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विकास समिमि ऐन, २०१३ 

 

        लालिोहर सदर मिमि           प्रकाशिि मिमि 

संिोधन गने ऐन       २०१३।४।४       २०१३।४।८ 

१.    विकास समिमि (पवहलो संिोधन) ऐन, २०१३  २०१३।९।५    २०१३।९।१७ 

२. विकास समिमि (दोस्रो संिोधन) ऐन, २०१४   २०१४।११।२  २०१४।११।९ 

लालिोहर र प्रकािन मिमि 

३. विकास समिमि (िेस्रो संिोधन) ऐन, २०१८   २०१८।४।५  
४. केही नेपाल कानून (संिोधन र पनुः  
 व्यिस्थापन) ऐन, २०२०     २०२०।११।१६  

५. न्याय प्रिासन सधुार ऐन, २०३१    २०३१।४।१८ 

६. न्याय प्रिासन ऐन, २०४८     २०४८।२।१६ 

प्रिाणीकरण र प्रकािन मिमि 

७. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून  
 संिोधन गने ऐन,२०६६     २०६६।१०।७ 

८. केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२   २०७२।११।१३ 

९.  नेपालको संविधान अनूकुल बनाउन केही नेपाल  
 ऐनलाई संिोधन गने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९ 

 

२०१३ सालको ऐन नं. ३ 

=.................. 
  विकास योजना र विकास काययहरुलाई िीघ्र र सचुारुरुपले कायायशन्िि गनय 

उशचि व्यिस्था गनुय पने आिश्यक देशिएकोले श्री ५ िहाराजामधराजबाट 
िशन्रिण्डलको सल्लाह अनसुार यो ऐन बनाई जारी गररबक्सेकोछ । 

 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि “विकास समिमि ऐन, २०१३” रहेको छ 
। 

  (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर िरुुन्ि लागू हनुेछ । 

 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अकै अथय नलागेिा यस ऐनिा,– 

                                                 
         यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गिेबाट लागू भएको ।  

      गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिवकएको । 
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(क) “समिमि” भन्नाले दफा ३ िा ३क अन्िगयि गठन गररएको समिमि 
सम्िन ुपछय । 

(ि) “विदेिी एजेन्सी” भन्नाले कुनै विदेिी राष्ट्र, अन्िरायवष्ट्रय िा विदेिी 
संस्था सिेि मलईनेछ ।  

(ग) “सूशचि आदेि” भन्नाले नेपाल राजपरिा  प्रकाशिि आदेि सम्िन ु
पछय । 

 

३. समिमि गठन गने नपेाल सरकारको अमधकारः (१) नपेाल सरकारले उशचि िा 
आिश्यक ठहराएिा सूशचि आदेिद्वारा सोही आदेििा िोवकए बिोशजिको कुनै 
विकास योजना िा विकास काययलाई कायायशन्िि गनय समिमि गठन गनय सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) अन्िगयिको प्रत्येक सूशचि आदेिद्वारा समिमिका काि 
कियव्यहरु िोवकनेछन  र ित्सम्बन्धी अरु विषयहरुको पमन व्यिस्था हनु सक्दछ । 

  (३) समिमििा नेपाल सरकारले मनयकु्त गरे बिोशजिको व्यशक्तहरु रहनेछन  
र सो समिमि गठन गदायको आदेििा िोके बिोशजिको नािले प्रचमलि हनुछे । 

 

३क. समिमि गठन गने प्रदेि सरकारको अमधकारः (१) यस ऐन बिोशजि समिमि गठन भई 
सञ्चालनिा रही नेपाल सरकारबाट प्रदेि सरकारलाई हस्िान्िरण भएका योजना, 
पररयोजना िा संस्थालाई प्रदेि सरकारले विकास समिमिको रुपिा सञ्चालन गनय 
आिश्यक देिेिा प्रदेि राजपरिा सूचना प्रकािन गरी समिमि गठन गनय सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) अन्िगयिको आदेिद्वारा समिमिका काि र कियव्य िोवकन े
छन  र समिमि गठन गदायका बिि आदेििा िोके बिोशजिको नािले प्रचमलि  
हनुेछ । 

  (३) समिमििा सूशचि आदेििा िोवकएको िापदण्डका आधारिा प्रदेि 
सरकारले मनयशुक्त गरेका िीन जना व्यशक्तहरु रहने छन  । 

  (४) उपदफा (१) बिोशजि गठठि समिमि बिोशजिको योजना, पररयोजना 
कायायशन्िि भएपमछ सो समिमि स्ििः विघटन हनुेछ र त्यसको सूचना प्रदेि 
राजपरिा प्रकािन गनुय पनेछ । 

 

४. समिमिहरुलाई संस्था िान्नःे दफा ३ िा ३क अन्िगयि गठन भएको प्रत्येक समिमि 
अविमछन्न उत्तरामधकारिाला संस्था (कपोरेट बडी) हनुेछ र त्यस समिमि शजम्िाको 

                                                 
  पवहलो संिोधनद्वारा थप । 

            नेपालको संविधान अनकुुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

            नेपालको संविधान अनकुुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोमधि ।  
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सबै कािका मनमित्त एउटै छाप हनुेछ र व्यशक्त सरह चल अचल सम्पशत्त लेनदेन 
गने िथा राख्न ेत्यस समिमिलाई अमधकार हनुेछ । सो समिमिले व्यशक्त सरह नालेस 
गनय र मनज उपर पमन व्यशक्त सरह नालेस उजरु लाग्न सक्तछ । 

 

५. समिमिको कोषः (१) दफा ३ िा ३क. अन्िगयि गठन गररएको समिमिको कोषिा 
देहायका कुरा सशम्िमलि हनुेछः– 

(क) नेपाल सरकार िा अरु कुनै गैर सरकारी व्यशक्तले प्रदान 
गरेको रुपैयााँ, र 

(ि) कुनै विदेिी एजेन्सीले नेपाल सरकारद्वारा ठदएको कोष । 

  (२) समिमि गठन गनयको मनमित्त मनकामलएको आदेििा िोवकएका काििा 
काययक्रिहरु कायायशन्िि गनयको मनमित्त समिमिको रुपैयााँ र कोष उपयोग गररनेछ । 

  (३) समिमिले आफूले बनाएको मनयििा िोवकएको काययक्रि र काययप्रणाली 
बिोशजि काि गनेछ र सोही बिोशजि वहसाब वकिाब पमन राख्नछे । 

  िर दफा ३ अन्िगयि मनकामलएको आदेि बिोशजिका समिमिले बनाएका 
मनयिहरुिा नपेाल सरकारको सम्बशन्धि िन्रालय र दफा ३क. अन्िगयि 
मनकामलएको आदेि बिोशजिका समिमिले बनाएका मनयिहरुिा प्रदेि सरकारको 
सम्बशन्धि िन्रालयको स्िीकृमि मलन ुपनेछ ।   

(४) ................ 
 

६. समिमिका कियचारीहरुः (१) समिमिको कािहरु सचुारु रुपले चलाउनको मनमित्त 
आिश्यकिानसुार समिमिले कियचारीहरु मनयकु्त गनय सक्नेछ ।  

  िर लोक सेिा आयोगबाट स्िीकृि भएका मसद्धान्िहरु र िरीका अनसुार 
बाहेक अरु कुनै िरीकाबाट कुनै व्यशक्तलाई मनयकु्त गनुय हुाँदैन । 

  (२) नेपाल सरकार िा अरु कुनै विदेिी एजेन्सीका स्थायी अमधकृिहरुको 
सेिा केही सियको लामग स्िीकार गनुय समिमिको मनमित्त कानूनी हनुेछ र समिमिको 
काि काज गदाय त्यस्िा अमधकृिहरु समिमिको प्रिासकीय मनयन्रणिा रहनेछन  ।  

  िर त्यसरी िवटएका कारणबाट मिनको सामबकको नोकरीको िियहरुिा कुनै 
असर पने छैन । 

                                                 
          नेपालको संविधान अनकुुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोमधि ।  

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोमधि ।  

  केही नेपाल कानून (संिोधन र पनुः व्यिस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा िारेज ।  

  केही नेपाल कानून (संिोधन र पनुः व्यिस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संिोमधि । 
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७. आदेि मनयि जारी गने नपेाल सरकारको अमधकारः समिमिको काि कारबाहीको 
विषयिा सरकारले सिय सियिा मनयि िा आदेि जारी गनय सक्नेछ र त्यस्िा 
मनयि िा आदेिहरु पालन गनुय त्यस समिमिको कियव्य हनुेछ । 

 

८. समिमिको विघटनः (१) समिमिले कायायशन्िि गनय लागेको कुनै विकास योजना िा 
विकास कायय नपेाल सरकारले नै बढी िारािा सचुारुरुपले कायायशन्िि गनय सक्तछ 
भने्न िा त्यसको काि पूरा भैसकेको छ भने्न नेपाल सरकारलाई लागेिा नेपाल 
सरकारले सूशचि आदेिद्वारा समिमिलाई विघटन गनय सक्नेछ । 

  (२) समिमि विघटन भएको िण्डिाः– 

(क) समिमिको सबै हक जायजाि र ऋण नेपाल सरकारको 
हनुेछ । 

(ि) समिमिसंग मलएका सबै ठेक्काहरु नेपाल सरकारसंग मलइएका 
िामननेछन  । 

(ग)  ........................... 
 

 

 ९. िध्यस्थद्वारा िगडाको मनणयय हनुःे (१) समिमिसंग भएको कुनै सम्िौिा र त्यसलाई 
कायायशन्िि गने कुराका सम्बन्धिा उठ्ने िगडालाई मनणययको लामग िध्यस्थ छेउ 
पठाउन ु पने गरी सो सम्िौिािा व्यिस्था भएकोिा सोही सम्िौिा अनसुार मनयकु्त 
भएको िध्यस्थले त्यस्िो िगडाको मनणयय गनेछ र त्यस्िो िगडालाई हेने र मछने्न 
अमधकार कुनै अदालिलाई हनुे छैन । 

  (२) मनणययको लामग उपदफा (१) अन्िगयि िध्यस्थ छेउ पठाइएको 
िगडाको सम्बन्धिा सािी प्रिाण बझु्न,े सािीहरुलाई उपशस्थि गराउने र मलििहरु 
पेि गराउने अमधकार मनजलाई हनुेछ । 

  (३) िध्यस्थको मनणयय अशन्िि हनुेछ र दिैु पिहरु उपर िान्य हनुेछ । 

  िर िकाय पने पिको मनिेदन परेिा उच्च अदालिले देहायका अिस्थािा सो 
मनणययलाई रद्द गनय सक्नेछः– 

(क) िध्यस्थले मनणयय गदाय अनशुचि आचरण देिाएको िा िास 
बदमनयि देशिन ेगरी बेठीक मनणयय गरेको िा िनिानी गरेको 
भने्न स्पष्ट देशिन आएिा, िा 

                                                 

  िेस्रो संिोधनद्वारा िारेज । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा दफा ९ थप भएको र साविकको दफा ९ लाई दफा १० गररएको ।  

          केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोमधि । 
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(ि) िध्यस्थको मनणयय सरासर कानून विरुद्द भएिा । 

  (४) त्यस्िा मनणययलाई उच्च अदालिबाट रद्द गररएको िण्डिा िगडालाई 
मनणययका मनमित्त सो अदालिका िखु्य न्यायामधिबाट मनयकु्त अको िध्यस्थ छेउ 
पठाइनेछ । 

  (५)  िध्यस्थद्वारा भएको मनणययलाई नपेाल सरकारबाट िोवकएको िहमसल 
िा िहमसलको काि गने अड्डाले िोवकए बिोशजि कायायशन्िि गनेछ । 

  (६) यस दफाको उदे्दश्य कायायशन्िि गनय नेपाल सरकारले मनयि बनाउन 
सक्नेछ । 

 

१०. लागू नहनु ेकानूनहरुः िंका मनिारणको लामग स्पष्ट गररन्छ वक िलुकुी सिाल िा 
िलुकुी ऐनको रकि बन्दोिस्ि िा कागज जााँचको िा बही बझु्नेको िहलहरु 
समिमिको काि काजिा लागू हनुे छैन । 

                                                 
  दोस्रो संिोधनद्वारा सामबकको दफा ९ लाई दफा १० गररएको । 

द्रष्टव्यः   (१) केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका िब्दहरूः–  
            “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 (२) न्याय प्रिासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्िर भएका िब्दहरूः–  
            ”पनुरािेदन अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” । 


