
 

 

प्रदेश ङ्जिकास सङ्झभङ्झि ऐन, २०७७ 

 (ङ्झभङ्झि २०७७ सार काङ्झििक भसान्िसम्भ बएका सॊशोधनहरु सभेि ङ्झभराइएको) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सयकाय 

आन्िङ्चयक भाङ्झभरा िथा कानून भन्रारम 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखया । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

  

प्रदेश ङ्जिकास सङ्झभङ्झि ऐन, २०७७ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन ङ्झभङ्झि 
2077।05।08 

सॊिि ्२०७७ सारको ऐन नॊ. 9 

प्रदेश ङ्जिकास सङ्झभङ्झि सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनकेो ऐन 

प्रस्िािनााः साभाङ्ञिक न्माम सङ्जहिको ङ्झिव्र य ङ्छदगो आङ्झथिक ङ्जिकासको रक्ष्म हाङ्झसर गनि प्रदेशका ङ्जिकास 
मोिना िथा बाषा, सॊस्कृङ्झि रगामिका साभाङ्ञिक ऺेरको ङ्जिकास कामिराई शीघ्र य व्मिङ्ञस्थि रुऩभा 
सञ् चारन गनस सम्फन्धभा आियकमक व्मिस्था गनि िाञ्ीनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको ी। 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मो ऐनको नाभ “प्रदेश ङ्जिकास सङ्झभङ्झि ऐन, २०७७” यहेको ी। 

(२) मो ऐन िङ्टरुन्ि प्रायम्ब हङ्टनेी। 

2. ऩङ्चयबाषााः ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) “िोङ्जकएको” िा “िोङ्जकए फभोङ्ञिभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्िगिि फनेको 

ङ्झनमभभा िोङ्जकएको िा िोङ्जकए फभोङ्ञिभ सम्झनङ्ट ऩीि। 

(ख) “सङ्झभङ्झि” बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञिभको सङ्झभङ्झि सम्झनङ्ट ऩीि। 

(ग) “सूङ्ञचि आदेश” बङ्ङारे प्रदेश यािऩरभा प्रकाङ्ञशि आदेश सम्झनङ्ट ऩीि। 

3. सङ्झभङ्झि गठन गनस प्रदेश सयकायको अङ्झधकायाः (१) प्रदेश सयकायरे उङ्ञचि िा आियकमक ठहयाएभा 
कङ्ट नै ङ्जिकास मोिना िा बाषा, सॊस्कृङ्झि रगामिका साभाङ्ञिक ऺेरको ङ्जिकास कामिराई शीघ्र य 
व्मिङ्ञस्थि रुऩभा सञ् चारन गनि सूङ्ञचि आदेशवाराया सङ्झभङ्झि गठन गनि सननेी। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञिभको सङ्झभङ्झिको काभ, कििव्म, अङ्झधकाय य अन्म व्मिस्था 
सूङ्ञचि आदेशभा िोङ्जकए फभोङ्ञिभ हङ्टनेी। 

4. सङ्गङ्छठि सॊस्था हङ्टनाेः (१) सङ्झभङ्झि अङ्जिङ्ञछीङ्ङ उत्तयाङ्झधकायिारा सङ्गङ्छठि सॊस्था हङ्टनेी। 

(२) सङ्झभङ्झिको सफै काभका राङ्झग आफ्नो ीङ्ट टै्ट ीाऩ हङ्टनीे। 

(३) सङ्झभङ्झिरे प्रचङ्झरि कानून फभोङ्ञिभ व्मङ्ञि सयह चर अचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त गनि, 
उऩमोग गनि, फेचङ्झफखन गनि िा अन्म ङ्जकङ्झसभरे व्मिस्था गनि सननेी। 

िय त्मस्िो सङ्झभङ्झिरे अचर सम्ऩङ्ञत्त फेचङ्झफखन गदाि प्रदेश सयकायभापि ि नेऩार सयकायको 
स्िीकृङ्झि ङ्झरनङ्ट ऩनसी। 

(४) सङ्झभङ्झिरे व्मङ्ञि सयह कयाय गनि य कयाय फभोङ्ञिभको अङ्झधकाय प्रमोग गनि िथा 
दाङ्जमत्ि ङ्झनिािह गनि सननीे। 

(५) सङ्झभङ्झिरे व्मङ्ञि सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस उियू गनि य सङ्झभङ्झि उऩय ऩङ्झन सोही 
नाभफाट नाङ्झरस उिूय राग्न सननेी। 

5. सङ्झभङ्झिको कोषाः (१) सङ्झभङ्झिको आफ्नो एउटा ीङ्ट टै्ट कोष यहनेी। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञिभको कोषभा देहाम फभोङ्ञिभका यकभ यहनेीन:्- 

(क) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम िहफाट प्राप्त यकभ, 

(ख)  ङ्जिदेशी सयकाय िा सङ्घसॊस्था िा व्मङ्ञिफाट प्राप्त सहमोग यकभ, 

(ग)  सङ्घ, सॊस्था िा व्मङ्ञि िा दानदािव्मफाट प्राप्त यकभ, य  

(घ) अन्म कङ्ट नै स्रोिफाट प्राप्त िा आङ्ञििि यकभ। 
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(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ख) फभोङ्ञिभ ङ्जिदेशी सयकाय, सङ्घसॊस्था िा व्मङ्ञिफाट 
सहमोग प्राप्त गनङ्टि ऩूिि सङ्झभङ्झिरे प्रदेश सयकाय भापि ि नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झि ङ्झरनङ्ट ऩनसी। 

(४) कोषको यकभ सङ्झभङ्झिरे िोकेको फैङ्कभा खािा खोरी िम्भा गनङ्टि ऩनसी। 

(५) सङ्झभङ्झिको कोष य खािाको सञ्चारन िोङ्जकए फभोङ्ञिभ हङ्टनेी। 

(६) सङ्झभङ्झिको सफै खचि उऩदपा (१) फभोङ्ञिभको कोषफाट व्महोङ्चयनेी। 

6. रेखा य रेखाऩयीऺण : (१) सङ्झभङ्झिको आमव्ममको रेखा प्रदेश सयकायरे अऩनाएको रेखा 
प्रणारी फभोङ्ञिभ याङ्ञखनीे। 

(२) सङ्झभङ्झिको रेखाको अङ्ञन्िभ रेखा ऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकको कामािरमफाट हङ्टनेी।  

7. सङ्झभङ्झिका कभिचायी  सम्फन्धी व्मिस्थााः (१) सङ्झभङ्झिको काभ कायफाही सङ्टचारू रुऩरे सञ् चारन गनि 
सङ्झभङ्झिरे आियकमकिा अनङ्टसाय कभिचायी कयायभा ङ्झनमङ्टि गनि सननेी। 

िय मसयी कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाि रोक सेिा आमोगफाट स्िीकृि बएका ङ्झसद्धान्ि फभोङ्ञिभ 
गनङ्टिऩनसी। 

(२) सङ्झभङ्झिको सङ्गठन िथा व्मिस्थाऩन सिसऺण प्रदेश सयकायफाट स्िीकृि बएऩङ्झी भार 
उऩदपा (१) फभोङ्ञिभ कभिचायी ङ्झनमङ्टङ्ञि गनि सङ्जकनेी। 

(३) उऩदपा (१) भा िङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए िाऩङ्झन प्रदेश सयकायरे सङ्झभङ्झिको 
कामि सञ् चारनका राङ्झग प्रदेश ङ्झनिाभिी कभिचायीराई सभेि काि खटाउन सननेी।    

8. सङ्झभङ्झिको ङ्जिघटनाः (१) प्रदेश सयकायरे सङ्झभङ्झिराई कामभ याखी यहन आियकमक नदेखेभा िा 
सङ्झभङ्झिको िोङ्जकएको काभ ऩूया बएभा प्रदेश सयकायरे सूङ्ञचि आदेशवाराया सङ्झभङ्झिराई ङ्जिघटन गनि 
सननेी। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञिभ सङ्झभङ्झि ङ्जिघटन बएको अिस्थाभााः- 

(क)  सङ्झभङ्झिको सफै चरअचर सम्ऩङ्ञत्त य दाङ्जमत्त्ि प्रदेश सयकायको हङ्टनेी। 

(ख)  सङ्झभङ्झिसॉग ङ्झरएका सफै ठेक्काहरू प्रदेश सयकायसॉग ङ्झरइएका भाङ्झननीे। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञिभ सङ्झभङ्झि ङ्जिघटन बएभा सङ्झभङ्झिरे ङ्झनमङ्टि गयेका सफै 
कभिचायीहरूको कयाय स्ििाः अन्त्म बएको भाङ्झननीे। 

9. आियकमक ङ्झनदसशन ङ्छदन सननाेः प्रदेश सयकायरे सङ्झभङ्झिको काभ कायफाहीको ङ्जिषमभा सभम 
सभमभा आियकमक ङ्झनदसशन ङ्छदन सननेी य त्मस्िो ङ्झनदसशन ऩारन गनङ्टि सङ्झभङ्झिको कििव्म हङ्टनीे। 

10. ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकायाः (१) सङ्झभङ्झिको काभ कायफाही सङ्टचारु रुऩरे सञ् चारन गनि मस ऐनको 
अधीनभा यही सङ्झभङ्झिरे आियकमक ङ्झनमभ फनाउन सननीे। 

   (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञिभ सङ्झभङ्झिरे फनाएको ङ्झनमभ प्रदेश सयकायफाट स्िीकृि बएऩङ्झी 
रागङ्ट हङ्टनेी। 

11. फचाउाः मो ऐन रागङ्ट हङ्टन ङ्ट ऩूिि प्रदेश सयकायरे िायी गयेका गठन आदेश मसै ऐन फभोङ्ञिभ िायी 
बएको भाङ्झननीे।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


