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स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ 

 

       लालमोहर र प्रकािन तमति 

             २०५०।२।३२ 

संिोधन गने ऐन         प्रमाणीकरण र प्रकािन तमति 

१. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून  
   संिोधन गने ऐन, २०६६           २०६६।१०।७ 

२. केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२         २०७२।११।१३ 

३. केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७५         २०७५।११।१९ 

 

२०५० सालको ऐन नं. १२ 

======================= 

प्रस्िािनााः स्थानीय विकासको काययसंग सम्बशन्त्धि स्थानीय िहहरूको प्रिासतनक 
एिं व्यिस्थापन सम्बन्त्धी दक्षिा अतििवृि गने उद्देश्यले त्यस्िा तनकायहरूमा संलग्न 
व्यशिहरूलाई योजनाबि िरीकाले प्रशिक्षणको व्यिस्था गनय स्थानीय विकास 
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गने सम्बन्त्धमा कानूनी व्यिस्था गनय 
िाञ्छनीय िएकोले, 

श्री ५ महाराजातधराज िीरेन्त्र िीर विक्रम िाहदेिको िासनकालको बाइसौं 
िर्यमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । 

 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय विकास प्रशिक्षण 
प्रतिष्ठान ऐन, २०४९” रहेकोछ । 

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकािन गरी 
िोकेको तमतिदेशि प्रारम्ि हनेुछ । 

 

२. पररिार्ााः विर्य िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “प्रतिष्ठान” िन्नाले दफा ३ बमोशजम स्थापना िएको स्थानीय 

विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्झन ुपछय । 

                                                 

    यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेशि लागू िएको । 

   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शझवकएको ।  

      केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोतधि । 


   यो ऐन संिि ्२०५० साल असोज ४ गिेदेशि लागू हनु ेगरी िोकेको । (ने.रा.प. २०५०।६।४) 



www.lawcommission.gov.np 

2 

 

(ि) “पररर्द्” िन्नाले दफा ७ बमोशजम गठन िएको पररर्द् सम्झन ु 
पछय । 

(ग) “सतमति” िन्नाले दफा १० बमोशजम गठन िएको सञ्चालक 
सतमति सम्झन ुपछय । 

(घ) “काययकारी तनदेिक” िन्नाले दफा १२ बमोशजम तनयिु िएको 
िा िोवकएको प्रतिष्ठानको काययकारी तनदेिक सम्झन ुपछय । 

(ङ) “प्रशिक्षण केन्त्र” िन्नाले ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्त्र, नगर 
विकास प्रशिक्षण केन्त्र िथा मवहला विकास प्रशिक्षण केन्त्र 
सम्झन ुपछय । 

(च) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोशजम” िन्नाले यो ऐन अन्त्िगयि 
बनेको तनयममा िोवकएको िा िोवकएबमोशजम सम्झन ुपछय । 

 

३. प्रतिष्ठानको स्थापनााः स्थानीय विकास काययसंग सम्बशन्त्धि स्थानीय िहहरूको 
प्रिासतनक एिं व्यिस्थापकीय विर्यमा उच्चस्िरीय प्रशिक्षणको व्यिस्था गरी 
स्थानीय स्िरमा िी तनकायहरूको संस्थागि विकासमा सघाउ प¥ुयाउन 
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गररएकोछ । 

 

४. प्रतिष्ठान संगठठि संस्था हनुेाः (१) प्रतिष्ठान अविशच्छन्न उत्तरातधकारिाला एक 
स्ििातसि र संगठठि संस्था हनेुछ । 

(२) प्रतिष्ठानको सबै काम कारिाहीको तनतमत्त एउटै छुटै्ट छाप   
हनेुछ । 

(३) प्रतिष्ठानले व्यशि सरह चल अचल सम्पशत्त प्राप्त गनय, उपिोग 
गनय, बेचतबिन गनय िा अन्त्य वकतसमले व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

(४) प्रतिष्ठानले व्यशि सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजरु गनय र 
प्रतिष्ठान उपर पतन सोही नामबाट नातलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

 

५. प्रतिष्ठानको कायायलयाः (१) प्रतिष्ठानको मखु्य कायायलय काठमाडौं उपत्यकामा 
रहनेछ । 

                                                 
      केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोतधि । 
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(२) प्रतिष्ठानले आिश्यकिा अनसुार नेपाल ......... को ........ 
प्रशिक्षण केन्त्र, नगर विकास प्रशिक्षण केन्त्र िथा मवहला विकास प्रशिक्षण 
केन्त्र स्थापना गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमका प्रशिक्षण केन्त्र र त्यसको लातग 
आिश्यक पने जग्गा नेपाल सरकारले सम्बशन्त्धि प्रदेिमा हस्िान्त्िरण गनय 
सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम हस्िान्त्िरण िएका प्रशिक्षण केन्त्र 
सञ्चालनको लातग प्रदेि सरकारले आिश्यक व्यिस्था गनेछ । 

 

६. प्रतिष्ठानको उद्दशे्याः प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोशजम हनेुछाः– 

(क) स्थानीय विकास काययसंग सम्बशन्त्धि स्थानीय िहका 
व्यशिहरूको लातग आिश्यक पने प्रशिक्षणको व्यिस्था गने, 

(ि) प्रशिक्षण केन्त्रद्वारा सञ्चालन गररने प्रशिक्षण काययक्रम सम्बन्त्धी 
अनसुन्त्धान गने, 

(ग) प्रशिक्षण केन्त्रद्वारा सञ्चालन गररने प्रशिक्षण काययक्रमलाई बढी 
उपयोगी िलु्याउन िथा प्रशिक्षण सामग्री ियार गनयको लातग 
समस्यामूलक अनसुन्त्धान, परामिय सेिा िथा सूचना सेिा 
सम्बन्त्धी काययक्रमहरू सञ्चालन गने । 

 

७. पररर्द्को गठनाः (१) प्रतिष्ठानको सिोच्च तनकायको रूपमा देहाय बमोशजमका 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष िथा सदस्यहरू रहेको पररर्द्को गठन हनेुछाः– 

(क) स्थानीय विकास मन्त्री िा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष 

(ि) स्थानीय विकास सहायक मन्त्री  – उपाध्यक्ष 

(ग) ..... .... ....    

(घ) राविय योजना आयोगका सदस्य  
(स्थानीय विकास हेने)    – सदस्य 

(ङ) सशचि, अथय मन्त्रालय    – सदस्य 

                                                 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शझवकएको । 

    केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोतधि । 
      केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

      केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोतधि । 
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(च) सशचि, स्थानीय विकास मन्त्रालय  – सदस्य 

(छ) सशचि, शिक्षा, संस्कृति िथा समाज  
कल्याण मन्त्रालय     – सदस्य 

(ज) सशचि, आिास िथा िौतिक योजना मन्त्रालय – सदस्य 

(झ) सशचि, सामान्त्य प्रिासन मन्त्रालय  – सदस्य 

(ञ) .................   

(ट) नगरपातलकाका प्रमिुहरू मध्ये पााँच विकास  
क्षेरबाट एक एकजना गरी नेपाल सरकारबाट  
मनोनीि पााँचजना प्रमिुहरू   – सदस्य 

(ठ) नेपाल ........... को वहमाल, पहाड र िराई 

क्षेरको प्रतितनतधत्ि हनेु गरी नेपाल सरकारबाट  
मनोनीि गाउाँपातलकाका िीनजना अध्यक्षहरू – सदस्य 

(ड) काययकारी तनदेिक, प्रतिष्ठान       – सदस्य-सशचि 

(२) नेपाल सरकारले आिश्यक देिेमा नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकािन गरी पररर्द्का सदस्यहरूमा आिश्यक थपघट िा हेरफेर गनय 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) को िण्ड (ग), ..........., (ट) र (ठ) 
बमोशजमका सदस्यहरूको पदाितध दईु िर्यको हनेुछ । 

(४) पररर्द्ले आिश्यक देिेमा स्िदेिी िथा विदेिी वििेर्ज्ञहरूलाई 
पररर्द्को बैठकमा पययिेक्षकको रूपमा िाग तलन आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

 

८. पररर्द्को बैठक र तनणययाः (१) पररर्द्को बैठक पररर्द्को अध्यक्षले िोकेको 
तमति, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(२) पररर्द्को बैठक साधारणिया िर्यको दईु पटक बस्नेछ । 

(३) पररर्द्को बैठकको अध्यक्षिा पररर्द्को अध्यक्षले गनेछ र 
तनजको अनपुशस्थतिमा उपाध्यक्षले गनेछ । अध्यक्ष िथा उपाध्यक्ष दिैुको 

                                                 
      केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा शझवकएको । 

   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शझवकएको ।  

      केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोतधि ।  
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अनपुशस्थतिमा बैठकमा उपशस्थि सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले 
बैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

(४) पररर्द्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतििि सदस्यहरू 
उपशस्थि िएमा बैठकको लातग गणपूरक संख्या पगुेको मातननेछ । 

(५) बहमुिको तनणयय बैठकको तनणयय हनेुछ । बैठकमा बहमुि 
कायम हनु नसकेमा अध्यक्षले तनणययात्मक मि ठदन सक्नेछ । 

(६) बैठकको तनणयय पररर्द्को सदस्य-सशचिबाट प्रमाशणि गररनेछ । 

(७) पररर्द्को बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य काययवितध पररर्द् आफैले 
तनधायरण गरे बमोशजम  हनेुछ । 

 

९. पररर्द्को काम, कियव्य र अतधकाराः यस ऐनमा अन्त्यर लेशिएदेशि बाहेक 
पररर्द्को अन्त्य काम, कियव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनेुछाः– 

(क) प्रशिक्षण केन्त्रद्वारा सञ्चालन गररने प्रशिक्षण िथा अनसुन्त्धान 
काययक्रम सम्बन्त्धी नीति तनधायरण गने, 

(ि) प्रतिष्ठानको तनयम बनाउने, 

(ग) प्रतिष्ठानको योजना िथा काययक्रमहरू स्िीकृि गने, 

(घ) प्रतिष्ठानको िावर्यक काययक्रमको प्रगति सम्बन्त्धी समीक्षा एिं 
मूल्यांकन गने र िावर्यक बजेट स्िीकृि गने, 

(ङ) काययकारी तनदेिक र सतमतिलाई आिश्यक तनदेिन ठदने, 

(च) प्रतिष्ठानको लातग आिश्यक पने कमयचारीहरूको दरबन्त्दी 
तसजयना गने, 

(छ) प्रतिष्ठानको लातग आिश्यक पने कमयचारीहरू तनयिु गने, 

(ज) िोवकए बमोशजमका अन्त्य कामहरू गने । 

 

१०. ..................... 
 

११. ..................... 
 

१२. प्रतिष्ठानका कमयचारीहरू सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (१) प्रतिष्ठानमा तनम्न वकतसमका 
कमयचारीहरू रहनेछना्ः– 

                                                 
      केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा शझवकएको । 
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  (क) प्रिासकीय, 

  (ि) प्राध्यापन िथा अनसुन्त्धान । 

(२) प्रतिष्ठानको प्रमिुको रूपमा एकजना काययकारी तनदेिक    
रहनेछ । नेपाल सरकारले प्रशिक्षण सम्बन्त्धी काममा वििेर् अनिुि प्राप्त 
व्यशिलाई काययकारी तनदेिकको पदमा तनयिु गनय िा िोक्न सक्नेछ । 
तनजको कायायितध पााँच िर्यको हनेुछ र नेपाल सरकारले चाहेमा तनजको 
कायायितध पनुाः बढीमा दईु िर्यका लातग थप गनय  सक्नेछ । 

(३) प्रतिष्ठानमा आिश्यकिा अनसुार अन्त्य कमयचारीहरू रहनेछन ्। 

(३क) प्रतिष्ठानको कायय सञ्चालनको लातग नेपाल सरकारले तनजामिी 
कमयचारीलाई बवढमा एक िर्यको लातग कामकाजमा िटाउन सक्नेछ । 

(४) काययकारी तनदेिक र प्रतिष्ठानका अन्त्य कमयचारीहरूको 
पाररश्रतमक, सेिाको ििय एिं सवुिधा सम्बन्त्धी व्यिस्था िोवकए बमोशजम  
हनेुछ । 

 

१३. काययकारी तनदेिकको काम, कियव्य र अतधकाराः (१) काययकारी तनदेिकको 
काम, कियव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनेुछाः– 

(क) पररर्द्को तनणयय एिं तनदेिनहरू कायायन्त्ियन गने, गराउने, 

(ि) प्रतिष्ठानको दीघयकालीन योजना, िावर्यक काययक्रम िथा बजेट 
स्िीकृतिको लातग पररर्द्मा पेि गने, 

(ग) पररर्द्बाट स्िीकृि योजना िथा िावर्यक काययक्रमहरू 
कायायन्त्ियन गराउने, 

(घ) प्रशिक्षण केन्त्रको लातग स्िीकृि बजेट रकम तनकासा ठदने । 

(२) काययकारी तनदेिकको अन्त्य काम, कियव्य र अतधकार िोवकए 
बमोशजम   हनेुछ । 

 

१४. प्रतिष्ठानको कोर्ाः (१) प्रतिष्ठानको एउटा छुटै्ट कोर् हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोर्मा देहायका रकमहरू रहनेछनM्– 
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

                                                 
  केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(ि) कुनै विदेिी सरकार, अन्त्िरायविय संघ, संस्था िा विदेिी 
संस्थाबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ग) कुनै व्यशि, संस्था िा सरकारबाट प्राप्त ऋण, चन्त्दा, सहायिा, 
अनदुान िा दान दािव्यको रकम, 

(घ) ........... नगरपातलकाबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ङ) अन्त्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(३) प्रतिष्ठानले कुनै विदेिी सरकार, अन्त्िरायविय संघ, संस्था िा विदेिी 
संस्थाबाट अनदुान रकम प्राप्त गनुय अशघ नेपाल सरकारको पूिय स्िीकृति तलन ु
पनेछ । 

(४) प्रतिष्ठानलाई जनु काययक्रम िा कामको लातग रकम प्राप्त िएको 
छ सो रकम सोही काययक्रम िा काममा िचय गनुय पनेछ । 

(५) प्रतिष्ठानले गनुय पने सबै िचयहरू उपदफा (२) बमोशजमको 
कोर्बाट व्यहोररनेछ । 

(६) सम्बशन्त्धि प्रशिक्षण केन्त्रले आजयन गरेको रकम िोवकए बमोशजम 
सोही प्रशिक्षण केन्त्रले पाउने गरी तनकासा ठदइनेछ । 

(७) प्रतिष्ठानलाई प्राप्त हनेु सबै रकम प्रतिष्ठानको नाममा नेपाल 
.......... तिरको कुनै बैंकमा िािा िोली जम्मा गररनेछ । 

(८) प्रतिष्ठानको कोर् र िािाको सञ्चालन काययकारी तनदेिक र लेिा 
प्रमिुको संयिु दस्िििबाट हनेुछ । 

 

१५. लेिा र लेिापरीक्षणाः (१) प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेिा नेपाल सरकारले 
अपनाएको िररका बमोशजम राशिनेछ । 

(२) प्रतिष्ठानको लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षक िा तनजले िोकेको 
कुनै दिायिाला लेिापरीक्षकद्वारा हनेुछ । 

(३) नेपाल सरकारले चाहेमा प्रतिष्ठानको वहसाब वकिाब सम्बन्त्धी 
कागजाि र नगदी शजन्त्सी समेि जनुसकैु बिि जााँच्न िा जचाउन सक्नेछ । 

 

                                                 
      केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा शझवकएको । 

   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शझवकएको । 
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१६. िावर्यक प्रतििेदनाः काययकारी तनदेिकले प्रतिष्ठानको िावर्यक प्रतििेदन प्रत्येक 
आतथयक िर्य समाप्त िएको तमतिले िीन मवहनातिर पररर्द् समक्ष पेि गनुय 
पनेछ । 

 

१७. अतधकार प्रत्यायोजनाः (१) पररर्द्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगयि बनेको 
तनयम बमोशजम आफूलाई प्राप्त अतधकारहरू मध्ये सबै िा केही अतधकार 
आिश्यकिानसुार पररर्द्को कुनै सदस्य, सतमति, काययकारी तनदेिक िा कुनै 
अतधकृि कमयचारीलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

(२) काययकारी तनदेिकले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगयि बनेको तनयम 
बमोशजम आफूलाई प्राप्त अतधकारहरू मध्ये सबै िा केही अतधकार प्रतिष्ठानको 
कुनै कमयचारीलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

 

१८. प्रतििेदन प्रकाशिि गररनेाः प्रत्येक िर्य प्रतिष्ठानको वक्रयाकलाप सम्बन्त्धी 
प्रतििेदन साियजतनक रूपमा प्रकाशिि गररनेछ । 

 

१९. नेपाल सरकारसाँग सम्पकय ाः प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसंग सम्पकय  राख्दा नेपाल 
सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय माफय ि राख्न ुपनेछ । 

 

२०. तनयम बनाउने अतधकाराः यस ऐनको उद्देश्य पूतियको लातग पररर्द्ले आिश्यक 
तनयमहरू बनाउन सक्नेछ । यसरी बनाएको तनयम नेपाल सरकारबाट 
स्िीकृि हनु ुपनेछ । 

 

२०क. प्रदेि सरकारले तनयम बनाउन सक्नाेः (१) प्रदेि सरकारमा हस्िान्त्िरण 
िएका प्रशिक्षण केन्त्र सञ्चालन सम्बन्त्धमा यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेि 
सरकारले आिश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रदेि सरकारले बनाएका तनयमहरू प्रदेि 
राजपरमा प्रकािन िए पतछ मार लागू हनेुछन ्। 

 

२०ि. अन्त्िररम व्यिस्थापनाः दफा ५ को उपदफा (३) बमोशजम प्रदेि सरकारमा 
हस्िान्त्िरण िएका प्रशिक्षण केन्त्रमा काययरि कमयचारीलाई सम्बशन्त्धि प्रदेिमा 
कामकाज गनय िटाउन सवकनेछ । 

                                                 
    केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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२१. बचाउाः (१) नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्त्िगयिका स्थानीय 
विकास प्रशिक्षण केन्त्र, स्थानीय िथा नगर विकास प्रशिक्षण केन्त्र, मवहला 
विकास प्रशिक्षण केन्त्र र िालीम सामग्री उत्पादन केन्त्रले गरी आएको काम 
कारिाही यसै ऐन बमोशजम िए गरेको मातननेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमका केन्त्रहरूको सबै हक र दावयत्ि 
प्रतिष्ठानमा   सनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमका केन्त्रहरूमा काययरि कमयचारीहरू 
प्रतिष्ठानमा सनेछन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 
रष्टव्याः  (१) केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६३ बमोशजम रूपान्त्िर िएका िब्दहरूाः–  

  “श्री ५ को सरकार” िन्न ेिब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” । 

(२) साविकको सामान्त्य प्रिासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको सट्टा हाल सङ्घीय 
मातमला िथा सामान्त्य प्रिासन मन्त्रालय रहेको । 

(३) साविकको शिक्षा, संस्कृति िथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सट्टा हाल शिक्षा, विज्ञान िथा 
प्रवितध मन्त्रालय रहेको । 

(४) साविकको आिास िथा िौतिक योजना मन्त्रालयको सट्टा िौतिक पूिायधार िथा यािायाि 
मन्त्रालय रहेको । 


