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बहृत विराट क्षते्रको विकास सम्बन्धमा व्यिस्था गर्न बर्केो विधेयक, २०७५ 

 

प्रस्तािर्ा : मोरङ्ग र सरु्सरी जिल्लाका केही र्गरपाललका र गाउँपाललकाको आिश्यक क्षेत्रलाई 
समेटेर बहृत विराट विकास क्षेत्र बर्ाउर् िाञ्छर्ीय भएकोले, 
 र्ेपालको संविधार्को धारा १७५ बमोजिमको प्रदेश रं्. १ को प्रदेश सभाले यो ऐर् 
बर्ाइ लागू गरेको छ । 

१. संजक्षप्त र्ाम र प्रारम्भ : (1) यो ऐर्को र्ाम “बहृत विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐर्, 
२०७६” रहेको छ । 

  (2) यो ऐर् तरुुन्त लागू हरु्ेछ । 

2. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अन्यथा अथन र्लागेमा यस ऐर्मा, 
(क) “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेश सरकारको भौलतक पूिानधार विकास मन्त्रालय 

सम्झर् ुपछन ।  

(ख) “गाउँपाललका” भन्नाले र्ेपालको संविधार् बमोजिम गठर् भएको 
गाउँपाललका सम्झर् ुपछन । 

(ग) “विषय विज्ञ” भन्नाले सम्बजन्धत विषयमा स्र्ातक उलतर्न गरी कजम्तमा िीस 
िषनको अर्भुि हालसल गरेको व्यजिलाई  सम्झर् ुपछन । 

(घ) “प्रदेश सरकार” भन्नाले प्रदेश रं्. १ को मन्त्रीपररषद् सम्झर् ुपछन । 
(ङ) “र्गरपाललका” भन्नाले र्ेपालको संविधार् बमोजिम गठर् भएका 

र्गरपाललका सम्झर् ु पछन र सो शब्दले महार्गरपाललका र 
उपमहार्गरपाललका समेतलाई िर्ाउँछ । 

(च) “सलमलत” भन्नाले यस ऐर् बमोजिम गठर् हरु्े बहृत लबराट विकास क्षेत्र 
सलमलत सम्झर् ुपछन । 

3. बहृत विराट विकास क्षते्र सम्बन्धी व्यिस्था : (1) सरु्सरी र मोरङ्ग जिल्लाका अर्सूुची-१ 
बमोजिमका गाउँपाललका र र्गरपाललकाको क्षेत्र समेटेर एक बहृत विराट विकास क्षेत्र 
रहर्ेछ । 

  (२) उपदफा (1) बमोजिमका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले एवककृत विकास 
आयोिर्ा संचालर् गरे्छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोजिमको आयोिर्ा संचालर् गदान प्रदेश सरकार एक्लैले िा 
अन्तराविय सहयोग, संघीय सरकार, सम्बजन्धत गाउँपाललका िा र्गरपाललका तथा लर्िी 
क्षेत्रसँगको समेत साझेदारी गरे्छ । 

  (४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम आयोिर्ा संचालर् गर्ुन पूिन प्रदेश सरकारले 
आयोिर्ा संचालर् सम्बन्धी लर्देजशका िारी गरे्छ । 

   

4. सलमलतको गठर् : (1) दफा ३ बमोजिमको क्षेत्रको एकीकृत विकासका लर्म्ती संघीय 
सरकार, प्रदेश सरकार र स्थार्ीय तह बीचमा समन्िय गर्न र संचाललत एकीकृत विकास 
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आयोिर्ाको ढाँचा, खाका र मापदण्ड लर्धानरर् गर्न साथै आयोिर्ा संचालर्, अर्गुमर् र 
समन्िय गर्न प्रदेश सरकारले एक बहृत विराट विकास क्षेत्र सलमलत गठर् गरे्छ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजिमको सलमलतको गठर् देहाय बमोजिम हरु्ेछ । 

   (क) भौलतक पूिानधार विकास मन्त्री     - अध्यक्ष 

   (ख) प्रदेश सरकारले मार्ोर्य गरेको प्रदेश सभाका सदस्यहरु 

मध्येबाट कजम्तमा १ िर्ा मवहला सवहत ३ िर्ा    -सदस्य 

  (ग) प्रदेश सरकारले महार्गरपाललकाका, उपमहार्गरपाललकाका 
 र गाँउपाललका प्रमखुहरु मध्येबाट मर्ोर्यर् गरेको ३ िर्ा  -सदस्य 

        (घ) प्रदेश सरकारले मर्ोर्यर् गरेको अथनशास्त्र, इजन्िलर्यरीङ्ग,  

कारू्र्, व्यिस्थापर्, शहरी योिर्ा (Urban Planning)  

विषयका विज्ञ व्यजिहरु मध्येबाट एक िर्ा मवहला सवहत  

३ िर्ा            - सदस्य 

(ङ) मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कायानलयका सजचि  

मध्येबाट प्रदेश सरकारले तोकेको सजचि    - सदस्य  

(च) भौलतक पूिानधार विकास मन्त्रालयका सजचि     - सदस्य  

(छ) प्रमखु कायनकारी लर्देशक      - सदस्य सजचि 
 

5. प्रमखु कायनकारी लर्देशक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) बहृत विराट विकास  क्षेत्र सलमलतको 
प्रत्यक्ष लर्देशर्मा रही सलमलतको दैलर्क प्रशासलर्क कायन सञ्चालर् र सलमलतद्बारा गररर्े 
कायन सम्पादर् गर्न एक प्रमखु कायनकारी लर्देशक रहर्ेछ । 

(२) प्रमखु कायनकारी लर्देशक प्रमखु प्रशासकीय पदालधकारी हरु्ेछ । 

(3) प्रमखु कायनकारी लर्देशकको पाररश्रलमक सेिा सवुिधा प्रदेश सरकारको 
मन्त्रालयको सजचि सरह हरु्ेछ र सलमलतले आिश्यक ठार्ेमा कायनबोझलाई समेत लबचार 
गरी थप सवुिधा उपलब्ध गराउँर् सक्र्ेछ । 

6. प्रमखु कायनकारी लर्देशकको काम, कतनव्य र अलधकार: प्रमखु कायनकारी लर्देशकको काम, 
कतनव्य र अलधकार देहाय बमोजिम हरु्ेछ । 

   (क) सलमलतको प्रशासलर्क प्रमखु भई कायन गरे्, 
   (ख) अध्यक्षको लर्देशर्मा सलमलतको बैठक िोलाउर्े, 
   (ङ) सलमलतको लर्र्नय कायानन्ियर् गरे्, गराउर्े, 

(घ) संचाललत आयोिर्ाको अर्गुमर् गरी अर्गुमर्को मलु्याङ्कर् 
प्रलतिेदर् सलमलत समक्ष पेश गरे्, गराउर्े, 

(ङ) संचालर् गररर्े आयोिर्ाका लर्जम्त लर्िी क्षेत्र र स्थार्ीय तहसँग 
आिश्यक समन्िय र सहिीकरर् गरे्, 

(च) तोवकएका अन्य कायन गरे् । 



3 
 

७. बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (1) सलमलतको बैठक आिश्यकता अर्सुार अध्यक्षको 
लर्देशर्मा  बस्र्ेछ । 

  (2) बैठक सम्बन्धी कायनविलध सलमलत स्ियमले लर्धानरर् गरे बमोजिम हरु्ेछ । 

 

८. प्रमखु कायनकारी लर्देशकको योग्यता: प्रमखु कायनकारी लर्देशकको लर्यिुीका लागी देहाय 
बमोजिमको योग्यता आिश्यक हरु्ेछ: 

(क)  र्ेपाली र्ागररक,  
(ख) मान्यताप्राप्त जशक्षर् संस्थाबाट अथनशास्त्र िा व्यिस्थापर् िा इजिलर्यररङ्ग 

िा शहरी योिर्ा(Urban Planning) िा कारू्र् विषयमा कम्तीमा स्र्ातकोत्तर तह 
उत्तीर्न गरी सम्बजन्धत क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच िषनको अर्भुि प्राप्त गरेको, 

(ग) लर्यिु हुँदाको बखत पैँतीस िषन उमेर पूरा भएको, 
(घ) प्रचललत कारू्र्ले अयोग्य र्ठह¥याएको । 

९. प्रमखु कायनकारी लर्देशकको लर्यिुी सम्बन्धी व्यिस्था: (१) दफा ६ बमोजिमको प्रमखु 
कायनकारी लर्देशकको लर्यजुि गर्न प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमको छर्ौट सलमलतले 
तोवकए बमोजिमको परीक्षा ललई तीर् िर्ा व्यजिको र्ाम प्रदेश सरकारसमक्ष लसफाररस 
गरे्छ र प्रदेश सरकारले तीर् िर्ा उम्मेदिार मध्ये एकिर्ा व्यजिलाई प्रमखु कायनकारी 
लर्देशकको पदमा लर्यजुि गरे्छ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजिम लर्यूि प्रमखु कायनकारी लर्देशकको अिलध पाँच 
िषनको हरु्ेछ । 

(३) सलमलतले आफ्र्ो कायन सम्पादर् गर्न प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमको 
कायानलय संरचर्ा र प्रदेश सरकारबाट स्िीकृत दरबन्दीमा प्रदेश सरकारबाट खवटएका 
कमनचारीहरु रहर्ेछर्।् 

10. प्रमखु कायनकारी लर्देशकको पदमजुि सम्बन्धी व्यिस्था: प्रमखु कायनकारी लर्देशकको 
पदमजुि देहाय बमोजिम हरु्ेछ: 

   (क) लर्िले अध्यक्ष समक्ष राजिर्ामा ददएमा । 

   (ख) मतृ्यू भएमा । 

   (ग) पदमा रहेकै बखत प्रचललत कारू्र्ले अयोग्य ठहर् याएमा । 

   (घ)  समयािलध समाप्त भएमा । 

(ङ) कायन क्षमताको अभाि भएको कारर्ले प्रदेश सरकारले पदमिु 
गरेमा । 

स्पविकरर् : तर खण्ड (ङ) बमोजिम पदमिु गदान लर्िलाई सफाई पेश गरे् 
मौका ददईर्ेछ । 

१1. बहृत विराट विकास क्षते्र सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: बहृत विराट विकास क्षेत्र 
सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहायबमोजिम हरु्ेछ । 
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(क) र्ेपाल सरकारको भउूपयोग र्ीलतको अलधर्मा रवह क्षेत्रको समग्र भौलतक 
पूिानधार तथा आलथनक विकासको गरुुयोिर्ा लर्मानर् गरे्छ। 

(ख) र्ीलतगत उद्धेश्य प्रालप्तको लालग आलथनक विश्लषेर् गरर प्रदेश सरकारमा पेश 
गरे्छ। 

(ग) अन्तरावि संघीय , , प्रादेजशक र स्थार्ीय तहले लागत व्यहोरे् क्षेत्रहरुको 
लर्धानरर् गरर र्ीजि क्षेत्रसँगको साझेदारी कायनयोिर्ा लर्मानर् गरे्छ । 

(घ) प्रदेश सरकारको स्िीकृलतमा अन्तराविय ,संघीय, स्थार्ीय तह तथा लर्िी 
क्षेत्रसँग समन्िय र लगार्ीमा पहल गरे्छ। 

(ङ) एवककृत योिर्ाहरुको लर्मानर् तथा संचालर् गरे्छ। 

(च) कायनसंचालर्मा आिश्यक संरचर्ा र िर्शजि को प्रस्ताि प्रदेश सरकारमा 
पेश गरे्छ। 

(छ) प्रदेश सरकार समक्ष िावषनक प्रलतिेदर् पेश गरे्छ। 

(ि) प्रदेश सरकारिाट प्राप्त लर्देशार्सुार अन्य कायन गरे्छ। 

१२. प्रत्यायोजित व्यिस्थापर् : यस ऐर्को कायानन्ियर्को लालग प्रदेश सरकारले आिश्यकता 
अर्सुार लर्यमािली, लर्देजशका िा मापदण्ड स्िीकृत गरी लागू गर्न सक्र्ेछ । 
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अनसुचूी– १ 
(दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

 

बहृत विराट विकास क्षते्रमा समािेश हरु् ेगाउँ तथा र्गरपाललकाहरुको र्ामािली  

 

१. विराटर्गर महार्गरपाललका    - मोरङ्ग जिल्ला 
२. सनु्दरहरैचा र्गरपाललका    - मोरङ्ग जिल्ला 
३. इटहरी उपमहार्गरपाललका    - सरु्सरी जिल्ला  

४. बिुन गाँउपाललका     - सरु्सरी जिल्ला 
५. रामधरु्ी र्गरपाललका     - सरु्सरी जिल्ला 
६. गढी गाँउपाललका     - सरु्सरी जिल्ला 
७. इर्रुिा र्गरपाललका     - सरु्सरी जिल्ला 
८. धरार् उपमहार्गरपाललका    - सरु्सरी जिल्ला 
९. दहुिी र्गरपाललका     - सरु्सरी जिल्ला 
१०. बढुीगंगा गाँउपाललका     - मोरङ्ग जिल्ला 
११. ग्रामथार् गाँउपाललका     - मोरङ्ग जिल्ला 
१२. कटहरी गाँउपाललका     - मोरङ्ग जिल्ला 
१३. िहदा गाँउपाललका     - मोरङ्ग जिल्ला   

१४. कोशी गाँउपाललका     - सरु्सरी जिल्ला 
१५. िराहक्षेत्र र्गरपाललका     - सरु्सरी जिल्ला 
१६. रंगेली र्गरपाललका     - मोरङ्ग जिल्ला 
१७. केरािारी गाँउपाललका     - मोरङ्ग जिल्ला 
१८. धर्पालथार् गाँउपाललका    - मोरङ्ग जिल्ला 

 
 
 



                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/१/१५ गिे बसेको प्रदेश सभाको िेस्रो 
अमधवेशनको 3३ औ ँ बैठकले पाररि गरेको ववधेयक “बहृि ववराट के्षत्रको ववकास 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक, २०७५" नेपालको संववधानको धारा 
२०१(१) बमोजिम प्रमाजिि गदनछु । 
 

 
______________ 

मा. प्रददप कुमार भण्डारी 
सभामखु 


