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   प्रदेश स्वायत संस्था गठन गने सम्बन्धमा बनकेो ववधेयक, २०७६ 

 

प्रस्तावना : उद्योग, पययटन, कृवि, वन तथा वातावरण, संचार, उर्ाय तथा प्रववधध लगायत सामाजर्क, 
आधथयक क्षेत्रको ववकास र प्रवर्द्यन गनय प्रदेश सरकार अन्तगयत गठन हनुे ववधिन्न सधमधत, वोर्य, 
प्राधधकरण, प्रधतष्ठान लगायतका स्वायत्त एवं अववजछिन्न उत्तराधधकारवाला स्वशाधसत संस्था गठन 
गनय वाञ्िनीय िएकोले, 
 प्रदेश नं. १ को प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको ि । 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (1) यो ऐनको नाम “प्रदेश स्वायत संस्था गठन ऐन, २०७६” 
रहेको ि । 

  (2) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनुेि । 

2. पररिािा : वविय वा प्रसंगले अsf{] अथय नलागेमा यस ऐनमा - 
(क) “अधधकृत” िन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बन्न ेधनयमावली 

बमोजर्म गठन हनुे स्वायत संस्थाको प्रमखु काययकारी अधधकृत 
सम्झन ुपिय ।  

(ख) “अध्यक्ष” िन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तगयत स्वीकृत हनुे धनयम 
बमोजर्म गठन हनुे संस्थाको अध्यक्ष सम्झन ुपिय । 

(ग) “मन्त्री” िन्नाले प्रदेश नं. १ को मजन्त्रपररिद्को सदस्यलाई 
सम्झन ुपिय, सो शब्दले मखु्यमन्त्री समेतलाई बझुाउँि । 

(घ) “तोवकए” वा “तोवकए बमोजर्म” िन्नाले यस ऐन बमोजर्म 
मजन्त्रपररिद\बाट स्वीकृत िै लाग ुहनुे धनयमावलीमा तोवकएको वा 
तोवकए बमोजर्म सम्झन ुपिय । 

(ङ) “प्रदेश” िन्नाले प्रदेश नं. १ सम्झन ुपिय । 

(च) “सदस्य” िन्नाले यस ऐन र यस ऐन बमोजर्म स्वीकृत िै हनुे 
धनयमावली बमोजर्म गठन हनुे पदेन सदस्य र धनयकु्त हनुे सदस्य 
सम्झन ुपिय । 

(ि) “संस्था” िन्नाले यस ऐन अन्तगयतको धनयमावली बमोजर्म गठन 
हनुे प्रदेश सरकार अन्तगयतको कुनै स्वायत संस्था, सधमधत, वोर्य, 
प्राधधकरण, प्रधतष्ठान वा यस्तै वकधसमको अववजछिन्न 
उत्तराधधकारवाला, स्वशाधसत र संगठठत संस्था सम्झन ुपिय । 

  

3. प्रदेश संस्था गठनका आधार : (1) यस ऐन अन्तगयत बनेको धनयमावली बमोजर्म गठन 
हनुे संस्थाको अध्यक्षमा प्रत्येक संस्थाका लाधग स्वीकृत हनुे धनयमावली बमोजर्म प्रदेश 
सरकारको मन्त्री वा प्रदेश सरकारको प्रमखु सजचव वा प्रदेश मन्त्रालयका सजचव वा 
अन्य अधधकृत हनुेि । 
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  (2) यस ऐन बमोजर्म गठन हनुे संस्थामा अध्यक्ष वाहेक तोवकए बमोजर्मका 
शे्रणी वा तहका अधधकृत, कमयचारी, पदेन सदस्य र अन्य तोवकए बमोजर्मका सदस्य 
रहने िन ्र  अन्य सदस्यको योग्यता, धनयजुक्त प्रकृया काययकाल र अन्य वविय तोवकए 
बमोजर्म हनुेि । 

  (3) यस ऐन बमोजर्म वा तोवकए बमोजर्म गठन हनुे प्रत्येक संस्थामा एक मखु्य 
प्रशासधनक प्रमखु िै पूणयकाधलन रुपमा कायय गने अधधकृत धनयकु्त हनु े िन ् र त्यस्तो 
अधधकृतको काययकाल तोवकए बमोजर्म बढीमा चार वियको हनुेि । 

  (4) उपदफा (3) बमोजर्म धनयकु्त हनुे व्यजक्तको िनौट तोवकए बमोजर्मको 
िनौट सधमधतद्बारा तोवकए बमोजर्मको प्रकृया परुा गरी िनौट हनुेि । 

  (5) उपदफा (4) बमोजर्म िनौट िएका व्यजक्तलाई गठन हनुे संस्थामा प्रदेश 
सरकारले धनयकु्त गनेि । 

4. पदाधधकारीको योग्यता एवं सेवा, सवुवधा र शतय सम्बन्धी व्यवस्था : (1) यस ऐन 
बमोजर्म गठन हनुे प्रत्येक संस्थाको पदेन बाहेकका अन्य सदस्य एवं अधधकृतको 
योग्यता एवं सेवा, सवुवधा र शतय तोवकए बमोजर्म हनुेि । 

  (2) उपदफा (1) बमोजर्मको योग्यता तोक्दा सदस्यको हकमा कजम्तमा पन्र 
वियको अनिुव र अधधकृतको हकमा कृवि, इजन्र्धनयरीङ्ग, ववज्ञान व्यवस्थापन, अथयशास्त्र, 
र्नप्रशासन, समार्शास्त्र वा कानून ववियमा मान्यता प्राप्त ववश्व ववद्यालयबाट स्नातक तह 
उत्तीणय गरी कजम्तमा सम्बन्धीत ववियमा पाँच वियको अनिुव हनु ुपनेि र सेवा सवुवधा 
तोक्दा प्रचधलत संघीय एवं प्रादेजशक कानूनलाई आधार मानु्न पनेि । 

5. पदमकु्त हनु ेव्यवस्था : (1) यस ऐनको दफा 3 को उपदफा (2) बमोजर्मका सदस्य र  
अन्य सदस्य देहायको अवस्थामा पद मकु्त हनुेि :- 

   (क) अध्यक्ष समक्ष धलजखत राजर्नामा ठदएमा, 
   (ख) पैंसठ्ठी विय उमेर परुा िएमा, 
   (ग) धनर्को मतृ्य ुिएमा, 

(घ) फौर्दारी अधियोग लाधग कसूरदार ठहररएमा, 
(ङ) प्रदेश सरकारले काययक्षमताको अिावमा पदमकु्त गरेमा, 
 

 तर खण्र् (ङ) बमोजर्म पदमकु्त गदाय त्यस्तो सदस्यलाई सफाई 
पेश गने मौका ठदइनेि। 

  (2) यस ऐनको दफा ३ को उपदफा (3) बमोजर्म धनयकु्त हनुे अधधकृत देहाय 
बमोजर्म पदमकु्त हनुेि:- 

   (क) अध्यक्ष समक्ष धलजखत राजर्नामा ठदएमा, 
   (ख) धनर्को मतृ्य ुिएमा, 
   (ग) पैंसठ्ठी विय उमेर पूरा िएमा, 
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(घ) फौर्दारी अधियोग लाधग कसूरदार ठहररएमा, 
(ङ) प्रदेश सरकारले काययक्षमताको अिावमा पदमकु्त गरेमा, 

तर खण्र् (ङ) बमोजर्म पदमकु्त गदाय पदमकु्त हनु े
अधधकृतलाई सफाई पेश गने मौका ठदइनेि । 

6. पूनः धनयजुक्त सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐन बमोजर्म धनयकु्त हनुे पदेन वाहेकका अन्य 
सदस्य तथा अधधकृत पूनः एक काययकालको लाधग धनयकु्त हनु सक्नेि । 

७. संस्था गठनका क्षते्र : यस ऐन बमोजर्म प्रदेश सरकारले सधमधत, आयोग ,वोर्य, प्राधधकरण 
वा प्रधतष्ठान गठन गदाय कृवि, पययटन ,उर्ाय, वन तथा वातावरण ,उद्योग, संचार, सामाजर्क 
ववकासको क्षेत्रमा खास ववियमा प्रवर्द्यन ववकास गरी सरकारले धलएको लक्ष्य एवं उदे्दश्य 
पूधतयका लाधग गठन हनुेि । 

८. संस्था गठन हनु े अन्य व्यवस्था : (1) संस्था गठन गदाय प्रत्येक संस्थाको उदे्दश्य, 
क्षेत्राधधकार र कोि संचालन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धीत संस्था 
गठन गने धनयमावलीमा स्पष्ट हनुपुनेि । 

(2)  यस ऐन बमोजर्म गठन हनुे संस्थाको बरे्ट र कमयचारी सम्बजन्ध, व्यवस्था 
सम्बन्धीत संस्था गठन सम्बन्धी धनयमावलीमा उल्लेख गनुयपनेि । 

(3) यस ऐन बमोजर्म गठन हनुे संस्थाको गठन गदाय त्यस्तो संस्था आफ्नै 
सामर्थययमा संचालन हनु सक्ने आधार र प्रकृया समेतलाई ख्याल गनुयपनेि । 

९. अन्य कानून सम्बन्धमा : माधथका दफामा र्नुसकैु कुरा लेजखएको िए तापधन प्रदेश 
सिाबाट पाररत ऐन बमोजर्म कुनै खास आयोग, सधमधत, वोर्य, प्राधधकरण, प्रधतष्ठान गठन 
गनय र त्यस्तो संस्था सञ्चालन गनय यो ऐनले कुनै बाधा पाने िैन । 

१०. प्रत्यायोजर्त व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था : (1) यस ऐन बमोजर्म प्रदेश सरकारले 
प्रत्येक संस्था गठन गनय, त्यस्तो संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र धनयमन गनयको लाधग 
धनयमावली स्वीकृत गरी लागू गनुय पनेि । 

 



                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/5/११ गिे बसेको प्रदेश सभाको चौथो िथा 
बजेट अमधवेशनको ४१ औ ँबैठकले पाररि गरेको ववधेयक “ प्रदेश स्वायि संस्था गठन 
गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक¸ २०७६" नेपालको संववधानको धारा 
२०१(१) बमोजजम प्रमाजिि गदनछु । 

 

 

______________ 

माननीय प्रददप कुमार भण्डारी 
सभामखु 


