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सार्वजननक, ननजी, सहकायी साझेदायी ऐन, २०७६ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन नभनत 

२०७६।०७।१४ 

सॊशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७   २०७७।०४।१६ 

 

सॊर्त ्२०७६ सारको ऐन नॊ. 18 

सार्वजननक, ननजी, सहकायी साझेदायीको सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव 
फनकेो ऐन 

प्रस्तार्ना: नेऩारको सॊवर्धानको धाया ५० को उऩधाया (३) भा 
उल्लरल्ित सार्वजननक, ननजी य सहकायी ऺरेको सहबानगता तथा 
वर्कास भापव त उऩरब्ध साधन य स्रोतको अनधकतभ 
ऩरयचारनद्वाया तीव्र आनथवक र्ृवि गने याज्मको ननदेशक 
नसिान्तराई भध्मनजय गयी प्रदेशको वर्कासको गनतराई तीव्रता 
ददन य प्रदेश सयकायरे आभ नागरयकराई ददनऩुने ऩूर्ावधाय 
रगामतका सेर्ा सवुर्धाहरू सार्वजननक, ननजी, सहकायी 
साझेदायीभा प्रदान गने सम्फन्धभा आर्श्मक व्मर्स्था गनव 
र्ाञ्छनीम बएकारे, 

 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 
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ऩरयच्छेद-१ 

प्रायल्म्बक 

१. सॊल्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ 
“सार्वजननक, ननजी,  सहकायी साझेदायी ऐन, 
२०७६” यहेको छ। 

  (२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा: वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस 
ऐनभा,- 

(क) “आमोजना” बन्नारे मस ऐन फभोल्जभ 
कामावन्र्मन गरयन े आमोजना सम्झन ु
ऩछव।   

(ि) “उऩबोक्ता” बन्नारे साझेदायी 
आमोजनाको सेर्ा सवुर्धा उऩबोग गने 
व्मल्क्त, सभूह, सॊस्था, कम्ऩनी र्ा 
ननकाम सम्झन ुऩछव।  

(ग) “तोवकएको” र्ा “तोवकए फभोल्जभ” 
बन्नारे मस ऐन अन्तगवत फनकेो ननमभभा 
तोवकएको र्ा तोवकए फभोल्जभ सम्झन ु
ऩछव। 

(घ) “नागरयक सभाज” बन्नारे कयायको ऩऺ 
बई र्ा नबई साझेदायी आमोजना 
कामावन्र्मनको रानग अनकूुर र्ातार्यण 
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फनाउन,े सझुार् ददन,े सहमोग, सभन्र्म 
य सहजीकयण गने गैयनापाभिुी सॊगठन, 
सॊस्था, व्मल्क्त र्ा उनीहरूको सभूह 
सम्झन ुऩछव । 

(ङ) “ननजी साझेदाय” बन्नारे प्रचनरत कानून 
अनसुाय दताव बएको ननजी कम्ऩनी र्ा 
नतनीहरूको सॊमकु्त उऩक्रभ र्ा सहकायी 
सॊस्था र्ा नतनीहरूको सॊमकु्त 
उऩक्रभराई सम्झन ुऩछव । 

(च)  “प्रदेश” बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ु
ऩछव । 

(छ) "प्रभिु कामवकायी अनधकृत" बन्नारे दपा 
३९ फभोल्जभ ननमकु्त प्रभिु कामवकायी 
अनधकृत सम्झन ुऩछव ।  

(ज)  “ऩूर्ावधाय आमोजना” बन्नारे सहयी सेर्ा 
सवुर्धा,नसॊगर डक (Single Duck), 
वर्द्यतुीम सर्ायी साधन, सडक, सरुुङ्ग 
भागव, ऩरु, अस्ऩतार, नहय, वर्द्यतु 
उत्ऩादन गहृ, वर्द्यतु प्रसायण राइन, 
केफरुकाय राइन, येलरे् राइन, ट्ररीफस 
सॊयचना, ट्राभरे्, सखु्िा फन्दयगाह, 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ द्वाया सॊशोनधत। 
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जरभागव, ऩरयर्हन नफसौनीस्थर, 
प्रदशवनीस्थर, ऩाकव , जराशम, फाॉध, ढर 
ननकास, पोहोयभैरा प्रशोधन तथा 
व्मर्स्थाऩन प्राण्ट, ऊजाव उत्ऩादन तथा 
वर्तयण, यङ्गशारा, सार्वजननक सबागहृ 
र्ा सार्वजननक गोदाभघय सम्झन ुऩछव य 
सो शब्दरे मस्तै प्रकृनतका अन्म ऩूर्ावधाय 
आमोजनाराई सभेत जनाउॉछ। 

(झ) "भन्रारम र्ा सम्फल्न्धत भन्रारम" 
बन्नारे सम्फल्न्धत वर्षम हेने भन्रारम 
सम्झन ु ऩछव य सो शब्दरे भखु्मभन्री 
तथा भल्न्रऩरयषद्को कामावरमराई सभेत 
जनाउॉछ।  

(ञ) “वर्कास साझेदाय” बन्नारे आमोजना 
कामावन्र्मन गनव आनथवक तथा प्रावर्नधक 
सहमोग य सहजीकयण गने दात ृननकाम 
र्ा अन्तयावष्डम गैयसयकायी सॊस्था सम्झन ु
ऩछव । 

(ट) "सम्फल्न्धत ननकाम" बन्नारे ऩरयमोजना र्ा 
आमोजना कामावन्र्मन तथा सहजीकयण 
गने फोडव, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम 
तह र्ा भातहतका सार्वजननक ननकाम 
सम्झन ुऩछव। 
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(ठ) “सनभनत” बन्नारे दपा ६७ फभोल्जभ 
गठन बएको सार्वजननक ननजी सहकायी 
साझेदायी सनभनत सम्झन ुऩछव । 

(ड) "सरे्ऺण" बन्नारे ऩरयमोजना कामावन्र्मन 
गनवका रानग गरयने प्रायल्म्बक अध्ममन, 
सम्बाव्मता अध्ममन, र्ातार्यणीम 
अध्ममन, वर्स्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन 
तथा वर्स्ततृ ऩरयमोजना प्रनतरे्दन र्ा 
अन्म मस्तै प्रकृनतका अनसुन्धान र्ा 
अन्रे्षण सम्फन्धी कामव सम्झन ुऩछव ।  

(ढ) “साझेदाय” बन्नारे सार्वजननक ननजी 
साझेदायी आमोजनाको कयायका ऩऺ 
सम्झन ुऩछव। 

(ण) “साभाल्जक-आनथवक आमोजना” बन्नारे 
ऩमवटन, ल्शऺा, स्र्ास््म, सयसपाइ, 
कृवष, ऩशऩुॊछी ऩारन, भाछाऩारन, 
भौयीऩारन, योजगाय नसजवना, आम आजवन 
य मस्तै प्रकृनतका अन्म वक्रमाकराऩको 
भाध्मभफाट रल्ऺत र्गव र्ा आभ 
नागरयकको साभाल्जक-आनथवक 
सशक्तीकयणका रानग कामावन्र्मन गरयन े
आमोजना सम्झन ुऩछव। 

(त) "सार्वजननक ननकाम" बन्नारे प्रदेश 
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सयकाय र्ा स्थानीम तहको कामावरम, 
प्रदेश सयकायको ऩूणव र्ा अनधकाॊश 
स्र्ानभत्र् र्ा ननमन्रणभा यहेको सॊस्था, 
कम्ऩनी र्ा प्रचनरत कानून फभोल्जभ 
सार्वजननक स्तयभा स्थावऩत र्ा गदठत 
अन्म सङ्गदठत सॊस्था र्ा प्रदेश याजऩरभा 
सूचना प्रकाशन गयी प्रदेश सयकायरे 
सार्वजननक ननकाम बनी तोवकददएको 
सार्वजननक सॊस्था सम्झन ुऩछव।  

(थ) "सार्वजननक ननजी साझेदायी" बन्नारे 
सम्फल्न्धत सार्वजननक ननकाम य 
रगानीकताव फीच स्रोत र्ा प्रनतपर 
फाॉडपाॉट तथा जोल्िभ व्महोने गयी 
आऩसी सहकामवभा ऩूर्ावधाय सॊयचना 
ननभावण, सञ्चारन, ऩनुस्थावऩना र्ा 
सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह गनव दपा ५ भा 
उलरेि बएभध्मे कुनै तरयकाफाट 
ऩरयमोजना कामावन्र्मन गने प्रफन्ध 
सम्झन ुऩछव।  

(द) “सार्वजननक साझेदाय” बन्नारे सम्फल्न्धत 
ननकाम, प्रदेश सयकाय र्ा प्रदेश सयकाय 
य स्थानीम तहको सॊमकु्त उऩक्रभ 
(ज्र्ाइन्ट बेन्चय) सम्झन ुऩछव। 

(ध) “सेर्ा शलुक” बन्नारे साझेदायरे सेर्ा 
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सवुर्धा उऩरब्ध गयाए फाऩत 
उऩबोक्तासॉग नरन ऩाउन े सेर्ा शलुक 
सम्झन ुऩछव। 

(न) “सॊमकु्त कम्ऩनी” बन्नारे सार्वजननक य 
ननजी साझेदायरे कुनै आमोजना 
कामावन्र्मन गनवको रानग दपा ३१ 
फभोल्जभ स्थाऩना गयेको सॊमकु्त कम्ऩनी 
(स्ऩेशर ऩयऩस बेवहकर) सम्झन ुऩछव य 
सो शब्दरे कम्ऩनीराई सभेत जनाउॉछ।  

३. साझेदायीको उद्दशे्म: सार्वजननक ननजी साझेदायीका प्रभिु 
 उद्देश्म  देहाम फभोल्जभ हनुेछन:्-  

(क) प्रदेशको वर्कासभा ननजी ऺेरको ऩूॉजी, 
प्रवर्नध, उद्यभशीरता य व्मर्स्थाऩकीम 
दऺताराई आकवषवत गयी उऩमोग गने, 

(ि) प्रदेशको वर्कास य सेर्ा सवुर्धा 
प्रर्ाहको दामया पयावकरो फनाउन,े 

(ग) सेर्ा सवुर्धा प्रर्ाहको गणुस्तयभा सधुाय 
लमाउन,े 

(घ) प्रदेशको आनथवक सभवृिभा मोगदान 
ऩयु ्माउन।े 
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ऩरयच्छेद-२ 

साझेदायीको ऺेर, ढाॉचा य आमोजना छनौट सम्फन्धी व्मर्स्था 

४. साझेदायीका ऺेर: (१) ऩूर्ावधाय आमोजनाभा साझेदायीका 
 ऺेर  देहाम फभोल्जभ हनुेछन ्:- 

(क) सडक, ऩरु, सरुुङ्ग भागव, येलरे् राइन, 
सखु्िा फन्दयगाह य जरभागव,  

(ि) अस्ऩतार य स्र्ास््म केन्र, मोग, 
आमरेु्द, प्राकृनतक ल्चवकत्सा,  

(ग) िानेऩानी, नसॉचाई, जराधाय ऺेर य 
जराशमको सॊयऺण य व्मर्स्थाऩन,  

(घ) जरवर्द्यतु, शौमव ऊजाव य फामो ऊजावको 
उत्ऩादन य वर्तयण,  

(ङ) वर्द्यतुीम फस सेर्ा, ट्ररीफस सेर्ा, ट्राभरे्, 
भेट्रो सेर्ा, केफरुकाय य योऩ रे्,  

(च) भनोयञ्जन स्थर, ऩाकव , ऩमवटकीम ऺेर, 
यङ्गशारा, सबागहृ य प्रदवशनी स्थर, 

(छ) सार्वजननक गोदाभघय, पोहोय भैरा 
प्रशोधन तथा व्मर्स्थाऩन प्रान्ट, 
पोहयफाट र्ामो ग्मास य वर्द्यतु उत्ऩादन 
प्रान्ट,  

(ज) कृवष फजाय, ऩशऩुन्छी फजाय, ऩश ु
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र्धशारा, औद्योनगक य वर्शेष आनथवक 
ऺेरहरूको वर्कास य व्मर्स्थाऩन, 

(झ) प्रावर्नधक वर्द्यारम, भहावर्द्यारम, 

(ञ) प्रदेश सयकायरे तोकेका अन्म ऺेरहरु। 

  (२) साभाल्जक- आनथवक आमोजनाभा  
 साझेदायीका ऺेर देहाम फभोल्जभ हनुेछन ्:- 

(क) जनस्र्ास््म, सयसपाइ, ऩोषण, 
गबवर्ती तथा नर्जात ल्शश ु
स्माहाय, ज्मेष्ठ नागरयक तथा 
अऩाङ्गता बएका व्मल्क्तहरूको 
स्र्ास््म सम्फन्धी जनचेतना 
वर्स्ताय य सेर्ा प्रर्ाह कामवक्रभ, 

(ि) ऩशऩुॊऺीको स्र्ास््म जाॉच, 
उऩचाय य िोऩ सेर्ा,  

(ग) जडीफटुी, तयकायी, परपूर, 
ऩश,ु भाछा, भौयी, येशभिेती य 
मस्तै अन्म ऺेरको ऩकेट ऺेरको 
वर्कास य व्मर्स्थाऩन, 

(घ) रघ ुउद्यभ प्रर्ध्दवन, रघ ुवर्त्त य 
रघ ुफीभा सेर्ाको वर्स्ताय, 

(ङ) वर्द्यारम जाने अर्सय नऩाएका, 
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फीचैभा वर्द्यारम छाडेका, भौसभी 
फसाई सयाइका कायण ऩठन 
ऩाठनभा फाधा ऩगेुका य अऩाङ्गता 
बएका फारफानरकाको ल्शऺा, 
स्र्ास््म य सयसपाइको 
व्मर्स्था, 

(च) वर्त्तीम साऺयता वर्स्ताय, 

(छ) फजाय भागभा आधारयत 
योजगायभूरक सीऩ वर्कासका 
कामवक्रभ, 

(ज) प्रदेश सयकायरे तोकेका अन्म 
ऺेरहरू। 

५. साझेदायीका ढाॉचाहरू: (१) ऩूर्ावधाय आमोजनाभा 
 साझेदायीका ढाॉचा (भोडेर) देहाम फभोल्जभ 
 हनुेछन ्:- 

(क) ननभावण तथा हस्तान्तयण, 

(ि) ननभावण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण, 

(ग) ननभावण, स्र्ानभत्र्कयण, सञ्चारन तथा 
हस्तान्तयण, 

(घ) ननभावण, हस्तान्तयण तथा सञ्चारन, 

(ङ) नरज, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण, 
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(च) नरज, ननभावण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण, 

(छ) वर्कास, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण, 

(ज) ननभावण, स्र्ानभत्र्कयण य सञ्चारन, 

(झ) प्रदेश सयकायरे तोकेका अन्म ढाॉचाहरू। 

  (२) साभाल्जक-आनथवक आमोजनाभा 
 साझेदायीका ढाॉचा देहाम फभोल्जभ हनुेछन ्:- 

(क) साभाल्जक सेर्ा कयाय, 

(ि) फजायीकयण कयाय, 

(ग) वर्शेषऻ सेर्ा कयाय, 

(घ) प्रदेश सयकायरे तोकेका अन्म 
ढाॉचाहरू। 

६. रगानीको ढाॉचा: (१) साझेदायी आमोजना साभान्मतमा 
 ननजी  साझेदायको एकर रगानीभा कामावन्र्मन 
 गरयनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेल्िएको 
 बए ताऩनन  प्रदेश सयकायको प्राथनभकताभा ऩयेको 
 कुनै िास आमोजना प्रदेश  सयकाय य ननजी 
 साझेदायको सॊमकु्त रगानीभा कामावन्र्मन गनव 
 सवकनछे। 

  (३) उऩदपा (२) फभोल्जभको आमोजनाभा 
 स्थानीम तहसभेत साझेदाय फन्न सक्नेछ। 
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  (४) उऩदपा (२) फभोल्जभको 
आमोजनाभा प्रदेश सयकाय  र्ा स्थानीम तहफाट 
गरयने रगानीको वहस्सा आमोजनाको प्रकृनत अनसुाय 
पयक हनु सक्नेछ। 

  (५) प्रदेश सयकाय र्ा स्थानीम तहरे आफ्नो 
 वहस्सा  नफक्री गनव चाहेभा प्रचनरत कानून फभोल्जभ 
 नफक्री गनव सक्नछे। 

  (६) उऩदपा (५) फभोल्जभ प्रदेश सयकाय र्ा 
 स्थानीम तहरे आफ्नो वहस्सा नफक्री गदाव ऩवहरो 
 प्राथनभकता आमोजनाको  वर्द्यभान साझेदायराई ददन ु
 ऩनेछ। 

७. कामावन्र्मनको ढाॉचा: (१) साझेदायी आमोजनाको 
 कामावन्र्मन एकर य सॊमकु्तभध्मे कुनै एक 
 तरयकाफाट गरयनेछ। 

(2) सार्वजननक य ननजी ऺेरको सॊमकु्त रगानी 
बएको आमोजनाभा रगानीको अनऩुातको आधायभा 
आमोजना कामावन्र्मनको व्मर्स्थाऩन हनुेछ। 

८. आमोजनाको सूची तमाय: (१) सम्फल्न्धत ननकामरे 
मोजना  तजुवभाको ननमनभत प्रवक्रमा अन्तगवत ऩवहचान 
बएका साझेदायी आमोजनाको सूची तमाय गनुव ऩनेछ। 

  (२) सम्फल्न्धत ननकामरे सार्वजननक सूचना 
 प्रकाल्शत गयी  साझेदायी आमोजनाहरू भाग गनव 
 सक्नेछ। 
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  (३) उऩदपा (२) फभोल्जभका आमोजनाभा 
 साझेदायी गनव  चाहने कम्ऩनी र्ा सॊस्थारे सम्फल्न्धत 
 भन्रारमभा ननरे्दन ऩेश गनव  सक्नेछ।  

 (4) सम्फल्न्धत ननकामरे ननजी ऺेर, प्राल्ऻक 
र्गव, वर्षमगत वर्ऻ, स्थानीम तह य सयोकायर्ाराहरूसॉग 
अन्तयवक्रमा र्ा गोष्ठी गयी साझेदायी आमोजनाहरू 
ऩवहचान गनव सक्नेछ। 

  (५) उऩदपा (१), (२), (३) य (४) फभोल्जभ 
 प्राप्त सफै आमोजनाहरूको सूची सम्फल्न्धत 
 भन्रारमरे आफ्नो यामसवहत  सार्वजननक ननजी 
 सहकायी साझेदायी सनभनतभा छरपरका रानग  ऩेश 
 गनुव ऩनेछ। 

  (६) उऩदपा (५) फभोल्जभ प्राप्त सूचीभा 
 सार्वजननक ननजी सहकायी साझेदायी सनभनतरे 
 आर्श्मक छरपर गयी ऩरयभाजवन र्ा  थऩघट गनव 
 सक्नेछ। 

  (७) उऩदपा (६) फभोल्जभ सार्वजननक ननजी 
 सहकायी  साझेदायी सनभनतरे तमाय गयेको सूची 
 प्रदेश सयकायको आमोजना  फैंक (प्रोजेक्ट फैंक) 
 भा सभारे्श गनुव ऩनेछ। 

९. आमोजनाको प्राथनभकीकयण: (१) आमोजना फैंकभा 
 सभारे्श बएका साझेदायी आमोजनाको सूचीराई 
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 सार्वजननक ननजी सहकायी साझेदायी सनभनतरे 
 देहामका आधायभा प्राथनभकीकयण गनेछ्- 

(क) आधायबतू सेर्ा सवुर्धा वर्स्ताय हनुे, 

(ि) आनथवक वर्कासभा मोगदान गने, 

(ग) वर्ऩन्न य सीभान्तकृत सभदुामराई पाइदा 
ऩगु्न,े 

(घ) फढी जनसङ्खख्मा राबाल्न्र्त हनुे,  

(ङ) आनथवक, साभाल्जक य र्ातार्यणीम 
जोल्िभ कभ हनु,े 

(च) ननजी ऺेरको रगानी य व्मर्स्थाऩन हनुे, 

(छ) सयकायको रगानी य दीघवकारीन दावमत्र् 
कभ हनु,े 

(ज) प्राप्त हनुे प्रत्मऺ र्ा अप्रत्मऺ राबहरु 
फढी हनु,े 

(झ) आमोजना सम्ऩन्न हनुे अर्नध छोटो हनुे, 

(ञ) स्थानीम स्रोत, साधन य सीऩको उऩमोग 
हनु,े 

(ट) तोवकए फभोल्जभका अन्म आधायहरु। 

  (2) आमोजनाको प्राथनभकीकयण गदाव 
 आमोजनाको प्रबार्, रागत तथा उऩरल्ब्ध सभेतका 
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 वर्षमभा तोवकए फभोल्जभ सयोकायर्ाराहरुसॉग 
 छरपर गनुवऩनेछ।  

  (3) उऩदपा (2) फभोल्जभ 
 सयोकायर्ाराहरूसॉग गरयने  छरपरको वर्नध य 
 प्रवक्रमा तोवकए फभोल्जभ हनुछे। 

  (४) उऩदपा (१) फभोल्जभ आमोजनाको 
 प्राथनभकीकयण  गदाव देहामका आधायभा छुट्टाछुटै्ट  
 प्राथनभकीकयण गनुव ऩनेछ :- 

(क) याजस्र् र्ृवि गने आमोजना, 

(ि) व्ममबाय फढी हनुे आमोजना, 

(ग) याजस्र् र्ृवि नगने य व्ममबाय 
नफढाउने आमोजना । 

स्ऩष्टीकयण: मस उऩदपाको 
प्रमोजनको रानग देहामका कुनै 
वर्षमका सम्फन्धभा देहाम 
फभोल्जभ सम्झन ुऩनेछ्- 

(क) “याजस्र् र्वृि गने आमोजना” 
बन्नारे शेमय रगानी, सॊबाव्मता 
न्मून ऩरयऩूनतव कोष (बामावर्नरटी 
ग्माऩ पन्ड) य मस्तै अन्म 
शीषवक अन्तगवत सयकायरे गने 
रगानीबन्दा योमलटी, राबाॊश र्ा 
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मस्तै अन्म शीषवक अन्तगवत 
सयकायरे प्राप्त गने याजस्र् फढी 
हनुे आमोजनाराई जनाउॉछ। 

(ि) “व्ममबाय फढी हनुे आमोजना” 
बन्नारे योमलटी, राबाॊश र्ा मस्तै 
अन्म शीषवक अन्तगवत सयकायरे 
कुनै यकभ प्राप्त नगने र्ा त्मस्तो 
यकभ प्राप्त गये ऩनन प्राप्त गने 
याजस्र्बन्दा शमेय रगानी, 
सॊबाव्मता न्मून ऩरयऩूनतव कोष य 
मस्तै अन्म शीषवक अन्तगवत 
सयकायरे गने रगानी फढी हनुे 
आमोजनाराई जनाउॉछ। 

(ग) “याजश्व र्वृि नगने य व्ममबाय 
नफढाउने आमोजना” बन्नारे 
सयकायरे रगानी गनव नऩने य 
सयकायको याजश्व र्ृविभा ऩनन 
प्रत्मऺ मोगदान नगने 
आमोजनाराई जनाउॉछ। 

  (५) उऩदपा (1) फभोल्जभ तमाय बएको 
 प्राथनभकीकयणको  सूचीराई आर्श्मकता अनसुाय 
 ऩरयभाजवन य ऩनु् प्राथनभकीकयण गनव  सवकनछे।  

  (६) सार्वजननक ननजी सहकायी साझेदायी 
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 सनभनतरे प्राथनभकीकयण गयेका आमोजनाको 
 सूचीसवहत सम्फल्न्धत ननकामभा  नसपारयस साथ रेिी 
 ऩठाउन ुऩनेछ ।  

१०. आमोजनाको छनौट: (१) दपा ९ फभोल्जभ तमाय 
 बएको  प्राथनभकीकयण सूचीफाट सनभनतरे सम्फल्न्धत 
 भन्रारमको  सहबानगताभा उत्कृष्ट देल्िएका 
 आमोजना छनौट गनुव ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ छनौट बएका 
 आमोजनाहरू  सयकायको नीनत तथा कामवक्रभ य 
 फजेटभा सभारे्श गनवको रानग  भन्रारमभा ऩेश गनुव 
 ऩनेछ। 

  (३) सयकायको नीनत तथा कामवक्रभ य फजेटभा 
 सभारे्श  बएका आमोजनाहरू प्रदेशको 
 ऩरयमोजना फैंकभा उलरेि गनुव  ऩनेछ। 

११. साभान्म वर्र्यण तमाय गनुव ऩने: (१) साझेदाय छनौटको 
 प्रवक्रमा  शरुू हनु ु अगारै् सम्फल्न्धत ननकामरे 
 आमोजनाको साभान्म वर्र्यण  तमाय गनुव ऩनेछ। 

  (२) आमोजनाको साभान्म वर्र्यणभा देहामका 
 कुयाहरु सभारे्श गनुवऩनेछ :- 

(क) आमोजनाको ऩषृ्ठबनूभ, 

(ि) आमोजनाको औल्चत्म, 
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(ग) राबाल्न्र्त र्गव, 

(घ) आमोजनाको अर्नध, 

(ङ) साझेदायी गदाव य नगदाव फीचको 
नबन्नताको ऩवहचान, 

(च) आमोजनाको रगानी, 

(छ) आमोजनाको ढाॉचा, 

(ज) आमोजनाको कामावन्र्मन ढाॉचा, 

(झ) साझेदायको वकनसभ, 

(ञ) साझेदायहरूको प्रभिु ल्जम्भेर्ायी, 

(ट) साझेदाय य राबाल्न्र्त र्गवको 
वहत सॊयऺण गने उऩामहरु, 

(ठ) आमोजनाका जोल्िभहरू, 

(ड) वर्र्ाद व्मर्स्थाऩनका तरयकाहरू, 

(ढ) जोल्िभ व्मर्स्थाऩनका उऩामहरु, 

(ण) सभीऺा य सभामोजनको प्रवक्रमा, 

(त) सम्झौताका आधायबतू रुऩयेिा,  

(थ) आमोजनाको प्रकृनत अनसुायका 
आर्श्मक अन्म ऩऺहरु। 

  (३) आमोजनाको साभान्म वर्र्यण तमाय गदाव 
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 देहामका भध्मे कुनै र्ा सफै कामव गनुव ऩनेछ्- 

(क) प्रायल्म्बक र्स्तलु्स्थनत वर्श्लषेण, 

(ि) ऩूर्व सॊबाव्मता अध्ममन, 

(ग) प्रायल्म्बक र्ातार्यण ऩयीऺण, 

(घ) प्रायल्म्बक रागत य राब 
वर्श्लषेण, 

(ङ) तोवकए फभोल्जभका अन्म 
वर्श्लषेण तथा वर्नधहरु । 

ऩरयच्छेद-३ 

ऩूर्ावधाय आमोजनाको साझेदाय छनौट सम्फन्धी व्मर्स्था 

१२. भनसामऩर आह्वान गनव सक्न:े (१) सम्फल्न्धत ननकामरे 
मस ऐन  फभोल्जभ कुनै आमोजना कामावन्र्मन 
गनव उऩमकु्त देिेभा  तोवकएका कुयाहरु िरुाई 
सार्वजननक रुऩभा सूचना प्रकाशन गयी भनसामऩर 
आह्वान गनव सक्नछे। 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ भनसामऩर ऩेश 
 गनव चाहने  कम्ऩनी र्ा सॊस्थारे सोही उऩदपा 
 फभोल्जभ प्रकाल्शत सूचनाभा उल्लरल्ित वर्र्यणहरु 
 िरुाई तोवकएको सभमार्नधनबर सम्फल्न्धत 
 ननकाम सभऺ भनसामऩर ऩेश गनुव ऩनेछ। 

१३. सॊल्ऺप्त सूची तमाय गने: (१) सम्फल्न्धत ननकामरे 
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 भनसामऩर प्राप्त  बएको नभनतरे एक भहीनानबर 
 तोवकएको भूलमाङ्कनका आधायभा  भनसाम ऩरदाताहरूको 
 भूलमाङ्कन गयी सॊल्ऺप्त सूची तमाय गनुव  ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभको भनसाम 
 ऩरदाताहरुको  सॊल्ऺप्त सूची प्रकाशन गनुव ऩनेछ। 

१४. प्रस्तार् आह्वान गने: (१) दपा १३ फभोल्जभ सॊल्ऺप्त 
 सूची तमाय गयेऩनछ सम्फल्न्धत ननकामरे सार्वजननक 
 सूचना प्रकाशन गयी सो  सूचीभा ऩयेका प्रस्तार्कहरुसॉग 
 तोवकए फभोल्जभका वर्षमहरु िरुाई प्रस्तार् आह्वान 
 गनुव ऩनेछ। 

   (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ प्रस्तार् ऩेश गनव 
चाहने  प्रस्तार्करे देहामका कुयाहरु िरुाई सूचनाभा 
उल्लरल्ित अर्नधनबर सम्फल्न्धत ननकामभा प्रस्तार् ऩेश 
गनुव ऩनेछ :- 

(क) प्रायल्म्बक सम्बाव्मता अध्ममन, 

(ि) प्रायल्म्बक इल्ञ्जननमरयङ्ग प्रारुऩ, 

(ग) प्रायल्म्बक र्ातार्यणीम ऩयीऺण 
प्रनतरे्दन, 

(घ) प्रस्तार्कको आनथवक हैनसमत 
झलकाउन ेवर्र्यणहरू, 

(ङ) प्रस्तार्कको प्रावर्नधक ऺभता 
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झलकाउन ेवर्र्यणहरू, 

(च) आमोजनाको अनभुाननत रागत, 

(छ) प्रस्तावर्त वर्त्तीम स्रोत, 

(ज) प्रदेश सयकाय र्ा स्थानीम 
तहराई फझुाउने प्रस्तावर्त 
योमलटी, ऩट्टा यकभ, राबाॊश र्ा 
मस्तै अन्म यकभ, 

(झ) प्रदेश सयकाय र्ा स्थानीम 
तहसॉग भाग गरयएको शेमय 
रगानी, सॊबाव्मता न्मून ऩरयऩूनतव 
कोष र्ा मस्तै अन्म यकभ, 

(ञ) उऩबोक्तासॉग नरन ेप्रस्तावर्त सेर्ा 
शलुक, 

(ट) आमोजना कामावन्र्मन सम्फन्धी 
प्रवक्रमा य वर्र्यण, 

(ठ) आमोजना कामावन्र्मन गदाव 
सम्बावर्त जोल्िभ य जोल्िभ 
न्मून गने प्रस्तावर्त उऩाम, 

(ड) तोवकए फभोल्जभका अन्म 
वर्र्यण। 

१५. प्रस्तार् छनौट गने: (१) दपा १४ को उऩदपा (2) 
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फभोल्जभ प्रस्तार् प्राप्त बएऩनछ सम्फल्न्धत ननकामरे 
तोवकए फभोल्जभको  भूलमाङ्कन सनभनत गठन गयी 
तोवकएको अर्नधनबर देहामका आधायभा प्रस्तार् छनौट 
गनुव ऩनेछ :- 

(क) तोवकएको सभमभा ननभावण सम्ऩन्न गने 
आधाय सवहतको प्रावर्नधक प्रस्तार्, 

(ि) सम्फल्न्धत ननकामराई फझुाउन ु ऩने 
योमलटी यकभ बए प्रस्तावर्त योमलटी 
यकभ, 

(ग) ऩरयमोजना कामावन्र्मन गदाव उऩबोक्तासॉग 
नरने प्रस्तावर्त भहसरु रगामतका वर्षम 
उलरेल्ित आनथवक प्रस्तार् । 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ प्रस्तार् छनौट 
 गयेऩनछ  सम्फल्न्धत ननकामरे सोको जानकायी तोवकएको 
 अर्नधनबर प्रस्तार्कराई ददनऩुनेछ ।  

  (३) प्रस्तार् छनौट सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था 
 तोवकए  फभोल्जभ हनुेछ ।  

१६. र्ातावद्वाया आमोजनाको वर्स्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गनव 
सक्न:े (१) मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेल्िएको 
बए ताऩनन कुनै कम्ऩनीरे वर्स्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन 
नबएको कुनै आमोजनाको वर्स्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन 
गनवको रानग सम्फल्न्धत ननकाम सभऺ ननरे्दन ददन 
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सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ ऩयेको ननरे्दन 
उऩय  आर्श्मक जाॉचफझु गदाव वर्स्ततृ सम्बाव्मता 
अध्ममन गनव अनभुनत ददन भनानसर् देल्िएभा सम्फल्न्धत 
ननकामरे ननरे्दकसॉग र्ाताव गयी त्मस्तो आमोजनाको 
वर्स्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गनव अनभुनत ददन 
 सक्नेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोल्जभ वर्स्ततृ सम्बाव्मता 
 अध्ममन गदाव गयाउॉदा रागेको िचव त्मस्तो 
 वर्स्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गने  गयाउने कम्ऩनी 
 स्र्मॊरे व्महोनुव ऩनेछ। 

  (४) मस दपा फभोल्जभ वर्स्ततृ सम्बाव्मता 
 अध्ममन  गरयएको कुनै आमोजनाको 
 कामावन्र्मनका रानग प्रनतस्ऩधाव गयाउॉदा  उऩदपा (२) 
 फभोल्जभ वर्स्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गने गयाउन े
 कम्ऩनी कुनै कायणरे छनौट हनु नसकेभा सो 
 आमोजनाको वर्स्ततृ  सम्बाव्मता अध्ममन गदाव 
 गयाउॉदा रागेको िचव त्मस्तो आमोजनाको 
 कामावन्र्मनको रानग छनौट बएको प्रस्तार् स्र्ीकृत 
 हनुे कम्ऩनीरे व्महोनुव ऩनेछ। 

  (५) उऩदपा (४) फभोल्जभ व्महोरयने यकभका 
 सम्फन्धभा  सम्फल्न्धत ननकामरे आर्श्मकता 
 अनसुाय सनभनत गठन गयी र्ास्तवर्क िचव यकभ 
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 मवकन गनुव ऩनेछ । त्मस्तो िचव यकभ  मवकन गदाव 
 सम्बाव्मता अध्ममन गने सभमको भूलमराई आधाय 
 भूलम भानु्न ऩनेछ ।  

  तय िचव यकभ मवकन गदाव आधाय भूलम फाहेक 
 भूलम  फवृि रगामतका अनतरयक्त िचवहरु गणना गनव 
 ऩाइने छैन । 

(6) मस दपा फभोल्जभ आमोजनाका सम्फन्धभा 
तमाय ऩारयएको अध्ममन प्रनतरे्दनको आधायभा मस ऐन 
फभोल्जभ आमोजना कामावन्र्मन गरयनेछ ।  

१७. र्ातावद्वाया आमोजना कामावन्र्मन गनव सक्न:े (१) मस 
ऐनभा  जनुसकैु कुया रेल्िएको बए ताऩनन कम्तीभा 
दईु ऩटक आशमऩर  र्ा प्रस्तार् आह्वान गदाव ऩनन 
छनौट हनु नसकेको अर्स्थाभा त्मस्तो आमोजना 
सम्फल्न्धत ननकामरे सोझै र्ातावद्वाया कामावन्र्मन 
 गयाउन सक्नछे । 

  (२) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेल्िएको 
 बएताऩनन देहामको कुनै कायणरे कुनै ऩरयमोजना 
 र्ातावद्वाया कामावन्र्मन गनव  भनानसर् हनुे देल्िएभा 
 त्मस्तो आमोजना सम्फल्न्धत ननकामरे तोवकए 
 फभोल्जभको प्रवक्रमा ऩूया गयी र्ातावद्वाया कामावन्र्मन 
 गयाउन  सक्नेछ्- 

(क) आमोजनाको प्रकृनत र्ा रागतको 
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कायण आनथवक तथा प्रावर्नधक 
रुऩभा प्रनतस्ऩधाव हनु सक्न े
सम्बार्ना नबएको आमोजना, 

(ि) नमाॉ अर्धायणा र्ा प्रवर्नध 
सभारे्श बएको आमोजना,  

(ग) मस ऐन फभोल्जभको अन्म 
कामववर्नध अर्रम्फन गनव 
उऩमकु्त नदेल्िएको आमोजना। 

  (3) उऩदपा (१) फभोल्जभको कुनै आमोजना 
 र्ातावद्वाया कामावन्र्मन गनव चाहने प्रस्तार्करे 
 तोवकएका वर्षमहरु िरुाई  सम्फल्न्धत ननकाम 
 सभऺ प्रस्तार् ऩेश गनुवऩनेछ ।  

  (4) उऩदपा (3) फभोल्जभको प्रस्तार्राई 
 तोवकए  फभोल्जभ वर्स्ततृ भूलमाङ्कन गयी सम्फल्न्धत 
 ननकामरे र्ातावद्वाया  आमोजना कामावन्र्मन गनव 
 स्र्ीकृनत ददन सक्नेछ ।  

१८. सभझदायीऩरभा हस्ताऺय गनव सक्न:े दपा १५ फभोल्जभ 
 प्रस्तार्  छनौट गयेऩनछ र्ा दपा १७ को उऩदपा (४) 
 फभोल्जभ आमोजना  कामावन्र्मन गनव उऩमकु्त 
 देल्िएभा सम्फल्न्धत ननकामरे  प्रस्तार्कसॉग 
 आमोजनाको कामावन्र्मन गने सम्फन्धभा 
 सभझदायीऩरभा हस्ताऺय गनव सक्नेछ। 
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  तय आमोजनाको प्रकृनत हेयी सम्फल्न्धत 
 ननकामरे प्रस्तार्कसॉग प्रायल्म्बक आमोजना 
 सम्झौता गनव सक्नेछ। 

१९. आमोजनाको वर्स्ततृ वर्र्यण ऩेश गनुव ऩने: (१) दपा 
१८  फभोल्जभ सभझदायीऩर र्ा प्रायल्म्बक सम्झौता 
गयेकोभा सो  सभझदायीऩर र्ा प्रायल्म्बक सम्झौताभा 
उल्लरल्ित सभमार्नधनबर य  सभझदायीऩर र्ा 
प्रायल्म्बक सम्झौता नगयेकोभा आमोजनाको प्रकृनत हेयी 
छ भहीनाभा नफढ्ने गयी सम्फल्न्धत ननकामरे तोकेको 
 सभमार्नधनबर प्रस्तार्करे आमोजना कामावन्र्मन 
सम्फन्धी देहामका  वर्र्यणहरु सवहत वर्स्ततृ 
आमोजना वर्र्यण (नडटेर प्रोजेक्ट रयऩोटव) सम्फल्न्धत 
ननकाम सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ :- 

(क) आमोजनाको वर्र्यण, 

(ि) वर्स्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन, 

(ग) वर्स्ततृ इल्ञ्जननमरयङ्ग नडजाइन, 

(घ) र्ातार्यणीम प्रबार् भूलमाङ्कन प्रनतरे्दन, 

(ङ) चयणफि रुऩभा कामावन्र्मन गने बए 
सोको वर्र्यण, 

(च) कामावन्र्मन तरयका, 

(छ) कामावन्र्मन अर्नधको िचव तथा 
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आम्दानीको प्रऺेऩण, 

(ज) कामावन्र्मनको सॊस्थागत व्मर्स्था, 

(झ) उऩबोक्तासॉग नरइने प्रस्तावर्त शलुक, 

(ञ) आमोजना कामावन्र्मन गने सम्फन्धभा 
अन्म व्मल्क्तसॉग कुनै सम्झौता गयेको बए 
त्मसको वर्र्यण, 

(ट) आमोजना सञ्चारन गदाव प्रदेश सयकाय र्ा 
स्थानीम तहराई फझुाउने प्रस्तावर्त 
योमलटी, ऩट्टा यकभ, राबाॊश र्ा मस्तै 
अन्म यकभ, 

(ठ) आमोजना सञ्चारन गदाव प्रदेश सयकाय र्ा 
स्थानीम तहसॉग भाग गरयएको शेमय 
रगानी, सॊबाव्मता न्मून ऩरयऩूनतव कोष र्ा 
मस्तै अन्म यकभ, 

(ड) रगानीका सम्बाव्म स्रोत सम्फन्धी 
वर्र्यण, 

(ढ) आमोजनाको र्ीभासम्फन्धी व्मर्स्था, 

(ण) आमोजना कामावन्र्मन हनुे ऺेर, 

(त) आमोजनाको कामावन्र्मन सम्फन्धभा 
प्रस्तार्करे अर्रम्फन गने आनथवक 
कामववर्नध सम्फन्धी व्मर्स्था, 
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(थ) तोवकए फभोल्जभका अन्म वर्र्यण। 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभको अर्नधनबर 
 प्रस्तार्करे  वर्र्यण ऩेश गनव नसक्ने कुनै भनानसर् 
 कायण देिाई सभमार्नध  थऩको रानग सम्फल्न्धत ननकाम 
 सभऺ ननरे्दन ददएभा फढीभा तीन  भहीनाको 
 सभमार्नध थऩ गरयददन सक्नछे। 

  (३) उऩदपा (१) र्ा (२) फभोल्जभको 
 अर्नधनबर  प्रस्तार्करे उऩदपा (१) को िण्ड 
 (ि) य (ग) फभोल्जभको  वर्र्यण ऩेश गनव 
 नसक्न े कायण देिाई सम्फल्न्धत ननकाम सभऺ 
 ददएको ननरे्दन जाॉचफझु गदाव सो भनानसर् देल्िएभा 
 सम्फल्न्धत  ननकामरे कुनै िास आमोजनाको 
 हकभा त्मस्तो प्रस्तार्कराई  सम्झौता बएऩनछ सो 
 वर्र्यण ऩेश गनव ऩाउने गयी छुट ददन  सक्नेछ। 

२०. यद्द गनव सक्न:े (१) प्रस्तार्कसॉग सभझदायीऩर र्ा 
 प्रायल्म्बक आमोजना सम्झौता गयेको बए त्मस्तो 
 सभझदायीऩर र्ा प्रायल्म्बक  आमोजना सम्झौता र्ा 
 सो नबएको बए देहामको अर्स्थाभा  प्रस्तार्कको 
 प्रस्तार् यद्द गनव सवकनछे्- 

(क) दपा १९ को उऩदपा (१) र्ा (२) 
फभोल्जभको सभमार्नधनबर प्रस्तार्करे 
वर्र्यण ऩेश नगयेभा र्ा त्मसयी ऩेश 
गरयएको वर्र्यण अध्ममन गदाव आमोजना 
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कामावन्र्मन गनव सम्बाव्म य उऩमकु्त 
नदेल्िएभा, 

(ि) प्रस्तार्भा प्रदेश सयकाय र्ा स्थानीम 
तहसॉग भाग गरयएको शमेय रगानी, 
सम्बाव्मता न्मून ऩरयऩूनतव कोष र्ा मस्तै 
अन्म यकभबन्दा प्रदेश सयकाय र्ा 
स्थानीम तहराई योमलटी, ऩट्टा यकभ, 
राबाॊश र्ा मस्तै अन्म यकभ फाऩत फढी 
याजस्र् फझुाउने गयी गरयएको प्रस्तार्को 
प्रनतकूर प्रस्तार् प्राप्त बएभा। 

  (२) उऩदपा (१) को िण्ड (ि) को अर्स्था 
 यहेको र्ा नयहेको थाहा ऩाउनको रानग प्रदेश 
 सयकाय र्ा स्थानीम तहसॉग भाग गरयएको शमेय 
 रगानी, सॊबाव्मता न्मून ऩरयऩूनतव कोष र्ा मस्तै  अन्म 
 यकभ फाऩतको रगानी य प्रस्तार्करे प्रदेश सयकाय र्ा 
 स्थानीम तहराई योमलटी, ऩट्टा यकभ, राबाॊश र्ा मस्तै 
 अन्म यकभ  फाऩतको याजस्र् दरैु्राई र्तवभान 
 भूलमभा गणना गनुव ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोल्जभ र्तवभान भूलम 
 ननधावयणको रानग प्रमोग गरयने फट्टादय (नडस्काउन्ट 
 येट) प्रस्तार् आव्हान  सूचनाभा तोवकएको हकभा 
 सोही फभोल्जभ य नतोवकएको हकभा  दश प्रनतशत 
 हनुेछ। 
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  (४) उऩदपा (१) फभोल्जभ सभझदायीऩर, 
 प्रायल्म्बक  आमोजना सम्झौता र्ा प्रस्तार् यद्द 
 बएभा प्रस्तार्करे सम्फल्न्धत  ननकामसॉग कुनै 
 वकनसभको हानन नोक्सानी फाऩतको ऺनतऩूनतव दाफी  गनव 
 ऩाउने छैन। 

२१. सम्झौता गनुव ऩने: (१) दपा १९ फभोल्जभ प्राप्त 
 वर्र्यणको  आधायभा प्रस्तार्कसॉग सम्झौता गनव 
 उऩमकु्त देल्िएभा र्ा दपा  २० फभोल्जभ 
 सभझदायी ऩर, प्रायल्म्बक सम्झौता र्ा प्रस्तार् यद्द 
 नबएभा सम्फल्न्धत ननकामरे प्रस्तार्कसॉग 
 आर्श्मकतानसुाय र्ाताव  गयी सम्झौता गनव सक्नेछ। 

  (२) कुनै आमोजनाभा स्थानीम तहसभेत 
 साझेदाय बएभा  उऩदपा (१) फभोल्जभ गरयने 
 सम्झौताभा स्थानीम तहसभेतरे  हस्ताऺय गनुव ऩनेछ। 

२२. सम्झौता स्र्त् यद्द हनु:े (१) प्रस्तार्करे दपा १९ को 
 उऩदपा  (१) को िण्ड (ि) य (ग) 
 फभोल्जभको वर्र्यण सम्फल्न्धत  ननकामरे तोकेको 
 सभमार्नधनबर ऩेश गनुव ऩनेछ। सो अर्नधनबर 
 प्रस्तार्करे त्मस्तो वर्र्यण ऩेश गनव नसकेभा 
 प्रस्तार्कसॉग गयेको  सम्झौता स्र्त् यद्द बएको 
 भानननेछ। 

   (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ सम्झौता यद्द बएभा 
 सम्फल्न्धत ऩऺराई ऩर ऩठाई र्ा सार्वजननक सूचना 
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प्रकाशन गयी जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

२३. सम्झौताभा िरुाउन ु ऩने कुयाहरु: सम्झौताभा देहामका 
 कुयाहरु िरुाउन ुऩनेछ :- 

(क) आमोजनाको वर्र्यण, 

(ि) आमोजना कामावन्र्मन शरुु गने नभनत य 
सम्ऩन्न गने नभनत, 

(ग) आमोजनाको ननभावण र्ा सञ्चारन गदाव 
ननजी साझेदायरे ऩाउने सवुर्धा तथा 
सहनुरमत सम्फन्धी कुया, 

(घ) अनभुनतऩरको अर्नध, 

(ङ) आमोजना कामावन्र्मनको चयणफि 
वर्र्यण य कामावन्र्मन तानरका, 

(च) आमोजनाको प्रावर्नधक गणुस्तय तथा 
भानक (स्टाण्डडव), 

(छ) आमोजना सञ्चारन सम्फन्धी वर्र्यण, 

(ज) आमोजना नरजभा ददइएको बए सोको 
वर्र्यण य नरजका शतवहरु, 

(झ) आमोजनाको सञ्चारन र्ा हस्तान्तयणको 
शतव, 

(ञ) आमोजना सञ्चारन गदाव उऩबोक्तासॉग 
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नरन ऩाउने शलुक सम्फन्धी व्मर्स्था, 

(ट) आमोजनाको फीभा सम्फन्धी व्मर्स्था, 

(ठ) आमोजनाभा जनडत भेल्शन तथा आमोजना 
हस्तान्तयणका फित हनु ु ऩने अर्स्था य 
गणुस्तय, 

(ड) प्रदेश सयकायराई फझुाउन ु ऩने योमलटी, 
ऩट्टा यकभ, राबाॊश र्ा मस्तै अन्म यकभ 
य बकु्तानी वर्नध, 

(ढ) आमोजना कामावन्र्मन गदाव कुनै ऩऺरे 
सम्झौता फभोल्जभको दावमत्र् ऩूया नगयेको 
कायणफाट सम्झौता यद्द हनुे अर्स्था, 

(ण) वर्र्ाद व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी व्मर्स्था, 

(त) प्रगनत प्रनतरे्दन सम्फन्धी व्मर्स्था, 

(थ) अनगुभन य भूलमाङ्कन सम्फन्धी व्मर्स्था, 

(द) आर्नधक सभीऺा य सभामोजन सम्फन्धी 
व्मर्स्था, 

(ध) सार्वजननक साझेदायको तपव फाट रगानी य 
सम्बाव्मता न्मून ऩरयऩूनतव कोष आर्श्मक 
बए सो सम्फन्धी व्मर्स्था, 

(न) सार्वजननक साझेदायको वर्शेष 
ल्जम्भेर्ायीहरू बए सो सम्फन्धी व्मर्स्था, 
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(ऩ) अन्म आर्श्मक कुयाहरु। 

ऩरयच्छेद-४ 

साभाल्जक-आनथवक आमोजनाको साझेदाय छनौट सम्फन्धी व्मर्स्था 

२४. भनसामऩर आह्वान गनव सक्न:े (१) सम्फल्न्धत ननकामरे 
 कुनै  साभाल्जक-आनथवक आमोजना कामावन्र्मन गनव 
 उऩमकु्त देिेभा  तोवकएका वर्र्यण िरुाई सार्वजननक 
 रुऩभा सूचना प्रकाशन गयी  भनसामऩर आह्वान 
 गनव सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोल्जभ भनसामऩर ऩेश 
गनव चाहने कम्ऩनी, सहकायी सॊस्था र्ा नतनीहरूको 
सॊमकु्त उऩक्रभरे प्रकाल्शत सूचनाभा उल्लरल्ित 
वर्र्यणहरु िरुाई तोवकएको सभमार्नधनबर सम्फल्न्धत 
ननकाम सभऺ भनसामऩर ऩेश गनुव ऩनेछ। 

२५. सोझै भनसामऩर ऩेश गनव सक्न:े (१) प्रदेश सयकायको 
 कुनै  साभाल्जक-आनथवक आमोजना कामावन्र्मन गनव 
 चाहने कम्ऩनी,  सहकायी सॊस्था र्ा नतनीहरूको सॊमकु्त 
 उऩक्रभरे सम्फल्न्धत ननकाम सभऺ सोझै भनसामऩर 
 ऩेश गनव सक्नछे। 

   (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ भनसामऩर ऩेश 
गनव चाहन े कम्ऩनी, सहकायी सॊस्था र्ा नतनीहरूको 
सॊमकु्त उऩक्रभरे सम्फल्न्धत ननकामरे तोकेको 
वर्र्यणहरु िरुाई भनसामऩर ऩेश गनुव ऩनेछ। 

२६. भनसामऩरदाताको सूची तमाय गने: सम्फल्न्धत ननकामरे 
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दपा २४ य २५ फाट प्राप्त भनसाम ऩरदाताहरूको सूची 
तमाय गनुव ऩनेछ। 

२७. प्रस्तार् भाग गने: (१) सम्फल्न्धत ननकामरे दपा २६ 
फभोल्जभको  सूचीभा बएका उत्कृष्ट 
भनसामऩरदाताफाट आमोजना कामावन्र्मनको रानग 
प्रस्तार् भाग गनव सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ प्रस्तार् ऩेश गने 
 भनसाम ऩरदातारे सम्फल्न्धत ननकामरे तोकेको 
 ढाॉचाभा भाग गरयएको  वर्र्यण िरुाई प्रस्तार् ऩेश 
 गनुव ऩनेछ। 

२८. प्रस्तार् छनौट गने: (१) दपा २७ फभोल्जभ प्रस्तार् 
 प्राप्त बएऩनछ  सम्फल्न्धत ननकामरे प्रस्तार् प्राप्त बएको 
 नभनतरे साठी ददननबर  देहामका आधायभा प्रस्तार् 
 छनौट गनुव ऩनेछ :- 

(क) प्रस्तार्कको आनथवक हैनसमत, 

(ि) प्रस्तार्कको प्रावर्नधक ऺभता, 

(ग) प्रस्तार्कको रगानी य 
ल्जम्भेर्ायीहरू, 

(घ) भाग गरयएको रगानी य 
बनूभका, 

(ङ) राबग्राही र्गवरे प्राप्त गने 
राबहरू, 
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(च) तोवकए फभोल्जभका अन्म 
आधायहरू। 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ प्रस्तार् छनौट 
 सम्फन्धी  आधाय सम्फल्न्धत ननकामरे प्रस्तार् ऩेश 
 गनुव अल्घ प्रस्तार्कराई  उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोल्जभ प्रस्तार् छनौट 
 गयेऩनछ  सम्फल्न्धत ननकामरे त्मसको जानकायी 
 प्रस्तार्कराई ददन ुऩनेछ। 

२९. सेर्ा प्रदामक सॊस्था छनौट गनुव ऩने: (१) साभाल्जक-
 आनथवक  आमोजना कामावन्र्मन गनव साभाल्जक 
 सॊस्थाहरूभध्मेफाट सेर्ा  प्रदामक सॊस्था छनौट गनुव 
 ऩनेछ। 

  तय कुनै आमोजना कामावन्र्मन गनव सेर्ा 
 प्रदामक सॊस्था  आर्श्मक नबए सेर्ा प्रदामक सॊस्था 
 छनौट गनव फाध्म हनुेछैन। 

 (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ सेर्ा प्रदामक 
सॊस्था  छनौटको रानग भनसाम ऩर भाग गनुव ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोल्जभ भनसामऩर ऩेश 
 गनव चाहने  साभाल्जक सॊस्थारे सूचनाभा भाग गये 
 फभोल्जभको कागजात य  वर्र्यण िरुाई भनसामऩर ऩेश 
 गनुव ऩनेछ।  

   (४) उऩदपा (३) फभोल्जभ प्राप्त भनसाम 
ऩरको  भूलमाङ्कन देहामका आधायभा गनुव ऩनेछ :- 
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(क) भनसामऩरदाता सॊस्थाको 
सम्फल्न्धत कामव अनबुर्, 

(ि) सॊस्थाको सॊगठनात्भक ऺभता, 

(ग) प्रस्तावर्त जनशल्क्तको मोग्मता, 
अनबुर् य ऺभता, 

(घ) तोवकए फभोल्जभका अन्म 
आधायहरू। 

३०. नरऩऺीम सम्झौता गनुव ऩने: (१) सेर्ा प्रदामक 
 सॊस्थासभेत छनौट बएको साभाल्जक-आनथवक 
 आमोजना कामावन्र्मन गनव सम्फल्न्धत ननकाम, 
 छनौट बएको प्रस्तार्क य सेर्ा प्रदामक सॊस्थाफीच 
 नरऩऺीम सम्झौता गनुव ऩनेछ। 

  (२) कुनै आमोजना कामावन्र्मनभा स्थानीम तह 
 सभेत  साझेदाय बएभा उऩदपा (१) फभोल्जभ गरयन े
 सम्झौताभा स्थानीम  तहसभेतरे हस्ताऺय गनुव 
 ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-५ 

सॊमकु्त कम्ऩनी (स्ऩेशर ऩयऩस बेवहकर) स्थाऩना य सञ्चारन  

सम्फन्धी व्मर्स्था 

३१. सॊमकु्त कम्ऩनी स्थाऩना गनव सक्न:े (१) कुनै आमोजना 
 कामावन्र्मन गनव सार्वजननक य ननजी साझेदाय दरैु्को 
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 रगानी  य बनूभका  आर्श्मक  बएभा 
 सार्वजननक य ननजी ऺेर दरैु्रे एक सॊमकु्त 
 कम्ऩनी (स्ऩेशर ऩयऩस बेवहकर) को स्थाऩना  गनव 
 सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ स्थाऩना बएको 
 कम्ऩनी  प्रचनरत कम्ऩनी कानून अनसुाय दताव गनुव 
 ऩनेछ। 

३२. कम्ऩनीको शमेय सॊयचना: (१) दपा ३१ फभोल्जभ 
 स्थावऩत कम्ऩनीको शेमय सॊयचना आमोजनाको 
 साझेदायहरूफीच बएको  सहभनत फभोल्जभ हनुेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ शेमय सॊयचना 
 ननधावयण गदाव  देहामका आधायभा गरयनेछ्-  

(क) प्रदेश सयकायको शमेय रगानी 
फढीभा कुर ऩूॉजीको तीस 
प्रनतशतसम्भ हनु,े 

(ि) स्थानीम तहको शमेय रगानी 
फढीभा कुर ऩूॉजीको फीस 
प्रनतशतसम्भ हनु,े 

(ग) ननजी सहकायी साझेदायको शेमय 
रगानी फढीभा कुर ऩूॉजीको 
सत्तयी प्रनतशत सम्भ हनु,े 

(घ) सर्वसाधायणको शेमय रगानी 
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फढीभा कुर ऩूॉजीको ऩन्र 
प्रनतशतसम्भ हनु।े 

३३. सञ्चारक सनभनतको गठन: (1) कम्ऩनी सञ्चारनको 
 रानग एक सञ्चारक सनभनतको गठन गरयनछे। 

  (२) स्थानीम तह सभेत शेमय धनी बएको 
 अर्स्थाभा उऩदपा (१) फभोल्जभ गठन हनु े
 सञ्चारक सनभनतको स्र्रूऩ  देहाम फभोल्जभ 
 हनुेछ :-  

(क) सम्फल्न्धत भन्रारमको सल्चर्       
 -अध्मऺ 

(ि) सम्फल्न्धत भन्रारमरे तोकेको 

 या.ऩ.दद्वतीम शे्रणीको अनधकृत  

 एक जना    -सदस्म  

(ग) शेमय धनी स्थानीम तहको  

 प्रनतनननध दईु जना                    -सदस्म 

(घ) ननजी शमेय धनीहरूभध्मेफाट 

 तीन जना (सहकायी बए  

 सहकायीफाट एक जना)               -सदस्म 

(ङ) सर्वसाधायण शेमय धनीहरू 

 भध्मेफाट एक जना            -सदस्म 
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(च) प्रभिु कामवकायी अनधकृत        -सदस्म सल्चर् 

  (३) स्थानीम तह शमेय धनी नबएको अर्स्थाभा 
 उऩदपा (१) फभोल्जभ गठन हनुे सञ्चारक 
 सनभनतको स्र्रूऩ देहाम  फभोल्जभ हनुेछ :- 

(क) सम्फल्न्धत भन्रारमको सल्चर्          
      -अध्मऺ 

(ि)  भन्रारमको या.ऩ. दद्वतीम  

शे्रणीको कभवचायी    -सदस्म 

(ग)  सम्फल्न्धत भन्रारमरे तोकेको  

कम्तीभा या.ऩ.दद्वतीम शे्रणीको  

कभवचायी     -सदस्म 

(घ) ननजी शमेय धनीहरूभध्मेफाट  

तीन जना      -सदस्म 

(ङ) सर्वसाधायण शेमय धनीहरू भध्मेफाट  

     एक जना      -सदस्म 

(च) प्रभिु कामवकायी अनधकृत     -सदस्म सल्चर् 

  (४) सञ्चारक सनभनतरे वर्षमगत वर्ऻ, कुनै 
 कभवचायी र्ा ऩदानधकायीराई फैठकभा आभन्रण गनव 
 सक्नेछ। 

३४. सञ्चारक सनभनतको कामवकार: (1) कम्ऩनीको सञ्चारक 



 

40 
 

 सनभनतको कामवकार चाय र्षवको हनुेछ। 

(२) कम्ऩनीको सञ्चारकहरुराई सञ्चारक 
 सनभनतभा  फढीभा थऩ एक कामवकार भार ऩनु्  चमन 
गनव सवकनेछ । 

३५. सञ्चारक सनभनतको फैठक सम्फन्धी व्मर्स्था: (1) 
कम्ऩनीको  सञ्चारक सनभनतको फैठक आर्श्मकता 
अनसुाय अध्मऺको  ननदेशनभा सदस्म-सल्चर्रे 
फोराउनेछ । 

  (२) सञ्चारक सनभनतको फैठकको अध्मऺता 
 अध्मऺरे  गनेछ य ननजको अनऩुल्स्थनतभा ज्मेष्ठ 
 सदस्मरे गनेछ । 

  (३) फैठकको ननणवम सदस्म-सल्चर्रे प्रभाल्णत 
 गनेछ । 

  (४) सञ्चारक सनभनतरे वर्षमगत वर्ऻ, कुनै 
 कभवचायी र्ा  ऩदानधकायीराई फैठकभा आभन्रण गनव 
 सक्नेछ । 

  (५) सञ्चारक सनभनतको फैठक सम्फन्धी अन्म 
 कामववर्नध  सनभनत आपैँ रे ननधावयण गये फभोल्जभ 
 हनेछ । 

३६. सञ्चारक सनभनतको काभ, कतवव्म य अनधकाय: (1) 
 सञ्चारक  सनभनतको काभ, कतवव्म य अनधकाय 
 अन्म कुयाको अनतरयक्त देहाम  फभोल्जभ हनुेछ :- 
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(क) कम्ऩनीको मोजना, नीनत य यणनीनत 
स्र्ीकृत गने, 

(ि) कम्ऩनीको ननमभार्री, ननदेल्शका, 
सॊगठनात्भक सॊयचना, प्रभिु 
कभवचायीहरुको दयर्न्दी स्र्ीकृत गने, 

(ग) कम्ऩनीको प्रभिु कामवकायी अनधकृतको 
ननमलु्क्त गने, 

(घ) प्रभिु कामवकायी अनधकृतको 
कामवसम्ऩादन भूलमाङ्कन गने, 

(ङ) अनगुभन य भूलमाङ्कन गने, 

(च) कम्ऩनीको प्रगनत सभीऺा गने, 

(छ) रेिाऩयीऺक ननमकु्त गने, 

(ज) तोवकएका अन्म कामवहरू गने। 

   (२) उऩदपा (१) को िण्ड (ग) फभोल्जभ 
 प्रभिु  कामवकायी अनधकृतको ननमलु्क्त य िण्ड (घ) 
फभोल्जभ ननजको  कामवसम्ऩादन भूलमाङ्कन 
सम्फन्धी वर्षमको फैठकभा प्रभिु  कामवकायी 
अनधकृत सहबागी हनुे छैन ।  

३७. सञ्चारकहरूको ननमलु्क्त: (1) सयकायको तपव फाट 
 सञ्चारक सनभनतभा प्रनतनननधत्र् गने व्मल्क्तहरूको 
 ननमलु्क्त य ऩदभलु्क्त प्रदेश सयकायको ननणवम 
 अनसुाय हनुेछ। 
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  (२) स्थानीम तहफाट प्रनतनननधत्र् गने 
 सञ्चारकहरूको  ननमलु्क्त शेमयधनी नगयऩानरका य 
 गाउॉऩानरकाहरूको फहभुतको  ननणवम अनसुाय हनुेछ।  

  (३) ननजी सञ्चारकहरूको ननमलु्क्त ननजी 
 शेमयधनीहरूको  फहभुतको ननणवम अनसुाय हनुछे।  

  (४) सर्वसाधायण शमेयधनीहरूको तपव फाट हनुे 
 सञ्चारकको ननमलु्क्त सर्वसाधायण शमेयधनीहरूको 
 फहभुतको ननणवम अनसुाय हनुछे। 

  (५) उऩदपा (२), (३) य (४) फभोल्जभ 
 सञ्चारकको  ननर्ावचन सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था 
 तोवकए फभोल्जभ हनुेछ । 

३८. कम्ऩनीको व्मर्स्थाऩन: (1) कम्ऩनीको दैननक कामवको 
 व्मर्स्थाऩन प्रभिु कामवकायी अनधकृतफाट हनुछे ।  

  (2) कम्ऩनीको व्मर्स्थाऩनको रानग उऩमकु्त 
 सॊगठनात्भक सॊयचना तमाय गरयनेछ। 

३९. प्रभिु कामवकायी अनधकृत: (1) कम्ऩनी सञ्चारनको 
रानग  सञ्चारक सनभनतरे एक प्रभिु कामवकायी 
अनधकृत ननमकु्त गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ ननमकु्त प्रभिु 
 कामवकायी अनधकृतराई व्मर्स्थाऩकीम स्र्तन्रता 
 हनुेछ।  

४०. प्रभिु कामवकायी अनधकृतको मोग्मता: कम्ऩनीको प्रभिु 
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 कामवकायी अनधकृतको न्मूनतभ मोग्मता देहाम 
 फभोल्जभ हनुेछ :- 

(क) नसनबर, भेकाननकर, आवकव टेक्चय, 
व्मर्स्थाऩन, अथवशास्त्र, सहयी य ऺेरीम 
मोजना रगामतका सम्फल्न्धत वर्षमभा 
स्नातकोत्तय र्ा सोबन्दा भानथको उऩाधी 
प्राप्त गयेको, 

(ि) ऩूर्ावधाय सॊयचना वर्कास र्ा सम्फल्न्धत 
कामवभा कम्तीभा ऩाॉच र्षवको अनबुर् 
बएको य सोभध्मे कम्तीभा ऩनछलरो चाय 
र्षव कुनै कम्ऩनी र्ा सॊस्थाको प्रभिु 
कामवकायी र्ा उच्च तहभा यही कामव 
गयेको अनबुर् बएको,  

(ग) कुनै कानूनरे अमोग्म नबएको 

(घ) तोवकए फभोल्जभका अन्म मोग्मता बएको।  

 

४१. प्रभिु कामवकायी अनधकृतको छनौटका आधाय: प्रभिु 
 कामवकायी  अनधकृतको छनौटका आधाय य अङ्कबाय 
 देहाम फभोल्जभ हनुेछ :- 

(क) कामव ऺभता   -फीस प्रनतशत  

(ि) कम्ऩनीको रानग प्रस्तावर्त  
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 व्मर्सावमक मोजना -ऩचास प्रनतशत 

(ग) ऩरयणाभिुी व्मर्स्थाऩनप्रनतको  

 प्रनतफिता         -दश प्रनतशत 

(घ) तोवकएका अन्म वर्षमहरू 
   -फीस प्रनतशत 

४२. प्रभिु कामवकायी अनधकृतको छनौट प्रवक्रमा: (1) प्रभिु 
 कामवकायी  अनधकृत छनौटको रानग सञ्चारक 
 सनभनतरे एक ऩदऩूनतव सनभनतको  गठन गयी ल्जम्भेर्ायी 
 ददनेछ। 

  (२) ऩदऩूनतव सनभनतरे सार्वजननक सूचना 
 प्रकाल्शत गयी  ननरे्दन भाग गनेछ।  

  (३) उऩदपा (२) फभोल्जभ प्राप्त 
 ननरे्दकहरूभध्मेफाट  तोवकएको भाऩदण्डको 
 आधायभा सॊल्ऺप्त सूची प्रकाल्शत गनेछ। 

   (४) सॊल्ऺप्त सूचीभा यहेका ननरे्दकहरूभध्मेफाट 
फाॉकी  प्रवक्रमा ऩूया गयी सपर उम्भेदर्ायराई प्रभिु 
कामवकायी अनधकृतभा ननमलु्क्तको रानग ऩदऩूनतव सनभनतरे 
सञ्चारक सनभनत सभऺ नसपारयस गनुव ऩनेछ। 

४३. प्रभिु कामवकायी अनधकृतको कामवकार: (1) प्रभिु 
 कामवकायी  अनधकृतको कामवकार चाय र्षवको 
 हनुेछ। 
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  (2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेल्िएको 
 बएताऩनन र्ावषवक कामव सम्ऩादन भूलमाङ्कनभा 
 न्मूनतभ अङ्क प्राप्त नगयेभा प्रभिु कामवकायी 
 अनधकृत स्र्त् ऩदभकु्त हनुछे। 

  (3) प्रभिु कामवकायी अनधकृतको कामवसम्ऩादन 
 सन्तोषजनक नबएभा सञ्चारक सनभनतरे जनुसकैु फित 
 ननजराई ऩदभकु्त गनव सक्नछे ।  

  तय ननजराई ऩदभकु्त गनुव अल्घ सपाइको भौका 
 ददनऩुनेछ। 

४४. प्रभिु कामवकायी अनधकृतको काभ, कतवव्म य अनधकाय: 
 प्रभिु  कामवकायी अनधकृतको काभ, कतवव्म य अनधकाय 
 अन्म कुयाका  अनतरयक्त देहाम फभोल्जभ हनुछे :- 

(क) नीनत य मोजना तजुवभा तथा 
कामावन्र्मन, 

(ि) कम्ऩनीको सॊस्थागत ऺभता 
वर्कास, 

(ग) कभवचायी व्मर्स्थाऩन, 

(घ) वर्त्त व्मर्स्थाऩन, 

(ङ) सम्ऩल्त्त व्मर्स्थाऩन, 

(च) अनगुभन तथा भूलमाङ्कन, 

(छ) अन्तयननकाम सहकामव, 
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(ज) कम्ऩनीको कायोफायको वहसाफ 
वकताफ य वर्र्यणहरू तमाय, 

(झ) सनभनतको ननदेशन य ननणवमको 
कामावन्र्मन, 

(ञ) तोवकएका अन्म कामवहरू। 

४५. प्रभिु कामवकायी अनधकृतको कामव सम्ऩादन भूलमाङ्कन: 
 (1) प्रभिु  कामवकायी अनधकृतको कामव सम्ऩादन 
 भूलमाङ्कनको रानग सञ्चारक सनभनतरे एक 
 कामवसम्ऩादन भूलमाङ्कन सनभनतको गठन गयी 
 ल्जम्भेर्ायी तोक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभ गठन बएको 
 सनभनतरे  तोवकएको सूचकहरूको आधायभा प्रभिु 
 कामवकायी अनधकृतको  कामव सम्ऩादन भूलमाङ्कन गयी 
 सञ्चारक सनभनतसभऺ ऩेश गनेछ। 

४६. प्रभिु कामवकायी अनधकृतको ऩारयश्रनभक य सवुर्धा: प्रभिु 
 कामवकायी अनधकृतको ऩारयश्रनभक य सवुर्धा 
 तोवकए फभोल्जभ हनुेछ। 

४७. कभवचायीसम्फन्धी व्मर्स्था: (1) कम्ऩनीरे ननमकु्त गयेका 
 कभवचायीहरू कम्ऩनीको कभवचायी हनुेछन।् 

   (२) कम्ऩनीको कभवचायीहरूको ऩारयश्रनभक, 
सेर्ाका शतव  य सेर्ा सवुर्धा तोवकए फभोल्जभ 
हनुेछ। 

४८. कम्ऩनीको सञ्चारन: (१) कम्ऩनीको सञ्चारन प्रफन्धऩर 
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य ननमभार्री फभोल्जभ हनुेछ। 
  (२) कम्ऩनीको प्रफन्धऩर य ननमभार्री 
 प्रचनरत कम्ऩनी  कानून फभोल्जभ हनु ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-६ 
सॊबाव्मता  य जोल्िभ न्मूनीकयण कोष (बामावर्नरटी ग्माऩ य 

रयस्क नभवटगेशन पल्ण्डॊग) सम्फन्धी व्मर्स्था 
४९. सॊबाव्मता न्मून ऩरयऩूनतव कोष (बामावर्नरटी ग्माऩ 

पल्ण्डॊग) को  व्मर्स्था: (1) प्रदेश सयकायरे वर्त्तीम 
रुऩभा तत्कार भनानसर्  प्रनतपर ददन नसक्ने 
ऩरयमोजनाको ननभावण, सञ्चारन तथा  वर्स्तायको 
रानग एक सम्बाव्मता न्मून ऩरयऩूयक (बामवर्नरटी ग्माऩ) 
कोष स्थाऩना गनेछ ।  

   (२) उऩदपा (1) फभोल्जभको कोषफाट तोवकए 
 फभोल्जभका भाऩदण्डको आधायभा तोवकए फभोल्जभका 
आमोजनाको रानग सनभनतको नसपारयसभा आर्श्मक 
यकभ ऩूॉजीगत तथा सञ्चारन अनदुान उऩरब्ध गयाउन 
सवकनछे ।  

  (3) उऩदपा (1) फभोल्जभको कोषभा प्रदेश 
 सयकायरे  सभम सभमभा आर्श्मक यकभ 
 वर्ननमोजन गनव सक्नछे ।  

  (4) उऩदपा (1) फभोल्जभको कोष सञ्चारन 
 तथा  व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोवकए 
 फभोल्जभ हनुेछ।  
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  (५) जोल्िभ न्मूनीकयण कोष सम्फन्धी व्मर्स्था 
 तोवकए  फभोल्जभ हनुेछ।  

ऩरयच्छेद-7 

अनभुनतऩर सम्फन्धी व्मर्स्था 

५०. अनभुनतऩर ददन:े मस ऐन फभोल्जभ सम्झौता गयेऩनछ 
सम्फल्न्धत ननकामरे प्रस्तार्कराई आमोजनाको 
कामावन्र्मन गनव अनभुनतऩर ददनेछ। 

५१. अन्म कम्ऩनीराई अनभुनतऩर नददइन:े आमोजनाको 
 कामावन्र्मन  गनवको रानग कुनै ऺेरभा कुनै 
 प्रस्तार्कराई अनभुनतऩर ददई  सकेऩनछ सोही ऺेरभा 
 सो आमोजनाराई प्रनतकूर असय ऩने गयी  त्मस्तै 
 वकनसभको आमोजनाको कामावन्र्मन गनव अन्म 
 कम्ऩनीराई  अनभुनतऩर ददइन ेछैन। 

५२. अनभुनतऩरको अर्नध: (१) अनभुनतऩरको अर्नध 
 साभान्मतमा  सम्झौताभा रेल्िए फभोल्जभ हनुेछ। 

  (२) सम्झौताको अर्नध घटे र्ा फढेभा 
 अनभुनतऩरको  अर्नध ऩनन घट्ने र्ा फढ्नेछ। 

५३. अनभुनतऩर यद्द गनव सक्न:े (1) अनभुनतऩर प्राप्त 
साझेदायरे  सम्झौता फभोल्जभ आमोजना 
कामावन्र्मन प्रायम्ब नगयेभा र्ा मो ऐन  र्ा मस 
अन्तगवत फनेको ननमभ र्ा सम्झौता वर्ऩयीत कुनै काभ 
 गयेभा सम्फल्न्धत ननकामरे सूचना ददई ननजराई ददइएको 
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 अनभुनतऩर यद्द गनव सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभ अनभुनतऩर यद्द 
 बएभा ननजी  साझेदायसॉग गरयएको सम्झौता स्र्त् 
 यद्द बएको भानननेछ। 

  (३) मस दपा फभोल्जभ अनभुनतऩर यद्द बएभा 
 अनभुनतऩर  प्राप्त साझेदायरे सम्फल्न्धत ननकामसॉग 
 कुनै वकनसभको दाफी गनव ऩाउने छैन। 

ऩरयच्छेद-8 

ननजी साझेदायको अनधकाय 

५४. अन्म पभव, कम्ऩनी र्ा व्मल्क्तसॉग सम्झौता गनव सक्न:े 
 (1) ननजी  साझेदायरे आमोजना कामावन्र्मन गने 
 सम्फन्धभा सम्फल्न्धत  ननकामको स्र्ीकृनत नरई अन्म 
 पभव, कम्ऩनी र्ा व्मल्क्तसॉग  सम्झौता गनव 
 सक्नेछ। 

   तय त्मसयी सम्झौता बएको कायणरे आमोजना 
कामावन्र्मन गने दावमत्र्फाट ननजी साझेदायरे छुटकाया 
ऩाउने  छैन। 

  (२) आमोजना कामावन्र्मन गनव ननजी 
 साझेदायराई  आर्श्मक ऩने सेर्ा, साभग्री, मन्र, 
 उऩकयण र्ा अन्म र्स्तकुा  आऩूनतवकतावहरूसॉग 
 गरयने सम्झौताको रानग सम्फल्न्धत ननकामको 
 स्र्ीकृनत नरइयहन ुऩनेछैन। 
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   (३) उऩदपा (1) फभोल्जभ ननजी साझेदायरे 
कुनै  सम्झौता गयेको बए त्मस्तो सम्झौता बएको 
नभनतरे ऩन्र ददननबर  सो सम्झौताको प्रनतनरवऩ 
सम्फल्न्धत ननकामसभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ। 

५५. घय जग्गा आददभा प्ररे्श गनव सक्न:े (1) आमोजना 
 कामावन्र्मनको  नसरनसराभा ननजी साझेदायरे कुनै घय, 
 जग्गा, उद्योग,  करकायिाना आददको बौगोनरक तथा 
 रै्ऻाननक सरे्ऺण तथा नाऩ  नक्शा गनव, भाटो 
 रगामत अन्म प्राकृनतक स्रोत य साधनको  ऩयीऺण गनव, 
 त्मसको रानग आर्श्मकतानसुाय उऩकयण जडान गनव 
 तथा त्मस्तो उऩकयणको प्रमोग गनव, जग्गा छुट्याउन, 
 साॉध,  वकलरा िडा गनव र्ा ननशाना रगाउन ु ऩने 
 बएभा प्रचनरत कानून  फभोल्जभ सम्फल्न्धत ननकामको 
 अनभुनत प्राप्त गनुव ऩनेछ।  

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभको काभ गदाव 
 सम्फल्न्धत  धनीराई ऺनत ऩगु्न गएभा सोको 
 ऺनतऩूनतव सम्फन्धी व्मर्स्था  प्रचनरत कानून 
 फभोल्जभ हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-9 

ननजी साझेदायराई उऩरब्ध गयाइन ेसवुर्धा 

५६. घय जग्गा प्राप्त गरयददन:े (1) ननजी साझेदायरे आमोजना 
 कामावन्र्मनको रानग आर्श्मक ऩने घय जग्गा आपैँ रे 



 

51 
 

 िरयद गनुव  ऩनेछ। त्मसयी िरयद गनव नसकेभा य 
 सम्झौताभा कुनै घय जग्गा  प्राप्त गनुव ऩने उलरेि 
 बएभा प्रदेश सयकायरे ननजी साझेदायको  अनयुोधभा 
 त्मस्तो घय जग्गा प्रचनरत कानून फभोल्जभ सॊस्थाराई 
 जग्गा प्राप्त गनव गये सयह जग्गा प्रानप्त सम्फन्धी कामवभा 
 आर्श्मक सहमोग य सभन्र्म गरयददनेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभ घय जग्गा प्राप्त 
 गदाव  जग्गाधनीराई ददनऩुने ऺनतऩूनतव सम्फल्न्धत ननजी 
 साझेदायरे व्महोनुव ऩनेछ। 

  (३) मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया 
 रेल्िएको बए  ताऩनन प्रदेश सयकायको स्र्ानभत्र्भा 
 यहेको र्ा सयकायी जग्गा  आमोजना 
 कामावन्र्मनको रानग आर्श्मक बएभा प्रदेश सयकायरे 
 त्मस्तो जग्गा प्रचनरत कानून फभोल्जभ नरज र्ा फहारभा 
 ददने  व्मर्स्था गनुव ऩनेछ ।  

५७. आमोजनाको सयुऺा गनव सक्न:े (1) आमोजनाको सयुऺा 
 ननजी  साझेदाय आपैँ रे गनुव ऩनेछ। 

   (२) ननजी साझेदायरे वर्शेष कायण देिाई 
आमोजनाको  िास वकनसभको सयुऺाको रानग प्रदेश 
सयकायसॉग अनयुोध गयेभा  सो फाऩत राग्न े िचव 
ननजी साझेदायरे व्महोने गयी प्रदेश सयकायरे त्मस्तो 
आमोजनाको सयुऺाको व्मर्स्था गनव सक्नछे। 
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५८. सहमोग उऩरब्ध गयाउन ु ऩने: (1) आमोजना 
 कामावन्र्मन गने  नसरनसराभा सम्फल्न्धत ननकामरे ननजी 
 साझेदायराई उऩरब्ध  गयाउन ुऩने सहमोग, ददन ुऩने 
 स्र्ीकृनत र्ा गरयददन ुऩने काभ  सम्झौताभा उल्लरल्ित 
 तरयका य अर्नधनबर गरयददन ु र्ा उऩरब्ध 
 गयाउन ुऩनेछ। 

  (२) आमोजना कामावन्र्मन गने नसरनसराभा 
 ननजी  साझेदायरे कुनै सहमोग भाग गयेभा य त्मस्तो 
 सहमोग प्रचनरत कानून फभोल्जभ उऩरब्ध 
 गयाउन सवकने बएभा सो फाऩत व्महोनुव  ऩने िचव य 
 दावमत्र् ननजी साझेदायरे व्महोने गयी सम्फल्न्धत 
 ननकामरे त्मस्तो सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नछे। 

५९. वर्देशी वर्ननभमको सवुर्धा: आमोजनाको कामावन्र्मनको 
रानग ऋण  र्ा शमेय ऩूॉजीको रुऩभा वर्देशी भरुा 
रगानी बएभा ननजी  साझेदायराई त्मस्तो ऋणको 
साॉर्ा र्ा ब्माज बकु्तानी गनव र्ा  रगानी वपताव गनवको 
रानग आर्श्मक वर्देशी भरुा प्रचनरत  वर्ननभम दयभा 
प्रचनरत कानून फभोल्जभ उऩरब्ध गयाउन प्रदेश 
 सयकायरे नेऩार सयकाय सभऺ नसपारयस गरयददनेछ। 

६०. प्ररे्शाऻा सम्फन्धी सवुर्धा: वर्देशी रगानीकतावरे 
 आमोजना  कामावन्र्मनको रानग मस ऐन फभोल्जभ 
 अनभुनतऩर प्राप्त गयेभा  ननजराई प्रचनरत कानून 
 फभोल्जभ आर्ासीम प्ररे्शाऻा (नबसा)  उऩरब्ध 
 गयाउन प्रदेश सयकायरे नेऩार सयकाय सभऺ नसपारयस 
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 गरयददनेछ। 

६१. वर्ष्पोटक ऩदाथवको प्रमोग: आमोजनाको कामावन्र्मनको 
 रानग  वर्ष्पोटक ऩदाथवको प्रमोग गनुव ऩयेभा प्रदेश 
 सयकायरे ननजी  साझेदायको अनयुोधभा ननजराई प्रचनरत 
 कानून फभोल्जभ त्मस्तो  वर्ष्पोटक ऩदाथव प्रमोग गनव 
 आर्श्मक व्मर्स्था नभराउन ेछ। 

६२. आमकय सम्फन्धी व्मर्स्था: ननजी साझेदाय य सॊमकु्त 
 कम्ऩनी र्ा  सॊमन्र (स्ऩेशर ऩयऩस बेवहकर) राई 
 राग्ने आमकय सम्फन्धी  व्मर्स्था प्रचनरत कानून 
 फभोल्जभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-10 

सेर्ा शलुक य सेर्ा शलुक ऩनुयार्रोकन फोडव सम्फन्धी व्मर्स्था 

६३. शलुक उठाउन ऩाउन:े ननजी साझेदायरे सेर्ा सवुर्धा 
 उऩरब्ध  गयाए फाऩत सम्झौताभा उलरेि बए 
 फभोल्जभ उऩबोक्तासॉग सेर्ा  शलुक उठाउन 
 सक्नेछ। 

६४. सेर्ा सवुर्धाका शतव तोक्न सक्न:े ननजी साझेदायरे 
 उऩबोक्ताराई  सेर्ा सवुर्धा उऩरब्ध गयाउॉदा मस ऐन 
 र्ा सम्झौताको अधीनभा  यही आर्श्मक शतव तोक्न 
 सक्नेछ। 

६५. सेर्ा शलुक ऩनुयार्रोकन फोडवको गठन: (1) ननजी 
 साझेदायरे  आमोजना सञ्चारन गदाव मस ऐन 
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 फभोल्जभ नरन ऩाउने शलुक  प्रत्मेक तीन र्षवभा 
 ऩनुयार्रोकन गने गयी प्रदेश सयकायरे ननजी 
 साझेदाय य उऩबोक्ता सभेतको प्रनतनननधत्र् यहन े गयी 
 फढीभा तीन  भवहनाको सभमार्नध तोवक तोवकए 
 फभोल्जभको एक ऩूर्ावधाय  सॊयचना सेर्ा शलुक 
 ऩनुयार्रोकन फोडव गठन गनव सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभ गठन हनुे फोडवका 
 सदस्महरुको मोग्मता, ननमलु्क्त, ननजरे ऩाउन े सवुर्धा 
 तथा फोडवको  कामववर्नध तोवकए फभोल्जभ हनुेछ। 

  (३) उऩदपा (1) फभोल्जभ फोडवरे शलुक 
 ऩनुयार्रोकन  गदाव ननजी साझेदायरे आमोजना 
 कामावन्र्मनको रानग गयेको  र्ास्तवर्क िचव य सो 
 फाऩत प्राप्त गनव सक्ने भनानसर् भावपकको 
 प्रनतपरको आधायभा तोवकए फभोल्जभ गनेछ। 

  (४) सेर्ा शलुक ऩनुयार्रोकन गनव फोडवराई 
 कुनै सहमोग  चावहएभा प्रदेश सयकायरे त्मस्तो 
 सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ।   

  (५) उऩदपा (३) फभोल्जभ फोडवरे 
 ऩनुयार्रोकन गयेको  शलुकको दय प्रदेश सयकायफाट 
 स्र्ीकृत बएऩनछ रागू  हनुेछ।मसयी स्र्ीकृत बएको 
 शलुकको दय सर्वसाधायणको  जानकायीको रानग 
 प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुव ऩनेछ । 

६६. सार्वजननक ननजी सहकायी साझेदायी सनभनतरे सेर्ा शलुक 
 ऩनुयार्रोकन गनव सक्न:े (1) सेर्ा शलुक ऩनुयार्रोकन 



 

55 
 

 फोडव  गठन नबएको अर्स्थाभा र्ा कुनै कायणरे 
 फोडवरे तोवकएको  ल्जम्भेर्ायी ऩूया गनव नसकेभा 
 सार्वजननक ननजी सहकायी साझेदायी  सनभनतरे सेर्ा 
 शलुकको ऩनुयार्रोकन गनव सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभ सेर्ा शलुक 
 ऩनुयार्रोकन  गनव सनभनतराई कुनै सहमोग चावहएभा 
 प्रदेश सयकायरे त्मस्तो  सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ।   

  (३) उऩदपा (1) फभोल्जभ सनभनतरे 
 ऩनुयार्रोकन  गयेको शलुकको दय प्रदेश सयकायफाट 
 स्र्ीकृत बएऩनछ रागू  हनुेछ। मसयी स्र्ीकृत बएको 
 शलुकको दय सर्वसाधायणको  जानकायीको रानग 
 प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुव ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद-11 

सार्वजननक ननजी साझेदायी सनभनत य अन्म सनभनत सम्फन्धी 
व्मर्स्था 

६७. सार्वजननक ननजी साझेदायी सनभनतको गठन: (1) 
सम्फल्न्धत  भन्रारमको नसपारयसभा आर्श्मक 
वर्श्लषेण गयी साझेदायी  आमोजना छनौट, कामावन्र्मन, 
अनगुभन, भूलमाङ्कन गनव प्रदेशभा एक सार्वजननक ननजी, 
सहकायी साझेदायी सनभनत यहनेछ। 

  (२) सनभनतको स्र्रूऩ देहाम फभोल्जभ हनुेछ:- 

(क) भन्री, आनथवक भानभरा  
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तथा मोजना भन्रारम      -अध्मऺ 

(ि) उऩाध्मऺ, प्रदेश नीनत तथा  

मोजना आमोग             -सदस्म   

(ग) सल्चर् (कानून), भखु्मभन्री  

तथा भल्न्रऩरयषदको कामावरम  

           -सदस्म 

(घ) सल्चर्, आन्तरयक भानभरा  

तथा कानून भन्रारम         -सदस्म 

(ङ) सल्चर्, बनूभ व्मर्स्था, कृवष  

तथा सहकायी भन्रारम      -सदस्म 

(च) सल्चर्, बौनतक ऩूर्ावधाय वर्कास  

भन्रारम             -सदस्म 

(छ) सल्चर्, साभाल्जक वर्कास  

भन्रारम            -सदस्म 

(ज) सल्चर्, उद्योग, ऩमवटन, र्न  

तथा र्ातार्यण भन्रारम    -सदस्म 

(झ) प्रदेश ल्स्थत सहकायी भहासॊघको  

    अध्मऺरे तोकेको भवहरा प्रनतनननध    -सदस्म 
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(ञ) नेऩार उद्योग र्ाल्णज्म भहासॊघको 

  प्रनतनननध       -सदस्म 

(ट) प्रदेश सयकायफाट भनोनीत  

सार्वजननक ननजी साझेदायी वर्ऻ 
      -सदस्म 

(ठ) सल्चर्, आनथवक भानभरा तथा  

मोजना भन्रारम    -सदस्म सल्चर्  

  (३) सनभनतको सल्चर्ारम आनथवक भानभरा तथा 
 मोजना  भन्रारमभा यहनेछ। 

(४) सनभनतरे प्रदेश नीनत तथा मोजना 
आमोगको सदस्म य सम्फल्न्धत वर्षमका वर्ऻराई 
सनभनतको फैठकभा आभन्रण गनव सक्नेछ। 

  (५) सेर्ा शलुक ऩनुयार्रोकन सम्फन्धी 
 फैठकभा ननजी  साझेदाय य सेर्ाग्राहीहरूको 
 प्रनतनननधराई सभेत आभन्रण गनव सक्नेछ। 

६८. सनभनतको काभ, कतवव्म य अनधकाय: अन्म कुयाका 
अनतरयक्त सनभनतको काभ, कतवव्म य अनधकाय  देहाम 
फभोल्जभ हनुेछ :- 

(क) साझेदायी आमोजनाहरूको ऩवहचान, 
प्राथनभकीकयण य आमोजना फैंक तमाय 
गने, 



 

58 
 

(ि) आमोजनाको अध्ममन, वर्श्लषेण य साभान्म 
वर्र्यण तमाय गनव सम्फल्न्धत ननकामराई 
सहमोग गने,  

(ग) आमोजनाको फोरऩर नरित, प्रस्तार् 
भूलमाङ्कनका आधाय य सम्झौता ऩर तमाय 
गनव सम्फल्न्धत ननकामराई सहमोग गने, 

(घ) सञ्चानरत आमोजनाहरूको अनगुभन य 
प्रबार् भूलमाङ्कन गने गयाउन,े 

(ङ) वर्र्ाद व्मर्स्थाऩन गनव सहमोग गने, 

(च) तोवकए फभोल्जभका अन्म कामव गने। 

६९. सनभनतको फैठक य ननणवम: (1) सनभनतको फैठक 
 आर्श्मकतानसुाय  फस्नेछ। 

  (२) सनभनतको फैठक सनभनतको अध्मऺरे 
 तोकेको नभनत,  सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

  (३) सनभनतको सदस्म-सल्चर्रे सनभनतको फैठक 
 फस्ने  सूचनाको साथभा फैठकभा छरपर गरयन े
 वर्षमहरुको सूची फैठक  फस्नबुन्दा तीन ददन अगारै् 
 सनभनतका सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ। 

  (४) सनभनतको कुर सदस्म सॊख्माको ऩचास 
 प्रनतशतबन्दा  फढी सदस्महरुको उऩल्स्थनत बएभा 
 सनभनतको फैठकको रानग  गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको 



 

59 
 

 भानननेछ। 

(५) सनभनतको फैठकको अध्मऺता सनभनतको 
अध्मऺरे गनेछ य ननजको अनऩुल्स्थनतभा फैठक फस्न ु
ऩदाव सनभनतका सदस्महरुरे आपूहरुभध्मेफाट छानकेो 
सदस्मरे सनभनतको फैठकको अध्मऺता गनेछ। 

  (६) सनभनतको फैठकभा फहभुतको याम भान्म 
 हनुेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता  गने 
 व्मल्क्तरे ननणावमक भत  ददनेछ। 

  (७) सनभनतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामववर्नध 
 सनभनत  आपैं रे ननधावयण गये फभोल्जभ हनुेछ। 

७०. सनभनतरे उऩसनभनत र्ा कामवदर गठन गनव सक्न:े (1) 

आमोजनाको  कामावन्र्मन सम्फन्धभा सनभनतरे कुनै 
िास कामव सम्ऩादन गनवको  रानग आर्श्मकता 
अनसुाय एक र्ा एकबन्दा फढी उऩसनभनत र्ा कामवदर गठन 
गनव सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभ गठन बएको 
 उऩसनभनत र्ा  कामवदरको कामववर्र्यण य कामव 
 सम्ऩादन वर्नध सनभनतरे तोके  फभोल्जभ हनुेछ।  

  (३) उऩदपा (1) फभोल्जभ गठन बएको 
 उऩसनभनत र्ा  कामवदर आफ्नो कामव सम्ऩन्न 
 गरयसकेऩनछ स्र्त् वर्घटन हनुेछ। 

७१. प्रावर्नधक सनभनत: (1) ऩूर्ावधाय आमोजनाको कामावन्र्मन 
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 सम्फन्धभा सम्फल्न्धत ननकामराई प्रावर्नधक सझुार् 
ददनको रानग सम्फल्न्धत ननकामरे तोवकएको व्मल्क्तको 
अध्मऺताभा सम्फल्न्धत वर्षमको वर्शेषऻ सभेत यहने 
गयी फढीभा ऩाॉच सदस्म यहेको एक  प्रावर्नधक 
सनभनत गठन गनव सक्नेछ। 

  (२) प्रावर्नधक सनभनतको अध्मऺरे तोकेको 
 सम्फल्न्धत  भन्रारमको कुनै अनधकृत कभवचायीरे 
 प्रावर्नधक सनभनतको सल्चर्  बई काभ गनेछ। 

  (३) प्रावर्नधक सनभनतको फैठक सम्फन्धी 
 कामववर्नध सो  सनभनत आपैरे ननधावयण गये फभोल्जभ 
 हनुेछ। 

  (४) प्रावर्नधक सनभनतको कामवहरू तोके 
 फभोल्जभ हनुेछ। 

७२. प्रस्तार् भूलमाङ्कन सनभनत: (1) ऩूर्ावधाय आमोजना य 
 साभाल्जक- आनथवक आमोजनाको भनसाम ऩर य 
 प्रस्तार् भूलमाङ्कन गयी  सम्फल्न्धत ननकाम सभऺ 
 नसपारयस गनवको रानग सम्फल्न्धत  वर्षमको 
 वर्ऻसवहत बएको छुट्टा छुटै्ट प्रस्तार् भूलमाङ्कन सनभनतको 
 गठन गनुव ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभ गठन हनुे भूलमाङ्कन 
 सनभनतभा  सम्फल्न्धत वर्षमको वर्ऻ सभेत यहन ु
 ऩनेछ।  
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  (३) उऩदपा (1) फभोल्जभ गठन बएको 
 भूलमाङ्कन  सनभनतको कामववर्नध य अन्म कुया 
 तोवकए फभोल्जभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-12 

वर्र्ादको सभाधान य ऺनतऩूनतव सम्फन्धी व्मर्स्था 

७३. वर्र्ादको सभाधान: (1) आमोजना कामावन्र्मन गने 
 सम्फन्धभा  सम्फल्न्धत ननकाम य ननजी साझेदायफीच 
 कुनै वर्र्ाद उत्ऩन्न बएभा  त्मस्तो वर्र्ाद आऩसी 
 सभझदायीफाट सभाधान गनुव ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभ आऩसी 
 सभझदायीफाट वर्र्ाद  सभाधान नबएभा वर्र्ादको 
 सभाधान सम्झौताभा उलरेि बएकोभा  सोही फभोल्जभ 
 य उलरेि नबएकोभा भध्मस्थताद्वाया गरयनेछ। 

   (३) उऩदपा (२) फभोल्जभ भध्मस्थताद्वाया 
वर्र्ादको सभाधान गदाव भध्मस्थताको कामववर्नध 
सम्झौताभा उलरेि बएकोभा सोही फभोल्जभ य उलरेि 
नबएकोभा प्रचनरत कानून फभोल्जभ हनुेछ। 

७४. वर्र्ादको कायण आमोजनाको कामव योक्न नहनु:े (1) 
 साझेदायहरू  फीच कुनै वर्र्ाद उत्ऩन्न बएको र्ा 
 वर्र्ाद सभाधानको प्रवक्रमा  अल्घ फढेको र्ा वर्र्ाद 
 सभाधान गनव सभम रागेको कायणरे  साझेदायहरुरे 
 ऩूर्वर्त ् ल्जम्भेर्ायी फहन नगने र्ा आमोजनाको 
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 दैननक कामव फन्द गनव  र्ा योक्न ऩाइने छैन। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभ कुनै साझेदायरे 
 ऩूर्वर्त ् ल्जम्भेर्ायी फहन नगने र्ा आमोजनाको दैननक 
 कामव फन्द गने  गयाउने कामव गयेभा सोफाट उत्ऩन्न 
 ऺनत सम्फल्न्धत साझेदायरे  व्महोनुव ऩनेछ। 

७५. ऺनतऩूनतव सम्फन्धी व्मर्स्था: (1) आमोजना कामावन्र्मन 
गने  सम्फन्धभा कुनै ऩऺरे मो ऐन र्ा मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ननमभ  र्ा सम्झौता वर्ऩयीत कुनै काभ 
गयेफाट अको ऩऺराई हानन नोक्सानी ऩनव गएभा त्मसयी 
ऩनव गएको हानन नोक्सानी फाऩतको भनानसर् यकभ सो 
काभ गने ऩऺरे अको ऩऺराई ऺनतऩूनतव फाऩत फझुाउन ु
ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभको ऺनतऩूनतव 
 सम्फल्न्धत  ननकामफाट व्महोनुव ऩने बएभा त्मस्तो 
 ऺनतऩूनतव फाऩतको यकभ  वहसाफ गयी सम्फल्न्धत 
 ननकामरे ननजी साझेदायफाट ऩाउन ुऩने  यकभफाट 
 कट्टा गयी फाॉकी यकभ ननजी साझेदायराई उऩरब्ध 
 गयाउन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-13 

वर्वर्ध 

७६. फोरऩर जभानत सम्फन्धी व्मर्स्था: (1) प्रस्तार्करे 
 प्रस्तार् ऩेश  गदाव सूचनाभा तोवकएको बन्दा कभ 
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 नहनुे गयी फोरऩर जभानत  (फीड र्ण्ड) फाऩतको 
 यकभ र्ा सो फयाफयको फैंक ग्मायेन्टी  सम्फल्न्धत 
 ननकामसभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ। 

  (2) फोरऩर जभानत सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था 
 प्रचनरत  कानून फभोल्जभ हनुेछ।  

७७. कामव सम्ऩादन जभानत सम्फन्धी व्मर्स्था: (1) 
 प्रस्तार्करे कामव  सम्ऩादन जभानत (ऩयपभेन्स 
 र्ण्ड) फाऩत आमोजनाको कुर  रागतको शून्म 
 दशभरर् ऩाॉच प्रनतशत (०.५) बन्दा कभ नहनुे  गयी 
 सम्झौताभा रेल्िए फभोल्जभको यकभ र्ा सो फयाफयको 
 फैंक  ग्मायेन्टी सम्झौताभा उल्लरल्ित सभमार्नधनबर 
 सम्फल्न्धत ननकाम  सभऺ दाल्िरा गनुव ऩनेछ। 

  (२) कामवसम्ऩादन जभानत फयाफयको यकभ 
 ऩूर्ावधाय  सॊयचना र्ा हस्तान्तयण मोग्म सम्ऩल्त्तभा 
 प्रस्तार्करे रगानी  गरयसकेऩनछ कामव सम्ऩादन 
 जभानत ऩेश गनुव ऩनेछैन। 

७८. योमलटी, राबाॊश र्ा अन्म यकभ फझुाउन ुऩने: योमलटी, 
 राबाॊश र्ा  अन्म यकभ फझुाउने गयी सम्झौता 
 बएकोभा अनभुनतऩर प्राप्त  कम्ऩनीरे सम्झौताभा 
 उल्लरल्ित तरयकाफाट सम्फल्न्धत ननकामराई 
 फझुाउन ुऩनेछ। 

७९. आमोजना हस्तान्तयण गनुव ऩने: (1) अनभुनतऩर प्राप्त 
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 कम्ऩनीरे  सम्झौताभा रेल्िए फभोल्जभ सम्फल्न्धत 
 ननकामराई आमोजना  हस्तान्तयण गनुव ऩनेछ। 

   (२) उऩदपा (१) फभोल्जभ आमोजना 
हस्तान्तयण हुॉदा  त्मस्तो आमोजनाभा जनडत भेल्शन, 
उऩकयण तथा सॊयचना  सम्झौताभा रेल्िए फभोल्जभको 
ऺभता, अर्स्था य चारू हारतभा हनु ुऩनेछ। 

  (3) आमोजना हस्तान्तयण सम्फन्धी अन्म 
 व्मर्स्था  तोवकए फभोल्जभ हनुेछ।  

८०. आमोजना हस्तान्तयण नहनु:े (1) कुनै कम्ऩनीरे 
 सार्वजननक  सम्ऩल्त्त प्रमोग नगयी आफ्नै ननजी 
 सम्ऩल्त्त य रगानीभा ननभावण,  स्र्ाभीत्र्कयण य 
 सञ्चारन ढाॉचाभा कुनै साझेदायी आमोजना  सञ्चारन 
 गयेको यहेछ बने उक्त आमोजना हस्तान्तयण हनुे छैन। 

  तय सम्फल्न्धत ननकामरे आमोजना सञ्चारनको 
 रानग कुनै  जग्गा, बर्न, मन्र र्ा उऩकयण प्रदान 
 गयेको यहेछ बने अनभुनत  प्राप्त कम्ऩनीरे उक्त 
 जग्गा, बर्न य आम ु फाॉकी बएका मन्र र्ा 
 उऩकयण चारू अर्स्थाभा हस्तान्तयण गनुव ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेल्िएको 
 बएऩनन  साझेदायरे आमोजना हस्तान्तयण गनव चाहेभा 
 आर्श्मक प्रवक्रमा ऩूया गयी हस्तान्तयण गनव 
 सक्नेछ। 
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८१. स्र्ानभत्र् हनु:े मस ऐन फभोल्जभ हस्तान्तयण बएको 
 आमोजना य  त्मस्तो आमोजनाभा जनडत भेनसन, 
 उऩकयण य अन्म सॊयचना तथा  आमोजनासॉग 
 सम्फल्न्धत बर्न, घय तथा अन्म मस्तै प्रकायका र्स्त ु
 तथा प्रणारीहरुको स्र्ानभत्र् सम्फल्न्धत ननकामको 
 हनुेछ।  

८२. नरज र्ा बाडाभा ददन सक्न:े (1) सम्फल्न्धत ननकामरे 
 ननजी  साझेदायराई आफ्नो र्ा प्रदेश सयकायको 
 स्र्ानभत्र्भा यहेको  सॊस्थाको स्र्ानभत्र् र्ा अधीनभा 
 यहेको कुनै  भेल्शन, औजाय र्ा  ऩूर्ावधाय सॊयचना नरज 
 र्ा बाडाभा ददन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेल्िएको 
 बए ताऩनन  अचर सम्ऩल्त्तभा जनडत ऩूर्ावधाय 
 सॊयचना, घय, बर्न र्ा जग्गा  नरज र्ा बाडाभा ददन 
 प्रचनरत कानून फभोल्जभको प्रवक्रमा ऩूया  गनुव ऩनेछ ।  

  (३) उऩदपा (1) फभोल्जभ नरज र्ा बाडाभा 
 ददने अन्म शतवहरु सम्झौताभा रेल्िए फभोल्जभ हनुेछन।् 

८३. स्थानीम स्रोत, साधन य जनशल्क्तको उऩमोग गनुव ऩने: 
 ननजी  साझेदायरे आमोजना कामावन्र्मनको नसरनसराभा 
 सम्बर् बएसम्भ  स्थानीम स्रोत, साधन, जनशल्क्त य 
 भरुकुनबर उत्ऩादन हनुे र्स्त ु तथा सेर्ा उऩमोग गनुव 
 ऩनेछ। 
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८४. अध्ममन प्रनतरे्दन य नरितभानथ अनधकाय कामभ यहन:े 
(1) दपा  1४ फभोल्जभ प्रस्तार्करे प्रस्तार्साथ 
ऩेश गयेको अध्ममन  प्रनतरे्दन सम्फन्धी कागजात 
उऩय ननजको ऩूणव अनधकाय कामभ यहनेछ। 
प्रस्तार्कको नरल्ित स्र्ीकृनत नफना त्मस्तो अध्ममन 
प्रनतरे्दन सम्फन्धी कागजातहरु अन्म कुनै काभको रानग 
प्रमोग र्ा प्रकाशन गरयन ेछैन। 

   (२) दपा 1४ फभोल्जभ प्रस्तार् ऩेश गनवको 
रानग सम्फल्न्धत ननकामरे तमाय गयेको अध्ममन 
प्रनतरे्दन य नरित उऩय सम्फल्न्धत ननकामको ऩूणव 
अनधकाय कामभ यहनेछ। सम्फल्न्धत ननकामको नरल्ित 
स्र्ीकृनत नफना त्मस्तो अध्ममन प्रनतरे्दन य नरितहरू 
अन्म कुनै काभको रानग प्रमोग र्ा प्रकाशन गनव ऩाइन े
छैन। 

८५. नागरयक सभाज य वर्कासका साझेदाय सहबागी हनु 
सक्न:े (1) कुनै आमोजना कामावन्र्मन गनव नागरयक 
सभाज र्ा वर्कास साझेदायको सहमोग, सभन्र्म र्ा 
सहजीकयण आर्श्मक बए त्मस्तो नागरयक सभाज र्ा 
वर्कास साझेदायराई सहमोगी, सभन्र्मकताव र्ा 
सहजकतावको रूऩभा सहबागी गयाउन सवकनेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोल्जभ सहबागी हनु े
 नागरयक सभाजको बनूभका देहामका भध्मे कुनै  र्ा 
 सफै हनुेछ :- 
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(क) राबग्राही र्गवराई आमोजनाको 
राब फाये सूल्चत गने य 
उनीहरूको हक, अनधकाय य 
आर्ाजराई सम्फल्न्धत तहभा ऩ-ु
माउन,े 

(ि) आमोजनाराई रल्ऺत र्गव उन्भिु, 
गरयफभिुी य र्ातार्यण भैरी 
फनाउन सहमोग गने, 

(ग) साभाल्जक ननगयानीकतावको बनूभका 
ननर्ावह गने, 

(घ) तोवकएका अन्म कामवहरू गने । 

   (३) उऩदपा (१) फभोल्जभ सहबागी हनुे 
वर्कास  साझेदायको बनूभका देहामका भध्मे कुनै र्ा सफै 
हनुेछ :- 

(क) राबग्राही र्गवराई आमोजनाको 
राब फाये सूल्चत गने य उनीहरूको 
हक, अनधकाय य आर्ाजराई 
सम्फल्न्धत तहभा ऩ-ुमाउन,े 

(ि) आमोजनाराई रल्ऺत र्गव उन्भिु, 
गरयफभिुी य र्ातार्यण भैरी 
फनाउन सहमोग गने, 

(ग) आमोजनाको अध्ममन, वर्श्लषेण य 
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वर्कासभा सहमोग गने, 

(घ) आनथवक तथा प्रावर्नधक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन,े  

(ङ) तोवकएका अन्म कामवहरू गने । 

८६. ननमभ फनाउन ेअनधकाय: (१) मस ऐनराई कामावन्र्मन 
 गनव प्रदेश सयकायरे आर्श्मक ननमभ फनाउन 
 सक्नेछ। 

  (२) मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगवत फनेको 
 ननमभार्रीको  अधीनभा यही सम्फल्न्धत भन्रारमरे 
 आर्श्मक कामववर्नध य ननदेल्शका फनाउन सक्नेछ । 


