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नगर विकास कोष ऐन, २०५३ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

                 २०५३।१०।२३ 

     संशोधन गने ऐन 

१. आयकर ऐन, २०५८               २०५८।१२।१९ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

२. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून  
   संशोधन गने ऐन,२०६६      २०६६।१०।७ 

३. केहीनेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५          २०७५।११।१९ 

  

२०५३ सालको ऐन नं. २६ 

.................. 
नगर विकास कोषको स्थापना र व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िािनााः नेपाल ........... मा नगरहरूको मनमानण, विकास र विस्िार एिं नगरहरूमा 
आधारभिू सामाजिक सेिा र आयमूलक आयोिना संचालन गनन गराउन िथा त्यस्िा सेिा िथा 
आयोिना संचालन गने नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि मनकायलाई आिश्यक आमथनक िथा 
प्राविमधक सहयोग प¥ुयाई व्यिजस्थि ढंगले नगरको विकास गनन, गराउनको लामग नगर विकास 
कोषको स्थापना र कायन सञ्चालनको सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महारािामधराि िीरेन्त्र िीर विक्रम शाहदेिको शासनकालको पच्चीसौं िषनमा 
संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “नगर विकास कोष ऐन, २०५३” रहेको 
छ । 

(२) यो ऐन िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनेुछ । 

                                              

       यो ऐन २०६५ साल िेठ १५ गिेदेजि लागू भएको । . 

      गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिवकएको । 
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२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नगर विकास कोष 

सम्िन ुपछन । 

(ि)  “आधारभिू सामाजिक सेिा” भन्नाले बाटो, सडक, बत्ती, पलु, िानेपानी, ढल 
मनकास, फोहरमैला संकलन, सािनिमनक शौचालय, सािनिमनक पसु्िकालय, 

विद्यालय िथा त्यस्िै सािनिमनक उपयोगका लामग बनाइने विमभन्न संरचना 
लगायि नगरिासीको वहिको मनममत्त प¥ुयाउने विमभन्न सेिाहरु सम्िन ु 
पछन । 

(ग)  “आयमूलक आयोिना” भन्नाले सािनिमनक बिार, व्यापार केन्त्र, बस पाकन , 
पश ुबधशाला, गोदाम घर िथा त्यस्िै अन्त्य आयमूलक आयोिना सम्िन ु
पछन । 

(घ)  “नगर विकाससँग सम्बजन्त्धि मनकाय” भन्नाले नगरको मनमानण िथा विकास 
गननको मनममत्त िग्गा विकास िथा वििरण र आधारभिू सामाजिक सेिा 
िथा आयमूलक आयोिना सम्बन्त्धी कायन गने देहायका संस्था सम्िन ु
पछनाः- 
(१) प्रचमलि कानून बमोजिम स्थापना भएका सरकारी िा गैरसरकारी 

संस्था, 
(२) प्रचमलि कानून बमोजिम गठन भएका नगर विकास समममि, 

महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका िा नगरपामलका, 
(३) प्रचमलि कानून बमोजिम नगरोन्त्मिु गाउँ भनी िोवकएका 

गाउँहरुमध्ये िनसंख्या र विकासको आधारमा कोषले िोकेको कुनै 
गाउँ । 

(ङ)  “नगर” भन्नाले महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका, नगरपामलका र 
नगरोन्त्मिु गाउँ सम्िन ुपछन । 

(च)  “ऋण” भन्नाले कुनै चल, अचल सम्पजत्त मधिो, बन्त्धक िा अन्त्य आिश्यक 
सरुिण िा िमानि मलई िा नमलई कोषले मनधानरण गरेको शिनमा ददने 
किान सम्िन ुपछन । 
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(छ)  “ऋणी” भन्नाले कोषबाट ऋण मलने नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि मनकाय 
सम्िन ुपछन । 

(ि) “मडबेन्त्चर” भन्नाले कोषले आफनोेे िायिेथा मधिो रािी िा नरािी िारी 
गरेको ऋणपर सम्िन ुपछन । 

(ि) “समममि” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको कोषको संचालक 
समममि सम्िन ुपछन । 

(ञ)  “अध्यि” भन्नाले समममिको अध्यि सम्िन ुपछन । 

(ट)  “सदस्य” भन्नाले समममिको सदस्य सम्िन ु पछन र सो शब्दले समममिको 
अध्यि िथा सदस्य–सजचिलाई समेि िनाउँछ । 

(ठ)  “कायनकारी मनदेशक” भन्नाले दफा १८ बमोजिम मनयकु्त कोषको 
कायनकारी मनदेशक सम्िन ुपछन । 

(ड)  “िोवकएको” िा “िोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयम 
िा विमनयममा िोवकएको िा िोवकए बमोजिम सम्िन ुपछन । 

 

पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उद्दशे्य िथा काम, किनव्य र अमधकार 
३. कोषको स्थापनााः (१) नगरको मनमानण, विकास िथा विस्िार गनन िथा सो सम्बन्त्धी कायन 

गने नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि मनकायहरुलाई आिश्यक आमथनक िथा प्राविमधक 
सहयोग प्रदान गननको लामग नगर विकास कोषको नामबाट एउटा कोषको स्थापना 
गररएको छ । 

(२) कोषको केन्त्रीय कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले 
आिश्यकिानसुार नेपाल ........... मभर िनुसकैु स्थानमा आफनोेे शािा 
कायानलयहरु िोल्न सक्नेछ । 

 

४. कोष स्िशामसि संस्था हनुेाः (१) कोष अविजच्छन्न उत्तरामधकारिाला एक स्िशामसि र 
संगदठि संस्था हनेुछ । 

(२) कोषको काम कारबाहीको लामग आफनोेे एउटा छुटै्ट छाप हनेुछ । 

                                              

      गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिवकएको । 
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(३) कोषले यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयम िथा विमनयमका 
व्यिस्थाका अधीनमा रही व्यजक्त सरह चल, अचल सम्पजत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, 
बेचमबिन गनन िा अन्त्य कुनै वकमसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ । 

(४) कोषले व्यजक्त सरह आफनो नामबाट नामलस उिरु गनन र कोष उपर पमन 
सोही नामबाट नामलस उिरु लाग्न सक्नेछ । 

 

५. कोषको उद्दशे्याः कोषको उद्देश्य देहाय बमोजिम हनेुछाः– 

(क) नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि मनकायलाई आिश्यक आमथनक िथा प्राविमधक 
सहयोग प्रदान गने । 

(ि) नगरलाई स्िच्छ िथा सफा राख्न आिश्यक काम गने, गराउने । 

(ग) विमभन्न वकमसमका आधारभिू सामाजिक सेिा िथा आयमूलक आयोिना 
संचालन गने, गराउने । 

(घ) नगर विकास र यसको लामग गररन ुपने सम्भाव्य सधुारहरूको सम्बन्त्धमा 
देिा परेका समस्याहरुको मनराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउन 
आिश्यकिा अनसुार कायनमूलक अनसुन्त्धान गने, गराउने । 

 

६. कोषको काम, किनव्य र अमधकाराः यस ऐनको अन्त्य दफाहरुमा लेजिएको काम, किनव्य 
र अमधकारको अमिररक्त कोषको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनेुछाः– 

(क) कोषको सञ्चालन र व्यिस्थापन सम्बन्त्धी नीमि मनधानरण गरी कायानन्त्ियन 
गने, गराउने । 

(ि) कोषको िावषनक िथा आिमधक कायनक्रम र बिेट स्िीकृि गने र सोको 
मनममत्त आिश्यक रकमको व्यिस्था गने, गराउने । 

(ग) नगरको मनमानण, विकास िथा विस्िार िथा नगरमा आधारभिू सामाजिक 
सेिा िथा आयमूलक आयोिना सञ्चालन गनन, नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि 
मनकायहरुलाई आमथनक िथा प्राविमधक सहयोग प्रदान गने । 

(घ) नगरको मनमानण, विकास, विस्िार र विविमधकरणको लामग आिश्यक पने 
आमथनक िथा प्राविमधक आधारहरू ियार पारी नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि 
कायनक्रमहरु कायानन्त्ियन गने, गराउने िथा त्यस्िो कायनक्रममा नगर 
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विकाससंग सम्बजन्त्धि मनकायहरुको सहभामगिालाई अमधकिम ् मारामा 
प्रोत्सावहि गने । 

(ङ) नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि मनकायमा कायनरि कमनचारीहरुलाई ददइने 
िामलम िथा प्रजशिणको लामग आिश्यक सहयोग पयुानउने । 

(च) नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि मनकायहरुलाई नगर विकास सम्बन्त्धी 
विषयहरुमा आिश्यक परामशन सेिा प्रदान गने । 

(छ) कोषसंग ऋण मलई सञ्चालन भएका आयोिना िथा कायनक्रमहरुको 
अनगुमन िथा सपुररिेिण गने, गराउने । 

(ि) नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार िा संस्था िा अन्त्िरानविय संस्थासंग 
कोषका सम्बन्त्धमा गरेको सम्िौिा बमोजिम कायन गने, गराउने । 

(ि) कोषको वहि विपरीि नहनेु गरी कोषको रकम प्रचमलि कानून बमोजिम 
स्थावपि अन्त्य कुनै संस्थाको शेयर, मडबेञ्चर िा अन्त्य कुनै वकमसमको 
ऋणपर िररद गने कायनमा लगानी गने । 

(ञ) कोष समि पेश भएका योिना िथा कायनक्रमहरु स्िीकृि गने । 

(ट) कोषको िावषनक लेिा परीिण गराउने । 

(ठ) कोषले िषनभरी गरेको काम कारिाहीको िावषनक प्रमििेदन र प्रत्येक िषनको 
लेिा परीिणको प्रमििेदन नेपाल सरकार समि पेश गने । 

(ड) कोषको संगठनात्मक स्िरुप स्िीकृि गने र सो बमोजिम आिश्यक 
दरबन्त्दी शृ्रिना गने । 

(ढ) कोषको उद्देश्य प्राप्त गनन अन्त्य आिश्यक कायनहरू गने । 

 

७. कोषले आिश्यक सेिा शलु्क मलन सक्नेाः कोषले नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि 
मनकायहरुलाई नगर विकास सम्बन्त्धी परामशन सेिा प्रदान गरे बापि िोवकए बमोजिम 
सेिा शलु्क मलन सक्नेछ । 

 

८. कोषले आमथनक स्रोि िटुाउन सक्नेाः कोषले आफनो उद्देश्य अनरुुपको कायनक्रम 
सञ्चालन गननको लामग नेपाल सरकार, सरकारी िथा गैर सरकारी संस्था, विदेशी सरकार 
िा संस्था, अन्त्िरानविय संस्था िा मनकायहरुमसि ऋण, अनदुान, दान दािव्य िा उपहार 
लगायि आिश्यक आमथनक स्रोि िटुाउन सक्नेछ । 
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  िर विदेशी सरकार िा संस्था, अन्त्िरानविय संस्था िा मनकायहरुमसि आमथनक स्रोि 
मलन ुअगािै कोषले नेपाल सरकारको स्िीकृमि मलन ुपनेछ । 

९. ऋणपर िारी िथा िररद गनन सक्नेाः (१) कोषले प्रचमलि कानून बमोजिमको रीि 
प¥ुयाई मडबेन्त्चर िथा अन्त्य कुनै वकमसमको ऋणपरहरु िारी गनन िथा िररद गनन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले मडबेन्त्चर िथा अन्त्य कुनै वकमसमको ऋणपर 
िारी िथा िररद गदान िोवकएको प्रवक्रया अपनाउन ुपनेछ । 

 

१०. शिनहरू राख्न ेअमधकाराः (१) कोषले नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि मनकायलाई ऋण िा 
अनदुान ददंदा आफनो वहिको संरिण र आफूले प्रदान गरेको ऋण िा अनदुानको उजचि 
प्रयोगका लामग आिश्यकिा अनसुार शिनहरू रािी मलजिि रुपमा सम्िौिा गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्िौिा गदान कोषले िमिसकैु अिमधको भािा राख्न, 

कोषले िोकेको शिन भंग गरेमा ऋणीले मलएको ऋणको साँिा ब्याि वफिान बिुाउन 
लगाउन िा ऋणीले मलिि गराई ददएको मधिो, बन्त्धक िा अन्त्य सम्पजत्त र िमानिबाट 
असलु गनन सक्ने गरी शिन िोक्न सक्नेछ । 

(३) कोषले ऋणीलाई ददने कूल ऋण रकमको वकस्िा प्राप्त गरेको मममिदेजि 
त्यसको ब्याि वहसाब गने गरी िोवकए बमोजिम वकस्िाबन्त्दीमा नगद, चेक, प्रमिज्ञापर िा 
त्यस्िै अन्त्य वकमसमबाट ऋण प्रदान गने शिनहरू राख्न सक्नेछ । 

 

११. शिन उल्लंघन गरेमा कोषको अमधकाराः (१) दफा १० बमोजिम गरेको सम्िौिा अनसुार 
कुनै ऋणीले कोषलाई बिुाउन ुपने ऋण, त्यसको ब्याि र पेश्की बापिको बाँकी रकम 
नबिुाई कोषसंग गरेको सम्िौिामा उजल्लजिि शिन उल्लंघन गरेमा िा त्यस्िो ऋणको 
रकम ऋणीसंग चकु्ता हनु नसक्ने पयानप्त आधारहरू देजिएमा भािाको अिमध नपगुेको 
भए िापमन कोषले ऋणीसंग मलन ुपने रकम वफिान माग गनन िा ऋण ददंदा मधिो बापि 
रािेको सम्पजत्त िा त्यस्िो ऋणीको अन्त्य सम्पजत्तहरु प्रचमलि कानून बमोजिम कब्िा 
गरी चलन गनन, बहाल िा ठेक्का पट्टामा ददन िा मललाम बढाबढ, बोलपर िा आपसी 
छलफलद्वारा मबक्री गरी आफूले मलन ुपने रकम असूल उपर गनन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले ऋणीको सम्पजत्त कब्िा गरी मललाम 
बढाबढ, बोलपर िा आपसी छलफलद्वारा मबक्री गरेकोमा कोषले मलन ुपने रकम मलई 
बढी भएको रकम िमि सम्बजन्त्धि ऋणीलाई वफिान ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम मललाम बढाबढ, बोलपर िा आपसी छलफलद्वारा 
पटक पटक प्रयास गदान पमन ऋणीको सम्पजत्त मललाम मबक्री हनु नसकेमा िा प्राप्त 
मूल्यमा मबक्री गदान कोषको वहिमा हनेु नदेजिएमा िोवकए बमोजिम ऋणीको सम्पजत्तको 
मोल कायम गरी सो सम्पजत्तको स्िाममत्ि कोषले आफैं  मलन सक्नेछ । 

 

१२. कोषको अमधकार समाप्त नहनुेाः (१) कोषले मलिि गराई कुनै सम्पजत्त मधिो मलएको 
मलििमा उल्लेि भएको शिन बमोजिमको म्याद मभर मधिो कब्िा गनन िा ऋण असलु 
गनन कारिाही नगरेको कारणले मार मधिो मामथको कोषको अमधकार समाप्त हनेु छैन । 

(२) सम्िौिामा उजल्लजिि शिन बमोजिम मधिो कब्िा गरेको, भोग चलन गरेको, 
भाडा िा ठेक्का पट्टामा ददएको िा मनुाफा बाँड्ने गरी अरुलाई सञ्चालन गनन ददएकोमा 
त्यस्िो कारणले मार कोषले असलु गरी मलन पाउने ऋण रकमको वकस्िा नबिुाए 
बापिको ब्याि िथा थप दस्िरु िा मधिो मबक्री गनन पाउने कोषको अमधकारमा असर 
पने छैन । 

 

१३. कोषको ऋण लगानीको सरुिााः कोषले ऋण लगानी गरेको नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि 
मनकाय िा कुनै संस्था विघटन भएमा िा नरहेमा त्यस्िो मनकाय िा संस्थाको िायिेथामा 
सबभन्त्दा पवहलो हक दािी कोषको हनेुछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

समममिको गठन िथा काम, किनव्य र अमधकार 
१४. समममिको गठनाः (१) कोषको उद्देश्य प्रामप्तको लामग सवु्यिजस्थि रुपले आिश्यक 

कायनक्रमहरु सञ्चालन गनन, गराउन र कोषको सम्पूणन काम कारिाहीहरुको रेिदेि िथा 
प्रबन्त्ध गननको लामग एक सञ्चालक समममिको गठन हनेुछ । 

(२) समममिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछना्ः– 

 
(क) सजचि, सहरी विकास मन्त्रालय          – अध्यि 

                                              
     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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 (ि) प्रमिमनमध, अथन मन्त्रालय  
(रािपरांवकि प्रथम शे्रणी)      – सदस्य 

 

 

 
(ग) प्रमिमनमध, संघीय माममला िथा सामान्त्य 

 प्रशासन मन्त्रालय  
(रािपरांवकि प्रथम शे्रणी)           – सदस्य 

 
(घ) नगरपामलकाका प्रमिु िा उपप्रमिुहरूमध्येबाट 

प्रत्येक प्रदेशबाट प्रमिमनमधत्ि हनेु गरी नेपाल  
सरकारले मनोनयन गरेका कम्िीमा िीन   

िना मवहला सवहि साििना           – सदस्य 

 (ङ) वित्तीय संस्था सञ्चालन िेरमा विशेषज्ञिा 
हामसल गरेको अथन विज्ञ िा इजिमनयररङ्ग 

विषयमा स्नािकोपामध हामसल गरी नगर 
   विकास िेरमा कायनरि प्राविमधक व्यजक्त  

िा नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि मनकायहरु 

मध्येबाट प्रमिमनमधत्ि हनेु गरी समममिले  
मनोनीि गरेका दईु िना      – सदस्य 

(ङ१) समािेजशिाको आधारमा नगर विकास  
सम्बन्त्धी विज्ञिा भएका व्यजक्तहरुमध्येबाट  
मन्त्रालयले िोकेको कम्िीमा एक  
िना मवहला सवहि िीन िना     – सदस्य 

 (च) कायनकारी मनदेशक   –सदस्य–सजचि 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम मनोनीि सदस्यहरुको 
पदािमध दईु िषनको हनेुछ । पदािमध पूरा नहुँदै कुनै मनोनीि सदस्यको पद ररक्त हनु 
आएमा बाँकी अिमधको लामग सो पद िनु प्रवक्रयाबाट पूमिन गररएको हो सोही प्रवक्रयाबाट 
पूमिन गररनेछ । 

                                              
     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(४) समममिले आिश्यक देिेमा कुनै स्िदेशी िा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार िा 
नगर विकास कायनसंग सम्बजन्त्धि लब्ध प्रमिविि व्यजक्तलाई समममिको बैठकमा 
पयनिेिकको रुपमा भाग मलन आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 

१५. समममिको बैठक र मनणनयाः (१) समममिको बैठक अध्यिले िोकेको मममि, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । 

  िर एक िषन कम्िीमा ६ पटक समममिको बैठक बस्न ुपनेछ । 

(२) एक मिहाई सदस्यहरुले समममिको बैठक बोलाउनको लामग मलजिि रुपमा 
माग गरेमा समममिको सदस्य–सजचिले अध्यिको स्िीकृमि मलई समममिको बैठक 
बोलाउन ुपनेछ । 

(३) समममिको सदस्य–सजचिले समममिको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा 
छलफल हनेु विषयहरुको सूची सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(४) समममिको बैठकको अध्यििा अध्यिले गनेछ र मनिको अनपुजस्थमिमा 
सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यििा गनेछ । 

(५) कूल सदस्य संख्याको पचास प्रमिशि भन्त्दा बढी सदस्यहरु उपजस्थि भएमा 
समममिको बैठकको लामग गणपूरक संख्या पगुेको मामननेछ । 

(६) समममिको बैठकमा बहमुिको राय मान्त्य हनेुछ र मि बराबर भएमा 
बैठकको अध्यििा गने व्यजक्तले मनणानयक मि ददनेछ । 

(७) समममिको प्रत्येक बैठकमा उपजस्थि सदस्यहरुको नाम, छलफल भएका 
विषयिस्ि ुिथा बैठकमा भएका मनणनयहरु एउटा छुटै्ट मनणनय पजुस्िकामा लेिी उपजस्थि 
सदस्यहरुको दस्ििि गराई राख्न ुपनेछ । 

(८) समममिले गरेका मनणनय समममिको सदस्य–सजचिद्वारा प्रमाजणि गररनेछ । 

(९) समममिको बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायनविमध समममि आफैं ले मनधानरण गरे 
बमोजिम हनेुछ । 

 

१६. समममिको काम, किनव्य र अमधकाराः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्त्िरगि बनेका मनयम 
िथा विमनयमहरुका अधीनमा रही कोषले गनुन पने सम्पूणन काम कारबाहीहरु गनुन िथा 
कोषलाई प्राप्त सम्पूणन अमधकारहरूको प्रयोग िथा किनव्यको पालना गनुन समममिको 
किनव्य हनेुछ । 
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(२) उपदफा (१) मा उल्लेजिि काम, किनव्यहरुका अमिररक्त कोषको उद्देश्य 
प्रामप्तको लामग आिश्यक पने अन्त्य कायनहरू गनुन समममिको किनव्य हनेुछ । 

 

१७. उपसमममि गठन गनन सक्नेाः (१) समममिले आफनोेे कायन सञ्चालन गननको लामग 
आिश्यकिा अनसुार उपसमममिहरु गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमममिहरुको काम, किनव्य, 

अमधकार, कायनिेर िथा कायानिमध समममिले िोके बमोजिम हनेुछ । 

 

पररच्छेद–४ 

कायनकारी मनदेशक र कमनचारी सम्बन्त्धी व्यिस्था 
१८. कायनकारी मनदेशकाः (१) कोषको प्रशासकीय प्रमिुको रुपमा दैमनक कायन सञ्चालन 

गननको लामग िोवकएको योग्यिा पगुेका व्यजक्तहरु मध्येबाट िलु्ला प्रमिस्पधानको 
आधारमा समममिले एकिना कायनकारी मनदेशक मनयकु्त गनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन कायनकारी मनदेशकको 
पद पूमिन नभएसम्मको लामग नेपाल सरकारले समममिसंग परामशन गरी समममिको िररि 
कमनचारीलाई बढीमा िीन मवहनाको लामग कायनकारी मनदेशकको रुपमा काम गने गरी 
िोक्न सक्नेछ । 

(३) कायनकारी मनदेशकको पदािमध चार िषनको हनेुछ । 

(४) कायनकारी मनदेशकको पाररश्रममक, सेिाको शिन र सवुिधा सम्बन्त्धी व्यिस्था 
िोवकए बमोजिम हनेुछ । 

(५) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन कायनकारी मनदेशकले 
कोषलाई हानी नोक्सानी हनेु कुनै काम कारबाही गरेमा िा समममिको नीमि मनदेशन 
विपरीि काम गरेमा समममिले िोवकएको प्रवक्रया अपनाई मनिलाई कायनकारी मनदेशकको 
पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

 

१९. कायनकारी मनदेशकको काम, किनव्य र अमधकाराः (१) कायनकारी मनदेशकको काम, 

किनव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनेुछाः– 

(क) समममिको मनणनयहरु कायानन्त्ियन गने, गराउने । 
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(ि) कोषको दीघनकालीन िथा अल्पकालीन योिना, िावषनक कायनक्रम 
िथा बिेट ियार गरी स्िीकृमिको लामग समममि समि पेश गने । 

(ग) समममिबाट स्िीकृि योिना िथा कायनक्रमहरु कायानन्त्ियन गने, 

गराउने । 

(घ) कोषको दैमनक कायनको सपुररिेिण िथा मनरीिण गरी कोषको 
उद्देश्य अनसुार आिश्यक कायनहरू गने । 

(ङ) कोषको लगानीमा कायानन्त्ियन गररएका योिना िथा 
कायनक्रमहरुको मनरीिण गरी त्यसको प्रगमि वििरण समममि समि 
पेश गने । 

(च) कोषले सञ्चालन गरेका कायनक्रमको िावषनक िथा आिमधक 
प्रमििेदन ियार गरी समममि समि पेश गने । 

(२) उपदफा (१) मा लेजिएदेजि बाहेक कायनकारी मनर्र्देशकको अन्त्य काम, 

किनव्य र अमधकार िोवकए बमोजिम हनेुछ । 

 

२०. कमनचारी सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (१) कोषको काम सचुारु रुपले सञ्चालन गननको लामग 
कोषमा आिश्यक संख्यामा कमनचारीहरु रहनेछन ्। 

(२) कोषका कमनचारीहरुको मनयजुक्त, पाररश्रममक, सवुिधा िथा सेिाका शिनहरू 
िोवकए बमोजिम हनेुछन ्। 

 

पररच्छेद – ५ 

कोष र लेिापरीिण 

२१. कोषाः (१) कोषको आफनो एउटा छुटै्ट कोष हनेुछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु  
रहनेछना्ः– 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । 

(ि) विदेशी सरकार, राविय िा अन्त्िरानविय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, 

अनदुान िा ऋण । 

(ग) स्िदेशी िा विदेशी संघ, संस्था िा व्यजक्तबाट प्राप्त दान दािव्य िा 
उपहार । 
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(घ) नगर विकाससंग सम्बजन्त्धि मनकायलाई प्रदान गरेको सेिा िथा 
परामशन बापि प्राप्त गरेको शलु्क । 

(ङ) कोषले गरेको लगानीबाट उठेको रकम । 

(च) मडबेञ्चर िथा अन्त्य कुनै वकमसमको ऋणपर िारी गरी प्राप्त गरेका 
रकम । 

(छ) कोषको चल िथा अचल सम्पजत्तबाट आिनन भएको रकम । 

(ि) कोषलाई अन्त्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषलाई प्राप्त हनेु सम्पूणन रकमहरु नेपाल 
........... जस्थि कुनै िाजणज्य बैंकमा िािा िोली िम्मा गररनेछ । 

(३) कोषको िफन बाट गररने सम्पूणन िचन उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा 
िम्मा भएको रकमबाट व्यहोररनेछ । 

(४) कोषको सञ्चालन िोवकए बमोजिम हनेुछ । 

 

२२. लेिा र लेिापरीिणाः (१) कोषको आय व्ययको लेिा िोवकए बमोजिम राजिनेछ । 

(२) कोषको आय व्ययको िावषनक लेिापरीिण महालेिा परीिकबाट मान्त्यिा 
प्राप्त लेिापरीिकहरु मध्येबाट महालेिा परीिकको परामशन मलई समममिले मनयकु्त 
गरेको लेिापरीिकबाट हनेुछ । 

(३) कोषले आिश्यक देिेमा कुनै लेिापरीिकद्वारा कोषको आन्त्िररक 
लेिापरीिण गराउन सक्नेछ । 

(४) नेपाल सरकारले चाहेमा िनुसकैु बिि कोषको िावषनक वहसाब वकिाब 
िाँच्न िा िचँाउन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

विविध 

२३. कोषले पाउने छुटाः कोषले ऋणी िा िमानीबाट मलिि गराई मधिो मलंदा िा मधिो 
मलएको सम्पजत्त कोषको नाममा पाररि गराई मलंदा िा कोषले अचल सम्पजत्त िररद 
मबक्री गदान त्यस्िो कारोबारमा आय वटकट िा रजििेशन दस्िरु लाग्ने छैन । 

 

                                              

   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिवकएको ।.  
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२४. ................................. 
 

२५. मनणनय प्रवक्रयामा सहभागी हनु नपाउनेाः कोषका सदस्य िथा कुनै कमनचारीहरुले आफनो 
स्िाथन भएको कुनै विषयिस्िसंुग सम्बजन्त्धि कोषको कुनै मनणनय प्रवक्रयामा सहभागी हनु 
पाउने छैनन ्। 

२६. काम कारबाही बदर नहनुेाः समममिको कुनै सदस्यको मनोनयन नभएको कारणले मार 
समममिको काम कारबाही बदर हनेु छैन । 

 

२७. गोपनीयिा िथा इमान्त्दारीको शपथ ग्रहण गराउनेाः सदस्य िथा कमनचारीले आफनोेे 
पदीय दावयत्ि सम्हाल्न ुअगािै िोवकए बमोजिम गोपनीयिा र इमान्त्दारीको शपथ ग्रहण 
गनुन पनेछ । 

 

२८. िावषनक प्रमििेदनाः (१) कायनकारी मनदेशकले कोषको काम कारबाहीको िावषनक प्रमििेदन 
प्रत्येक आमथनक िषन समाप्त भएको मममिले ६ मवहनामभर समममि समि पेश गनुन पनेछ र 
समममिबाट पाररि प्रमििेदनको एक प्रमि कायनकारी मनदेशकले नेपाल सरकार समि पेश 
गनुन पनेछ । 

(२) कायनकारी मनदेशकले समममिको स्िीकृमि मलई उपदफा (१) मा उल्लेि भए 
बमोजिमको कोषको िावषनक प्रमििेदन प्रत्येक िषन सािनिमनक रुपमा प्रकाशन गनेछ । 

 

२९. यसै ऐन बमोजिम हनुेाः प्रचमलि कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन यस ऐनमा 
लेजिए िमि कुरा यसै ऐन बमोजिम हनेुछ । 

 

३०. बैठक भत्तााः सदस्यहरुले समममिको बैठकमा भाग मलए बापि िोवकए बमोजिमको बैठक 
भत्ता पाउनेछन ्। 

 

३१. नेपाल सरकारले आदेश िा मनदेशन ददन सक्नाेः नेपाल सरकारले कोषले गरेको काम 
कारबाहीहरुको आिश्यक िाँचबिु गरी कोषको उद्देश्य अनरुुप काम कारबाही गनन 
कोषलाई आिश्यक आदेश िा मनदेशन ददन सक्नेछ । त्यसरी नेपाल सरकारले ददएको 
आदेश िा मनदेशनको पालना गनुन कोषको किनव्य हनेुछ । 

                                              

     आयकर ऐन, २०५८ द्वारा िारेि ।  
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३२. अमधकार प्रत्यायोिनाः (१) समममिले आफूलाई प्राप्त अमधकारहरू मध्ये आिश्यकिा 
अनसुार केही अमधकार कुनै सदस्य, दफा १७ बमोजिम गदठि उपसमममि िा कायनकारी 
मनदेशकलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ । 

(२) कायनकारी मनदेशकले आफूलाई प्राप्त अमधकारहरू मध्ये आिश्यकिा अनसुार 
केही अमधकार कोषको कुनै अमधकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ । 

३३. नेपाल सरकारले कोषलाई विघटन गनन सक्नेाः देहायको अिस्थामा नेपाल सरकारले 
कोषलाई विघटन गनन सक्नेछाः– 

(क) कोषले नेपाल सरकार, कुनै विदेशी सरकार, राविय िा अन्त्िरानविय संघ 
संस्थाबाट प्राप्त ऋण रकम नेपाल सरकार, विदेशी सरकार िा अन्त्य 
त्यस्िो संस्थालाई मिनन कोष असमथन छ भन्ने नेपाल सरकारलाई    
लागेमा । 

(ि) यो ऐनको उद्देश्य अनरुुप कोषले काम गनन नसकेमा । 

(ग) दफा ३१ बमोजिम नेपाल सरकारले ददएको आदेश िा मनदेशन कोषले 
उल्लंघन गरेबाट कोषलाई विघटन गनन िाञ्छनीय छ भन्ने नेपाल 
सरकारलाई लागेमा । 

(घ) कोष कायम राख्न आिश्यक छैन भन्ने नेपाल सरकारले ठहप्याएमा । 

 

३४. सम्पजत्त िथा दावयत्ि सनेाः दफा ३३ बमोजिम कोष विघटन भएमा कोषको जिम्मामा 
रहेको सम्पूणन सम्पजत्त िथा दावयत्िहरु नेपाल सरकारमा सनेछ । 

 

३५. नेपाल सरकारसंग सम्पकन ाः कोषले नेपाल सरकारसंग सम्पकन  राख्दा नेपाल सरकार, 
सहरी विकास मन्त्रालय माफन ि राख्न ुपनेछ । 

  िर कोषसंग सम्बजन्त्धि दैमनक प्रशासकीय कामका लामग सम्बजन्त्धि मनकायसंग 
कोषले मसधै सम्पकन  राख्न सक्नेछ । 

 

३६. मनयम िथा विमनयम बनाउन सक्नेाः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायानन्त्ियन गननको लामग 
नेपाल सरकारले आिश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

                                              

      केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

      केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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(२) कोषले आफनो कायन सञ्चालन गननका लामग यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि 
बनेको मनयमहरुका अधीनमा रही आिश्यक विमनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

 

३७. िारेिी र बचाउाः (१) नगर विकास कोष समममि (गठन) आदेश, २०४५ िारेि 
गररएको छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अिगनि गदठि समममिको सम्पूणन 
चल, अचल सम्पजत्त िथा हक र दावयत्िहरु यस ऐन बमोजिम स्थावपि कोषमा सनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिको गठन आदेश अन्त्िगनि गदठि समममिले गरेको 
सम्पूणन काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम स्थावपि कोषले गरे सरह मामननेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अन्त्िगनि गदठि समममिमा कायनरि 
कायनकारी मनदेशक िथा कमनचारीहरु यसै ऐन बमोजिम मनयजुक्त भएका मानी कोषमा 
बहाल रहनेछन ्। 
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-------------------------------- 
रष्टव्याः- केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िरण भएका शब्दहरुाः-  
          ”श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 


