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संर्त ्२०७६ सालको ऐि िं. 18 

सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यर्स्था गिव बिेको ऐि 
प्रस्तार्िा: िेपालको संवर्धािको धारा ५० को उपधारा (३) मा उल्ललल्ित 
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेरको सहभानगता तथा वर्कास मार्व त उपलब्ध 
साधि र स्रोतको अनधकतम पररचालिद्वारा तीव्र आनथवक र्ृवि गिे राज्यको 
निदेशक नसिान्तलाई मध्यिजर गरी प्रदेशको वर्कासको गनतलाई तीव्रता ददि 
र प्रदेश सरकारले आम िागररकलाई ददिपुिे परू्ावधार लगायतका सेर्ा सवुर्धाहरू 
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा प्रदाि गिे सम्बन्धमा आर्श्यक व्यर्स्था 
गिव र्ाञ्छिीय भएकाले, 
 प्रदेश सभाले यो ऐि बिाएको छ। 

पररच्छेद- १ 
प्रारल्म्भक 

१. संल्क्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम “सार्वजनिक, निजी, सहकारी 
साझदेारी ऐि, २०७६” रहेको छ। 

  (२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिेुछ। 

२. पररभाषा: वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,- 
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(क) “आयोजिा” भन्नाले यस ऐि बमोल्जम कायावन्र्यि गररिे 
आयोजिा सम्झि ुपछव।   

(ि) “उपभोक्ता” भन्नाले साझदेारी आयोजिाको सेर्ा सवुर्धा 
उपभोग गिे व्यल्क्त, समूह, संस्था, कम्पिी र्ा निकाय 
सम्झि ुपछव।  

(ग) “तोवकएको” र्ा “तोवकए बमोल्जम” भन्नाले यस ऐि 
अन्तगवत बिेको नियममा तोवकएको र्ा तोवकए बमोल्जम 
सम्झि ुपछव। 

(घ) “िागररक समाज” भन्नाले करारको पक्ष भई र्ा िभई 
साझदेारी आयोजिा कायावन्र्यिको लानग अिकूुल 
र्ातार्रण बिाउिे, सझुार् ददिे, सहयोग, समन्र्य र 
सहजीकरण गिे गैरिार्ामिुी संगठि, संस्था, व्यल्क्त 
र्ा उिीहरूको समूह सम्झि ुपछव। 

(ङ) “निजी साझेदार” भन्नाले प्रचनलत कािूि अिसुार दताव 
भएको निजी कम्पिी र्ा नतिीहरूको संयकु्त उपक्रम र्ा 
सहकारी संस्था र्ा नतिीहरूको संयकु्त उपक्रमलाई 
सम्झि ुपछव। 

(च)  “प्रदेश” भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झि ुपछव। 

(छ) "प्रमिु कायवकारी अनधकृत" भन्नाले दर्ा ३९ बमोल्जम 
नियकु्त प्रमिु कायवकारी अनधकृत सम्झि ुपछव।  

(ज)  “पूर्ावधार आयोजिा” भन्नाले सहरी सेर्ा सवुर्धा,नसंगल 
डक (Single Duck), वर्द्यतुीय सर्ारी साधि, सडक, 

 
 केही प्रदेश ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७७ द्वारा संशोनधत। 
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सरुुङ्ग मागव, पलु, अस्पताल, िहर, वर्द्यतु उत्पादि गृह, 
वर्द्यतु प्रसारण लाइि, केबलुकार लाइि, रेलर्े लाइि, 
ट्रलीबस संरचिा, ट्रामर्,े सखु्िा बन्दरगाह, जलमागव, 
पररर्हि नबसौिीस्थल, प्रदशविीस्थल, पाकव , जलाशय, 
बााँध, ढल निकास, र्ोहोरमैला प्रशोधि तथा व्यर्स्थापि 
प्लाण्ट, ऊजाव उत्पादि तथा वर्तरण, रङ्गशाला, 
सार्वजनिक सभागृह र्ा सार्वजनिक गोदामघर सम्झि ु
पछव र सो शब्दले यस्तै प्रकृनतका अन्य पूर्ावधार 
आयोजिालाई समेत जिाउाँछ। 

(झ) "मन्रालय र्ा सम्बल्न्धत मन्रालय" भन्नाले सम्बल्न्धत 
वर्षय हेिे मन्रालय सम्झि ु पछव र सो शब्दले 
मखु्यमन्री तथा मल्न्रपररषद्को कायावलयलाई समेत 
जिाउाँछ।  

(ञ) “वर्कास साझेदार” भन्नाले आयोजिा कायावन्र्यि गिव 
आनथवक तथा प्रावर्नधक सहयोग र सहजीकरण गिे दात ृ
निकाय र्ा अन्तराविय गैरसरकारी संस्था सम्झि ुपछव। 

(ट) "सम्बल्न्धत निकाय" भन्नाले पररयोजिा र्ा आयोजिा 
कायावन्र्यि तथा सहजीकरण गिे बोडव, प्रदेश सरकार 
तथा स्थािीय तह र्ा मातहतका सार्वजनिक निकाय 
सम्झि ुपछव। 

(ठ) “सनमनत” भन्नाले दर्ा ६७ बमोल्जम गठि भएको 
सार्वजनिक निजी सहकारी साझदेारी सनमनत सम्झि ु
पछव। 

(ड) "सर्ेक्षण" भन्नाले पररयोजिा कायावन्र्यि गिवका लानग 
गररिे प्रारल्म्भक अध्ययि, सम्भाव्यता अध्ययि, 
र्ातार्रणीय अध्ययि, वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि तथा 
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वर्स्ततृ पररयोजिा प्रनतर्ेदि र्ा अन्य यस्तै प्रकृनतका 
अिसुन्धाि र्ा अन्र्ेषण सम्बन्धी कायव सम्झि ुपछव।  

(ढ) “साझेदार” भन्नाले सार्वजनिक निजी साझेदारी 
आयोजिाको करारका पक्ष सम्झि ुपछव। 

(ण) “सामाल्जक-आनथवक आयोजिा” भन्नाले पयवटि, ल्शक्षा, 
स्र्ास््य, सरसर्ाइ, कृवष, पशपंुछी पालि, माछापालि, 
मौरीपालि, रोजगार नसजविा, आय आजवि र यस्तै 
प्रकृनतका अन्य वक्रयाकलापको माध्यमबाट लल्क्षत र्गव 
र्ा आम िागररकको सामाल्जक-आनथवक सशक्तीकरणका 
लानग कायावन्र्यि गररिे आयोजिा सम्झि ुपछव। 

(त) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय 
तहको कायावलय, प्रदेश सरकारको पूणव र्ा अनधकांश 
स्र्ानमत्र् र्ा नियन्रणमा रहेको संस्था, कम्पिी र्ा 
प्रचनलत कािूि बमोल्जम सार्वजनिक स्तरमा स्थावपत र्ा 
गदठत अन्य सङ्गदठत संस्था र्ा प्रदेश राजपरमा सूचिा 
प्रकाशि गरी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निकाय भिी 
तोवकददएको सार्वजनिक संस्था सम्झि ुपछव।  

(थ) "सार्वजनिक निजी साझेदारी" भन्नाले सम्बल्न्धत 
सार्वजनिक निकाय र लगािीकताव बीच स्रोत र्ा प्रनतर्ल 
बााँडर्ााँट तथा जोल्िम व्यहोिे गरी आपसी सहकायवमा 
पूर्ावधार संरचिा निमावण, सञ्चालि, पिुस्थावपिा र्ा 
सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाह गिव दर्ा ५ मा उललेि भएमध्ये 
कुिै तररकाबाट पररयोजिा कायावन्र्यि गिे प्रबन्ध 
सम्झि ुपछव।  

(द) “सार्वजनिक साझेदार” भन्नाले सम्बल्न्धत निकाय, प्रदेश 
सरकार र्ा प्रदेश सरकार र स्थािीय तहको संयकु्त 
उपक्रम (ज्र्ाइन्ट भेन्चर) सम्झि ुपछव। 
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(ध) “सेर्ा शलुक” भन्नाले साझदेारले सेर्ा सवुर्धा उपलब्ध 
गराए बापत उपभोक्तासाँग नलि पाउिे सेर्ा शलुक 
सम्झि ुपछव। 

(ि) “संयकु्त कम्पिी” भन्नाले सार्वजनिक र निजी साझेदारले 
कुिै आयोजिा कायावन्र्यि गिवको लानग दर्ा ३१ 
बमोल्जम स्थापिा गरेको संयकु्त कम्पिी (स्पेशल परपस 
भेवहकल) सम्झि ुपछव र सो शब्दले कम्पिीलाई समेत 
जिाउाँछ।  

३. साझेदारीको उद्दशे्य: सार्वजनिक निजी साझेदारीका प्रमिु उदे्दश्य 
 देहाय बमोल्जम हिेुछि:्-  

(क) प्रदेशको वर्कासमा निजी क्षेरको पूाँजी, प्रवर्नध, 
उद्यमशीलता र व्यर्स्थापकीय दक्षतालाई आकवषवत 
गरी उपयोग गिे, 

(ि) प्रदेशको वर्कास र सेर्ा सवुर्धा प्रर्ाहको दायरा 
र्रावकलो बिाउिे, 

(ग) सेर्ा सवुर्धा प्रर्ाहको गणुस्तरमा सधुार लयाउिे, 
(घ) प्रदेशको आनथवक समवृिमा योगदाि परु् याउिे। 

पररच्छेद- २ 
साझेदारीको क्षरे, ढााँचा र आयोजिा छिौट सम्बन्धी व्यर्स्था 

४. साझेदारीका क्षरे: (१) पूर्ावधार आयोजिामा साझदेारीका क्षेर 
 देहाय बमोल्जम हिेुछि:्- 

(क) सडक, पलु, सरुुङ्ग मागव, रेलर्े लाइि, सखु्िा बन्दरगाह 
र जलमागव,  

(ि) अस्पताल र स्र्ास््य केन्र, योग, आयरु्ेद, प्राकृनतक 
ल्चवकत्सा,  
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(ग) िािेपािी, नसाँचाई, जलाधार क्षेर र जलाशयको संरक्षण 
र व्यर्स्थापि,  

(घ) जलवर्द्यतु, शौयव ऊजाव र बायो ऊजावको उत्पादि र 
वर्तरण,  

(ङ) वर्द्यतुीय बस सेर्ा, ट्रलीबस सेर्ा, ट्रामर्े, मेट्रो सेर्ा, 
केबलुकार र रोप र्,े  

(च) मिोरञ्जि स्थल, पाकव , पयवटकीय क्षेर, रङ्गशाला, सभागृह 
र प्रदवशिी स्थल, 

(छ) सार्वजनिक गोदामघर, र्ोहोर मैला प्रशोधि तथा 
व्यर्स्थापि प्लान्ट, र्ोहरबाट र्ायो ग्यास र वर्द्यतु 
उत्पादि प्लान्ट,  

(ज) कृवष बजार, पशपुन्छी बजार, पश ुर्धशाला, औद्योनगक 
र वर्शेष आनथवक क्षेरहरूको वर्कास र व्यर्स्थापि, 

(झ) प्रावर्नधक वर्द्यालय, महावर्द्यालय, 
(ञ) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य क्षेरहरु। 

(२) सामाल्जक-आनथवक आयोजिामा साझेदारीका क्षेर 
देहाय बमोल्जम हिेुछि:्- 

(क) जिस्र्ास््य, सरसर्ाइ, पोषण, गभवर्ती तथा 
िर्जात ल्शश ु स्याहार, ज्येष्ठ िागररक तथा 
अपाङ्गता भएका व्यल्क्तहरूको स्र्ास््य सम्बन्धी 
जिचेतिा वर्स्तार र सेर्ा प्रर्ाह कायवक्रम, 

(ि) पशपंुक्षीको स्र्ास््य जााँच, उपचार र िोप सेर्ा,  

(ग) जडीबटुी, तरकारी, र्लरू्ल, पश,ु माछा, मौरी, 
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रेशमिेती र यस्तै अन्य क्षेरको पकेट क्षेरको 
वर्कास र व्यर्स्थापि, 

(घ) लघ ु उद्यम प्रर्ध्दवि, लघ ु वर्त्त र लघ ु बीमा 
सेर्ाको वर्स्तार, 

(ङ) वर्द्यालय जािे अर्सर िपाएका, बीचैमा वर्द्यालय 
छाडेका, मौसमी बसाई सराइका कारण पठि 
पाठिमा बाधा पगुेका र अपाङ्गता भएका 
बालबानलकाको ल्शक्षा, स्र्ास््य र सरसर्ाइको 
व्यर्स्था, 

(च) वर्त्तीय साक्षरता वर्स्तार, 

(छ) बजार मागमा आधाररत रोजगारमूलक सीप 
वर्कासका कायवक्रम, 

(ज) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य क्षेरहरू। 

५. साझेदारीका ढााँचाहरू: (१) पूर्ावधार आयोजिामा साझदेारीका ढााँचा 
(मोडेल) देहाय बमोल्जम  हिेुछि:्- 

(क) निमावण तथा हस्तान्तरण, 

(ि) निमावण, सञ्चालि तथा हस्तान्तरण, 

(ग) निमावण, स्र्ानमत्र्करण, सञ्चालि तथा हस्तान्तरण, 

(घ) निमावण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालि, 

(ङ) नलज, सञ्चालि तथा हस्तान्तरण, 

(च) नलज, निमावण, सञ्चालि तथा हस्तान्तरण, 

(छ) वर्कास, सञ्चालि तथा हस्तान्तरण, 
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(ज) निमावण, स्र्ानमत्र्करण र सञ्चालि, 

(झ) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य ढााँचाहरू। 

  (२) सामाल्जक-आनथवक आयोजिामा साझेदारीका ढााँचा 
 देहाय बमोल्जम हिेुछि:्- 

(क) सामाल्जक सेर्ा करार, 

(ि) बजारीकरण करार, 

(ग) वर्शेषज्ञ सेर्ा करार, 

(घ) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य ढााँचाहरू। 

६. लगािीको ढााँचा: (१) साझेदारी आयोजिा सामान्यतया निजी 
 साझदेारको एकल लगािीमा कायावन्र्यि गररिेछ। 
  (२) उपदर्ा (१) मा जिुसकैु कुरा लेल्िएको भए तापनि 
 प्रदेश सरकारको प्राथनमकतामा परेको कुिै िास आयोजिा प्रदेश 
 सरकार र निजी  साझदेारको संयकु्त लगािीमा कायावन्र्यि गिव 
 सवकिेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोल्जमको आयोजिामा स्थािीय 
तहसमेत साझेदार बन्न सक्िेछ। 

 (४) उपदर्ा (२) बमोल्जमको आयोजिामा प्रदेश 
सरकार  र्ा स्थािीय तहबाट गररिे लगािीको वहस्सा 
आयोजिाको प्रकृनत अिसुार र्रक हिु सक्िेछ। 

(५) प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहले आफ्िो वहस्सा 
नबक्री गिव चाहेमा प्रचनलत कािूि बमोल्जम नबक्री गिव सक्िेछ। 

(६) उपदर्ा (५) बमोल्जम प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय 
तहले आफ्िो वहस्सा नबक्री गदाव पवहलो प्राथनमकता आयोजिाको 
वर्द्यमाि साझेदारलाई ददि ुपिेछ। 
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७. कायावन्र्यिको ढााँचा: (१) साझेदारी आयोजिाको कायावन्र्यि एकल र 
संयकु्तमध्ये कुिै एक तररकाबाट गररिेछ। 

(2) सार्वजनिक र निजी क्षेरको संयकु्त लगािी भएको 
आयोजिामा लगािीको अिपुातको आधारमा आयोजिा 
कायावन्र्यिको व्यर्स्थापि हिेुछ। 

८. आयोजिाको सूची तयार: (१) सम्बल्न्धत निकायले योजिा तजुवमाको 
नियनमत प्रवक्रया अन्तगवत पवहचाि भएका साझेदारी आयोजिाको सूची 
तयार गिुव पिेछ। 
  (२) सम्बल्न्धत निकायले सार्वजनिक सूचिा प्रकाल्शत 

गरी साझदेारी आयोजिाहरू माग गिव  सक्िेछ। 

  (३) उपदर्ा (२) बमोल्जमका आयोजिामा साझदेारी 
गिव चाहिे कम्पिी र्ा संस्थाले सम्बल्न्धत मन्रालयमा निर्ेदि 
पेश गिव सक्िेछ।  

  (4) सम्बल्न्धत निकायले निजी क्षेर, प्राल्ज्ञक र्गव, 
वर्षयगत वर्ज्ञ, स्थािीय तह र सरोकारर्ालाहरूसाँग अन्तरवक्रया 
र्ा गोष्ठी गरी साझदेारी आयोजिाहरू पवहचाि गिव सक्िेछ। 

  (५) उपदर्ा (१), (२), (३) र (४) बमोल्जम 
 प्राप्त सबै आयोजिाहरूको सूची सम्बल्न्धत मन्रालयले 
आफ्िो रायसवहत सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सनमनतमा 
छलर्लका लानग पेश गिुव पिेछ। 

(६) उपदर्ा (५) बमोल्जम प्राप्त सूचीमा सार्वजनिक 
निजी सहकारी साझेदारी सनमनतले आर्श्यक छलर्ल गरी 
पररमाजवि र्ा थपघट गिव सक्िेछ। 

  (७) उपदर्ा (६) बमोल्जम सार्वजनिक निजी सहकारी 
 साझदेारी सनमनतले तयार गरेको सूची प्रदेश सरकारको आयोजिा 
 बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा समार्ेश गिुव पिेछ। 
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९. आयोजिाको प्राथनमकीकरण: (१) आयोजिा बैंकमा समार्ेश भएका 
साझदेारी आयोजिाको सूचीलाई सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी 
सनमनतले देहायका आधारमा प्राथनमकीकरण गिेछः- 

(क) आधारभूत सेर्ा सवुर्धा वर्स्तार हिेु, 

(ि) आनथवक वर्कासमा योगदाि गिे, 

(ग) वर्पन्न र सीमान्तकृत समदुायलाई र्ाइदा पगु्िे, 

(घ) बढी जिसङ्खख्या लाभाल्न्र्त हिेु,  

(ङ) आनथवक, सामाल्जक र र्ातार्रणीय जोल्िम कम हिेु, 

(च) निजी क्षेरको लगािी र व्यर्स्थापि हिेु, 

(छ) सरकारको लगािी र दीघवकालीि दावयत्र् कम हिेु, 

(ज) प्राप्त हिेु प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष लाभहरु बढी हिेु, 

(झ) आयोजिा सम्पन्न हिेु अर्नध छोटो हिेु, 

(ञ) स्थािीय स्रोत, साधि र सीपको उपयोग हिेु, 

(ट) तोवकए बमोल्जमका अन्य आधारहरु। 

  (2) आयोजिाको प्राथनमकीकरण गदाव आयोजिाको 
प्रभार्, लागत तथा उपलल्ब्ध समेतका वर्षयमा तोवकए बमोल्जम 
सरोकारर्ालाहरुसाँग छलर्ल गिुवपिेछ।  

  (3) उपदर्ा (2) बमोल्जम सरोकारर्ालाहरूसाँग गररिे 
 छलर्लको वर्नध र प्रवक्रया तोवकए बमोल्जम हिेुछ। 

  (४) उपदर्ा (१) बमोल्जम आयोजिाको  प्राथनमकीकरण 
 गदाव देहायका आधारमा छुट्टाछुटै्ट प्राथनमकीकरण गिुव पिेछ:- 

(क) राजस्र् र्ृवि गिे आयोजिा, 



 

11 
 

(ि) व्ययभार बढी हिेु आयोजिा, 
(ग) राजस्र् र्ृवि िगिे र व्ययभार िबढाउिे 

आयोजिा। 
स्पष्टीकरण: यस उपदर्ाको प्रयोजिको लानग देहायका 
कुिै वर्षयका सम्बन्धमा देहाय बमोल्जम सम्झि ु
पिेछः- 
(क) “राजस्र् र्ृवि गिे आयोजिा” भन्नाले शेयर 

लगािी, संभाव्यता न्यूि पररपूनतव कोष 
(भायावर्नलटी ग्याप र्न्ड) र यस्तै अन्य शीषवक 
अन्तगवत सरकारले गिे लगािीभन्दा रोयलटी, 
लाभांश र्ा यस्तै अन्य शीषवक अन्तगवत सरकारले 
प्राप्त गिे राजस्र् बढी हिेु आयोजिालाई 
जिाउाँछ। 

(ि) “व्ययभार बढी हिेु आयोजिा” भन्नाले रोयलटी, 
लाभांश र्ा यस्तै अन्य शीषवक अन्तगवत सरकारले 
कुिै रकम प्राप्त िगिे र्ा त्यस्तो रकम प्राप्त गरे 
पनि प्राप्त गिे राजस्र्भन्दा शेयर लगािी, 
संभाव्यता न्यूि पररपूनतव कोष र यस्तै अन्य 
शीषवक अन्तगवत सरकारले गिे लगािी बढी हिेु 
आयोजिालाई जिाउाँछ। 

(ग) “राजश्व र्ृवि िगिे र व्ययभार िबढाउिे 
आयोजिा” भन्नाले सरकारले लगािी गिव िपिे 
र सरकारको राजश्व र्ृविमा पनि प्रत्यक्ष योगदाि 
िगिे आयोजिालाई जिाउाँछ। 
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(५) उपदर्ा (1) बमोल्जम तयार भएको 
प्राथनमकीकरणको सूचीलाई आर्श्यकता अिसुार पररमाजवि र 
पिुः प्राथनमकीकरण गिव सवकिेछ।  

(६) सार्वजनिक निजी सहकारी साझदेारी सनमनतले 
प्राथनमकीकरण गरेका आयोजिाको सूचीसवहत सम्बल्न्धत 
निकायमा नसर्ाररस साथ लेिी पठाउि ुपिेछ।  

१०. आयोजिाको छिौट: (१) दर्ा ९ बमोल्जम तयार भएको 
 प्राथनमकीकरण सूचीबाट सनमनतले सम्बल्न्धत मन्रालयको सहभानगतामा 
 उत्कृष्ट देल्िएका आयोजिा छिौट गिुव पिेछ। 

  (२) उपदर्ा (१) बमोल्जम छिौट भएका आयोजिाहरू 
सरकारको िीनत तथा कायवक्रम र बजेटमा समार्ेश गिवको लानग 
मन्रालयमा पेश गिुव पिेछ। 

  (३) सरकारको िीनत तथा कायवक्रम र बजेटमा समार्ेश भएका 
आयोजिाहरू प्रदेशको पररयोजिा बैंकमा उललेि गिुव पिेछ। 

११. सामान्य वर्र्रण तयार गिुव पिे: (१) साझेदार छिौटको प्रवक्रया शरुू 
हिु ुअगार्ै सम्बल्न्धत निकायले आयोजिाको सामान्य वर्र्रण तयार गिुव 
पिेछ। 

  (२) आयोजिाको सामान्य वर्र्रणमा देहायका कुराहरु 
समार्ेश गिुव पिेछ:- 

(क) आयोजिाको पषृ्ठभूनम, 

(ि) आयोजिाको औल्चत्य, 

(ग) लाभाल्न्र्त र्गव, 

(घ) आयोजिाको अर्नध, 
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(ङ) साझदेारी गदाव र िगदाव बीचको नभन्नताको 
पवहचाि, 

(च) आयोजिाको लगािी, 

(छ) आयोजिाको ढााँचा, 

(ज) आयोजिाको कायावन्र्यि ढााँचा, 

(झ) साझदेारको वकनसम, 

(ञ) साझदेारहरूको प्रमिु ल्जम्मेर्ारी, 

(ट) साझदेार र लाभाल्न्र्त र्गवको वहत संरक्षण गिे 
उपायहरु, 

(ठ) आयोजिाका जोल्िमहरू, 

(ड) वर्र्ाद व्यर्स्थापिका तररकाहरू, 

(ढ) जोल्िम व्यर्स्थापिका उपायहरु, 

(ण) समीक्षा र समायोजिको प्रवक्रया, 

(त) सम्झौताका आधारभूत रूपरेिा,  

(थ) आयोजिाको प्रकृनत अिसुारका आर्श्यक अन्य 
पक्षहरु। 

(३) आयोजिाको सामान्य वर्र्रण तयार गदाव देहायका 
मध्ये कुिै र्ा सबै कायव गिुव पिेछः- 

(क) प्रारल्म्भक र्स्तलु्स्थनत वर्श्लेषण, 

(ि) पूर्व संभाव्यता अध्ययि, 

(ग) प्रारल्म्भक र्ातार्रण परीक्षण, 
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(घ) प्रारल्म्भक लागत र लाभ वर्श्लेषण, 

(ङ) तोवकए बमोल्जमका अन्य वर्श्लषेण तथा 
वर्नधहरु। 

पररच्छेद- ३ 

पूर्ावधार आयोजिाको साझेदार छिौट सम्बन्धी व्यर्स्था 

१२. मिसायपर आह्वाि गिव सक्िे: (१) सम्बल्न्धत निकायले यस ऐि 
 बमोल्जम कुिै आयोजिा कायावन्र्यि गिव उपयकु्त देिेमा 
 तोवकएका कुराहरु िुलाई सार्वजनिक रूपमा सूचिा प्रकाशि गरी 
मिसायपर आह्वाि गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोल्जम मिसायपर पेश गिव चाहिे 
 कम्पिी र्ा संस्थाले सोही उपदर्ा बमोल्जम प्रकाल्शत सूचिामा 
उल्ललल्ित वर्र्रणहरु िुलाई तोवकएको समयार्नधनभर सम्बल्न्धत 
 निकाय समक्ष मिसायपर पेश गिुव पिेछ। 

१३. संल्क्षप्त सूची तयार गिे: (१) सम्बल्न्धत निकायले मिसायपर प्राप्त 
भएको नमनतले एक महीिानभर तोवकएको मूलयाङ्किका आधारमा मिसाय 
परदाताहरूको मूलयाङ्कि गरी संल्क्षप्त सूची तयार गिुव पिेछ। 

  (२) उपदर्ा (१) बमोल्जमको मिसाय परदाताहरुको संल्क्षप्त 
 सूची प्रकाशि गिुव पिेछ। 

१४. प्रस्तार् आह्वाि गिे: (१) दर्ा १३ बमोल्जम संल्क्षप्त सूची तयार गरेपनछ  
सम्बल्न्धत  निकायले  सार्वजनिक सूचिा  प्रकाशि गरी सो सूचीमा 
परेका प्रस्तार्कहरुसाँग तोवकए बमोल्जमका वर्षयहरु िुलाई प्रस्तार् 
आह्वाि गिुव पिेछ। 
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   (२) उपदर्ा (१) बमोल्जम प्रस्तार् पेश गिव चाहिे 
 प्रस्तार्कले देहायका कुराहरु िुलाई सूचिामा उल्ललल्ित अर्नधनभर 
सम्बल्न्धत निकायमा प्रस्तार् पेश गिुव पिेछ:- 

(क) प्रारल्म्भक सम्भाव्यता अध्ययि, 
(ि) प्रारल्म्भक इल्ञ्जनियररङ्ग प्रारूप, 
(ग) प्रारल्म्भक र्ातार्रणीय परीक्षण प्रनतर्ेदि, 
(घ) प्रस्तार्कको आनथवक हैनसयत झलकाउिे 

वर्र्रणहरू, 
(ङ) प्रस्तार्कको प्रावर्नधक क्षमता झलकाउिे 

वर्र्रणहरू, 
(च) आयोजिाको अिमुानित लागत, 
(छ) प्रस्तावर्त वर्त्तीय स्रोत, 
(ज) प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहलाई बझुाउिे 

प्रस्तावर्त रोयलटी, पट्टा रकम, लाभांश र्ा यस्तै 
अन्य रकम, 

(झ) प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहसाँग माग गररएको 
शेयर लगािी, संभाव्यता न्यूि पररपूनतव कोष र्ा 
यस्तै अन्य रकम, 

(ञ) उपभोक्तासाँग नलिे प्रस्तावर्त सेर्ा शलुक, 
(ट) आयोजिा कायावन्र्यि सम्बन्धी प्रवक्रया र 

वर्र्रण, 
(ठ) आयोजिा कायावन्र्यि गदाव सम्भावर्त जोल्िम र 

जोल्िम न्यूि गिे प्रस्तावर्त उपाय, 
(ड) तोवकए बमोल्जमका अन्य वर्र्रण। 
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१५. प्रस्तार् छिौट गिे: (१) दर्ा १४ को उपदर्ा (2) बमोल्जम प्रस्तार् 
प्राप्त भएपनछ सम्बल्न्धत निकायले तोवकए बमोल्जमको मूलयाङ्कि सनमनत 
गठि गरी तोवकएको अर्नधनभर देहायका आधारमा प्रस्तार् छिौट गिुव 
पिेछ:- 

(क) तोवकएको समयमा निमावण सम्पन्न गिे आधार सवहतको 
प्रावर्नधक प्रस्तार्, 

(ि) सम्बल्न्धत निकायलाई बझुाउि ुपिे रोयलटी रकम भए 
प्रस्तावर्त रोयलटी रकम, 

(ग) पररयोजिा कायावन्र्यि गदाव उपभोक्तासाँग नलिे प्रस्तावर्त 
महसलु लगायतका वर्षय उललेल्ित आनथवक प्रस्तार्। 

(२) उपदर्ा (१) बमोल्जम प्रस्तार् छिौट गरेपनछ सम्बल्न्धत 
निकायले सोको जािकारी तोवकएको अर्नधनभर प्रस्तार्कलाई 
ददिपुिेछ।  

  (३) प्रस्तार् छिौट सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए 
 बमोल्जम हिेुछ।  
१६. र्ातावद्वारा आयोजिाको वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गिव सक्िे: (१) यस 

ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेल्िएको भए तापनि कुिै कम्पिीले वर्स्ततृ 
सम्भाव्यता अध्ययि िभएको कुिै आयोजिाको वर्स्ततृ सम्भाव्यता 
अध्ययि गिवको लानग सम्बल्न्धत निकाय समक्ष निर्ेदि ददि सक्िेछ। 
  (२) उपदर्ा (१) बमोल्जम परेको निर्ेदि उपर आर्श्यक 
जााँचबझु गदाव वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गिव अिमुनत ददि मिानसर् 
देल्िएमा सम्बल्न्धत निकायले निर्ेदकसाँग र्ाताव गरी त्यस्तो आयोजिाको 
वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गिव अिमुनत ददि सक्िेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोल्जम वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गदाव 
गराउाँदा लागकेो िचव त्यस्तो वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गिे गराउिे 
कम्पिी स्र्यंले व्यहोिुव पिेछ। 
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(४) यस दर्ा बमोल्जम वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गररएको 
कुिै आयोजिाको कायावन्र्यिका लानग प्रनतस्पधाव गराउाँदा उपदर्ा (२) 
बमोल्जम वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गिे गराउिे कम्पिी कुिै कारणले 
छिौट हिु िसकेमा सो आयोजिाको वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गदाव 
गराउाँदा लागकेो िचव त्यस्तो आयोजिाको कायावन्र्यिको लानग छिौट 
भएको प्रस्तार् स्र्ीकृत हिेु कम्पिीले व्यहोिुव पिेछ। 

  (५) उपदर्ा (४) बमोल्जम व्यहोररिे रकमका सम्बन्धमा 
सम्बल्न्धत निकायले आर्श्यकता  अिसुार सनमनत गठि गरी र्ास्तवर्क 
िचव रकम यवकि गिुव पिेछ। त्यस्तो िचव रकम यवकि गदाव सम्भाव्यता 
अध्ययि गिे समयको मूलयलाई आधार मूलय मानु्न पिेछ।  

  तर िचव रकम यवकि गदाव आधार मूलय बाहेक मूलय बृवि 
लगायतका अनतररक्त िचवहरु गणिा गिव पाइिे छैि। 

(6) यस दर्ा बमोल्जम आयोजिाका सम्बन्धमा तयार पाररएको 
अध्ययि प्रनतर्ेदिको आधारमा यस ऐि बमोल्जम आयोजिा कायावन्र्यि 
गररिेछ।  

१७. र्ातावद्वारा आयोजिा कायावन्र्यि गिव सक्िे: (१) यस ऐिमा जिुसकैु 
कुरा लेल्िएको भए तापनि कम्तीमा दईु पटक आशयपर र्ा प्रस्तार् 
आह्वाि गदाव पनि छिौट हिु िसकेको अर्स्थामा त्यस्तो आयोजिा 
सम्बल्न्धत निकायले सोझै र्ातावद्वारा कायावन्र्यि गराउि सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (1) मा जिुसकैु कुरा लेल्िएको भएतापनि 
देहायको कुिै कारणले कुिै पररयोजिा र्ातावद्वारा कायावन्र्यि गिव 
 मिानसर् हिेु देल्िएमा त्यस्तो आयोजिा सम्बल्न्धत निकायले तोवकए 
 बमोल्जमको प्रवक्रया पूरा गरी र्ातावद्वारा कायावन्र्यि गराउि 
 सक्िेछः- 

(क) आयोजिाको प्रकृनत र्ा लागतको कारण आनथवक तथा 
प्रावर्नधक रूपमा प्रनतस्पधाव हिु सक्िे सम्भार्िा िभएको 
आयोजिा, 
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(ि) ियााँ अर्धारणा र्ा प्रवर्नध समार्ेश भएको आयोजिा,  

(ग) यस ऐि बमोल्जमको अन्य कायववर्नध अर्लम्बि गिव 
उपयकु्त िदेल्िएको आयोजिा। 

(3) उपदर्ा (१) बमोल्जमको कुिै आयोजिा र्ातावद्वारा 
कायावन्र्यि गिव चाहिे प्रस्तार्कले तोवकएका वर्षयहरु िुलाई 
सम्बल्न्धत निकाय समक्ष प्रस्तार् पेश गिुवपिेछ।  

  (4) उपदर्ा (3) बमोल्जमको प्रस्तार्लाई तोवकए 
 बमोल्जम वर्स्ततृ मूलयाङ्कि गरी सम्बल्न्धत निकायले र्ातावद्वारा 
 आयोजिा कायावन्र्यि गिव स्र्ीकृनत ददि सक्िेछ।  

१८. समझदारीपरमा हस्ताक्षर गिव सक्िे: दर्ा १५ बमोल्जम  प्रस्तार् छिौट 
गरेपनछ र्ा दर्ा १७ को उपदर्ा (४) बमोल्जम आयोजिा कायावन्र्यि 
गिव उपयकु्त देल्िएमा सम्बल्न्धत निकायले प्रस्तार्कसाँग आयोजिाको 
कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा समझदारीपरमा हस्ताक्षर गिव सक्िेछ। 

  तर आयोजिाको प्रकृनत हेरी सम्बल्न्धत निकायले प्रस्तार्कसाँग 
प्रारल्म्भक आयोजिा सम्झौता गिव सक्िेछ। 

१९. आयोजिाको वर्स्ततृ वर्र्रण पेश गिुव पिे: (१) दर्ा १८  
 बमोल्जम समझदारीपर र्ा प्रारल्म्भक सम्झौता गरेकोमा सो 
 समझदारीपर र्ा प्रारल्म्भक सम्झौतामा उल्ललल्ित समयार्नधनभर र 
 समझदारीपर र्ा प्रारल्म्भक सम्झौता िगरेकोमा आयोजिाको प्रकृनत हेरी 
छ महीिामा िबढ्िे गरी सम्बल्न्धत निकायले तोकेको 
 समयार्नधनभर प्रस्तार्कले आयोजिा कायावन्र्यि सम्बन्धी देहायका 
 वर्र्रणहरु सवहत वर्स्ततृ आयोजिा वर्र्रण (नडटेल प्रोजेक्ट ररपोटव) 
सम्बल्न्धत निकाय समक्ष पेश गिुव पिेछ:- 
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(क) आयोजिाको वर्र्रण, 
(ि) वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि, 
(ग) वर्स्ततृ इल्ञ्जनियररङ्ग नडजाइि, 
(घ) र्ातार्रणीय प्रभार् मूलयाङ्कि प्रनतर्देि, 
(ङ) चरणबि रूपमा कायावन्र्यि गिे भए सोको वर्र्रण, 
(च) कायावन्र्यि तररका, 
(छ) कायावन्र्यि अर्नधको िचव तथा आम्दािीको प्रक्षपेण, 
(ज) कायावन्र्यिको संस्थागत व्यर्स्था, 
(झ) उपभोक्तासाँग नलइिे प्रस्तावर्त शलुक, 
(ञ) आयोजिा कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा अन्य व्यल्क्तसाँग 

कुिै सम्झौता गरेको भए त्यसको वर्र्रण, 
(ट) आयोजिा सञ्चालि गदाव प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय 

तहलाई बझुाउिे प्रस्तावर्त रोयलटी, पट्टा रकम, लाभांश 
र्ा यस्तै अन्य रकम, 

(ठ) आयोजिा सञ्चालि गदाव प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहसाँग 
माग गररएको शेयर लगािी, संभाव्यता न्यूि पररपूनतव कोष 
र्ा यस्तै अन्य रकम, 

(ड) लगािीका सम्भाव्य स्रोत सम्बन्धी वर्र्रण, 
(ढ) आयोजिाको र्ीमासम्बन्धी व्यर्स्था, 
(ण) आयोजिा कायावन्र्यि हिेु क्षेर, 
(त) आयोजिाको कायावन्र्यि सम्बन्धमा प्रस्तार्कले 

अर्लम्बि गिे आनथवक कायववर्नध सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(थ) तोवकए बमोल्जमका अन्य वर्र्रण। 
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  (२) उपदर्ा (१) बमोल्जमको अर्नधनभर प्रस्तार्कले 
 वर्र्रण पेश गिव िसक्िे कुिै मिानसर् कारण देिाई समयार्नध 
 थपको लानग सम्बल्न्धत निकाय समक्ष निर्ेदि ददएमा बढीमा तीि 
 महीिाको समयार्नध थप गररददि सक्िेछ। 

  (३) उपदर्ा (१) र्ा (२) बमोल्जमको अर्नधनभर 
 प्रस्तार्कले उपदर्ा (१) को िण्ड (ि) र (ग) बमोल्जमको 
 वर्र्रण पेश गिव िसक्िे कारण देिाई सम्बल्न्धत निकाय समक्ष 
 ददएको निर्ेदि जााँचबझु गदाव सो मिानसर् देल्िएमा सम्बल्न्धत 
 निकायले कुिै िास आयोजिाको हकमा त्यस्तो प्रस्तार्कलाई सम्झौता 
 भएपनछ सो वर्र्रण पेश गिव पाउिे गरी छुट ददि सक्िेछ। 

२०. रद्द गिव सक्िे: (१) प्रस्तार्कसाँग समझदारीपर र्ा प्रारल्म्भक आयोजिा 
सम्झौता गरेको भए त्यस्तो समझदारीपर र्ा प्रारल्म्भक आयोजिा 
सम्झौता र्ा सो िभएको भए देहायको अर्स्थामा प्रस्तार्कको प्रस्तार् 
रद्द गिव सवकिेछः- 

(क) दर्ा १९ को उपदर्ा (१) र्ा (२) बमोल्जमको 
समयार्नधनभर प्रस्तार्कले वर्र्रण पेश िगरेमा र्ा त्यसरी 
पेश गररएको वर्र्रण अध्ययि गदाव आयोजिा कायावन्र्यि 
गिव सम्भाव्य र उपयकु्त िदेल्िएमा, 

(ि) प्रस्तार्मा प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहसाँग माग 
गररएको शेयर लगािी, सम्भाव्यता न्यूि पररपूनतव कोष र्ा 
यस्तै अन्य रकमभन्दा प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहलाई 
रोयलटी, पट्टा रकम, लाभांश र्ा यस्तै अन्य रकम बापत 
बढी राजस्र् बझुाउिे गरी गररएको प्रस्तार्को प्रनतकूल 
प्रस्तार् प्राप्त भएमा। 

(२) उपदर्ा (१) को िण्ड (ि) को अर्स्था रहेको र्ा 
िरहेको थाहा पाउिको लानग प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहसाँग माग 
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गररएको शेयर लगािी, संभाव्यता न्यूि पररपूनतव कोष र्ा यस्तै अन्य 
रकम बापतको लगािी र प्रस्तार्कले प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहलाई 
रोयलटी, पट्टा रकम, लाभांश र्ा यस्तै अन्य रकम बापतको राजस्र् 
दरु्ैलाई र्तवमाि मूलयमा गणिा गिुव पिेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोल्जम र्तवमाि मूलय निधावरणको लानग 
प्रयोग गररिे बट्टादर (नडस्काउन्ट रेट) प्रस्तार् आव्हाि सूचिामा 
तोवकएको हकमा सोही बमोल्जम र ितोवकएको हकमा दश प्रनतशत 
हिेुछ। 

(४) उपदर्ा (१) बमोल्जम समझदारीपर, प्रारल्म्भक आयोजिा 
सम्झौता र्ा प्रस्तार् रद्द भएमा प्रस्तार्कले सम्बल्न्धत निकायसाँग कुिै 
वकनसमको हानि िोक्सािी बापतको क्षनतपूनतव दाबी गिव पाउिे छैि। 

२१. सम्झौता गिुव पिे: (१)  दर्ा १९  बमोल्जम  प्राप्त वर्र्रणको आधारमा 
प्रस्तार्कसाँग सम्झौता गिव उपयकु्त देल्िएमा र्ा दर्ा २० बमोल्जम 
समझदारी पर, प्रारल्म्भक सम्झौता र्ा प्रस्तार् रद्द िभएमा सम्बल्न्धत 
निकायले प्रस्तार्कसाँग आर्श्यकतािसुार र्ाताव गरी सम्झौता गिव 
सक्िेछ। 

  (२) कुिै आयोजिामा स्थािीय तहसमेत साझदेार भएमा 
 उपदर्ा (१) बमोल्जम गररिे सम्झौतामा स्थािीय तहसमेतले 
 हस्ताक्षर गिुव पिेछ। 
२२. सम्झौता स्र्तः रद्द हिेु: (१) प्रस्तार्कले दर्ा १९ को उपदर्ा (१) 

को िण्ड (ि) र (ग) बमोल्जमको वर्र्रण सम्बल्न्धत निकायले तोकेको 
समयार्नधनभर पेश गिुव पिेछ। सो अर्नधनभर प्रस्तार्कले त्यस्तो 
वर्र्रण पेश गिव िसकेमा प्रस्तार्कसाँग गरेको सम्झौता स्र्तः रद्द 
भएको मानििेछ। 

  (२) उपदर्ा (१) बमोल्जम सम्झौता रद्द भएमा सम्बल्न्धत 
पक्षलाई पर पठाई र्ा सार्वजनिक सूचिा प्रकाशि गरी जािकारी 
गराउि ुपिेछ। 
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२३. सम्झौतामा िलुाउि ु पिे कुराहरु: सम्झौतामा देहायका कुराहरु 
िुलाउि ुपिेछ:- 

(क) आयोजिाको वर्र्रण, 
(ि) आयोजिा कायावन्र्यि शरुु गिे नमनत र सम्पन्न गिे नमनत, 
(ग) आयोजिाको निमावण र्ा सञ्चालि गदाव निजी साझेदारले 

पाउिे सवुर्धा तथा सहनुलयत सम्बन्धी कुरा, 
(घ) अिमुनतपरको अर्नध, 
(ङ) आयोजिा कायावन्र्यिको चरणबि वर्र्रण र कायावन्र्यि 

तानलका, 
(च) आयोजिाको प्रावर्नधक गणुस्तर तथा मािक (स्टाण्डडव), 
(छ) आयोजिा सञ्चालि सम्बन्धी वर्र्रण, 
(ज) आयोजिा नलजमा ददइएको भए सोको वर्र्रण र नलजका 

शतवहरु, 
(झ) आयोजिाको सञ्चालि र्ा हस्तान्तरणको शतव, 
(ञ) आयोजिा सञ्चालि गदाव उपभोक्तासाँग नलि पाउिे शलुक 

सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(ट) आयोजिाको बीमा सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(ठ) आयोजिामा जनडत मेल्शि तथा आयोजिा हस्तान्तरणका 
बित हिु ुपिे अर्स्था र गणुस्तर, 

(ड) प्रदेश सरकारलाई बझुाउि ु पिे रोयलटी, पट्टा रकम, 
लाभांश र्ा यस्तै अन्य रकम र भकु्तािी वर्नध, 

(ढ) आयोजिा कायावन्र्यि गदाव कुिै पक्षले सम्झौता 
बमोल्जमको दावयत्र् पूरा िगरेको कारणबाट सम्झौता रद्द 
हिेु अर्स्था, 
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(ण) वर्र्ाद व्यर्स्थापि सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(त) प्रगनत प्रनतर्ेदि सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(थ) अिगुमि र मूलयाङ्कि सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(द) आर्नधक समीक्षा र समायोजि सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(ध) सार्वजनिक साझदेारको तर्व बाट लगािी र सम्भाव्यता 
न्यूि पररपूनतव कोष आर्श्यक भए सो सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(ि) सार्वजनिक साझदेारको वर्शेष ल्जम्मेर्ारीहरू भए सो 
सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(प) अन्य आर्श्यक कुराहरु। 

पररच्छेद- ४ 

सामाल्जक-आनथवक आयोजिाको साझेदार छिौट सम्बन्धी व्यर्स्था 

२४. मिसायपर आह्वाि गिव सक्िे: (१) सम्बल्न्धत निकायले कुिै सामाल्जक-
आनथवक आयोजिा कायावन्र्यि गिव उपयकु्त देिेमा तोवकएका वर्र्रण 
िुलाई सार्वजनिक रूपमा सूचिा प्रकाशि गरी मिसायपर आह्वाि गिव 
सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोल्जम मिसायपर पेश गिव चाहिे कम्पिी, 
सहकारी संस्था र्ा नतिीहरूको संयकु्त उपक्रमले प्रकाल्शत सूचिामा 
उल्ललल्ित वर्र्रणहरु िुलाई तोवकएको समयार्नधनभर सम्बल्न्धत 
निकाय समक्ष मिसायपर पेश गिुव पिेछ। 

२५. सोझै मिसायपर पेश गिव सक्िे: (१)  प्रदेश  सरकारको  कुिै 
सामाल्जक-आनथवक आयोजिा कायावन्र्यि गिव चाहिे कम्पिी, सहकारी 
संस्था र्ा नतिीहरूको संयकु्त उपक्रमले सम्बल्न्धत निकाय समक्ष सोझ ै
मिसायपर पेश गिव सक्िेछ। 
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(२) उपदर्ा (१) बमोल्जम मिसायपर पेश गिव चाहिे कम्पिी, 
सहकारी संस्था र्ा नतिीहरूको संयकु्त उपक्रमले सम्बल्न्धत निकायले 
तोकेको वर्र्रणहरु िुलाई मिसायपर पेश गिुव पिेछ। 

२६. मिसायपरदाताको सूची तयार गिे: सम्बल्न्धत निकायले दर्ा २४ र 
२५ बाट प्राप्त मिसाय परदाताहरूको सूची तयार गिुव पिेछ। 

२७. प्रस्तार् माग गिे: (१) सम्बल्न्धत निकायले दर्ा २६ बमोल्जमको 
सूचीमा भएका उत्कृष्ट मिसायपरदाताबाट आयोजिा कायावन्र्यिको 
लानग प्रस्तार् माग गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोल्जम प्रस्तार् पेश गिे मिसाय परदाताले 
सम्बल्न्धत निकायले तोकेको ढााँचामा माग गररएको वर्र्रण िुलाई 
प्रस्तार् पेश गिुव पिेछ। 

२८. प्रस्तार् छिौट गिे: (१) दर्ा २७ बमोल्जम प्रस्तार् प्राप्त भएपनछ 
सम्बल्न्धत निकायले प्रस्तार् प्राप्त भएको नमनतले साठी ददिनभर देहायका 
आधारमा प्रस्तार् छिौट गिुव पिेछ :- 

(क) प्रस्तार्कको आनथवक हैनसयत, 
(ि) प्रस्तार्कको प्रावर्नधक क्षमता, 

(ग) प्रस्तार्कको लगािी र ल्जम्मेर्ारीहरू, 
(घ) माग गररएको लगािी र भूनमका, 

(ङ) लाभग्राही र्गवले प्राप्त गिे लाभहरू, 

(च) तोवकए बमोल्जमका अन्य आधारहरू। 
(२) उपदर्ा (१) बमोल्जम प्रस्तार् छिौट सम्बन्धी आधार 

सम्बल्न्धत निकायले प्रस्तार् पेश  गिुव अल्घ प्रस्तार्कलाई उपलब्ध 
गराउि ुपिेछ। 
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(३) उपदर्ा (१) बमोल्जम प्रस्तार् छिौट गरेपनछ सम्बल्न्धत 
निकायले त्यसको जािकारी प्रस्तार्कलाई ददि ुपिेछ। 

२९. सेर्ा प्रदायक संस्था छिौट गिुव पिे: (१) सामाल्जक-आनथवक आयोजिा 
कायावन्र्यि गिव सामाल्जक संस्थाहरूमध्येबाट सेर्ा प्रदायक संस्था छिौट 
गिुव पिेछ। 

  तर कुिै आयोजिा कायावन्र्यि गिव सेर्ा प्रदायक संस्था 
आर्श्यक िभए सेर्ा प्रदायक संस्था छिौट गिव बाध्य हिेुछैि। 

(२) उपदर्ा (१) बमोल्जम सेर्ा प्रदायक संस्था छिौटको 
लानग मिसाय पर माग गिुव पिेछ। 

  (३) उपदर्ा (२) बमोल्जम मिसायपर पेश गिव चाहिे 
 सामाल्जक संस्थाले सूचिामा माग गरे बमोल्जमको कागजात र 
 वर्र्रण िुलाई मिसायपर पेश गिुव पिेछ।  

   (४) उपदर्ा (३) बमोल्जम प्राप्त मिसाय परको मूलयाङ्कि 
देहायका आधारमा गिुव पिेछ:- 

(क) मिसायपरदाता संस्थाको सम्बल्न्धत कायव 
अिभुर्, 

(ि) संस्थाको संगठिात्मक क्षमता, 
(ग) प्रस्तावर्त जिशल्क्तको योग्यता, अिभुर् र 

क्षमता, 
(घ) तोवकए बमोल्जमका अन्य आधारहरू। 

३०. नरपक्षीय सम्झौता गिुव पिे: (१) सेर्ा प्रदायक संस्थासमेत छिौट भएको 
सामाल्जक-आनथवक आयोजिा कायावन्र्यि गिव सम्बल्न्धत निकाय, छिौट 
भएको प्रस्तार्क र सेर्ा प्रदायक संस्थाबीच नरपक्षीय सम्झौता गिुव 
पिेछ। 
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(२) कुिै आयोजिा कायावन्र्यिमा स्थािीय तह समेत साझेदार 
भएमा उपदर्ा (१) बमोल्जम गररिे सम्झौतामा स्थािीय तहसमेतले 
हस्ताक्षर गिुव पिेछ। 

पररच्छेद- ५ 
संयकु्त कम्पिी (स्पेशल परपस भेवहकल) स्थापिा र सञ्चालि  

सम्बन्धी व्यर्स्था 
३१. संयकु्त कम्पिी स्थापिा गिव सक्िे: (१) कुिै आयोजिा कायावन्र्यि गिव 

सार्वजनिक र निजी साझेदार दरु्ैको लगािी र भूनमका आर्श्यक भएमा 
सार्वजनिक र निजी क्षेर दरु्ैले एक संयकु्त कम्पिी (स्पेशल परपस 
भेवहकल) को स्थापिा गिव सक्िेछ। 

  (२) उपदर्ा (१) बमोल्जम स्थापिा भएको कम्पिी 
 प्रचनलत कम्पिी कािूि अिसुार दताव गिुव  पिेछ। 

३२. कम्पिीको शेयर संरचिा: (१) दर्ा ३१ बमोल्जम स्थावपत कम्पिीको 
शेयर संरचिा आयोजिाको साझेदारहरूबीच भएको सहमनत बमोल्जम 
हिेुछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोल्जम शेयर संरचिा निधावरण गदाव 
देहायका आधारमा गररिेछः-  

(क) प्रदेश सरकारको शेयर लगािी बढीमा कुल   
 पूाँजीको तीस प्रनतशतसम्म हिेु, 

(ि) स्थािीय तहको शेयर लगािी बढीमा कुल 
 पूाँजीको बीस प्रनतशतसम्म हिेु, 

(ग)  निजी सहकारी साझेदारको शेयर लगािी 
 बढीमा कुल पूाँजीको सत्तरी प्रनतशत सम्म 
 हिेु, 

(घ)   सर्वसाधारणको शेयर लगािी बढीमा कुल 
 पूाँजीको पन्र प्रनतशतसम्म हिेु। 
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३३. सञ्चालक सनमनतको गठि: (1) कम्पिी सञ्चालिको लानग एक सञ्चालक 
सनमनतको गठि गररिेछ। 

(२) स्थािीय तह समेत शेयर धिी भएको अर्स्थामा उपदर्ा 
(१) बमोल्जम गठि हिेु सञ्चालक सनमनतको स्र्रूप देहाय बमोल्जम 
हिेुछ :-  

(क) सम्बल्न्धत मन्रालयको सल्चर्        -अध्यक्ष 
(ि) सम्बल्न्धत मन्रालयले तोकेको 
 रा.प.दद्वतीय शे्रणीको अनधकृत  
 एक जिा                        -सदस्य  
(ग) शेयर धिी स्थािीय तहको  
 प्रनतनिनध दईु जिा                   -सदस्य 
(घ) निजी शेयर धिीहरूमध्येबाट 
 तीि जिा (सहकारी भए  
 सहकारीबाट एक जिा)               -सदस्य 

(ङ) सर्वसाधारण शेयर धिीहरू 
 मध्येबाट एक जिा            -सदस्य 
(च) प्रमिु कायवकारी अनधकृत         -सदस्य-सल्चर् 

(३) स्थािीय तह शेयर धिी िभएको अर्स्थामा उपदर्ा (१) 
बमोल्जम गठि हिेु सञ्चालक सनमनतको स्र्रूप देहाय बमोल्जम हिेुछ:- 

(क) सम्बल्न्धत मन्रालयको सल्चर्      -अध्यक्ष 
(ि)  मन्रालयको रा.प. दद्वतीय  
शे्रणीको कमवचारी    -सदस्य 
(ग)  सम्बल्न्धत मन्रालयले तोकेको  
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कम्तीमा रा.प.दद्वतीय शे्रणीको  
कमवचारी     -सदस्य 
(घ) निजी शेयर धिीहरूमध्येबाट  
तीि जिा      -सदस्य 
(ङ) सर्वसाधारण शेयर धिीहरू मध्येबाट  
     एक जिा      -सदस्य 

(च) प्रमिु कायवकारी अनधकृत     -सदस्य-सल्चर् 
(४) सञ्चालक सनमनतले वर्षयगत वर्ज्ञ, कुिै कमवचारी 

र्ा पदानधकारीलाई बैठकमा आमन्रण गिव सक्िेछ। 

३४. सञ्चालक सनमनतको कायवकाल: (1) कम्पिीको सञ्चालक  सनमनतको   
कायवकाल चार र्षवको हिेुछ। 

(२) कम्पिीको सञ्चालकहरुलाई सञ्चालक सनमनतमा बढीमा 
थप एक कायवकाल मार पिुः चयि गिव सवकिेछ। 

३५. सञ्चालक सनमनतको बैठक सम्बन्धी व्यर्स्था: (1) कम्पिीको 
 सञ्चालक सनमनतको बैठक आर्श्यकता अिसुार अध्यक्षको  निदेशिमा 
सदस्य-सल्चर्ले बोलाउिेछ। 

  (२) सञ्चालक सनमनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले 
 गिेछ र निजको अिपुल्स्थनतमा ज्येष्ठ सदस्यले गिेछ। 

  (३) बैठकको निणवय सदस्य-सल्चर्ले प्रमाल्णत गिेछ। 

  (४) सञ्चालक सनमनतले वर्षयगत वर्ज्ञ, कुिै कमवचारी र्ा 
 पदानधकारीलाई बैठकमा आमन्रण गिव सक्िेछ। 

  (५) सञ्चालक सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायववर्नध 
 सनमनत आर्ैँ ले निधावरण गरे बमोल्जम हिेछ। 
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३६. सञ्चालक सनमनतको काम, कतवव्य र अनधकार: (1) सञ्चालक 
 सनमनतको काम, कतवव्य र अनधकार अन्य कुराको अनतररक्त देहाय 
 बमोल्जम हिेुछ:- 

(क) कम्पिीको योजिा, िीनत र रणिीनत स्र्ीकृत गिे, 

(ि) कम्पिीको नियमार्ली, निदेल्शका, संगठिात्मक संरचिा, 
प्रमिु कमवचारीहरुको दरर्न्दी स्र्ीकृत गिे, 

(ग) कम्पिीको प्रमिु कायवकारी अनधकृतको नियलु्क्त गिे, 

(घ) प्रमिु कायवकारी अनधकृतको कायवसम्पादि मूलयाङ्कि गिे, 

(ङ) अिगुमि र मूलयाङ्कि गिे, 

(च) कम्पिीको प्रगनत समीक्षा गिे, 

(छ) लेिापरीक्षक नियकु्त गिे, 

(ज) तोवकएका अन्य कायवहरू गिे। 

   (२) उपदर्ा (१) को िण्ड (ग) बमोल्जम प्रमिु 
 कायवकारी अनधकृतको नियलु्क्त र िण्ड (घ) बमोल्जम निजको 
 कायवसम्पादि मूलयाङ्कि सम्बन्धी वर्षयको बैठकमा प्रमिु कायवकारी 
अनधकृत सहभागी हिेु छैि।  

३७. सञ्चालकहरूको नियलु्क्त: (1) सरकारको तर्व बाट सञ्चालक सनमनतमा  
प्रनतनिनधत्र् गिे व्यल्क्तहरूको नियलु्क्त र पदमलु्क्त प्रदेश सरकारको 
निणवय  अिसुार हिेुछ। 

  (२) स्थािीय तहबाट प्रनतनिनधत्र् गिे सञ्चालकहरूको 
 नियलु्क्त शेयरधिी िगरपानलका र गाउाँपानलकाहरूको बहमुतको 
 निणवय अिसुार हिेुछ।  

(३) निजी सञ्चालकहरूको नियलु्क्त निजी  शेयरधिीहरूको  
बहमुतको निणवय अिसुार हिेुछ।  
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(४) सर्वसाधारण शेयरधिीहरूको तर्व बाट हिेु सञ्चालकको 
नियलु्क्त सर्वसाधारण शेयरधिीहरूको बहमुतको निणवय अिसुार हिेुछ। 

(५) उपदर्ा (२), (३) र (४) बमोल्जम सञ्चालकको निर्ावचि 
सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोल्जम हिेुछ। 

३८. कम्पिीको व्यर्स्थापि: (1) कम्पिीको दैनिक कायवको व्यर्स्थापि 
प्रमिु कायवकारी अनधकृतबाट हिेुछ।  

  (2) कम्पिीको व्यर्स्थापिको लानग उपयकु्त संगठिात्मक 
 संरचिा तयार गररिेछ। 

३९. प्रमिु कायवकारी अनधकृत: (1) कम्पिी सञ्चालिको लानग सञ्चालक 
सनमनतले एक प्रमिु कायवकारी अनधकृत नियकु्त गिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोल्जम नियकु्त प्रमिु कायवकारी 
अनधकृतलाई व्यर्स्थापकीय स्र्तन्रता हिेुछ।  

४०. प्रमिु कायवकारी अनधकृतको योग्यता: कम्पिीको प्रमिु कायवकारी 
अनधकृतको न्यूितम योग्यता देहाय बमोल्जम हिेुछ:- 

(क) नसनभल, मेकानिकल, आवकव टेक्चर, व्यर्स्थापि, 
अथवशास्त्र, सहरी र क्षेरीय योजिा लगायतका सम्बल्न्धत 
वर्षयमा स्िातकोत्तर र्ा सोभन्दा मानथको उपाधी प्राप्त 
गरेको, 

(ि) पूर्ावधार संरचिा वर्कास र्ा सम्बल्न्धत कायवमा कम्तीमा 
पााँच र्षवको अिभुर् भएको र सोमध्ये कम्तीमा पनछललो 
चार र्षव कुिै कम्पिी र्ा संस्थाको प्रमिु कायवकारी र्ा 
उच्च तहमा रही कायव गरेको अिभुर् भएको,  

(ग) कुिै कािूिले अयोग्य िभएको 
(घ) तोवकए बमोल्जमका अन्य योग्यता भएको।  
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४१. प्रमिु कायवकारी अनधकृतको छिौटका आधार: प्रमिु कायवकारी 
 अनधकृतको छिौटका आधार र अङ्कभार देहाय बमोल्जम हिेुछ:- 

(क) कायव क्षमता    -बीस प्रनतशत  
(ि) कम्पिीको लानग प्रस्तावर्त  
 व्यर्सावयक योजिा   -पचास प्रनतशत 
(ग) पररणामिुी व्यर्स्थापिप्रनतको  
 प्रनतबिता          -दश प्रनतशत 
(घ) तोवकएका अन्य वर्षयहरू -बीस प्रनतशत 

४२. प्रमिु कायवकारी अनधकृतको छिौट प्रवक्रया: (1) प्रमिु कायवकारी 
अनधकृत छिौटको लानग सञ्चालक सनमनतले एक पदपूनतव सनमनतको गठि 
गरी ल्जम्मेर्ारी ददिेछ। 

(२) पदपूनतव सनमनतले सार्वजनिक सूचिा प्रकाल्शत गरी निर्ेदि 
माग गिेछ।  

  (३) उपदर्ा (२) बमोल्जम प्राप्त निर्ेदकहरूमध्येबाट 
 तोवकएको मापदण्डको आधारमा संल्क्षप्त सूची प्रकाल्शत गिेछ। 

   (४) संल्क्षप्त सूचीमा रहेका निर्ेदकहरूमध्येबाट बााँकी 
 प्रवक्रया पूरा गरी सर्ल उम्मेदर्ारलाई प्रमिु कायवकारी अनधकृतमा 
नियलु्क्तको लानग पदपूनतव सनमनतले सञ्चालक सनमनत समक्ष नसर्ाररस गिुव 
पिेछ। 

४३. प्रमिु कायवकारी अनधकृतको कायवकाल: (1) प्रमिु कायवकारी 
 अनधकृतको कायवकाल चार र्षवको हिेुछ। 

(2) उपदर्ा (1) मा जिुसकैु कुरा लेल्िएको भएतापनि र्ावषवक 
कायव सम्पादि मूलयाङ्किमा न्यूितम अङ्क प्राप्त िगरेमा प्रमिु कायवकारी 
अनधकृत स्र्तः पदमकु्त हिेुछ। 
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(3) प्रमिु कायवकारी अनधकृतको कायवसम्पादि सन्तोषजिक 
िभएमा सञ्चालक सनमनतले जिुसकैु बित निजलाई पदमकु्त गिव 
सक्िेछ।  

तर निजलाई पदमकु्त गिुव अल्घ सर्ाइको मौका ददिपुिेछ। 

४४. प्रमिु कायवकारी अनधकृतको काम, कतवव्य र अनधकार:  
 प्रमिु कायवकारी अनधकृतको काम, कतवव्य र अनधकार अन्य कुराका 
 अनतररक्त देहाय बमोल्जम हिेुछ:- 

(क) िीनत र योजिा तजुवमा तथा कायावन्र्यि, 

(ि) कम्पिीको संस्थागत क्षमता वर्कास, 

(ग) कमवचारी व्यर्स्थापि, 

(घ) वर्त्त व्यर्स्थापि, 

(ङ) सम्पल्त्त व्यर्स्थापि, 

(च) अिगुमि तथा मूलयाङ्कि, 

(छ) अन्तरनिकाय सहकायव, 

(ज) कम्पिीको कारोबारको वहसाब वकताब र 
वर्र्रणहरू तयार, 

(झ) सनमनतको निदेशि र निणवयको कायावन्र्यि, 

(ञ) तोवकएका अन्य कायवहरू। 

४५. प्रमिु कायवकारी अनधकृतको कायव सम्पादि मूलयाङ्कि: (1) प्रमिु 
कायवकारी अनधकृतको कायव सम्पादि मूलयाङ्किको लानग सञ्चालक 
सनमनतले एक कायवसम्पादि मूलयाङ्कि सनमनतको गठि गरी ल्जम्मेर्ारी 
तोक्िेछ। 
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(२) उपदर्ा (1) बमोल्जम गठि भएको सनमनतले तोवकएको 
सूचकहरूको आधारमा प्रमिु कायवकारी अनधकृतको कायव सम्पादि 
मूलयाङ्कि गरी सञ्चालक सनमनतसमक्ष पेश गिेछ। 

४६. प्रमिु कायवकारी अनधकृतको पाररश्रनमक र सवुर्धा: प्रमिु कायवकारी 
 अनधकृतको पाररश्रनमक र सवुर्धा तोवकए बमोल्जम हिेुछ। 
४७. कमवचारी सम्बन्धी व्यर्स्था: (1) कम्पिीले नियकु्त गरेका 
 कमवचारीहरू कम्पिीको कमवचारी हिेुछि।् 
   (२) कम्पिीको कमवचारीहरूको पाररश्रनमक, सेर्ाका शतव र 

सेर्ा सवुर्धा तोवकए बमोल्जम हिेुछ। 
४८. कम्पिीको सञ्चालि: (१) कम्पिीको सञ्चालि प्रबन्धपर र नियमार्ली 

बमोल्जम हिेुछ। 
(२) कम्पिीको प्रबन्धपर र नियमार्ली प्रचनलत कम्पिी कािूि 

बमोल्जम हिु ुपिेछ। 

पररच्छेद- ६ 
संभाव्यता र जोल्िम न्यूिीकरण कोष (भायावर्नलटी ग्याप र ररस्क नमवटगशेि 

र्ल्ण्डंग) सम्बन्धी व्यर्स्था 
४९. संभाव्यता न्यूि पररपूनतव कोष (भायावर्नलटी ग्याप र्ल्ण्डंग) को व्यर्स्था: 

(1) प्रदेश सरकारले वर्त्तीय रूपमा तत्काल मिानसर् प्रनतर्ल ददि 
िसक्िे पररयोजिाको निमावण, सञ्चालि तथा वर्स्तारको लानग एक 
सम्भाव्यता न्यूि पररपूरक (भायवर्नलटी ग्याप) कोष स्थापिा गिेछ।  

   (२) उपदर्ा (1) बमोल्जमको कोषबाट तोवकए 
 बमोल्जमका मापदण्डको आधारमा तोवकए बमोल्जमका आयोजिाको 
लानग सनमनतको नसर्ाररसमा आर्श्यक रकम पूाँजीगत तथा सञ्चालि 
अिदुाि उपलब्ध गराउि सवकिेछ।  

  (3) उपदर्ा (1) बमोल्जमको कोषमा प्रदेश सरकारले 
 समय समयमा आर्श्यक रकम वर्नियोजि गिव सक्िेछ।  
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  (4) उपदर्ा (1) बमोल्जमको कोष सञ्चालि तथा 
 व्यर्स्थापि सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोल्जम हिेुछ।  
  (५) जोल्िम न्यूिीकरण कोष सम्बन्धी व्यर्स्था तोवकए 
 बमोल्जम हिेुछ। 

पररच्छेद- 7 
अिमुनतपर सम्बन्धी व्यर्स्था 

५०. अिमुनतपर ददिे: यस ऐि बमोल्जम सम्झौता गरेपनछ सम्बल्न्धत निकायले 
प्रस्तार्कलाई आयोजिाको कायावन्र्यि गिव अिमुनतपर ददिेछ। 

५१. अन्य कम्पिीलाई अिमुनतपर िददइिे: आयोजिाको कायावन्र्यि 
 गिवको लानग कुिै क्षेरमा कुिै प्रस्तार्कलाई अिमुनतपर ददई सकेपनछ 
 सोही क्षेरमा सो आयोजिालाई प्रनतकूल असर पिे गरी त्यस्तै 
 वकनसमको आयोजिाको कायावन्र्यि गिव अन्य कम्पिीलाई अिमुनतपर 
 ददइिे छैि। 

५२. अिमुनतपरको अर्नध: (१) अिमुनतपरको अर्नध सामान्यतया 
 सम्झौतामा लेल्िए बमोल्जम हिेुछ। 

  (२) सम्झौताको अर्नध घटे र्ा बढेमा अिमुनतपरको 
 अर्नध पनि घट्िे र्ा बढ्िेछ। 

५३. अिमुनतपर रद्द गिव सक्िे: (1) अिमुनतपर प्राप्त साझदेारले 
 सम्झौता बमोल्जम आयोजिा कायावन्र्यि प्रारम्भ िगरेमा र्ा यो ऐि 
 र्ा यस अन्तगवत बिेको नियम र्ा सम्झौता वर्परीत कुिै काम 
 गरेमा सम्बल्न्धत निकायले सूचिा ददई निजलाई ददइएको अिमुनतपर 
रद्द गिव सक्िेछ। 

  (२) उपदर्ा (1) बमोल्जम अिमुनतपर रद्द भएमा निजी 
 साझदेारसाँग गररएको सम्झौता स्र्तः रद्द भएको मानििेछ। 
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(३) यस दर्ा बमोल्जम अिमुनतपर रद्द भएमा अिमुनतपर प्राप्त 
साझदेारले सम्बल्न्धत निकायसाँग कुिै वकनसमको दाबी गिव पाउिे छैि। 

पररच्छेद- 8 

निजी साझेदारको अनधकार 

५४. अन्य र्मव, कम्पिी र्ा व्यल्क्तसाँग सम्झौता गिव सक्िे: (1) निजी 
साझदेारले आयोजिा कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा सम्बल्न्धत 
 निकायको स्र्ीकृनत नलई अन्य र्मव, कम्पिी र्ा व्यल्क्तसाँग 
 सम्झौता गिव सक्िेछ। 

   तर त्यसरी सम्झौता भएको कारणले आयोजिा कायावन्र्यि गिे 
दावयत्र्बाट निजी साझदेारले छुटकारा पाउिे छैि। 

(२) आयोजिा कायावन्र्यि गिव निजी साझदेारलाई आर्श्यक 
पिे सेर्ा, सामग्री, यन्र, उपकरण र्ा अन्य र्स्तकुा आपूनतवकतावहरूसाँग 
गररिे सम्झौताको लानग सम्बल्न्धत निकायको स्र्ीकृनत नलइरहि ु
पिेछैि। 

   (३) उपदर्ा (1) बमोल्जम निजी साझेदारले कुिै 
 सम्झौता गरेको भए त्यस्तो सम्झौता भएको नमनतले पन्र ददिनभर सो 
सम्झौताको प्रनतनलवप सम्बल्न्धत निकायसमक्ष पेश गिुव पिेछ। 

५५. घर जग्गा आददमा प्रर्शे गिव सक्िे: (1) आयोजिा कायावन्र्यिको 
 नसलनसलामा निजी साझदेारले कुिै घर, जग्गा, उद्योग, 
 कलकारिािा आददको भौगोनलक तथा र्ैज्ञानिक सर्ेक्षण तथा िाप 
 िक्शा गिव, माटो लगायत अन्य प्राकृनतक स्रोत र साधिको परीक्षण 
 गिव, त्यसको लानग आर्श्यकतािसुार उपकरण जडाि गिव तथा 
 त्यस्तो उपकरणको प्रयोग गिव, जग्गा छुट्याउि, सााँध, वकलला िडा 
 गिव र्ा निशािा लगाउि ु पिे भएमा प्रचनलत कािूि बमोल्जम 
 सम्बल्न्धत निकायको अिमुनत प्राप्त गिुव पिेछ।  
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  (२) उपदर्ा (1) बमोल्जमको काम गदाव सम्बल्न्धत धिीलाई 
 क्षनत पगु्ि गएमा सोको क्षनतपूनतव सम्बन्धी व्यर्स्था प्रचनलत कािूि 
 बमोल्जम हिेुछ। 

पररच्छेद- 9 

निजी साझेदारलाई उपलब्ध गराइिे सवुर्धा 
५६. घर जग्गा प्राप्त गररददिे: (1) निजी साझेदारले आयोजिा 
 कायावन्र्यिको लानग आर्श्यक पिे घर जग्गा आर्ैँ ले िररद गिुव 
 पिेछ। त्यसरी िररद गिव िसकेमा र सम्झौतामा कुिै घर जग्गा 
 प्राप्त गिुव पिे उललेि भएमा प्रदेश सरकारले निजी साझदेारको 
 अिरुोधमा त्यस्तो घर जग्गा प्रचनलत कािूि बमोल्जम संस्थालाई 
 जग्गा प्राप्त गिव गरे सरह जग्गा प्रानप्त सम्बन्धी कायवमा आर्श्यक 
 सहयोग र समन्र्य गररददिेछ। 

  (२) उपदर्ा (1) बमोल्जम घर जग्गा प्राप्त गदाव 
 जग्गाधिीलाई ददिपुिे क्षनतपूनतव सम्बल्न्धत निजी साझदेारले व्यहोिुव 
 पिेछ। 

  (३) यस दर्ामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेल्िएको भए 
 तापनि प्रदेश सरकारको स्र्ानमत्र्मा रहेको र्ा सरकारी जग्गा 
 आयोजिा कायावन्र्यिको लानग आर्श्यक भएमा प्रदेश सरकारले 
 त्यस्तो जग्गा प्रचनलत कािूि बमोल्जम नलज र्ा बहालमा ददिे 
 व्यर्स्था गिुव पिेछ।  

५७. आयोजिाको सरुक्षा गिव सक्िे: (1) आयोजिाको सरुक्षा निजी 
 साझदेार आर्ैँ ले गिुव पिेछ। 

   (२) निजी साझेदारले वर्शेष कारण देिाई आयोजिाको 
 िास वकनसमको सरुक्षाको लानग प्रदेश सरकारसाँग अिरुोध गरेमा सो 
बापत लाग्िे िचव निजी साझदेारले व्यहोिे गरी प्रदेश सरकारले त्यस्तो 
आयोजिाको सरुक्षाको व्यर्स्था गिव सक्िेछ। 
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५८. सहयोग उपलब्ध गराउि ु पिे: (1) आयोजिा कायावन्र्यि गिे 
 नसलनसलामा सम्बल्न्धत निकायले निजी साझेदारलाई उपलब्ध 
 गराउि ु पिे सहयोग, ददि ु पिे स्र्ीकृनत र्ा गररददि ु पिे काम 
 सम्झौतामा उल्ललल्ित तररका र अर्नधनभर गररददि ु र्ा उपलब्ध 
 गराउि ुपिेछ। 

(२) आयोजिा कायावन्र्यि गिे नसलनसलामा निजी 
 साझदेारले कुिै सहयोग माग गरेमा र त्यस्तो सहयोग प्रचनलत कािूि 
बमोल्जम उपलब्ध गराउि सवकिे भएमा सो बापत व्यहोिुव  पिे िचव र 
 दावयत्र् निजी साझेदारले व्यहोिे गरी सम्बल्न्धत निकायले त्यस्तो सहयोग 
उपलब्ध गराउि सक्िेछ। 

५९. वर्देशी वर्निमयको सवुर्धा: आयोजिाको कायावन्र्यिको लानग ऋण  र्ा 
शेयर पूाँजीको रूपमा वर्देशी मरुा लगािी भएमा निजी 
 साझदेारलाई त्यस्तो ऋणको सााँर्ा र्ा ब्याज भकु्तािी गिव र्ा 
 लगािी वर्ताव गिवको लानग आर्श्यक वर्देशी मरुा प्रचनलत 
 वर्निमय दरमा प्रचनलत कािूि बमोल्जम उपलब्ध गराउि प्रदेश 
 सरकारले िेपाल सरकार समक्ष नसर्ाररस गररददिेछ। 

६०. प्रर्ेशाज्ञा सम्बन्धी सवुर्धा: वर्देशी लगािीकतावले आयोजिा 
 कायावन्र्यिको लानग यस ऐि बमोल्जम अिमुनतपर प्राप्त गरेमा 
 निजलाई प्रचनलत कािूि बमोल्जम आर्ासीय प्रर्ेशाज्ञा (नभसा) उपलब्ध 
 गराउि प्रदेश सरकारले िेपाल सरकार समक्ष नसर्ाररस गररददिेछ। 
६१. वर्ष्र्ोटक पदाथवको प्रयोग: आयोजिाको कायावन्र्यिको लानग 
 वर्ष्र्ोटक पदाथवको प्रयोग गिुव परेमा प्रदेश सरकारले निजी 
 साझदेारको अिरुोधमा निजलाई प्रचनलत कािूि बमोल्जम त्यस्तो 
 वर्ष्र्ोटक पदाथव प्रयोग गिव आर्श्यक व्यर्स्था नमलाउिे छ। 
६२. आयकर सम्बन्धी व्यर्स्था: निजी साझदेार र संयकु्त कम्पिी र्ा 
 संयन्र (स्पेशल परपस भेवहकल) लाई लाग्िे आयकर सम्बन्धी 
 व्यर्स्था प्रचनलत कािूि  बमोल्जम हिेुछ। 
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पररच्छेद- 10 

सेर्ा शलुक र सेर्ा शलुक पिुरार्लोकि बोडव सम्बन्धी व्यर्स्था 

६३. शलुक उठाउि पाउिे: निजी साझेदारले सेर्ा सवुर्धा उपलब्ध 
 गराए बापत सम्झौतामा उललेि भए बमोल्जम उपभोक्तासाँग सेर्ा 
 शलुक उठाउि  सक्िेछ। 

६४. सेर्ा सवुर्धाका शतव तोक्ि सक्िे: निजी साझेदारले उपभोक्तालाई सेर्ा 
 सवुर्धा उपलब्ध गराउाँदा यस ऐि र्ा सम्झौताको अधीिमा रही 
 आर्श्यक शतव तोक्ि सक्िेछ। 

६५. सेर्ा शलुक पिुरार्लोकि बोडवको गठि: (1) निजी साझदेारले 
 आयोजिा सञ्चालि गदाव यस ऐि  बमोल्जम नलि पाउिे शलुक 
 प्रत्येक तीि र्षवमा पिुरार्लोकि गिे गरी प्रदेश सरकारले निजी 
 साझदेार र उपभोक्ता समेतको प्रनतनिनधत्र् रहिे गरी बढीमा तीि 
 मवहिाको समयार्नध तोवक तोवकए बमोल्जमको एक पूर्ावधार 
 संरचिा सेर्ा शलुक पिुरार्लोकि बोडव गठि गिव सक्िेछ। 

  (२) उपदर्ा (1) बमोल्जम गठि हिेु बोडवका 
 सदस्यहरुको योग्यता, नियलु्क्त, निजले पाउिे सवुर्धा तथा बोडवको 
 कायववर्नध तोवकए बमोल्जम हिेुछ। 

(३) उपदर्ा (1) बमोल्जम बोडवले शलुक पिुरार्लोकि गदाव 
निजी साझेदारले आयोजिा कायावन्र्यिको लानग गरेको र्ास्तवर्क िचव 
र सो बापत प्राप्त गिव सक्िे मिानसर् मावर्कको प्रनतर्लको आधारमा 
तोवकए बमोल्जम गिेछ। 

(४) सेर्ा शलुक पिुरार्लोकि गिव बोडवलाई कुिै सहयोग 
चावहएमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो सहयोगउपलब्ध गराउिेछ। 
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(५) उपदर्ा (३) बमोल्जम बोडवले पिुरार्लोकि गरेको 
शलुकको दर प्रदेश सरकारबाट स्र्ीकृत भएपनछ लागू हिेुछ। यसरी 
स्र्ीकृत भएको शलुकको दर सर्वसाधारणको जािकारीको लानग प्रदेश 
राजपरमा प्रकाशि गिुव पिेछ। 

६६. सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सनमनतले सेर्ा शलुक 
 पिुरार्लोकि गिव सक्िे: (1) सेर्ा  शलुक  पिुरार्लोकि  
 बोडव गठि िभएको अर्स्थामा र्ा कुिै कारणले बोडवले तोवकएको 
 ल्जम्मेर्ारी पूरा गिव िसकेमा सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी 
 सनमनतले सेर्ा शलुकको पिुरार्लोकि गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (1) बमोल्जम सेर्ा शलुक पिुरार्लोकि गिव 
सनमनतलाई कुिै सहयोग चावहएमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो सहयोग 
उपलब्ध गराउिेछ।   

  (३) उपदर्ा (1) बमोल्जम सनमनतले पिुरार्लोकि 
 गरेको शलुकको दर प्रदेश सरकारबाट स्र्ीकृत भएपनछ लाग ू
 हिेुछ। यसरी स्र्ीकृत भएको शलुकको दर सर्वसाधारणको 
 जािकारीको लानग प्रदेश राजपरमा प्रकाशि गिुव पिेछ। 

पररच्छेद- 11 

सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनत र अन्य सनमनत सम्बन्धी व्यर्स्था 

६७. सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनतको गठि: (1) सम्बल्न्धत मन्रालयको 
नसर्ाररसमा आर्श्यक वर्श्लेषण गरी साझदेारी आयोजिा छिौट, 
कायावन्र्यि, अिगुमि, मूलयाङ्कि गिव प्रदेशमा एक सार्वजनिक निजी, 
सहकारी साझेदारी सनमनत रहिेछ। 

(२) सनमनतको स्र्रूप देहाय बमोल्जम हिेुछ:- 

(क) मन्री, आनथवक मानमला  

तथा योजिा मन्रालय      -अध्यक्ष 
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(ि) उपाध्यक्ष, प्रदेश िीनत तथा  

योजिा आयोग             -सदस्य   

(ग) सल्चर् (कािूि), मखु्यमन्री  

तथा मल्न्रपररषदको कायावलय   -सदस्य 

(घ) सल्चर्, आन्तररक मानमला  

तथा कािूि मन्रालय         -सदस्य 

(ङ) सल्चर्, भूनम व्यर्स्था, कृवष  

तथा सहकारी मन्रालय      -सदस्य 

(च) सल्चर्, भौनतक परू्ावधार वर्कास  

मन्रालय             -सदस्य 

(छ) सल्चर्, सामाल्जक वर्कास  

मन्रालय            -सदस्य 

(ज) सल्चर्, उद्योग, पयवटि, र्ि  

तथा र्ातार्रण मन्रालय    -सदस्य 

(झ) प्रदेश ल्स्थत सहकारी महासंघको  

    अध्यक्षले तोकेको मवहला प्रनतनिनध    -सदस्य 

(ञ) िेपाल उद्योग र्ाल्णज्य महासंघको 

  प्रनतनिनध       -सदस्य 

(ट) प्रदेश सरकारबाट मिोिीत  

सार्वजनिक निजी साझेदारी वर्ज्ञ -सदस्य 
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(ठ) सल्चर्, आनथवक मानमला तथा  

योजिा मन्रालय    -सदस्य-सल्चर्  

(३) सनमनतको सल्चर्ालय आनथवक मानमला तथा योजिा 
मन्रालयमा रहिेछ। 

(४) सनमनतले प्रदेश िीनत तथा योजिा आयोगको सदस्य र 
सम्बल्न्धत वर्षयका वर्ज्ञलाई सनमनतको बैठकमा आमन्रण गिव 
सक्िेछ। 

(५) सेर्ा शलुक पिुरार्लोकि सम्बन्धी बैठकमा निजी साझेदार 
र सेर्ाग्राहीहरूको प्रनतनिनधलाईसमेत आमन्रण गिव सक्िेछ। 

६८. सनमनतको काम, कतवव्य र अनधकार: अन्य कुराका अनतररक्त सनमनतको 
काम, कतवव्य र अनधकार देहाय बमोल्जम हिेुछ:- 

(क) साझदेारी आयोजिाहरूको पवहचाि, प्राथनमकीकरण र 
आयोजिा बैंक तयार गिे, 

(ि) आयोजिाको अध्ययि, वर्श्लेषण र सामान्य वर्र्रण तयार 
गिव सम्बल्न्धत निकायलाई सहयोग गिे,  

(ग) आयोजिाको बोलपर नलित, प्रस्तार् मूलयाङ्किका आधार 
र सम्झौता पर तयार गिव सम्बल्न्धत निकायलाई सहयोग 
गिे, 

(घ) सञ्चानलत आयोजिाहरूको अिगुमि र प्रभार् मूलयाङ्कि 
गिे गराउिे, 

(ङ) वर्र्ाद व्यर्स्थापि गिव सहयोग गिे, 
(च) तोवकए बमोल्जमका अन्य कायव गिे। 

६९. सनमनतको बैठक र निणवय: (1) सनमनतको बैठक आर्श्यकतािसुार 
 बस्िेछ। 
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  (२) सनमनतको बैठक सनमनतको अध्यक्षले तोकेको नमनत, 
 समय र स्थािमा बस्िेछ। 

  (३) सनमनतको सदस्य-सल्चर्ले सनमनतको बैठक बस्िे 
 सूचिाको साथमा बैठकमा छलर्ल गररिे वर्षयहरुको सूची बैठक 
 बस्िभुन्दा तीि ददि अगार् ै सनमनतका सदस्यलाई उपलब्ध गराउि ु
 पिेछ। 

  (४) सनमनतको कुल सदस्य संख्याको पचास 
 प्रनतशतभन्दा बढी सदस्यहरुको उपल्स्थनत भएमा सनमनतको बैठकको 
 लानग गणपूरक संख्या पगुेको मानििेछ। 

(५) सनमनतको बैठकको अध्यक्षता सनमनतको अध्यक्षले गिेछ 
र निजको अिपुल्स्थनतमा बैठक बस्ि ु पदाव सनमनतका सदस्यहरुले 
आरू्हरुमध्येबाट छािेको सदस्यले सनमनतको बैठकको अध्यक्षता 
गिेछ। 

  (६) सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हिेुछ र मत 
 बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गिे व्यल्क्तले निणावयक मत ददिेछ। 

  (७) सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायववर्नध सनमनत 
 आर्ैं ले निधावरण गरे बमोल्जम हिेुछ। 

७०. सनमनतले उपसनमनत र्ा कायवदल गठि गिव सक्िे: (1) आयोजिाको 
 कायावन्र्यि सम्बन्धमा सनमनतले कुिै िास कायव सम्पादि गिवको 
 लानग आर्श्यकता अिसुार एक र्ा एकभन्दा बढी उपसनमनत र्ा कायवदल गठि 
गिव सक्िेछ। 

  (२) उपदर्ा (1) बमोल्जम गठि भएको उपसनमनत र्ा 
 कायवदलको कायववर्र्रण र कायव  सम्पादि वर्नध सनमनतले तोके 
 बमोल्जम हिेुछ।  
  (३) उपदर्ा (1) बमोल्जम गठि भएको उपसनमनत र्ा 
 कायवदल आफ्िो कायव सम्पन्न गररसकेपनछ स्र्तः वर्घटि हिेुछ। 



 

43 
 

७१. प्रावर्नधक सनमनत: (1) पूर्ावधार आयोजिाको कायावन्र्यि सम्बन्धमा 
सम्बल्न्धत निकायलाई प्रावर्नधक सझुार् ददिको लानग सम्बल्न्धत 
निकायले तोवकएको व्यल्क्तको अध्यक्षतामा सम्बल्न्धत वर्षयको वर्शेषज्ञ 
समेत रहिे गरी बढीमा पााँच सदस्य रहेको एक प्रावर्नधक सनमनत गठि 
गिव सक्िेछ। 

  (२) प्रावर्नधक सनमनतको अध्यक्षले तोकेको सम्बल्न्धत 
 मन्रालयको कुिै अनधकृत कमवचारीले प्रावर्नधक सनमनतको सल्चर् 
 भई काम गिेछ। 

  (३) प्रावर्नधक सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायववर्नध सो 
 सनमनत आरै्ले निधावरण गरे बमोल्जम हिेुछ। 

  (४) प्रावर्नधक सनमनतको कायवहरू तोके बमोल्जम हिेुछ। 

७२. प्रस्तार् मूलयाङ्कि सनमनत: (1) पूर्ावधार आयोजिा र सामाल्जक-
 आनथवक आयोजिाको मिसाय पर र प्रस्तार् मूलयाङ्कि गरी 
 सम्बल्न्धत निकाय समक्ष नसर्ाररस गिवको लानग सम्बल्न्धत 
 वर्षयको वर्ज्ञसवहत भएको छुट्टाछुटै्ट प्रस्तार् मूलयाङ्कि सनमनतको 
 गठि गिुव पिेछ। 

  (२) उपदर्ा (1) बमोल्जम गठि हिेु मूलयाङ्कि सनमनतमा 
 सम्बल्न्धत वर्षयको वर्ज्ञ समेत रहि ुपिेछ।  

  (३) उपदर्ा (1) बमोल्जम गठि भएको मूलयाङ्कि 
 सनमनतको कायववर्नध र अन्य कुरा तोवकए बमोल्जम हिेुछ। 

पररच्छेद- 12 

वर्र्ादको समाधाि र क्षनतपूनतव सम्बन्धी व्यर्स्था 

७३. वर्र्ादको समाधाि: (1) आयोजिा कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा 
 सम्बल्न्धत निकाय र निजी साझदेारबीच कुिै वर्र्ाद उत्पन्न भएमा 
 त्यस्तो वर्र्ाद आपसी समझदारीबाट समाधाि गिुव पिेछ। 
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  (२) उपदर्ा (1) बमोल्जम आपसी समझदारीबाट वर्र्ाद 
 समाधाि िभएमा वर्र्ादको समाधाि सम्झौतामा उललेि भएकोमा 
 सोही बमोल्जम र उललेि िभएकोमा मध्यस्थताद्वारा गररिेछ। 

   (३) उपदर्ा (२) बमोल्जम मध्यस्थताद्वारा वर्र्ादको समाधाि 
गदाव मध्यस्थताको कायववर्नध सम्झौतामा उललेि भएकोमा सोही बमोल्जम 
र उललेि िभएकोमा प्रचनलत कािूि बमोल्जम हिेुछ। 

७४. वर्र्ादको कारण आयोजिाको कायव रोक्ि िहिेु: (1) साझेदारहरू 
 बीच कुिै वर्र्ाद उत्पन्न भएको र्ा वर्र्ाद समाधािको प्रवक्रया अल्घ 
 बढेको र्ा वर्र्ाद समाधाि गिव समय लागेको कारणले साझदेारहरुले 
 पूर्वर्त ्ल्जम्मेर्ारी बहि िगिे र्ा आयोजिाको दैनिक कायव बन्द गिव 
 र्ा रोक्ि पाइिे छैि। 

  (२) उपदर्ा (1) बमोल्जम कुिै साझेदारले परू्वर्त ्
 ल्जम्मेर्ारी बहि िगिे र्ा आयोजिाको दैनिक कायव बन्द गिे 
 गराउिे कायव गरेमा सोबाट उत्पन्न क्षनत सम्बल्न्धत साझेदारले 
 व्यहोिुव पिेछ। 

७५. क्षनतपूनतव सम्बन्धी व्यर्स्था: (1) आयोजिा कायावन्र्यि गिे 
 सम्बन्धमा कुिै पक्षले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्तगवत बिेको नियम र्ा 
सम्झौता वर्परीत कुिै काम गरेबाट अको पक्षलाई हानि िोक्सािी पिव 
गएमा त्यसरी पिव गएको हानि िोक्सािी बापतको मिानसर् रकम सो 
काम गिे पक्षले अको पक्षलाई क्षनतपूनतव बापत बझुाउि ुपिेछ। 

(२) उपदर्ा (1) बमोल्जमको क्षनतपूनतव सम्बल्न्धत निकायबाट 
व्यहोिुव पिे भएमा त्यस्तो क्षनतपूनतव बापतको रकम वहसाब गरी सम्बल्न्धत 
निकायले निजी साझेदारबाट पाउि ुपिे रकमबाट कट्टा गरी बााँकी रकम 
निजी साझेदारलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 
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पररच्छेद- 13 

वर्वर्ध 

७६. बोलपर जमाित सम्बन्धी व्यर्स्था: (1) प्रस्तार्कले प्रस्तार् पेश गदाव 
 सूचिामा तोवकएको भन्दा कम िहिेु गरी बोलपर जमाित (बीड 
 र्ण्ड) बापतको रकम र्ा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी सम्बल्न्धत 
 निकायसमक्ष पेश गिुव पिेछ। 

  (2) बोलपर जमाित सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रचनलत 
 कािूि बमोल्जम हिेुछ।  

७७. कायव सम्पादि जमाित सम्बन्धी व्यर्स्था: (1) प्रस्तार्कले कायव 
 सम्पादि जमाित (परर्मेन्स र्ण्ड) बापत आयोजिाको कुल 
 लागतको शून्य  दशमलर् पााँच प्रनतशत (०.५) भन्दा कम िहुिे 
 गरी सम्झौतामा लेल्िए बमोल्जमको रकम र्ा सो बराबरको 
 बैंक ग्यारेन्टी सम्झौतामा उल्ललल्ित समयार्नधनभर सम्बल्न्धत निकाय 
 समक्ष दाल्िला गिुव पिेछ। 

  (२) कायवसम्पादि जमाित बराबरको रकम परू्ावधार 
 संरचिा र्ा हस्तान्तरण योग्य सम्पल्त्तमा प्रस्तार्कले लगािी 
 गररसकेपनछ कायव सम्पादि जमाित पेश गिुव पिेछैि। 

७८. रोयलटी, लाभाशं र्ा अन्य रकम बझुाउि ु पिे: रोयलटी, लाभांश र्ा 
 अन्य रकम बझुाउिे गरी सम्झौता भएकोमा अिमुनतपर प्राप्त 
 कम्पिीले सम्झौतामा उल्ललल्ित तररकाबाट सम्बल्न्धत निकायलाई 
 बझुाउि ुपिेछ। 

७९. आयोजिा हस्तान्तरण गिुव पिे: (1) अिमुनतपर प्राप्त कम्पिीले 
 सम्झौतामा लेल्िए बमोल्जम सम्बल्न्धत निकायलाई आयोजिा 
 हस्तान्तरण गिुव पिेछ। 
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   (२) उपदर्ा (१) बमोल्जम आयोजिा हस्तान्तरण हुाँदा 
 त्यस्तो आयोजिामा जनडत मेल्शि, उपकरण तथा संरचिा सम्झौतामा 
लेल्िए बमोल्जमको क्षमता, अर्स्था र चालू हालतमा हिु ुपिेछ। 

  (3) आयोजिा हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था 
 तोवकए बमोल्जम हिेुछ।  
८०. आयोजिा हस्तान्तरण िहिेु: (1) कुिै कम्पिीले  सार्वजनिक सम्पल्त्त 
 प्रयोग िगरी आफ्िै निजी सम्पल्त्त र लगािीमा निमावण, 
 स्र्ामीत्र्करण र सञ्चालि ढााँचामा कुिै साझेदारी आयोजिा 
 सञ्चालि गरेको रहेछ भिे उक्त आयोजिा हस्तान्तरण हिेु छैि। 
  तर सम्बल्न्धत निकायले आयोजिा सञ्चालिको लानग कुिै 
 जग्गा, भर्ि, यन्र र्ा उपकरण प्रदाि गरेको रहेछ भिे अिमुनत 
 प्राप्त कम्पिीले उक्त जग्गा, भर्ि र आय ु बााँकी भएका यन्र र्ा 
 उपकरण चालू अर्स्थामा हस्तान्तरण गिुव पिेछ। 

(२) उपदर्ा (1) मा जिुसकैु कुरा लेल्िएको भएपनि 
साझदेारले आयोजिा हस्तान्तरण गिव चाहेमा आर्श्यक प्रवक्रया पूरा 
गरी हस्तान्तरण गिव सक्िेछ। 

८१. स्र्ानमत्र् हिेु: यस ऐि बमोल्जम हस्तान्तरण भएको आयोजिा र 
 त्यस्तो आयोजिामा जनडत मेनसि, उपकरण र अन्य संरचिा तथा 
 आयोजिासाँग सम्बल्न्धत भर्ि, घर तथा अन्य यस्तै प्रकारका र्स्त ु
 तथा प्रणालीहरुको स्र्ानमत्र् सम्बल्न्धत निकायको  हिेुछ।  
८२. नलज र्ा भाडामा ददि सक्िे: (1) सम्बल्न्धत निकायले निजी 
 साझदेारलाई आफ्िो र्ा प्रदेश सरकारको स्र्ानमत्र्मा रहेको संस्थाको 
 स्र्ानमत्र् र्ा अधीिमा रहेको कुिै मेल्शि, औजार र्ा परू्ावधार संरचिा 
 नलज र्ा भाडामा ददि सक्िेछ। 
  (२) उपदर्ा (1) मा जिुसकैु कुरा लेल्िएको भए तापनि 
 अचल सम्पल्त्तमा जनडत पूर्ावधार संरचिा, घर, भर्ि र्ा जग्गा नलज 
 र्ा भाडामा ददि प्रचनलत कािूि बमोल्जमको प्रवक्रया पूरा गिुव पिेछ।  



 

47 
 

(३) उपदर्ा (1) बमोल्जम नलज र्ा भाडामा ददिे अन्य शतवहरु 
सम्झौतामा लेल्िए बमोल्जम हिेुछि।् 

८३. स्थािीय स्रोत, साधि र जिशल्क्तको उपयोग गिुव पिे: निजी 
 साझदेारले आयोजिा कायावन्र्यिको नसलनसलामा सम्भर् भएसम्म 
 स्थािीय स्रोत, साधि, जिशल्क्त र मलुकुनभर उत्पादि हिेु र्स्त ुतथा 
 सेर्ा उपयोग गिुव पिेछ। 
८४. अध्ययि प्रनतर्ेदि र नलितमानथ अनधकार कायम रहिे: (1) दर्ा 
 1४ बमोल्जम प्रस्तार्कले प्रस्तार्साथ पेश गरेको अध्ययि प्रनतर्ेदि 
 सम्बन्धी कागजात उपर निजको पूणव अनधकार कायम रहिेछ। 
 प्रस्तार्कको नलल्ित स्र्ीकृनत नबिा त्यस्तो अध्ययि प्रनतर्ेदि सम्बन्धी 
 कागजातहरु अन्य कुिै कामको लानग प्रयोग र्ा प्रकाशि गररिे छैि। 
   (२) दर्ा 1४ बमोल्जम प्रस्तार् पेश गिवको लानग सम्बल्न्धत 

निकायले तयार गरेको अध्ययि प्रनतर्ेदि र नलित उपर सम्बल्न्धत 
निकायको पूणव अनधकार कायम रहिेछ। सम्बल्न्धत निकायको नलल्ित 
स्र्ीकृनत नबिा त्यस्तो अध्ययि प्रनतर्ेदि र नलितहरू अन्य कुिै कामको 
लानग प्रयोग र्ा प्रकाशि गिव पाइिे छैि। 

८५. िागररक समाज र वर्कासका साझेदार सहभागी हिु सक्िे: (1) कुिै 
आयोजिा कायावन्र्यि गिव िागररक समाज र्ा वर्कास साझेदारको 
सहयोग, समन्र्य र्ा सहजीकरण आर्श्यक भए त्यस्तो िागररक समाज 
र्ा वर्कास साझेदारलाई सहयोगी, समन्र्यकताव र्ा सहजकतावको रूपमा 
सहभागी गराउि सवकिेछ। 

(२) उपदर्ा (1) बमोल्जम सहभागी हिेु िागररक समाजको 
भूनमका देहायका मध्ये कुिै र्ा सबै हिेुछ:- 

(क) लाभग्राही र्गवलाई आयोजिाको लाभ बारे सूल्चत 
गिे र उिीहरूको हक, अनधकार र आर्ाजलाई 
सम्बल्न्धत तहमा परु् याउिे, 

(ि) आयोजिालाई लल्क्षत र्गव उन्मिु, गररबमिुी र 
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र्ातार्रण मैरी बिाउि सहयोग गिे, 
(ग) सामाल्जक निगरािीकतावको भूनमका निर्ावह गिे, 
(घ) तोवकएका अन्य कायवहरू गिे। 

   (३) उपदर्ा (१) बमोल्जम सहभागी हिेु वर्कास  साझदेारको 
भूनमका देहायका मध्ये कुिै र्ा सबै हिेुछ:- 

(क) लाभग्राही र्गवलाई आयोजिाको लाभ बारे सूल्चत 
गिे र उिीहरूको हक, अनधकार र आर्ाजलाई 
सम्बल्न्धत तहमा परु् याउिे, 

(ि) आयोजिालाई लल्क्षत र्गव उन्मिु, गररबमिुी र 
र्ातार्रण मैरी बिाउि सहयोग गिे, 

(ग) आयोजिाको अध्ययि, वर्श्लेषण र वर्कासमा 
सहयोग गिे, 

(घ) आनथवक तथा प्रावर्नधक सहयोग उपलब्ध गराउिे,  
(ङ) तोवकएका अन्य कायवहरू गिे। 

८६. नियम बिाउिे अनधकार: (१) यस ऐिलाई कायावन्र्यि गिव प्रदेश 
 सरकारले आर्श्यक नियम बिाउि सक्िेछ। 

(२) यो ऐि तथा यस  ऐि अन्तगवत बिेको नियमार्लीको अधीिमा 
रही सम्बल्न्धत मन्रालयले आर्श्यक कायववर्नध र निदेल्शका बिाउि 
सक्िेछ। 


