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प्रदे श विकास समिमि सम्बन्धिा व्यिस्था गर्न बर्ेको विधेयक
प्रस्िािर्ााः सािाचिक न्याय सवििको मिव्र र ददगो आमथनक विकासको लक्ष्य िामसल गर्न प्रदे शका विकास
योिर्ा िथा भाषा, सं स्कृमि लगायिका सािाचिक क्षेत्रको विकास कायनलाई शीघ्र र व्यिचस्थि रुपिा
सञ्िालर् गर्े सम्बन्धिा आिश्यक व्यिस्था गर्न िाञ्छर्ीय भएकोले ,
गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ।
१.

संचक्षप्त र्ाि र प्रारम्भाः (१) यो ऐर्को र्ाि “प्रदे श विकास समिमि ऐर्, २०७६” रिे को छ।
(२) यो ऐर् िुरुन्ि प्रारम्भ िुर्ेछ।

२.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेिा यस ऐर्िा,(क) “िोवकएको” िा “िोवकए बिोचिि” भन्नाले यस ऐर् अन्िगनि बर्ेको मर्यििा िोवकएको िा
िोवकए बिोचिि सम्झर्ु पछन।
(ख) “समिमि” भन्नाले दफा ३ बिोचििको समिमि सम्झर्ु पछन।
(ग)

३.

“सूचिि आदे श” भन्नाले प्रदे श रािपत्रिा प्रकाचशि आदे श सम्झर्ु पछन।

समिमि गठर् गर्े प्रदे श सरकारको अमधकाराः (१) प्रदे श सरकारले उचिि िा आिश्यक ठिराएिा कुर्ै
विकास योिर्ा िा भाषा, सं स्कृमि लगायिका सािाचिक क्षेत्रको विकास कायनलाई शीघ्र र व्यिचस्थि
रुपिा सञ्िालर् गर्न सूचिि आदे शद्वारा समिमि गठर् गर्न सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बिोचििको समिमिको काि, किनव्य, अमधकार र अन्य व्यिस्था सूचिि
आदे शिा िोवकए बिोचिि िुर्ेछ।

४.

संगदठि सं स्था िुर्ाःे (१) समिमि अविचछछन्न उत्तरामधकारिाला सं गदठि सं स्था िुर्ेछ।
(२) समिमिको सबै कािका लामग आफ्र्ो छु ट्टै छाप िुर्ेछ।
(३) समिमिले प्रिमलि कार्ूर् बिोचिि व्यचि सरि िल अिल सम्पचत्त प्राप्त गर्न, उपयोग
गर्न, बेिमबखर् गर्न िा अन्य वकमसिले व्यिस्था गर्न सक्र्ेछ।
िर त्यस्िो समिमिले अिल सम्पचत्त बेिमबखर् गदान प्रदे श सरकारिाफनि र्ेपाल सरकारको
स्िीकृमि मलर्ु पर्ेछ।
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(४) समिमिले व्यचि सरि करार गर्न र करार बिोचििको अमधकार प्रयोग गर्न िथा
दावयत्ि मर्िानि गर्न सक्र्ेछ।
(५) समिमिले व्यचि सरि आफ्र्ो र्ािबाट र्ामलस उिूर गर्न र समिमि उपर पमर् सोिी
र्ािबाट र्ामलस उिूर लाग्र् सक्र्ेछ।
५.

समिमिको कोषाः (१) समिमिको आफ्र्ो एउटा छु ट्टै कोष रिर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बिोचििको कोषिा दे िाय बिोचििका रकि रिर्ेछर्् :(क) र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थार्ीय ििबाट प्राप्त रकि,
(ख) विदे शी सरकार िा सं घसं स्था िा व्यचिबाट प्राप्त सियोग रकि,
(ग) सङ्घ, सं स्था िा व्यचि िा दार्दािव्यबाट प्राप्त रकि, र
(घ) अन्य कुर्ै स्रोिबाट प्राप्त िा आचिनि रकि।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बिोचिि विदे शी सरकार, सं घसं स्था िा व्यचिबाट सियोग
प्राप्त गर्ुन पूि न समिमिले प्रदे श सरकार िाफनि र्ेपाल सरकारको स्िीकृमि मलर्ु पर्ेछ।
(४) कोषको रकि समिमिले िोकेको बैङ्किा खािा खोली िम्िा गर्ुन पर्ेछ।
(५) समिमिको कोष र खािाको सञ्चालर् िोवकए बिोचिि िुर्ेछ।
(६) समिमिको सबै खिन उपदफा (१) बिोचििको कोषबाट ब्यिोररर्ेछ।

६.

लेखा र लेखापरीक्षण : (१) समिमिको आयव्ययको लेखा प्रदे श सरकारले अपर्ाएको ले खा प्रणाली
बिोचिि राचखर्ेछ।
(२) समिमिको ले खाको अचन्िि ले खा परीक्षण ििाले खापरीक्षकको कायानलयबाट िुर्ेछ।

७.

समिमिका किनिारी सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) समिमिको काि कारबािी सुिारू रुपले सञ्िालर् गर्न
समिमिले आिश्यकिाअर्ुसार किनिारी करारिा मर्युि गर्न सक्र्ेछ।
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िर यसरी करारिा मर्युचि गदान लोक सेिा आयोगबाट स्िीकृि भएका मसद्धान्ि बिोचिि
गर्ुप
न र्ेछ।
(२) समिमिको सं गठर् िथा व्यिस्थापर् सिेक्षण प्रदे श सरकारबाट स्िीकृि भएपमछ िात्र
उपदफा (१) बिोचिि किनिारी मर्युचि गर्न सवकर्ेछ।
(३) उपदफा (१) िा िुर्सुकै कुरा लेचखएको भए िापमर् प्रदे श सरकारले समिमिको कायन
सञ्िालर्का लामग प्रदे श मर्िाििी किनिारीलाई सिेि काि खटाउर् सक्र्ेछ।
८. समिमिको विघटर्ाः (१) प्रदे श सरकारले समिमिलाई कायि राखी रिर् आिश्यक र्दे खेिा िा समिमिको
िोवकएको काि पूरा भएिा प्रदे श सरकारले सूचिि आदे शद्वारा समिमिलाई विघटर् गर्न सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बिोचिि समिमि विघटर् भएको अिस्थािााः(क) समिमिको सबै िलअिल सम्पचत्त र दावयत्त्ि प्रदे श सरकारको िुर्ेछ।
(ख) समिमिसँग मलएका सबै ठे क्कािरू प्रदे श सरकारसँग मलएएका िामर्र्ेछ।
(३)

उपदफा

(१)

बिोचिि

समिमि

विघटर्

भएिा

समिमिले

मर्युि

गरे का

सबै

किनिारीिरूको करार स्ििाः अन्ि भएको िामर्र्ेछ।
९.

आिश्यक मर्दे शर् ददर् सक्र्ेाः प्रदे श सरकारले समिमिको काि कारबािीको विषयिा सिय सियिा
आिश्यक मर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ र त्यस्िो मर्दे शर् पालर् गर्ुन समिमिको किनव्य िुर्ेछ।

१०. मर्यि बर्ाउर्े अमधकाराः (१) समिमिको काि कारबािी सुिारु रुपले सञ्िालर् गर्न यस ऐर्को
अधीर्िा रिी समिमिले आिश्यक मर्यि बर्ाउर् सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बिोचिि समिमिले बर्ाएको मर्यि प्रदे श सरकारबाट स्िीकृि भएपमछ लागू
िुर्ेछ।
११. बिाउाः यो ऐर् लागू िुर् ु पूि न प्रदे श सरकारले िारी गरे का गठर् आदे श यसै ऐर् बिोचिि िारी
भएको िामर्र्ेछ।
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प्रदे श सभाको सम्िि् २०७७ साल साउर् ५ गिे बसेको बैठकले र्ेपालको सं विधार्को धारा १९९ बिोचिि यो
विधे यक पाररि गरे को ब्यिोरा सं विधार्को धारा २०१ बिोचिि प्रिाचणि गदनछु ।

र्ेत्रर्ाथ अमधकारी
सभािुख

प्रदे श

गण्डकी प्रदे श

विधे यक र्ेपालको सं विधार्को धारा २०१

सभाका

सभािुखबाट

प्रिाचणि

यो

को उपधारा (२) बिोचिि प्रिाणीकरण गदनछु

मिमिाः २०७७।४।७

।
अमिक शेरचन
प्रदे श प्रिुख
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