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काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण धियमािली,२०६८

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित धमधत
२०६८।१२।१३
सं िोिि
काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण (पविलो सं िोिि)
धियमािली, २०६९

२०६९।१।१५

काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण (दोस्रो सं िोिि)
धियमािली, २०७८

२०७८।१०।२४

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐि, २०४५ को दफा २९ को उपदफा २९.१
ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दे िायका धियमिरु बिाएकोछ।
पररच्छे द–१
प्रारशभिक
१.

संशिप्त िाम र प्रारभिः (१) यी धियमिरुको िाम “काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
धियमािली,२०६८” रिेकोछ।
 (२)

२.

यो धियमािली ऐि प्रारभि िएको धमधतदे शि प्रारभि िुिेछ।

पररिाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस धियमािलीमा,–
(क)

“आयोजिा” िन्नाले जग्गा विकास कायथक्रम सभबन्िी आयोजिा सभझिु
पछथ।

(ि)

“ऐि” िन्नाले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐि, २०४५ सभझिु
पछथ।

 धमधत २०६८।१२।१३ को िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिा अिुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
ऐि, २०४५ धमधत २०६९।१।१ दे शि लागू िएको।
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(ग)

“उपिोक्ता सधमधत” िन्नाले सभबशन्ित जग्गाििी िा मोिीिरुमध्येबाट जग्गा
विकास सभबन्िी आयोजिाको रे िदे ि र बन्दोिस्त गिथ गठि िएको
उपिोक्तािरुको समूि सभझिु पछथ।

(घ)

“कमथचारी” िन्नाले प्राधिकरणमा ििाल रिे का कमथचारी सभझिु पछथ।

(ङ)

“जग्गा विकास कायथक्रम” िन्नाले ऐिको दफा १० बमोशजम सञ्चाधलत
जग्गा विकास कायथक्रम सभझिु पछथ र सो िब्दले यस धियमािली
बमोशजम स्िीकृधत धलई स्र्ािीय तिले सञ्चालि गरे को जग्गा विकास
कायथक्रम समेतलाई जिाउँछ।

(च) “मन्त्रालय" िन्नाले िेपाल सरकारको सिरी विकास मन्त्रालय सभझिु पछथ।
(छ) "स्र्ािीय ति" िन्नाले योजिा िेत्रधित्रका गाउँपाधलका िा िगरपाधलका सभझिु
पछथ।
पररच्छे द–२
िौधतक विकास योजिाको सञ्चालि
३.

िौधतक विकास योजिाको तजुम
थ ा र स्िीकृधतः (१) प्राधिकरणले ऐिको दफा ५ बमोशजम
िौधतक योजिा तजुम
थ ा गदाथ काठमाडौं उपत्यकाको ददगो विकास तर्ा व्यिस्र्ापिको
लाधग काठमाडौं उपत्यकालाई एउटै योजिा इकाईको रुपमा धलई दीघथकालीि विकास
अििारणा, सभबशन्ित िीधत, मापदण्ड, विषयगत योजिा तर्ा िक्सालाई समेत आिार धलई
तजुम
थ ा गिुथ पिेछ।
(२) िेपाल सरकारले ऐिको दफा ५ को उपदफा ५.२ बमोशजम िौधतक विकास
योजिा स्िीकृत गरे पधछ सो योजिाको विस्तृत वििरण सवितको सूचिा सिथसािारणको
जािकारीको लाधग िेपाल राजपत्रमा प्रकािि गिुथ पिेछ।
(३) उपधियम (२) बमोशजम िौधतक विकास योजिा सभबन्िी वििरण िेपाल
राजपत्रमा प्रकािि िएपधछ त्यस्तो योजिा लागू िएको माधििेछ।



दोस्रो सं िोििद्वारा सं िोधित।
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४.

समन्िय गिुथ पिेः प्राधिकरणले िौधतक विकास योजिा तर्ा आयोजिा सञ्चालि गदाथ
िेपाल सरकारका सभबशन्ित धिकाय, स्र्ािीय ति तर्ा अन्य सं स्र्ासँग समन्िय गरे र मात्र
कायथ गिुथ पिेछ।

५.

मापदण्ड जारी गरी लागू गिथ सक्िेः (१) प्राधिकरणले िौधतक विकास योजिा कायाथन्ियि
गिथ िा कुिै धिमाथण सभबन्िमा आिश्यक पिे मापदण्ड तयार गरी िेपाल सरकारबाट
स्िीकृत गराई लागू गिथ िा गराउि सक्िेछ।
(२) उपधियम (१) बमोशजम प्राधिकरणले जारी गरे को मापदण्ड बमोशजम कायथ
गिुथ सभबशन्ित व्यशक्त, धिकाय िा सं स्र्ाको कतथव्य िुिेछ।

६.

िौधतक विकास सभबन्िी कायथक्रम सञ्चालि गिथ सक्िेः (१) कुिै सं स्र्ाले चािे मा योजिा
िेत्रधित्र प्राधिकरणको स्िीकृधत धलई िौधतक विकास सभबन्िी कायथक्रम सञ्चालि गिथ
सक्िेछ।
(२) उपधियम (१) बमोशजम िौधतक विकास सभबन्िी कायथक्रम सञ्चालि गिे
स्िीकृधत ददं दा प्राधिकरणले सभबशन्ित सं स्र्ालाई आिश्यक ितथ तोक्िेछ।

७.

सियोग गिुथ पिेः (१) ऐिको दफा ९ बमोशजम प्राधिकरणले कुिै धिमाथणको िाग
ित्काउिे िा िटाउिे आदे ि ददएकोमा सो धिमाथणको िाग िित्काए िा ििटाएसभम
सोसँग सभबशन्ित सभपशि कसैलाई पधि कुिै व्यिोराले िक छाडी ददि िा धितो बन्िकी
ददि िपाउिे गरी रोक्का राख्न सभबशन्ित धिकायमा लेिी पठाउि सक्िेछ।
(२) उपधियम (१) बमोशजम ले िी आएमा त्यस्तो धिकायले पधि प्राधिकरणबाट
लेिी आए बमोशजम गररददिु पिेछ।
(३) प्राधिकरणले ऐि िा यस धियमािली बमोशजम गिे कामका सभबन्िमा िेपाल
ँ सुरिा लगायतका विषयमा सियोग माग गिथ सक्िेछ।
सरकार िा अन्य धिकायसग
(४) उपधियम (३) बमोशजम प्राधिकरणले सियोग माग गरे मा सभबशन्ित
धिकायले प्राधिकरणलाई आिश्यक सियोग गिुथ पिेछ।
पररच्छे द–३
जग्गा विकास कायथक्रम सभबन्िी आयोजिाको सञ्चालि

८.

धिदे शित जग्गा विकास कायथक्रमको सञ्चालि सभबन्िी व्यिस्र्ाः (१) ऐिको दफा १० को
उपदफा १०.१ को िण्ड १०.१.१ बमोशजम धिदे शित जग्गा विकास कायथक्रम सञ्चालि
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गिे क्रममा प्राधिकरणले स्र्ािीय जग्गाििी तर्ा मोिीिरुको सििाधगता जुटाउि
उपिोक्ता सधमधत गठि गिथ सक्िेछ र प्राधिकरणको कायथक्रममा सियोग पुर ्याउिु त्यस्तो
उपिोक्ता सधमधतको कतथव्य िुिेछ।
(२) धिदे शित जग्गा विकास कायथक्रम लागू िगरे को ठाउँमा चार वकल्ला िोली
धिदे शित जग्गा विकास कायथक्रम लागू गराई पाउँ ििी जग्गाििी िा मोिीिरुले
प्राधिकरणमा धििेदि ददएमा प्राधिकरणले कभतीमा पचास पररिार बसोबास िुि सक्िे
दे िेमा धिदे शित जग्गा विकास कायथक्रम लागू गिथ सक्िेछ।
(३) उपधियम (२) बमोशजम धिदे शित जग्गा विकास कायथक्रम लागू गदाथ कुिै
जग्गा प्राप्त गिुथ पिे अिस्र्ा परी ऐि बमोशजम जग्गा प्राप्त गिुथ पिे िएमा त्यसरी प्राप्त
गररिे जग्गाको िधतपूधतथको सभपूण थ रकम त्यस्तो कायथक्रम लागू गररं दा लािाशन्ित िुिे
स्र्ािीय जिताले व्यिोिुथ पिेछ।
९.

जग्गा एकीकरण कायथक्रम सञ्चालि सभबन्िी व्यिस्र्ाः (१) योजिा िेत्रधित्रको कुिै
िागमा प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण कायथक्रम सञ्चालि गिथ चािे मा िा जग्गा विकास
कायथक्रम सञ्चालि ििएको िागमा चार वकल्ला िोली जग्गा एकीकरण कायथक्रम
सञ्चालि गराई पाउि सो ठाउँका कभतीमा एक्काउन्न प्रधतित जग्गाििी िा मोिीिरुले
धििेदि ददएमा कभतीमा पचास पररिार बसोबास िुिे ठाउँमा प्राधिकरणले जग्गा
एकीकरण कायथक्रम सञ्चालि गिथ सक्िेछ।
(२) उपधियम (१) बमोशजम जग्गा एकीकरण कायथक्रम सञ्चालि गिे िएमा
प्राधिकरणले स्र्ािीय जग्गाििी िा मोिीिरुको सििाधगता जुटाउि उपिोक्ता सधमधत
गठि गिथ सक्िेछ र उपिोक्ता सधमधतको सियोगमा जग्गा एकीकरण कायथक्रम सञ्चालि
गिेछ।
(३) जग्गा एकीकरण कायथक्रम सञ्चालि गदाथ प्राधिकरणले सािथजधिक सूचिा
प्रकािि गरी जग्गा एकीकरण कायथक्रम सञ्चालि िएको िागमा रिे का अचल सभपशि
टु क्र्याउि िा िौधतक पररितथि गिथ िपाउिे गरी ऐिको दफा ७ को अिीिमा रिी बढीमा
दुई िषथको लाधग रोक लगाउि सक्िेछ।

१०.

जग्गा छु ट्याउिु पिेः जग्गा एकीकरण कायथक्रम सञ्चालि गदाथ प्राधिकरणले उपिोक्ता
सधमधतसँग सल्लाि गरी आयोजिा िेत्रमा सडक, ढल, िुला िेत्र, िािेपािी, धबजुली
लगायतका अन्य सेिा सुवििा उपलव्ि गराउि आयोजिाधित्र रिे का जग्गाको प्रचधलत
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मोल र साधबकको बाटो लगायतका अन्य सुवििा समेतको आिारमा कुि जग्गाििी िा
मोिीको के कधत िेत्रफल जग्गा छु ट्याउिु पिे िो, सो यवकि गरी जग्गा छु ट्याउिु
पिेछ।
११.

एउटै वकिा कायम गिेः धियम १० बमोशजम जग्गा छु ट्याई सकेपधछ प्राधिकरणले
विकधसत घडेरीिरु साविकका जग्गा ििी िा मोिीिरुलाई वफताथ ददिे प्रयोजिको लाधग
आयोजिाधित्र पिे सभपूण थ वकिाका जग्गालाई एउटै

वकिामा पररणत गरी जग्गा

एकीकरण कायथक्रमलाई अशन्तम रुप ददिको लाधग ऐिको दफा ७ को अिीिमा रिी
बढीमा एक िषथको लाधग आयोजिाधित्र पिे कुिै अचल सभपशि कुिै पधि व्यिोराले िक
िस्तान्तरण गिथ िपाउिे गरी रोक लगाउि रशजष्टे िि गिे सभबशन्ित कायाथलयमा ले िी
पठाउिु पिेछ र सभबशन्ित कायाथलयले पधि त्यस्तो सूचिा प्राप्त िएपधछ त्यस िागमा
लेिी आए बमोशजम कुिै अचल सभपशि कुिै पधि व्यिोराले िक िस्तान्तरण िुिे गरी
रशजष्ट्रेिि गिुथ िुँदैि।
१२.

जग्गा वितरण गिेः (१) धियम ११ बमोशजम जग्गा एकीकरण सभबन्िी कायथलाई अशन्तम
रुप

ददइसकेपधछ

प्राधिकरणले

सोिी

उपधियममा

उशल्लशित

भयादधित्र

साविकका

जग्गाििी िा मोिीलाई अस्र्ायी धिस्सा सवित विकधसत घडे रीिरु वफताथ गिेछ।
(२) उपधियम (१) बमोशजम सभबशन्ित जग्गाििी िा मोिीलाई अस्र्ायी धिस्सा
सवित विकधसत घडेरी वफताथ गररसकेपधछ प्राधिकरणले सो धिस्सा अिुसार िक्सामा धमलाि
गिथ तर्ा सो अिुरुप जग्गाििी दताथ श्रे स्ता िडा गिथ र जग्गाििी दताथ प्रमाण पूजाथ तयार
गरी वितरण गिथ सभबशन्ित िापी िािा र मालपोत कायाथलयमा ले िी पठाउिु पिेछ र
सभबशन्ित िापी िािा र मालपोत कायाथलयले पधि सो अिुरुप िक्सा धमलाि गिे,
जग्गाििी श्रे स्ता िडा गिे र जग्गाििी दताथ प्रमाण पूजाथ तयार गरी सभबशन्ित जग्गाििी
िा मोिीलाई वितरण गिुथ पिेछ।
(३) उपधियम (२) बमोशजम िक्सा धमलाि िई ियाँ जग्गाििी दताथ श्रे स्ता र
जग्गाििी प्रमाण पूजाथ तयार िई सकेपधछ आयोजिाधित्रको साविकको िक्सा र सो
आयोजिाधित्र रिेका जग्गाििी िा मोिीको साविकको सबै लगत श्रे स्ता स्ितःबदर
िुिेछ।
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१३.

आफैले जग्गा धलि सक्िेः ऐिको दफा १० को उपदफा १०.१ को िण्ड १०.१.४
बमोशजम न्यू ितम इकाईको िेत्रफल िन्दा कम जग्गा िुिे कुिै जग्गाििीले प्राधिकरणले
धििाथरण गरे को िचथ धतरी घडे री धलि िसक्िे िएमा प्राधिकरणले त्यस्तो जग्गाििी िा
मोिीको जग्गा आफै धलई धिजलाई सो जग्गा बापत प्रचधलत मोल बराबरको रकम
िधतपूधतथ ददिेछ।

१४.

आयोजिा िस्तान्तरण गिथ सक्िेः (१) प्राधिकरणद्वारा सञ्चालि िएका जग्गा विकास
कायथक्रम सभबन्िी आयोजिाको सभपूण थ कायथ सभपन्न िएपधछ प्राधिकरणले स्र्ािीय ति
िा प्रचधलत कािूि बमोशजम दताथ िएका उपिोक्ता सधमधतलाई त्यस्तो आयोजिा
िस्तान्तरण गिथ सक्िेछ।
(२) उपधियम (१) बमोशजम आयोजिा िस्तान्तरण गरी धलि चाििे उपिोक्ता
सधमधतको िकमा त्यस्तो आयोजिाबाट प्रत्यि रुपले लािाशन्ित िुिे कभतीमा साठी
प्रधतित जग्गाििी िा मोिीले त्यस्तो उपिोक्ता सधमधतको सदस्यता धलएको िुि ु पिेछ।
(३) उपधियम (१) बमोशजम आयोजिा िस्तान्तरण गदाथ प्राधिकरणले सभबशन्ित
स्र्ािीय ति िा उपिोक्ता सधमधतसँग सभझौता गिुथ पिेछ।
(४) यस धियम बमोशजम आयोजिा िस्तान्तरण गरी धलिे स्र्ािीय ति िा
उपिोक्ता सधमधतले

सभझौतामा उल्ले शित ितथ अिुरुप आयोजिाको रे िदे ि तर्ा

बन्दोबस्त गिुथ पिेछ।
(५) स्र्ािीय ति िा उपिोक्ता सधमधतले सभझौता अिुरुप आयोजिाको रे िदे ि
तर्ा बन्दोबस्त िगरे मा प्राधिकरणले जुिसुकै बित त्यस्तो आयोजिा आफैले शजभमा धलि
सक्िेछ।
१५.

स्र्ािीय तिले जग्गा विकास कायथक्रम सञ्चालि गिथ सक्िेः (१) स्र्ािीय तिले चािे मा
प्राधिकरणको स्िीकृधत धलई आफ्िो िेत्रधित्रको कुिै िागमा जग्गा विकास कायथक्रम
सञ्चालि गिथ सक्िेछ।
(२) जग्गा विकास कायथक्रम सञ्चालि गदाथ स्र्ािीय तिलाई ऐि तर्ा यस
धियमािली बमोशजम प्राधिकरणलाई िए सरिको अधिकार िुिेछ र स्र्ािीय तिले त्यस्तो
जग्गा विकास कायथक्रम सञ्चालि गदाथ ऐि तर्ा यस धियमािली बमोशजम प्राधिकरणले
अपिाउिु पिे कायथविधि र अन्य व्यिस्र्ाको पालिा समेत गिुथ पिेछ।
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(३) यस धियम बमोशजम जग्गा विकास कायथक्रम सञ्चालि गिे स्र्ािीय तिलाई
प्राधिकरणले प्राविधिक तर्ा आधर्थक सुवििा उपलब्ि गराउि सक्िेछ।
पररच्छे द–४
सधमधतको बैठक तर्ा उपसधमधत सभबन्िी व्यिस्र्ा
१६.

सधमधतको बैठक सभबन्िी कायथविधिः (१) सधमधतको बैठक आश्यकतािुसार बस्िेछ।
(२) सधमधतको बैठक अध्यिले तोकेको धमधत, समय र स्र्ािमा बस्िेछ।
(३) सधमधतको बैठक बस्िे सूचिा सधमधतको सदस्य–सशचिले बैठक बस्िु िन्दा
कभतीमा चौबीस घण्टा अगािै सदस्यिरुलाई ददिु पिेछ।
(४) सधमधतको कुल सदस्य सं ख्याको पचास प्रधतितिन्दा बढी सदस्यिरु
उपशस्र्त िएमा सधमधतको बैठकको लाधग गणपुरक सं ख्या पुगेको माधििेछ।
(५) सधमधतको बैठकको अध्यिता अध्यिले र धिजको अिुपशस्र्धतमा सधमधतका
सदस्यिरूले आफूिरुमध्येबाट छािेको सदस्यले गिेछ।
(६) सधमधतको बैठकमा बिुमतको राय मान्य िुिछ
े र मत बराबर िएमा
बैठकमा अध्यिता गिे व्यशक्तले धिणाथयक मत ददिेछ।
(७) सधमधतले कुिै पदाधिकारी िा वििेषज्ञलाई सधमधतको बैठकमा आमन्त्रण गिथ
सक्िेछ।
(८)

सधमधतको बैठकमा उपशस्र्त सदस्यको िाम, छलफल िएका विषय तर्ा

बैठकमा िएका धिणथय एउटा छु ट्टै धिणथय पुशस्तकामा ले िी सो धिणथयमा उपशस्र्त
सदस्यको दस्तित गराई राख्िु पिेछ।
(९) सधमधतको बैठक सभबन्िी अन्य कायथविधि सधमधत आफैले धििाथरण गरे
बमोशजम िुिेछ।
१७.

स्र्ािीय तिको प्रधतधिधित्ि गराउिेः सञ्चालक सधमधतले आफ्िो कायथ सुचारु रुपले
सञ्चालि गिे सभबन्िमा िौधतक विकास सभबन्िी कुिै कामको लाधग ऐिको दफा १६
बमोशजम गठि गिे उपसधमधतमा स्र्ािीय तिको समेत प्रधतधिधित्ि िुिे गरी गठि गिुथ
पिेछ।



दोस्रो सं िोििद्वारा सं िोधित।
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पररच्छे द–५
पुिरािेदि सधमधत सभबन्िी व्यिस्र्ा
१८.

पुिरािेदि सधमधतका सदस्यको धियुशक्तः (१) पुिरािेदि सधमधतका सदस्यमा दे िाय
बमोशजम योग्य व्यशक्तलाई धियुक्त गररिेछः–
(क)

कािूि विषयमा कभतीमा स्िातकोपाधि िाधसल गरी सो िेत्रमा
कभतीमा दि िषथ अिुिि िाधसल गरे को,

(ि)

इशन्जधियररङ्ग

सेिा, धसधिल

समूि, विशल्डङ्ग

एण्ड

आवटथटेक

उपसमूिमा राजपत्राङ्गीत प्रर्म श्रे णीको पदमा कभतीमा पाँच िषथ
कायथ गरे को।
(२) पुिरािेदि सधमधतका सदस्यको पदािधि तीि िषथको िुिेछ।
(३) उपधियम (२) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापधि कुिै सदस्यले आफ्िो
पदीय शजभमेिारी पूरा िगरे मा िा धिजमा कायथ िमताको अिाि िएमा प्राधिकरणले
धिजलाई जुिसुकै बित सदस्यको पदबाट िटाउि सक्िेछ।
तर त्यसरी िटाउिु अशघ सफाई पेि गिे मौकाबाट बशञ्चत गररिे छै ि।
१९.

पुिरािेदि सधमधतको कायथविधिः (१) पुिरािेदि सधमधतमा परे का पुिरािेदि उपरको
कारबािी र वकिारा इजलास कायम गरी पुिरािेदि सधमधतका सबै सदस्यिरुले सामूविक
रुपमा गिे छि्।
(२) उपधियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापधि पुिरािेदि उपरको
कारबािी कुिै दुईजिा सदस्यले र पुिरािेदिको अशन्तम कारबािी अध्यि सवित कुिै
एक सदस्य उपशस्र्त िएमा गिथ सक्िे छि्।
(३) तीिजिा सदस्य उपशस्र्त िएको इजलासमा तीिैजिा सदस्यको एकमत िा
दुईजिा सदस्यको बिुमत कायम िएमा सो मत पुिरािेदि सधमधतको धिणथय माधििेछ।
(४) दुईजिा सदस्य उपशस्र्त िएको इजलासमा एकमत कायम िुि िसकेमा
कारबािीको िकमा अध्यि सवितको इजलास िए अध्यिको राय बमोशजम र अध्यि
िािे कको इजलास िए कािूि सदस्यको राय बमोशजम गिुथ पिेछ। पुिरािेदिको धिणथय
िा अशन्तम आदे िको िकमा पविला अिुपशस्र्त िुिे सदस्य समि पेि गरी धिजले
समर्थि गरे को राय िै पुिरािेदि सधमधतको धिणथय िुिेछ।
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(५) उपधियम (४) बमोशजम पविला अिुपशस्र्त िुिे सदस्य समि पेि गदाथ पधि
बिुमत कायम िुि िसकेमा धिणथयको लाधग सिोच्च अदालतमा पेि गररिेछ र सो
विषयमा सिोच्च अदालतबाट िएको धिणथय िै अशन्तम िुिेछ।
(६) पुिरािेदि सधमधतले सामान्यतया तीि मवििाधित्र पुिरािेदिको टु ङ्गो लगाउिु
पिेछ।
(७) पुिरािेदि सधमधतको अन्य कायथविधि सो सधमधतले िै धििाथरण गरे बमोशजम
िुिेछ।
२०.

पुिरािेदि सधमधतको सशचिालय र कमथचारी सभबन्िी व्यिस्र्ाः (१) पुिरािेदि सधमधतको
सशचिालय प्राधिकरणले तोवकददएको स्र्ािमा रििेछ।
(२) प्राधिकरणको कािूि सभबन्िी काम िे िे अधिकृतले पुिरािेदि सधमधतको
सशचि िई काम गिेछ।
(३) पुिरािेदि सधमधतको लाधग आिश्यक पिे अन्य कमथचारीको व्यिस्र्ा
प्राधिकरणले गिेछ।
(४) पुिरािेदि सधमधतको प्रिासधिक काम पुिरािेदि सधमधतको अध्यिको
सामान्य धियन्त्रण र धिदे ििमा सशचि र अन्य कमथचारीले गिे छि्।
(५)

पुिरािेदि

सधमधतको

सशचिलाई

प्रचधलत

कािूि

बमोशजम

पुिरािेदि

अदालतको रशजष्ट्रारलाई िए सरिको अधिकार िुिेछ।
२१.

पुिरािेदि सधमधतको अध्यि, सदस्य तर्ा सशचिको सुवििाः (१) पुिरािेदि सधमधतको
अध्यि तर्ा सदस्यले अर्थ मन्त्रालयको स्िीकृधतमा मन्त्रालयले तोवकददए बमोशजमको
माधसक सुवििा पाउिे छि्।
(२) पुिरािेदि सधमधतको अध्यि, सदस्य तर्ा सशचिले पुिरािेदि सधमधतको
बैठकमा िाग धलए बापत अर्थ मन्त्रालयको स्िीकृधतमा मन्त्रालयले तोवकददए बमोशजमको
बैठक ििा पाउिे छि्।
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पररच्छे द–६
विकास आयुक्त तर्ा कमथचारी सभबन्िी व्यिस्र्ा
२२. ....... ....... ....... ....... ........

२३.

विकास आयुक्तको काम, कतथव्य र अधिकारः विकास आयुक्तको काम, कतथव्य र अधिकार
दे िाय बमोशजम िुिेछः–
(क)

प्राधिकरणको कायथकारी प्रमुिको रुपमा कायथ गिे,

(ि)

प्राधिकरणको दीघथकालीि तर्ा अल्पकालीि योजिा, िावषथक कायथक्रम तर्ा
िजेट तयार गरी स्िीकृधतको लाधग सधमधत समि पेि गिे,

२४.

(ग)

प्राधिकरणबाट स्िीकृत योजिा तर्ा कायथक्रमिरु कायाथन्ियि गिे, गराउिे,

(घ)

प्राधिकरणबाट िएका काम कारबािीको अिुगमि गिे, गराउिे,

(ङ)

प्राधिकरणको तफथबाट विधिन्न धिकाय तर्ा सं स्र्ासँग समन्िय कायम गिे ,

(च)

मातितका कायाथलयको काम, कारबािीको रे िदे ि तर्ा धियन्त्रण गिे,

(छ)

सधमधत तर्ा सञ्चालक सधमधतले तोकेका अन्य कायथ गिे िा गराउिे।

पदबाट िटाउिेः (१) ऐिको दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोशजम धियुक्त विकास
आयुक्तले आफ्िो पद अिुरुप शजभमेिारी पूरा िगरे मा िा धिजमा कायथ िमताको अिाि
िएमा

मन्त्रालयले

सो सभबन्िमा जाँचबुझ गिथ एक छािविि सधमधत गठि गिथ

सक्िेछ।
(२) उपधियम (१) बमोशजम छािविि सधमधतले धिजलाई विकास आयुक्तको
पदबाट िटाउिे सुझाि ददएमा

मन्त्रालयले को

धसफाररसमा िेपाल सरकारले धिजलाई

विकास आयुक्तको पदबाट िटाउिेछ।
२५.

कमथचारी सभबन्िी व्यिस्र्ाः (१) प्राधिकरणमा आिश्यक सं ख्यामा कमथचारीिरु रििे
छि्।

 पविलो सं िोििद्वारा िारे ज।
 पविलो सं िोििद्वारा सं िोधित।


दोस्रो सं िोििद्वारा सं िोधित।
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(२) प्राधिकरणका कमथचारीको धियुशक्त, सेिाको ितथ, सुवििा तर्ा काम, कतथव्य र
अधिकार प्राधिकरणले बिाएको विधियम बमोशजम िुिेछ।
(३) उपधियम (२) बमोशजम विधियम बिी कमथचारी धियुशक्त ििएसभम िेपाल
सरकारले धिजामती कमथचारीलाई प्राधिकरणमा कायथ गिे गरी काजमा िटाउि सक्िेछ।
पररच्छे द–७
विविि
२६.

प्राधिकरणको िाताको सञ्चालिः प्राधिकरणको िाताको सञ्चालि प्राधिकरणको ले िा
सभबन्िी कायथ गिे प्रमुि र विकास आयुक्तले तोकेको अधिकृत कमथचारीले गिेछ।

२७.

कायाथलयको

िामाकरणः

(१)

काठमाडौं

उपत्यका

विकास

प्राधिकरणको

िामले

प्राधिकरणको िामाकरण गररएकोछ।
(२) प्राधिकरणको कायाथलय प्राधिकरणले तोकेको स्र्ािमा रििेछ।
२८.

प्राधिकरणको संगठिात्मक स्िरुप र दरिन्दीः प्राधिकरणको सं गठिात्मक स्िरुप र
दरिन्दी प्राधिकरणको धसफाररसमा िेपाल सरकारबाट स्िीकृत िए बमोशजम िुिेछ।

२९.

िािा कायाथलय स्र्ापिा गिथ सक्िेः (१)प्राधिकरणले आफ्िो काम कारबािी सुचारु रुपले
सञ्चालि गिथको लाधग योजिा िेत्रधित्र आिश्यकतािुसार िािा कायाथलय स्र्ापिा गिथ
सक्िेछ।
(२) उपधियम (१) बमोशजम स्र्ापिा िुिे िािा कायाथलयमा कायथरत कमथचारीको
काम, कतथव्य र अधिकार विकास आयुक्तले तोके बमोशजम िुिेछ।

३०.

सशचिालयः

सधमधत

तर्ा

सञ्चालक

सधमधतको

सशचिालय

प्राधिकरणको

कायाथलयमा

रििेछ।
३१.

बैठक ििाः (१) सधमधत, सञ्चालक सधमधत तर्ा ऐिको दफा १६ बमोशजम गदठत
उपसधमधतका अध्यि र सदस्यले बैठकमा िाग धलए िापत अर्थ मन्त्रालयको स्िीकृधतमा
मन्त्रालयले तोके बमोशजमको रकम बैठक ििा पाउिे छि्।

३२.

आधर्थक प्रिासि सभबन्िी व्यिस्र्ाः (१) प्राधिकरणको आधर्थक प्रिासि सभबन्िी व्यिस्र्ा
प्राधिकरणले बिाएको आधर्थक प्रिासि सभबन्िी विधियमािली बमोशजम िुिेछ।
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(२) उपधियम (१) बमोशजम प्राधिकरणले विधियमािली िबिाएसभम प्राधिकरणको
आधर्थक प्रिासि सभबन्िी व्यिस्र्ा सािथजधिक िररद ऐि, २०६३, सािथजधिक िररद
धियमािली, २०६४, आधर्थक कायथविधि ऐि, २०५५ तर्ा आधर्थक कायथविधि धियमािली,
२०६४ बमोशजम िुिेछ।

रुपान्तर : मूल धियमािलीको ठाउँ ठाउँमा रिेका “स्र्ािीय धिकाय” िन्ने िब्दिरुको सट्टा
“स्र्ािीय ति” िन्ने िब्दिरु रािी रुपान्तर गररएको छ।
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