   सधमधिको बैठक सम्बन्िी कायनविधि िोवकए बमोक्षजम हनेुछ । 

१३.४   सधमधिको काम, किनव्य र अधिकार देहाय बमोक्षजम हनेुछाः– 

१३.४.१ भौधिक विकास योजनाको िजुनमा िथा कायानन्ियन सम्बन्िी नीधि 
धनिानरण गने, 

१३.४.२ भौधिक विकास योजनालाई अक्षन्िम रूप ददने, 

१३.४.३ भौधिक विकास योजना अन्िगनिका कायनक्रमहरूको प्रगधि समीिा 
र मूल्याङ्कन गने, 

१३.४.४ प्राधिकरणको िावषनक बजेट र विधनयमािलीहरू स्िीकृि गने, 

१३.४.५ सञ्चालक सधमधिलाई अन्य आिश्यक धनदेशन ददने । 

 

१४. सञ्चालक सधमधिको गठनाः 
१४.१ प्राधिकरणको काम कारिाहीको सञ्चालन, रेिदेि र व्यिस्थापनको लाधग एक 

सञ्चालक सधमधि गठन हनेुछ । 

१४.२ सधमधिको सामान्य धनदेशनमा रही सञ्चालक सधमधिले यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि 
बनेको धनयम र विधनयम बमोक्षजम प्राधिकरणलाई भएका सबै अधिकारको प्रयोग 
र किनव्यको पालन गनेछ । 

१४.३ उपदफा १४.१ बमोक्षजम गदठि सञ्चालक सधमधिमा देहायका सदस्यहरू   
रहनेछना्ः– 

१४.३.१ विकास–आयकु्त     –अध्यि 

१४.३.२ प्रमिु, काठमाडौं महानगरपाधलका   –सदस्य 

१४.३.३ प्रमिु, लधलिपरु उपमहानगरपाधलका   –सदस्य 

१४.३.४  प्रमिु, भक्तपरु नगरपाधलका    –सदस्य 

                                                 

  गणिन्र सदुृढीकरण  िथा केही नेपाल काननु संशोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधिि । 

     केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधिि । 
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१४.३.५ देहायका कायानलयहरूका काठमाडौं उपत्यकाको  
कायनक्रम हेने प्रमिुहरू    –सदस्य 

१४.३.५.१ भिन विभाग 

१४.३.५.२ परुाित्ि विभाग 

१४.३.५.३ सडक विभाग 

१४.३.५.४ नापी विभाग 

१४.३.५.५ पयनटन विभाग 

१४.३.५.६ आिास िथा शहरी विकास विभाग 

१४.३.५.७ िानेपानी िथा ढल धनकास संस्थान 

१४.३.५.८ नेपाल विद्यिु प्राधिकरण 

१४.३.५.९ फोहोर मैला प्रबन्ि िथा स्रोि पररचालन केन्र 

१४.३.५.१० गठुी संस्थान 

१४.३.५.११  नेपाल दूरसञ्चार संस्थान 

१४.३.६ सहरी विकास व्यिस्थापन सम्बन्िी विज्ञहरुमध्येबाट  
समािेशी प्रधिधनधित्ि हनेु गरी सहरी विकास मन्रालयले 

िोकेका िीन जना     –सदस्य 

१४.४ सञ्चालक सधमधिले िोकेको प्राधिकरणको कमनचारीले सञ्चालक सधमधिको सक्षचि 
भई काम गनेछ । 

१४.५ नेपाल सरकारले आिश्यक देिेमा नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा 
१४.३ बमोक्षजमका सदस्यहरूमा आिश्यक थपघट िा हेरफेर गनन सक्नेछ । 

१४.६ सञ्चालक सधमधिले आिश्यक देिेमा कुनै स्िदेशी िा विदेशी विशेषज्ञ िा 
सल्लाहकारलाई सञ्चालक सधमधिको बैठकमा पयनिेिकको रूपमा भाग धलन 
आमन्रण गनन सक्नेछ । 

 

१५. सञ्चालक सधमधिको बैठक सम्बन्िी कायनविधिाः 
१५.१ सञ्चालक सधमधिको बैठक कम्िीमा दईु महीनामा एक पटक बस्नेछ । 

                                                 
 केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधिि । 
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१५.२ सञ्चालक सधमधिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रधिशि सदस्य उपक्षस्थि भएमा 
सञ्चालक सधमधिको बैठकको लाधग गणपूरक संख्या पगुेको माधननेछ । 

१५.३ सञ्चालक सधमधिको बैठकको अध्यििा अध्यिले गनेछ र धनजको अनपुक्षस्थधिमा 
सदस्यहरूले आफूमध्येबाट िोकेको सदस्यले गनेछ । 

१५.४ सञ्चालक समधिको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनेुछ र मि बराबर भएमा 
बैठकको अध्यििा गने व्यक्षक्तले धनणनयात्मक मि ददन सक्नेछ । 

१५.५ सञ्चालक सधमधिको बैठक अध्यिले िोकेको धमधि, समय र स्थानमा सञ्चालक 
सधमधिको सक्षचिले बोलाउनेछ । 

१५.६ सञ्चालक सधमधिको बैठकले गरेको धनणनय सञ्चालक सधमधिको सक्षचिले अध्यििा 
गने व्यक्षक्तबाट प्रमाक्षणि गराई अद्यािधिक गरी राख्न ुपनेछ । 

१५.७ सञ्चालक सधमधिको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनविधि सञ्चालक सधमधि आफैले 
धनिानरण गनेछ । 

 

१६. उपसधमधि गठन गनन सक्नेाः  
सञ्चालक सधमधिले आफ्नो काम कारिाही सचुारु रूपले सञ्चालन गननको लाधग 
आिश्यकिा अनसुार उपसधमधिहरू गठन गनन सक्नेछ । 

 

१७. कमनचारी सम्बन्िी व्यिस्थााः 
१७.१ नेपाल सरकारले विक्षशष्ट शे्रणी िा सो भन्दा माधथको पदमा काम गरररहेको िा 

गररसकेको व्यक्षक्त िा सम्बक्षन्िि िेरमा लब्ि प्रधिविि कुनै व्यक्षक्तलाई 
प्राधिकरणको कायनकारी प्रमिुको रूपमा विकास आयकु्तमा धनयकु्त गनेछ । 
धनजको पदािधि बढीमा पाँच िषनको हनेुछ र नेपाल सरकारले चाहेमा धनजको 
पदािधि पनुाः बढीमा पाँच िषनको लाधग थप गनन सक्नेछ । 

१७.२ उपदफा १७.१ मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापधन नेपाल सरकारले 
आिश्यक देिेमा विकास आयकु्तलाई धनजको पदािधि पूरा नहुँदै सो पदबाट 
अिकाश ददन सक्नेछ । 

१७.३ प्राधिकरणले आिश्यकिानसुार अन्य कमनचारीहरू धनयकु्त गनन सक्नेछ । 
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१७.४ विकास आयकु्त र प्राधिकरणका अन्य कमनचारीहरूको पाररश्रधमक सेिाको शिन 
िथा सवुििा िोवकए बमोक्षजम हनेुछ । 

१७.५ विकास आयकु्तले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो रेिदेि र क्षजम्मेिारीमा आफू 
भन्दा मधुनको कुनै कमनचारीलाई समु्पन सक्नेछ । 

 

१८. सदस्य र कमनचारी उपर प्रधिबन्िाः सधमधि िा सञ्चालक सधमधिका कुनै सदस्य िा 
प्राधिकरणको कुनै पधन कमनचारी िा सल्लाहकार प्राधिकरणसँगको ठेक्का पट्टामा प्रत्यि िा 
अप्रत्यि रूपले वहस्सेदार हनु पाउने छैन । 

 

१९. प्राधिकरणको कोषाः 
१९.१ प्राधिकरणको एउटा छुटै्ट कोष हनेुछ । सो कोषमा देहायका रकमहरू 

रहनेछना्ः– 

 १९.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान, 

१९.१.२ नेपाल सरकार माफन ि कुनै अन्िरानविय िा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त 
रकम, 

 १९.१.३ प्राधिकरणको चल अचल सम्पक्षत्तबाट आजनन हनेु रकम, 

 १९.१.४ प्राधिकरणलाई प्राप्त अन्य कुनै रकम । 

१९.२ प्राधिकरणको सबै रकम प्राधिकरणको नाममा नेपाल राि बैंक िा कुनै िाक्षणज्य 
बैंकमा जम्मा गररनेछ । 

१९.३ प्राधिकरणको िफन बाट गनुनपने सम्पूणन िचनहरू उपदफा १९.१ बमोक्षजमको 
कोषबाट व्यहोररनेछ । 

१९.४ प्राधिकरणको िािा सञ्चालन िोवकएबमोक्षजम हनेुछ । 

 

२०. प्राधिकरणको लेिा र लेिापरीिणाः 
२०.१ प्राधिकरणको लेिा नेपाल सरकारको प्रचधलि ढाँचा र िररका बमोक्षजम   

राक्षिनेछ । 

२०.२ प्राधिकरणको लेिापरीिण महालेिा परीिकको विभागबाट हनेुछ । 

२०.३ नेपाल सरकारले चाहेमा प्राधिकरणको वहसाब वकिाब सम्बन्िी कागजािहरू र 
नगदी क्षजन्सी समेि जनुसकैु बिि जाँछन िा जाँछन लगाउन सक्नेछ । 
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२१. सजायाः 
२१.१ कसैले दफा ८ अन्िगनि प्राधिकरणले धनयधमि, धनयन्रण िा धनषेि गरेका काम 

कुराहरू प्राधिकरणको पूिन स्िीकृधि धबना गरेमा िा प्राधिकरणले स्िीकृधि ददंदा 
कुनै शिन िोवकददएको भए त्यस्िो शिन विपरीि हनेु गरी गरेमा त्यस्िो व्यक्षक्तलाई 
प्राधिकरणले पचास हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनन सक्नेछ । 

२१.२ कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको धनयमािली बमोक्षजम प्राधिकरणले 
गरेको िा गनन लागेको काममा बािा गरेमा त्यस्िो व्यक्षक्तलाई प्राधिकरणले पाँच 
हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनन सक्नेछ । 

२१.३ कसैले यो ऐन बमोक्षजम प्राधिकरणले ददएको आदेश िा धनदेशन विपरीि कुनै 
काम कारिाही गरेमा त्यस्िो व्यक्षक्तलाई प्राधिकरणले पछचीस हजार रुपैयाँसम्म 
जररिाना गनन सक्नेछ । 

२१.४ कसैले माधथ लेक्षिएदेक्षि बाहेक यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको धनयमािली 
विपरीि अन्य कुनै काम कारिाही गरेमा त्यस्िो व्यक्षक्तलाई प्राधिकरणले एक 
हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनन सक्नेछ । 

 

२२. पनुरािेदनाः  
दफा २१ बमोक्षजम प्राधिकरणले ददएको सजायको आदेश उपर क्षचत्त नबझु्ने व्यक्षक्तले 
त्यस्िो सजायको आदेश पाएको धमधिले पैंिीस ददनधभर पनुरािेदन सधमधिमा पनुरािेदन 
गनन सक्नेछ । 

 

२३. पनुरािेदन सधमधिाः 
२३.१ दफा ९ िा २१ बमोक्षजम प्राधिकरणले ददएको आदेश उपर पनुरािेदन सनु्न एक 

पनुरािेदन सधमधि रहनेछ । 

२३.२ पनुरािेदन सधमधिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछना्ः– 

२३.२.१  उछच अदालिको न्यायािीश    –अध्यि 

२३.२.२  नेपाल सरकारले िोकेको दईुजना व्यक्षक्त  –सदस्य 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधिि । 
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२३.३ पनुरािेदन सधमधिलाई सािी प्रमाण बझु्ने, सािीलाई उपक्षस्थि गराउने, बयान 
गराउने र धलििहरू पेश गनन लगाउने सम्बन्िमा अदालिलाई भए सरहको 
अधिकार हनेुछ । 

२३.४ पनुरािेदन सधमधिले कारिाही र वकनारा गदान उपयकु्त कायनविधि अपनाउन 
सक्नेछ । 

 

२४. असल धनयिले गरेको कामको बचाउाः  
सधमधि िा सञ्चालक सधमधिका सदस्य िा प्राधिकरणको कमनचारीले यो ऐन िा यस ऐन 
अन्िगनि बनेका धनयमािली िा विधनयमािली बमोक्षजम आफ्नो किनव्य पालनको 
धसलधसलामा असल धनयिले गरेको िा गनन िोजेको कुनै कुराबाट भएको हानी 
नोक्सानीको धनधमत्त त्यस्िो सदस्य िा कमनचारी व्यक्षक्तगि रूपले जिाफदेही हनेुछैन । 

  िर कसैलाई अनािश्यक दाुःि, हैरानी िा िंिट ददने धनयिले कुनै काम गरेकोमा 
सम्बक्षन्िि व्यक्षक्त त्यस्को लाधग जिाफदेही हनेुछ । 

 

२५. अधिकार प्रत्यायोजनाः  
सञ्चालक सधमधिले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको धनयम बमोक्षजम आफूलाई प्राप्त 
अधिकार मध्ये सबै िा केही अधिकार सञ्चालक सधमधिको कुनै सदस्य िा दफा १६ 
बमोक्षजम गदठि उपसधमधि िा प्राधिकरणको कुनै अधिकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन 
सक्नेछ । 

 

२६. नेपाल सरकारले धनदेशन ददन सक्नेाः  
नेपाल सरकारले भौधिक विकास योजनको िजुनमा िथा कायानन्ियन सम्बन्िमा 
प्राधिकरणलाई आिश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ । त्यस्िो धनदेशनको पालना गनुन 
प्राधिकरणको किनव्य हनेुछ । 

 

२७. नेपाल सरकारको अधिकाराः 
२७.१ प्राधिकरणले यस ऐन विपरीि कुनै काम गरेमा िा गनन लागेमा नेपाल सरकारले 

त्यस्िो काम रोक्ने आदेश ददन सक्नेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

16 

 

२७.२ नेपाल सरकारले सािनजधनक वहिलाई ध्यानमा रािी आिश्यक देिेमा यस ऐन 
बमोक्षजम प्राधिकरणले ददएको कुनै आदेश पूणन िा आंक्षशक रूपमा बदर गनन 
सक्नेछ । 

२७.३ प्राधिकरणले गनुन पने काम पूरा गररसकेको छ िा प्राधिकरणले आफूले गनुनपने 
काम, किनव्य िा धनदेशनको पालना गरेको छैन िा प्राधिकरण कायम राख्न 
आिश्यक छैन भन्ने ठहराएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई जनुसकैु बिि 
विघटन गनन सक्नेछ । 

२७.४ उपदफा २७.३ बमोक्षजम प्राधिकरण विघटन भएमा सो प्राधिकरणको हक िथा 
दावयत्ि नेपाल सरकारमा सनेछ । 

 

२७क.मदु्दा सनेाः  
(१) दफा २७ बमोक्षजम प्राधिकरण विघटन भएमा दफा ९ र २१ बमोक्षजम 

प्राधिकरणमा कारबाही भई धछन्न बाँकी मदु्दाहरु सम्बक्षन्िि क्षजल्ला अदालिमा र दफा 
२३ बमोक्षजमको पनुरािेदन सधमधिमा कारबाही भई धछन्न बाँकी मदु्दाहरु उछच अदालि 
पाटनमा सनेछन ्। 

  (२) प्राधिकरणको हक, दावयत्ि नेपाल सरकारमा सनेछ र कागजाि िथा 
अधभलेि नेपाल सरकारले िोकेको धनकाय िा कायानलयमा सनेछ । 

 

२८. नेपाल सरकारसँगको सम्पकन ाः  
प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पकन  राख्दा सहरी विकास मन्रालय माफन ि राख्न ु
पनेछ । 

 

२९. धनयम िथा विधनयम बनाउन सक्नेाः 
२९.१ यो ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गनन नेपाल सरकारले आिश्यक धनयमहरू बनाउन 

सक्नेछ । 

२९.२ यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको धनयमको अिीनमा रही प्राधिकरणले आिश्यक 
विधनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

                                                 

     केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप । 

     केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोधिि । 
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३०. विघटन हनुेाः 
३०.१ यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ नगर विकास ऐन, २०४५ अन्िगनिको नगर विकास 

सधमधि स्ििाः विघटन हनेुछ । 

३०.२ उपदफा ३०.१ बमोक्षजम नगर विकास सधमधि विघटन भएपधछ सो सधमधिले 
गररआएको काम कारबाही र हक िथा दावयत्ि प्राधिकरणमा सनेछ । 

 

३१. धछन्न बाकँी मदु्दा सनेाः  
यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ नगर विकास ऐन, २०४५ अन्िगनि गदठि नगर विकास 
सधमधिबाट कारिाही भई धछन्न बाँकी मदु्दाहरू प्राधिकरणमा सनेछन ्। 

 

३२. अनसूुचीमा हेरफेर गनन सक्नेाः  
नेपाल सरकारले आिश्यकिा अनसुार नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा 
हेरफेर िा थपघट गनन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------      

रष्टव्याः   १. गाउँ विकास सधमधि ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरुाः– 

“गाउँ सभा” िा “गाउँ पञ्चायि” को सट्टा “गाउँ विकास सधमधि” । 

२. क्षजल्ला विकास सधमधि ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरुाः– 

   (क) “क्षजल्ला सभा” को सट्टा “क्षजल्ला पररषद्” 
   (ि) “क्षजल्ला पञ्चायि” को सट्टा “क्षजल्ला विकास सधमधि” । 

 ३. केही नेपाल काननु संशोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरुाः–  
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

४. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्िर भएका 
शब्दहरुाः– 

“नगर पञ्चायि” दको सट्टा “नगरपाधलका” । 
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अनसूुची 
(दफा २ को उपदफा २.१.३ सँग सम्बक्षन्िि) 

 

योजना िरेको सीमाना 
 

पूिनाः गोदािरी भञ्ज्याङ्ग, धरिेणी डांडा र पाटी भञ्ज्याङ्गको धसरानै धसरान हुँदै अमालडोलको 
पूिनपदट्टको पानीढलो भई रोवहणी भञ्ज्याङ्ग र वकधिनके भञ्ज्याङ्गको धसरानै धसरान हुँदै मंचरुी 
लेि र क्षचपूडांडाको धसरानसम्म । 

 

पक्षिमाः धसमपानी, काक्षज गाउँ, भट्टारचौर, दक्षिणकाली, िालकु, गरुदम िोला हुँदै चिेलको 
उत्तरपदट्टको पानीढलो, चन्रधगरर धसमभञ्ज्याङ्ग मधसनी गाउँको पूिनपदट्टको पानी ढलो, 
दहचोक डाँडा, मजिुा गाउँ, भीमढँुगा थमु्कीको पूिन पदट्टको पानीढलो भई भडुि ु र 
पाँचमाने भञ्ज्याङ्गसम्म । 

 

उत्तराः पाँचमाने भञ्ज्याङ्ग र क्षशिपरुी लेकको धसरानै धसरान हुँदै बोलांग र क्षचपडुांडासम्म । 

 

दक्षिणाः गोदािरी भञ्ज्याङ्गको धसरानै धसरान हुँदै ढँुगािानी िोलाको पानीढलो, भगिान डाँडा र लेले 
भञ्ज्याङ्गको धसरानै धसरान हुँदै देउराली थमु्की, बाधबया गाउँ, मानेको दक्षिणपदट्टको पानीढलो 
भई बागमिी नदी हुँदै धसमपानीसम्म । 

 

 

 


