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सार्वजनिक िीनज साझेदारी सम्बन्धी ऐि- २०७५ 

प्रमाणीकरण लमलि : २०७५/०३/१२  

प्रमाणीकरण गन े: 

  

प्रस्तार्िा :  सावयजलनक लनलज साझदेारीको माध्र्मबाट पवूायधार संरचनाको लनमायण िथा सञ्चािन गरी 

सवयसाधारणिाई भरपदो, लकफार्िी र सवयसिुभ रुपमा सेवा सलुवधा उपिब्ध गराउन ेसम्बन्धमा आवश्र्क व्र्वस्था 

गनय वाञ्छनीर् भएकोि,े नेपािको संलवधानको धारा २२६ उपधारा (१) वमोलजम वालिङ नगर सभाि ेर्ो ऐन बनाएको 

छ ।   

पररच्छेद — १ 

प्रारनम्िक 

१. संनिप्त िाम र प्रारम्ि : (१) र्स ऐनको नाम “ सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐि, २०७५” रहकेो छ ।  

   (२) र्ो ऐन नगर सभाि ेपाररि गरेको लमलिदलेि प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररिाषा :  लवषर् र प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स ऐनमा —  

(क) “अिुमनत पत्र” भन्नािे पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय दफा २३ बमोलजम लदइएको अनमुलिपत्र सम्झन ुपछय ।  

(ि) “अिुमनत पत्र प्राप्त व्यनि” भन्नािे पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लि सम्झन ुपछय ।  

(ग) “इकाई” भन्नािे प्रत्र्ेक पालिकामा स्थालपि भएको सावयजलनक लनलज साझदेारी इकाई भन्ने सम्झन ुपछय ।   

(घ) “उपिोिा” भन्नािे र्स दफा बमोलजमको सेवा सलुवधा उपभोग गन ेव्र्लि सम्झन ुपछय ।   

(ङ) “निमावण” भन्नािे पवूायधार संरचनाको लनमायण, लवकास वा पनुस्थायपन गन ेकार्य सम्झन ुपछय ।   

(च) “पररयोजिा” भन्नािे पवूायधार संरचनाको लनमायण वा सञ्चािन गनय र्स ऐन बमोलजम कार्ायन्वर्न गररने पररर्ोजना 

सम्झन ुपछय ।   

(छ) “प्रस्तार्क” भन्नािे दफा १२ बमोलजम प्रस्िाव पेश गने वा दफा १५ को उपदफा (३) बमोलजम लनवदेन लदने व्र्लि 

सम्झन ुपछय ।  
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(ज) “पुिस््ावपि” भन्नािे मौजदुा पवूायधार संरचनाको ममयि, लवस्िार वा पनुलनयमायण गरी पनुस्थायपन गन ेकाम सम्झन ु

पछय ।  

(ञ) “पूर्ावधार संरचिा” भन्नािे सडक, सरुुङ्ग मागय, पुि, अस्पिाि, नहर, लवद्यिु उत्पादनगहृ, लवद्यिु प्रसारण 

िाइन, केबिुकार िाइन, रेल्व ेिाइन, ट्रिीबस संरचना, ट्रामव,े सखु्िा बन्दरगाह, जिमागय, पररवहन लबसौनीस्थि, 

लवमानस्थि, प्रदशयनीस्थि, पाकय , जिाशर्, बााँध, ढि लनकास, फोहोर मिैा प्रशोधन िथा व्र्वस्थापन प्िाण्ट, ऊजाय 

उत्पादन िथा लविरण, रङ्गशािा, सावयजलनक सभागहृ, बहुआवासीर् भवन वा सावयजलनक गोदामघर लनमायण सम्झन ु

पछय र सो शब्दिे र्स्िै प्रकृलिका अन्र् पवूायधार संरचना समिेिाई जनाउाँछ ।  

(ड) “मिसाय पत्र” भन्नािे पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गन ेसम्बन्धमा दफा १० बमोलजम माग गररएको मनसार् पत्र सम्झनु 

पछय ।   

(ढ) “स््ानिय सरकार” भन्नािे वालिङ नगरपालिका सम्झन ुपछय ।  

(ण) “सम्झौता” भन्नािे पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय दफा २० बमोलजम प्रस्िावकसाँग गररएको सम्झौिा सम्झन ुपछय ।   

(ि) “सनमनत” भन्नािे सावयजलनक लनलज साझदेारी इकाईको प्रवर्द्यन सलमलि भन्ने सम्झन ुपछय ।  

(थ) “सरे्िण” भन्नािे पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गनयको िालग गररने सवके्षण सम्झन ुपछय र सो शब्दिे पररर्ोजनाको 

सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, इलञ्जलनर्ररङ्ग लडजाइन कार्य र त्र्सको िालग गररने अन्वषेण समेििाई जनाउाँछ ।   

(द) “सार्वजनिक निजी साझेदारी” भन्नािे सावयजलनक सेवासाँग सम्बलन्धि कुनै पररर्ोजनाको लनमायण, सञ्चािन, 

व्र्वस्थापन वा सम्भार िथा लवत्तीर् िगानीमा आलंशक वा पणूय रुपमा लनजी क्षेत्रिाई संिग्न गराउन ेगरी िथा पणूय वा 

आलंशक रुपिे आम्दानीको जोलिम व्र्होने गरी सावयजलनक लनकार् िथा लनजी संस्था बीच भएको करारीर् प्रवन्ध सम्झनु 

पछय ।  

(ध) “शुल्क” भन्नािे अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे सेवा सलुवधा उपिब्ध गराए बापि उपभोिासाँग लिन पाउने सेवा शलु्क 

सम्झन ुपछय ।   

(न) “तोनकएको” र्ा “तोनकएबमोनजम” भन्नािे र्स ऐन अन्िगयि बनेको लनर्म वा लनदलेशकामा िोलकएको वा 

िोलकएबमोलजम सम्झन ुपछय ।  
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पररच्छेद — २ 

पररयोजिा पनिचाि त्ा स्र्ीकृनत 

३. सावयजलनक लनजी िगानीमा पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय सलकने :  (१) पवूायधार संरचना सम्बन्धी कुनै पररर्ोजना 

सावयजलनक लनजी साझदेारीमा र्स ऐन बमोलजम कार्ायन्वर्न गनय सलकनेछ ।    

(२) सावयजलनक लनजी साझदेारी पररर्ोजनामा दहेार्का लवशेषिामध्र्े अलधकांश लवशेषिाहरु संलमश्रण भएको हुन ु

पनेछः   

(क) पवूायधार सेवाको लनमायण, पनुस्र्थापना वा आधलुनकीकरण गन ेउद्दशे्र्का िालग लनजी लनकार्को पणूय वा 

आलंशक पूाँजी िगानी भएको,   

(ि) लनजी लनकार्िाई पवूायधार वा सेवाको सञ्चािन, ममयि वा सेवा प्रदान गन ेगरी लजम्मवेारी लदइएको वा 

सञ्चािन िथा ममयि गनय लदने गरी पररर्ोजनाको व्र्वस्थापन सम्झौिा भएको,    

(ग) लनजी लनकार्िाई पवूयलनधायररि मापनर्ोग्र् मानक अनसुारको कार्यसम्पादनसाँग आवर्द् भिुानीको 

व्र्वस्था भएको,   

घ)  लनजी लनकार्बाट पणूय वा आलंशक रुपिे आम्दानीको जोलिम व्र्होने व्र्वस्था स्वीकार गररएको,   

(ङ) पररर्ोजनाको सम्झौिा अवलध स्पष्ट भएको ।  

४. सार्वजनिक निजी साझेदारीका ढााँचािरुः दफा ३ को अधीनमा रही सावयजलनक लनजी साझदेारीका ढााँचाहरु 

दहेार् बमोलजम हुन सक्नेछः   

(क) सञ्चािन पूाँजी बाहके लनजी िगानी आवश्र्क नपने प्रकृलिको सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन करार,   

(ि) न्र्नू वा उल्िेिनीर् लनजी पूाँजी आवश्र्क पने लनमायण, स्वामीत्वकरण, सञ्चािन िथा हस्िान्िरण करार,   

(ग) मालथ िण्ड (क) वा (ि) मा उलल्िलिि करारका अन्र् रुपहरु ।  

५. पररयोजिा पनिचाि गिे : (१) नगरपालिकाि ेिोलकएको नगरपालिका अन्िरगि सावयजलनक लनजी साझदेारी 

कार्ायन्वर्न गनय सलकने पररर्ोजना पलहचान गरी लववरण अद्यावलधक बनाई राख्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लववरण राख्दा नगरपालिकाि ेसभके्षण भए वा नभएका पररर्ोजनाको छुट्टाछुटै्ट लववरण 

राख्न ुपनेछ ।  

(३) नगरपालिकाि ेउपदफा (१) बमोलजम पररर्ोजना पलहचान गदाय सलमलिको रार् लिन सक्नेछ ।  
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६. प्रा्नमकता निधावरण गिेुः (१) नगरपालिकाि ेसावयजलनक - लनजी साझदेारीमा कार्ायन्वर्न गररने पररर्ोजनाको 

प्राथलमकिा लनधायरण गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको प्राथलमकिा लनधायरण गदाय दहेार्का क्षेत्रिाई प्राथलमकिामा राख्न ु

पनेछ –  

(क) भौलिक पवूायधार जस्िा सडक, पिु, लवमानस्थि, रेिमागय, केविकार, रोपवकेो लनमायण क्षेत्र,  

(ि) लवद्यिु ्उत्पादन, प्रसारण र लविरण िथा अन्र् प्रकारका ऊजाय क्षेत्र,  

(ग) सचूना र सञ्चार,  

(घ) फोहोरमैिा ब्र्वस्थापन, लपउन ेपानी, ढि लनकास र सरसफाई जस्िा सहरी िथा ग्रामीण वािावरण,  

(ङ) लशक्षा, स्वास््र् सम्बन्धी पवूायधार िथा सेवा, पर्यटन पवूायधार, (च) सेवा र सलुवधाजन्र् सहरी पवूायधारहरू ।  

७.  सार्वजनिक निजी साझेदारी पररयोजिा छिौटका आधारिरुः (१) दहेार्का आधारहरुमा सावयजलनक लनजी  

साझदेारी बमोलजम कुनै पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गन ेवा नगने लनणयर् गररनेछ :   

(क) स्थानीर् सरकारिे त्र्स्िो पररर्ोजनको िागि व्र्होनय सक्ने अवस्था भए वा नभएको,    

(ि) पररर्ोजनाको कार्ायन्वर्नका िालग गररएको िचय वा िगानीबाट सावयजलनक स्िरमा गणुात्मक िाभ प्राप्त हुने 

अवस्था भए वा नभएको,  

(ग) पररर्ोजना आलथयक रुपमा सम्भाव्र् भएको,    

घ)  स्थानीर् सरकार र लनजी लनकार्बीच जोलिम िथा िाभको उलचि ढंगमा बााँडफााँड हुने अवस्था भए वा नभएको ।    

(२) सावयजलनक लनजी साझदेारी बमोलजम कुनै पररर्ोजना कार्ायन्वर्नका िालग सावयजलनक लनजी साझदेारीको ढााँचा 

छनौट गदाय दहेार्का कुराहरुिाई ध्र्ान लदन ुपनेछः   

(क) पररर्ोजनाको उद्दशे्र् परूा हुने उपर्िु स्वरुप भएको,   

(ि) पररर्ोजनाको िालग लनजी क्षेत्रको साधन श्रोि उपिब्ध भएको,    

(ग) पररर्ोजनाको लडजाइन, िगानी, लनमायण, सञ्चािन िथा ममयि सम्भारमा लनजी क्षेत्रिे वहन गनय सक्ने भलूमका 

भएको,    

(घ) सम्भालवि िगानीकिायहरुद्वारा स्वीकार गनय सक्ने अवस्था रहकेो,    

(ङ) उपभोिा िथा समदूार्िे स्वीकार गनय सक्ने सेवा शलु्क भएको,   

(च) लवत्तीर् संस्था िथा िगानीकिायहरुद्वारा स्वीकार गनय सक्ने अवस्था रहकेो,   
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(छ) िाभ िथा जोलिम बााँडफााँडको स्वरुप लनधायरण भएको,    

(ज) स्थानीर् सरकारको आलथयक िथा व्र्वस्थापकीर् क्षमिा भएको,    

(झ) पररर्ोजना सम्झौिाको अवलध उल्िेि भएको,    

(ञ) जलटि प्रकृलिका सावयजलनक लनजी साझदेारी सम्झौिाहरु कार्ायन्वर्न गनय सक्ने मानव संशाधनको उपिब्धिा 

भएको ।  

८. पररयोजिा स्र्ीकृत गराउिु पिे : (१) नगरपालिकािे कुनै पररर्ोजना सावयजलनक लनजी साझदेारीमा कार्ायन्वर्न 

गनय उपर्िु दिेमेा दहेार्का लववरण ििुाई सलमलिको सदस्र् सलचवबाट स्वीकृि गराउन ुपनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजम पररर्ोजना स्वीकृि गराउाँदा नगरपालिकािे सलमलिसाँग परामशय गनुयपनेछ ।   

९. सार्वजनिक निजी साझेदारी कायावन्र्यि िगररिे पररयोजिा : र्स ऐनमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा िेलिएको 

भएिापलन दहेार्का पररर्ोजना सावयजलनक — लनजी साझदेारी माध्र्मबाट कार्ायन्वर्न गररने  छैन । 

(क) पररर्ोजना सम्बन्धी लवत्तीर्, प्रालवलधक वा सञ्चािन सम्बन्धी जोलिम लनजी क्षेत्रिाई हस्िान्िरण नगरी लनजी 

क्षेत्रबाट कुन ैकाम वा सेवा प्राप्त गन ेउद्दशे्र्बाट सञ्चािन हुने,  

(ि) सावयजलनक सम्पलत्त वा दालर्त्वको लनजीकरण हुने,  

(ग) सरकारी लनणयर्ि ेसरकारी स्वालमत्वको उद्यम िडा गरी सावयजलनक कामको व्र्ापारीकरण नहुने,  

(घ) सावयजलनक कार्यको िालग लनजी लनकार्बाट प्रदान गररएको दान, चन्दा वा उपहार प्राप्त हुने   

(ङ) दशेको सरुक्षासाँग सम्बलन्धि पररर्ोजना,  

च) सावयजलनक लहिका दृलष्टिे सावयजलनक लनजी साझदेारीमा कार्ायन्वर्न गनय नहुने ।  

१०. मिसाय पत्र आह्वाि गिव सक्िे : (१) सलमलिि ेदफा ८ बमोलजम स्वीकृि पररर्ोजना सावयजलनक लनजी 

साझदेारीमा कार्ायन्वर्न गनय दहेार्का कुराहरु ििुाई सावयजलनक रुपमा सचूना प्रकाशन गरी मनसार्पत्र आह्वान गनय 

सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजम मनसार्पत्र पेश गनय चाहने व्र्लििे िोलकए बमोलजमका लववरणहरु ििुाई सोही उपदफा 

बमोलजम प्रकालशि सचूनामा उलल्िलिि समर्ावलधलभत्र सलमलि समक्ष मनसार्पत्र पेश गनुय पनेछ ।  

११. संनिप्त सूची तयार गिे :  सलमलिि ेमनसार्पत्र प्राप्त भएको लमलिि ेएक मलहनालभत्र दहेार्को आधारमा 

मनसार्पत्र पेश गन ेव्र्लिहरु छनौट गरी सोको संलक्षप्त सचूी िर्ार गनेछ ।  
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१२. प्रस्तार् आिर्ाि गिव सक्िे : (१) सलमलिि े दफा ११ बमोलजम संलक्षप्त सचूी िर्ार गरेपलछ सो सचूीमा परेका 

मनसार्पत्र पेश गन ेव्र्लिबाट पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गन ेसम्बन्धमा िोलकएका कुराहरु ििुाई सावयजलनक रुपमा 

सचूना प्रकाशन गरी प्रस्िाव आह्वान गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्रस्िाव पेश गनय चाहने व्र्लििे दहेार्का लववरणहरु ििुाई सोही उपदफा बमोलजम 

प्रकालशि सचूनामा उलल्िलिि समर्ावलधलभत्र सलमलि समक्ष प्रस्िाव पेश गनुय पनेछ ।  

१३. सोझै प्रस्तार् आिर्ाि गिव सक्िे : दफा १२ मा जनुसकैु कुरा िेलिएको भएिापलन कुनै पलहिे नै सवके्षण 

भइसकेको वा िोकए बमोलजम भन्दा कम िागिको पररर्ोजना भए सलमलििे नगरपालिकाको लसफाररशमा पररर्ोजना 

कार्ायन्वर्न गन ेसम्बन्धमा दहेार्को कुराहरु ििुाई सावयजलनक रुपमा सचूना प्रकाशन गरी सोझ ैप्रस्िाव आहृवान गनय 

सक्नेछ ।  

१४. प्रस्तार् छिौट गिे : (१) दफा १२ वा १३ बमोलजम प्रस्िाव प्राप्त भएपलछ सलमलिि ेप्रस्िाव प्राप्त भएको लमलििे 

साठी लदनलभत्र दहेार्का आधारमा प्रस्िाव छनौट गनेछ । 

(क) प्रस्िावकको आलथयक हलैसर्ि,    

(ि) प्रस्िावकको प्रालवलधक क्षमिा,   

(ग) पररर्ोजनाको वािावरणीर् अध्र्र्न प्रलिवदेन,   

(घ) स्थालनर् सरकारिाई बझुाउने प्रस्िालवि रोर्ल्टी रकम,  

(ङ) पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गदाय उपभोिासाँग लिन ेप्रस्िालवि शलु्क,  

(च) िोलकए बमोलजमका अन्र् लववरण ।    

   (२) उपदफा (१) बमोलजम प्रस्िाव छनौट सम्बन्धी आधार सलमलिि ेप्रस्िाव पेश गनुय अलघ प्रस्िावकिाई उपिब्ध 

गराउनेछ ।   

   (३) उपदफा (१) बमोलजम प्रस्िाव छनौट गरेपलछ सलमलिि े त्र्सको जानकारी लछटो साधनद्वारा छनौट भएको 

प्रस्िावकिाई लदन ुपनेछ ।  

१५. र्ातावद्वारा पररयोजिा कायावन्र्यि गिव सक्िे : (१) र्स ऐनमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा िेलिएको भए िापलन 

कम्िीमा दईुपटक मनसार्पत्र वा प्रस्िाव आहृवान गदाय पलन आवश्र्क सङ्ख्र्ामा मनसार्पत्र वा प्रस्िाव छनौट हुन 

नसकेको पररर्ोजना सलमलििे नगरपालिकाको लसफाररशमा वािायद्वारा कार्ायन्वर्न गराउन सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको भएिापलन दहेार्को कुनै कारणि ेकुनै पररर्ोजना वािायद्वारा कार्ायन्वर्न 

गनय मनालसब हुने भनी सलमलििे स्वीकृलि लदएमा त्र्स्िो पररर्ोजना वािायद्वारा कार्ायन्वर्न गराउन सलकनेछ —   

(क) पररर्ोजनाको प्रकृलि वा िागिको कारण प्रलिस्पधाय हुन सक्ने सम्भावना नभएको,  

(ि) नर्ााँ अवधारणा वा प्रलवलध समावशे भएको, वा  
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(ग) अन्र् कुनै कारणि ेवािायद्वारा पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय उपर्िु हुने ।  

  (३) उपदफा (२) बमोलजमको कुनै पररर्ोजना वािायद्वारा कार्ायन्वर्न गनय चाहने व्र्लििे दहेार्का कुराहरु ििुाई 

नगरपालिका समक्ष लनवदेन लदन ुपनेछ ।   

   (४) उपदफा (३) बमोलजम प्राप्त भएको लनवदेन जााँचबझु गदाय वािायद्वारा सो पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय उपर्िु 

दलेिएमा नगरपालिकाि ेलनवदेकसाँग वािाय गरी कार्ायन्वर्न गराउनेछ ।   

   (५) र्स दफा बमोलजम वािायद्वारा पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गदाय सलमलिि ेलनवदेकसाँग दफा १८ बमोलजमको वा अन्र् 

आवश्र्क लववरण माग गनय सक्नेछ ।  

१६. र्ातावद्वारा पररयोजिाको नर्स्तृत सम्िाव्यता अध्ययि गिव सक्िेुः (१) र्स ऐनमा अन्र्त्र जनुसकै कुरा 

िेलिएको भए िापलन कुनै व्र्लििे लवस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न नभएको कुनै पररर्ोजनाको लवस्ििृ सम्भाव्र्िा 

अध्र्र्न गनयको िालग सलमलि समक्ष लनवदेन लदन सक्नेछ ।   

   (२) उपदफा (१) बमोलजम परेको लनवदेन उपर आवश्र्क जााँचबझु गदाय लवस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गनय अनमुलि 

लदन मनालसब दलेिएमा सलमलििे नगरपालिकासाँग परामशय गरी लनवदेकसाँग वािाय गरी त्र्स्िो पररर्ोजनाको लवस्ििृ 

सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गनय गराउन अनमुलि लदन सक्नेछ ।   

 (३) उपदफा (२) बमोलजम लवस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गदाय गराउाँदा िागेको िचय त्र्स्िो लवस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 

गन ेगराउन ेव्र्लि स्वर्ंिे व्र्होनुय पनेछ ।   

   (४) र्स दफा बमोलजम लवस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररएको कुनै पररर्ोजनाको कार्ायन्वर्नका िालग प्रलिस्पधाय 

गराउाँदा उपदफा (२) बमोलजम लवस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गन े गराउने व्र्लि छनौट हुन नसकेमा लनजिे सो 

पररर्ोजनाको लवस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गदाय गराउाँदा िागेको िचय त्र्स्िो पररर्ोजनाको कार्ायन्वर्नको िालग छनौट 

भएको प्रस्िाव स्वीकृि हुने व्र्लििे व्र्होनुय पनेछ ।  

१७. समझदारी पत्र गिव सक्िे : दफा १४ बमोलजम प्रस्िाव छनौट गरेपलछ वा दफा १५ को उपदफा (५) बमोलजम माग 

गररएको लववरणका आधारमा पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय उपर्िु दलेिएमा सलमलििे प्रस्िावकसाँग पररर्ोजनाको 

कार्ायन्वर्न गन ेसम्बन्धमा समझदारीपत्र सम्पन्न गनय सक्नेछ ।   

    िर पररर्ोजनाको प्रकृलि हरेी सलमलिि ेप्रस्िावकसाँग प्रारलम्भक पररर्ोजना सम्झौिा गनय सक्नेछ ।  

१८. पररयोजिाको नर्र्रण पेश गिुव : (१) दफा १७ बमोलजम समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक पररर्ोजना सम्झौिा 

गरेकोमा सो समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक पररर्ोजना सम्झौिामा उलल्िलिि समर्ावलधलभत्र र समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक 

पररर्ोजना सम्झौिा नगरेकोमा पररर्ोजनाको प्रकृलि हरेी छ मलहनामा नबढ्ने गरी सलमलििे िोकेको समर्ावलधलभत्र 

प्रस्िावकि ेपररर्ोजना कार्ायन्वर्न सम्बन्धी दहेार्का लववरणहरु सलमलि समक्ष पेश गनुय पनेछ ।   
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    (२) उपदफा (१) बमोलजमको अवलधलभत्र प्रस्िावकिे त्र्स्िो लववरण पेश गनय नसक्ने कुनै मनालसब कारण दिेाई 

समर्ावलध थपको िालग सलमलि समक्ष लनवदेन लदएमा सलमलिि ेबढीमा िीन मलहनाको समर्ावलध थप गररलदन सक्नेछ।   

  

    (३) उपदफा (१) वा (२) बमोलजमको अवलधलभत्र प्रस्िावकिे सो लववरण पेश गनय नसक्ने कारण दिेाई सलमलि 

समक्ष लदएको लनवदेन जााँचबझ गदाय कारण मनालसब दलेिएमा सलमलिि ेकुनै िास पररर्ोजनाको हकमा सम्झौिा 

भएपलछ सो लववरण पेश गनय स्वीकृलि लदन सक्नेछ ।  

१९. रद्द गिव सक्िे : (१) दफा १८ बमोलजमको समर्ावलधलभत्र प्रस्िावकिे लववरण पेश नगरेमा वा त्र्सरी पेश 

गररएको लववरण अध्र्र्न गदाय पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय सम्भाव्र् र उपर्िु नदलेिएमा सलमलिि ेत्र्सको कारण 

ििुाई प्रस्िावकसाँग समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक पररर्ोजना सम्झौिा गरेको भए त्र्स्िो समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक 

पररर्ोजना सम्झौिा र समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक पररर्ोजना सम्झौिा नगरेकोमा लनजको प्रस्िाव रद्द गनय सक्नेछ ।   

  (२) उपदफा (१) बमोलजम समझदारीपत्र, प्रारलम्भक पररर्ोजना सम्झौिा वा प्रस्िाव रद्द भएमा प्रस्िावकि ेसलमलि 

वा नगरपालिका साँग कुनै लकलसमको हालन नोक्सानी बापिको क्षलिपलूिय दाबी गनय पाउने छैन ।  

  

पररच्छेद–३ 

अिुमनतपत्र सम्बन्धी व्यर्स््ा 

२०. सम्झौता गिे : (१) दफा १८ बमोलजम प्राप्त लववरणको आधारमा प्रस्िावकसाँग सम्झौिा गनय उपर्िु दलेिएमा 

सलमलिि ेप्रस्िावकसाँग आवश्र्किानसुार वािाय गरी सम्झौिा गनेछ ।    

(२) उपदफा (१) बमोलजम संझौिा गनुयपवूय सलमलिि ेनगरपालिकासाँग परामशय गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजम संझौिामा सलमलिको िफय बाट .........हस्िाक्षर गनेछ ।  

(४) प्रस्िावकि ेदफा १८ को उपदफा (१) बमोलजमको लववरण संझौिामा िलिएको अवलधलभत्र पेश गनुय पनेछ । सो 

अवलधलभत्र प्रस्िावकिे त्र्स्िो लववरण पेश गनय नसकेमा प्रस्िावकसाँग गरेको सम्झौिा स्विः रद्द भएको मालननेछ ।  

२१. सम्झौतामा खुलाउिु पिे कुरािर :  सम्झौिामा दहेार्का कुराहरु ििुाउन ुपनेछ ।   

(क) पररर्ोजनाको लववरण,   

(ि) पररर्ोजना कार्ायन्वर्न शरुु गन ेलमलि र सम्पन्न गन ेलमलि,   

 (ग) पररर्ोजनाको लनमायण वा सञ्चािन गदाय अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे पाउने सलुवधा िथा सहुलिर्ि सम्बन्धी कुरा,   
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(घ) अनमुलिपत्रको अवलध,  

(ङ) जोलिमको बााँडफााँड र पररर्ोजना अवलधमा जोलिम व्र्वस्थापन गररने लवलध, कार्यसम्पादनमा आधाररि भिुानी 

सम्बन्धी व्र्वस्था, कार्यसम्पादनका मलू्र्ांकनका वस्िगुि आधार र मापदण्ड,   

(च) पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको चरणवर्द् लववरण र कार्ायन्वर्न िालिका,   

(छ) पररर्ोजनाको प्रालवलधक गणुस्िर िथा स्टाण्डडय,   

(ज) पररर्ोजना सञ्चािन सम्बन्धी लववरण,   

(झ) पररर्ोजना लिजमा लदइएको भए सोको लववरण र लिजका शियहरु,   

(ञ)पररर्ोजनाको सञ्चािन वा हस्िान्िरणको शिय,   

(ट) पररर्ोजना सञ्चािन गदाय उपभोिासाँग लिन पाउने शलु्क सम्बन्धी व्र्वस्था,    

(ठ) पररर्ोजनाको बीमा सम्बन्धी व्र्वस्था,   

(ड) पररर्ोजनामा जलडि मलेशन िथा पररर्ोजना हस्िान्िरणका बिि हुन ुपने अवस्था र गणुस्िर,    

(ढ)स्थालनर् सरकारिाई बझुाउन ुपने रोर्ल्टी र भिुानी लवलध,   

(ण) पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गदाय कुनै पक्षिे सम्झौिा बमोलजमको दालर्त्व परूा नगरेको कारणबाट सम्झौिा रद्द हुने 

अवस्था,   

(ि) पररर्ोजनामा स्थालनर् सरकारको कुनै िगानी हुने भए त्र्स्िो िगानी र सो वापि स्थालनर् सरकारिे प्राप्त गन े

प्रलिफि, 

(थ) अन्र् आवश्र्क कुराहरु ।  

२२. परफमेन्स र्ण्ड सम्बन्धी व्यर्स््ा : प्रस्िावकिे परफमने्स वण्ड बापि पररर्ोजनाको कूि िागिको शनू्र् 

दशमिव पााँच प्रलिशि (०.५) भन्दा कम नहुने गरी सम्झौिामा िेलिए बमोलजमको रकम वा सो बराबरको बैंक 

ग्र्ारेन्टी सम्झौिामा उलल्िलिि समर्ावलधलभत्र सलमलि समक्ष दालििा गनुय  पनेछ ।  

२३. अिुमनतपत्र नदिे :  दफा २० बमोलजम सम्झौिा गरेपलछ नगरपालिकाि ेप्रस्िावकिाई पररर्ोजनाको कार्ायन्वर्न 

गनय अनमुलिपत्र लदनेछ ।  

२४. रीत पुगेको मानििे :  (१) प्रचलिि काननूमा जनूसुकै कुरा िेलिएको भए िापलन र्स ऐन बमालजम सलमलिबाट 

पररर्ोजनस्वीकृि भई दफा २३ बमोलजम अनमुलिपत्र प्राप्त गरेकोमा त्र्स्िो अनमुलिपत्र प्रचलिि काननूको रीि प¥ुर्ाई 

जारी भएको मालननेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम जारी भएको अनमुलिपत्रका शियहरु उपर अनमुलिपत्र बहाि रहकेो अवलधभर प्रलिकूि हुने 

गरी कुन ैकाननूी, प्रशासलनक वा नीलिगि व्र्वस्था गररने छैन र सम्झौिा प्रलिकुि हुने गरी गररएको कुन ैपलन काननूी, 

प्रशासलनक वा नीलिगि व्र्वस्था मान्र् हुने छैन ।   
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२५. अन्य व्यनिलाई अिुमनतपत्र िनदइिे : पररर्ोजनाको कार्ायन्वर्न गनयको िालग कुनै क्षेत्रमा कुनै प्रस्िावकिाई 

अनमुलिपत्र लदई सकेपलछ  सम्झौिामा िेलिए बमोलजम सोही क्षेत्रमा सो पररर्ोजनािाई प्रलिकूि असर पने गरी त्र्स्िै 

लकलसमको पररर्ोजनाको कार्ायन्वर्न गनय अन्र् व्र्लििाई अनमुलिपत्र लदइने छैन ।  

२६. अिुमनतपत्रको अर्नध : (१) अनमुलिपत्रको अवलध पन्र दलेि पै ाँिीस वषय सम्म नबढाई पररर्ोजनाको प्रकृलि 

वा क्षेत्रको आधारमा सम्झौिामा िेलिए बमोलजम हुनेछ ।   

   (२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेलिएको भए िापलन लवशषे पररलस्थलि परी अनमुलिपत्रका अवलध बढाउन 

आवश्र्क भएको कारण ििुाई अवलध थपको िालग अनुमलिपत्र प्राप्त व्र्लििे लनवदेन लदएमा र सो लनवदेनको 

व्र्होरा मनालसव दलेिएमा सलमलििे बढीमा पााँच वषयसम्म अनमुलिपत्रको अवलध थप गनय सक्नेछ ।    

    (३) अनमुलिपत्रको अवलध िोलकएको आधारमा लनधायरण गररनेछ ।  

२७. अिुमनतपत्र रद्द गिव सक्िे : (१) अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे सम्झौिा बमोलजम पररर्ोजना कार्ायन्वर्न प्रारम्भ 

नगरेमा वा र्ो ऐन वा र्स अन्िगयि बनेको लनदलेशका वा सम्झौिा लवपरीि कुनै काम गरेमा नगरपालिकाको 

लसफाररशमा सलमलिि ेअनुमलिपत्र प्राप्त व्र्लििाई सचूना लदई लनजिाई लदइएको अनुमलिपत्र रद्द गनय सक्नेछ ।    

   (२) उपदफा (१) बमोलजम अनमुलिपत्र रद्द भएमा अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लिसाँग गररएको सम्झौिा स्विः रद्द भएको 

मालननेछ ।   

    (३) र्स दफा बमोलजम अनुमलिपत्र रद्द भएमा अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे सलमलि वा स्थालनर् सरकारसाँग कुनै 

लकलसमको दाबी गनय पाउने छैन ।  

२८. रोयल्टी बुझाउिु पिे :  रोर्ल्टी बझुाउने गरी सम्झौिा भएकोमा अनुमलिपत्र प्राप्त व्र्लििे सम्झौिा बमोलजमको 

रोर्ल्टी सम्झौिामा उलल्िलिि िररकाबाट स्थालनर् सरकारिाई बझुाउन ुपनेछ ।  

२९. पररयोजिा िस्तान्तरण गिुव पिे : (१) अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे सम्झौिामा िेलिए बमोलजम स्थालनर् सरकार 

िाई पररर्ोजना हस्िान्िरण गनुय पनेछ ।   

   (२) उपदफा (१) बमोलजम पररर्ोजना हस्िान्िरण हुाँदा त्र्स्िो पररर्ोजनामा जलडि मलेशन, उपकरण िथा संरचना 

सम्झौिामा िेलिए बमोलजमको क्षमिा, अवस्था र चाि ूहाििमा हुन ुपनेछ ।  

३०. स््ानिय सरकारको स्र्ानमत्र् िुिेुः दफा २९ बमोलजम हस्िान्िरण भएको पररर्ोजना र सो साँग सम्बलन्धि घर 

जग्गा िथा उपकरणको स्वालमत्व स्थालनर् सरकारको हुनेछ ।   

पररच्छेद–४ 

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिको अनधकार त्ा सुनर्धा 



 

Page 12 of 18 

  

 ३१. शुल्क उठाउि पाउिे : अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे सेवा सलुवधा उपिब्ध गराए बापि उपभोिासाँग शलु्क 

उठाउन सक्नेछ ।  

३२. घर जग्गा आनदमा प्ररे्श गिव सक्िे : (१) पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको लसिलसिामा अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे 

कुन ैघर, जग्गा, उद्योग, किकारिाना आलदको भौगोलिक िथा वजै्ञालनक सवके्षण िथा नाप नक्शा गनय, माटो िगार्ि 

अन्र् प्राकृलिक स्रोि र साधनको परीक्षण गनय, त्र्सको िालग आवश्र्किानुसार उपकरण जडान गनय िथा त्र्स्िो 

उपकरणको प्रर्ोग गनय, जग्गा छुट्र्ाउन, सााँध, लकल्िा िडा गनय वा लनशाना िगाउने प्रर्ोजनको िालग सम्बलन्धि 

धनीिाई अग्रीम सचूना लदई घर जग्गा आलदमा प्रवेश गनय सक्नेछ ।   

   (२) उपदफा (१) बमोलजम घर जग्गा आलदमा प्रवशे गदाय सो जग्गामा िगाएको अन्न वािी वा हुकेका रुि लवरुवा 

काट्न,ु उिेल्न ुपरेमा वा जग्गामा रहकेा कुनै छेकबार, पिायि, कुन ैमलेशनरी, औजार आलद हटाउन,ु भत्काउन ुवा 

िगाउन ुपरेमा सोको मनालसब क्षलिपलूिय सम्बलन्धि धनीिाई लदई अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे सो गनय सक्नेछ ।   

   (३) उपदफा (१) बमोलजम घर जग्गा आलदमा प्रवशे गदाय सम्भव भएसम्म सम्बलन्धि धनी, सरोकारवािा व्र्लि 

िथा सोको कारणबाट प्रभालवि हुने व्र्लिको उपलस्थलिमा प्रवशे गनुय पनेछ ।   

३३. घर जग्गाको प्रयोग गिव र्ा कुिै निमावण गिव र्ा कुिै काम गिव निषेध गिव सक्िे : (१) पररर्ोजना 

कार्ायन्वर्नको लसिलसिामा पररर्ोजना स्थि र त्र्सको लनलिि दरूीमा पने घर जग्गा अरु कसैि ेकुनै िास कामको 

लनलमत्त प्रर्ोग गनय वा सो जग्गामा कुनै लनमायण गनय वा अन्र् कुनै काम गनय नपाउने कुरा सम्झौिामा िेलिएकोमा वा 

त्र्स्िो घर जग्गा सो कामको लनलमत्त प्रर्ोग गनय वा त्र्स्िो घर जग्गामा कुन लनमायण गनय वा अन्र् कुनै काम गनय लनषधे 

गरी पाउन अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे नगरपालिका समक्ष लनवेदन लदएमा र त्र्सरी लदएको लनवदेनको व्र्होरा मनालसब 

दलेिएमा सलमलिि ेप्रचलिि काननू बमोलजम त्र्स्िो घर जग्गा सो बमोलजम प्रर्ोग गनय वा कुनै लनमायण गनय वा कुनै काम 

गनय नपाउने गरी लनषधे गनय सक्नेछ ।    

िर त्र्सरी लनषधे गरेको कारणबाट सम्बलन्धि व्र्लििाई पनय गएको हालन नोक्सानी बापिको क्षलिपलूिय अनमुलिपत्र 

प्राप्त व्र्लिि ेव्र्होनुय पनेछ ।   

   (२) उपदफा (१) बमोलजम लदईने क्षलिपलूिय लनधायरण गनयको िालग स्थानीर् उपभोिाको प्रलिलनलधत्व हुने गरी िोलकए 

बमोलजमको एक क्षलिपलूिय लनधायरण सलमलि रहनेछ र सो सलमलिि ेसम्बलन्धि व्र्लििाई वास्िलवक रुपमा पनय गएको 

हालन नोक्सानीको मलू्र्ाङ्कन गरी क्षलिपलूिय लनधायरण गनेछ ।   

   (३) उपदफा (२) बमोलजम लनधायरण गररएको क्षलिपलूियको रकममा लचत्त नबझु्ने व्र्लििे सो लनणयर्को जानकारी प्राप्त 

गरेको लमलिि ेपैंिीस लदनलभत्र सलमलि समक्ष उजरुी गनय सक्नेछ ।   
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   (४) उपदफा (३) बमोलजम परेको उजरुी उपर िीन मलहनालभत्र लनणयर् गररसक्न ुपनेछ र सो उजरुीका सम्बन्धमा 

सलमलिि ेगरेको लनणयर् अलन्िम हुनेछ ।   

३४. घर जग्गा उपलब्ध गराई नदिे : (१) अनुमलिपत्र प्राप्त व्र्लििे पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको िालग आवश्र्क पने 

घर जग्गा वा नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भएको जग्गा आपैmिे िररद गरी वा अन्र् रुपमा व्र्वस्था गनुय पनेछ ।  

(२) अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे उपदफा (१) बमोलजम िररद गनय त्र्सरी िररद गनय वा अन्र् रुपमा व्र्वस्था गनय 

नसकेमा र सम्झौिामा कुनै घर जग्गा प्राप्त गनुय पने उल्िेि भएमा सलमलिि ेअनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लिको अनरुोधमा 

त्र्स्िो घर जग्गा प्रचलिि काननू बमोलजम उपिब्ध गराई लदनेछ ।    

   (३) उपदफा (१) बमोलजम घर जग्गा प्राप्त गदाय जग्गाधनीिाई लदनपुने क्षलिपलूिय सम्बलन्धि अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे 

व्र्होनुय पनेछ ।   

   (४) र्स ऐनमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा िेलिएको भए िापलन स्थालनर् सरकारको स्वालमत्वमा रहकेो वा सावयजलनक 

जग्गा पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको िालग आवश्र्क भएमा सलमलििे वा स्थालनर् सरकारको स्वीकृलि लिई त्र्स्िो जग्गा 

सम्झौिामा िेलिए बमोलजम वा लिज वा बहािमा प्रर्ोग गनय लदन सक्नेछ ।  

३५. पररयोजिाको सुरिा गिव सक्िे :  (१) पररर्ोजनाको सरुक्षा अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लि आफैि ेगनुय पनेछ ।  

  (२) अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे लवशेष कारण दिेाई पररर्ोजनाको िास लकलसमको सरुक्षाको िालग सलमलिसाँग 

अनरुोध गरेमा सो बापि िाग्ने िचय अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे व्र्होने गरी त्र्स्िो पररर्ोजनाको सरुक्षाको व्र्वस्था गनय 

स्थालनर् सरकारिे पररर्ोजनाको सरुक्षाको िालग प्रदशे वा संघीर् सरकारसाँग अनरुोध गने छ ।  

३६.सियोग उपलब्ध गराउिु पिे : (१) पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गन ेलसिलसिामा सलमलि वा स्थालनर् सरकारि े

अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििाई उपिब्ध गराउन ुपने सहर्ोग, लदन ुपने स्वीकृलि वा गररलदन ुपने काम सम्झौिामा 

उलल्िलिि िररका र अवलधलभत्र गररलदन ुवा उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।   

   (२) पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गन ेलसिलसिामा अनुमलिपत्र प्राप्त व्र्लििे कुनै सहर्ोग माग गरेमा र त्र्स्िो सहर्ोग 

प्रचलिि काननू बमोलजम उपिब्ध गराउन सलकने भएमा सो बापि व्र्होनुय पने िचय र दालर्त्व अनमुलिपत्र प्राप्त 

व्र्लिि ेव्र्होने गरी सलमलि आफैाँिे त्र्स्िो सहर्ोग उपिब्ध गराउन वा स्थालनर् सरकारको सम्बलन्धि लनकार्िाई 

त्र्स्िो सहर्ोग उपिब्ध गराउन िेलि पठाउन सक्नेछ ।  

३७.  नर्देशी नर्निमयको सनुर्धा : पररर्ोजनाको कार्ायन्वर्नको िालग ऋृण वा शरे्र पूाँजीको रुपमा लवदशेी मदु्रा 

िगानी भएमा अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििाई त्र्स्िो ऋृणको सााँवा वा ब्र्ाज भिुानी गनय वा िगानी लफिाय गनयको िालग 

आवश्र्क लवदशेी मदु्रा प्रचलिि लवलनमर् दरमा प्रचलिि काननू बमोलजम स्थालनर् सरकारिे प्रदशे वा संघीर् 

सरकारसाँग अनरुोध गनेछ ।  
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३८. नर्ष्फोटक पदा व्को प्रयोगुः पररर्ोजनाको कार्ायन्वर्नको िालग लवष्फोटक पदाथयको प्रर्ोग गनुय परेमा 

अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे स्थालनर् सरकारिाई अनरुोध गरर स्थालनर् सरकारिे संघीर्, प्रदशे सरकार वा सम्बन्धीि 

लनकार्साँग अनरुोध गन ेछ ।  

३९.कािूि बमोनजमको सुनर्धा पाउिे : र्स ऐन बमोलजम अनमुलिपत्र प्राप्त गरी भएको िगानीि ेर्स ऐन 

बमोलजमको सलुवधाको अलिररि प्रचलिि काननू बमोलजम उद्योगिे पाउने सम्पणूय संरक्षण, सलुवधा, सहुलिर्ि िथा 

छुट प्राप्त गनेछ ।  

४०.  सेर्ा सुनर्धाका शतव तोक्ि सक्िे : (१) अनुमलिपत्र प्राप्त व्र्लििे उपभोिािाई सेवा सलुवधा उपिब्ध 

गराउाँदा र्स ऐन वा सम्झौिाको अधीनमा रही आवश्र्क शिय िोक्न सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम िोलकएका शिय लवपरीि उपभोिािे सेवा सलुवधा उपभोग गनय पाउने छैन ।   

 

पररच्छेद–५ 

लगािी सम्बन्धी व्यर्स््ा 

  

४१. अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले लगािी गिुवपिे : (१) सम्झौिामा अन्र्था व्र्वस्था भएको बाहके पररर्ोजना 

कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क िगानीको व्र्वस्था अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे गनुयपनेछ ।  

  (२) अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे पररर्ोजना अन्िगयिको घर, जग्गा वा मखु्र् मलेशन उपकरण लधिो रािी ऋण लिाँदा 

सलमलिको स्वीकृलि लिनपुनेछ ।  

४२. संयुि लगािीमा पररयोजिा कायावन्र्यि गिव सनकिे : (१) र्स ऐनमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा िेलिएको भए 

िापलन नगरपालिकाि ेसम्झौिामा उल्िेि भए बमोलजम कुनै पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय जग्गा उपिब्ध गराएर, 

स्वपूाँजीमा लहस्सेदारी गरेर वा अन्र् रुपमा संर्िु िगानी गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजम भएको िगानी पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गन ेलनजी क्षेत्रि ेनगरपालिकाको लहस्सा लिन 

चाहमेा पररर्ोजनाको प्रचलिि मलू्र्मा लहसाब गरी लदन सलकनेछ ।  

४३. अन्य व्यनिसाँग सम्झौता गिव सक्िे : (१) अनुमलिपत्र प्राप्त व्र्लििे पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गन ेसम्बन्धमा 

िगानी प्राप्त गनय वा पररर्ोजना बमोलजमको कुनै काम कुनै व्र्लिबाट गराउन ेगरी अन्र् व्र्लिसाँग सम्झौिा गनय सक्नेछ 

। िर त्र्सरी सम्झौिा भएको कारणि ेपररर्ोजना कार्ायन्वर्न गन ेदालर्त्वबाट लनजि ेउन्मलुि पाउने छैन ।   
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२) उपदफा (१) बमोलजम अनुमलिपत्र प्राप्त व्र्लििे कुनै सम्झौिा गरेको भए त्र्स्िो सम्झौिा भएको लमलिि ेपन्र 

लदनलभत्र सो सम्झौिाको प्रलिलिलप सलमलि समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४४.  िुिािी संझौता गिव सक्िे : अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे पररर्ोजना लनमायण गरी नगरपालिकािाई हस्िान्िरण 

गन ेगरी वा दफा ३१ बमोलजमको शलु्क नउठाई अन्र् रुपमा पररर्ोजनामा गरेको िगानी लफिाय पाउने गरी दफा २० 

बमोलजम संझौिा भएकोमा नगरपालिकािे एकमषु्ट रुपमा वा लकस्िाबन्दीमा त्र्स्िो रकम भिुानी गन ेवा शलु्क 

भिुानी पाउने गरी संझौिा गनय सक्नेछ ।   

४५. सम्िाव्यता न्यूि पररपूनतव कोष : नगरपालिकाि ेसंभाव्र् आर्को ििुनामा िागि बढी हुने पररर्ोजनािाई 

अनदुान उपिब्ध गराउन सम्भाव्र्िा न्र्नू पररपलूिय कोष िडा गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा नगरपालिकाि ेलवलनर्ोजन गरेको रकम जम्मा गररनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजमको कोषबाट पररर्ोजनािाई संभाव्र् बनाउन आवश्र्क रकम मात्र सलमलिको लसफाररशमा 

अनदुान लदइनेछ ।  

(४) संभाव्र्िा न्र्नू पररपलूिय कोष िथा सो को सञ्चािन सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था िोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

  

पररच्छेद–६ 

सनमनतको गठि सम्बन्धी व्यर्स््ा (सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई) 

  

४६. सनमनतको गठि : (१) पवूायधार लवकास र लनमाणयमा सावयजलनक लनलज साझदेारी िथा लनजी िगानी 

पररचािनिाई प्रोत्साहन िथा व्र्वस्थापन गनय दहेार्को सावयजलनक लनजी साझदेारी इकाई प्रवर्द्यन सलमलि गठन हुनेछ।   

    (२) सलमलिको गठन दहेार् बमोलजम हुनेछ।              

      (क) प्रमिु              अध्र्क्ष  

             (ि) उपप्रमिु            उपाध्र्क्ष   

     (ग) प्रमिु प्रशासलकर् अलधकृि                     सदस्र्   

             (घ) नगर कार्यपालिकाको मलहिा सदस्र् मध्र्ेबाट               सदस्र् 

    (ङ) सम्बलन्धि वडा अध्र्क्ष        सदस्र्  
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             (च) लनलज क्षेत्रबाट                            सदस्र् (२ जना) 

(छ) लबशषेज्ञ/प्रालवलधक (सावयलजनक लनलज साझदेारी बारे अनुभव/ज्ञान हालसि गरेको लवज्ञ) - सदस्र्       

(ज) नगरपालिका कार्ायिर्को सावयजलनक लनजी साझदेारी इकाई प्रमिु   - सदस्र् सलचव  

(३) सलमलिि ेसम्बलन्धि लवषर्मा अनभुव भएको िथा लवशेष ज्ञान हालसि गरेको कुनै व्र्लििाई सलमलिको बैठकमा 

पर्यवके्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

४) पवूायधार लवकास र लनमाणयमा सावयजलनक लनलज साझदेारी िथा लनलज िगानी पररचािन गन ेस्वीकृलि लनणयर् भए 

अनसुार सदस्र् सलचविे लदने छ ।  

४७. सनमनतको बैठक र निणवय : (१) सलमलिको बैठक आवश्र्किानसुार बस्नेछ ।    

   (२) सलमलिको बैठक सलमलिको अध्र्क्षि ेिोकेको लमलि, समर् र स्थानमा बस्नेछ ।     

(३) सलमलिको बैठकको अध्र्क्षिा सलमलिको अध्र्क्षि ेगनेछ र लनजको अनपुलस्थलिमा सलमलिका उपाध्र्क्षिे 

सलमलिको बैठकको अध्र्क्षिा गनेछ ।   

(४) सलमलिको बैठकमा बहुमिको रार् मान्र् हुनेछ र मि बराबर भएमा बैठकको अध्र्क्षिा गन ेव्र्लििे लनणायर्क मि 

लदनेछ ।   

(५) सलमलिको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यलवलध सलमलि आपैmिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  

४८.  पररयोजिाको अिुगमि गिव सक्िे : (१) सलमलििे पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको अनगुमन गनय सक्नेछ र त्र्सरी 

अनगुमन गदाय एकजना मलहिा सदस्र्िाई सहभागी गराउन ुपनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजम पररर्ोजना अनगुमन गन ेलसिलसिामा सलमलिि ेलदएको लनदशेनको पािना गनुय सम्बलन्धि 

अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लिको कियव्र् हुनेछ ।  

४९.पररयोजिाको नर्र्रण राख्िु पिे : (१) नगरपालिकािे सलमलिको सुझाव लिई दफा ३ बमोलजम कार्ायन्वर्न 

गररने पररर्ोजनाको पलहचान गरी सोको लववरण अद्यावलधक राख्न सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजम लववरण राख्दा नगरपालिकाि ेसभके्षण भए वा नभएका पररर्ोजनाको छुट्टाछुटै्ट लववरण 

राख्न ुपनेछ ।  

५०. निदेशि नदि सक्िे : सलमलिि ेपररर्ोजनाको कार्ायन्वर्नको सम्बन्धमा सम्बलन्धि नगरपालिकािाई समर् 

समर्मा आवश्र्क लनदशेन लदन सक्नेछ ।  
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५१.प्रानर्नधक सनमनत : (१) दफा ५२ बमोलजम नगरपालिकािे कार्ायन्वर्न गन ेपररर्ोजनाको सम्बन्धमा सझुाव 

लदनको िालग सम्बलन्धि नगरपालिकाको सलचवको अध्र्क्षिामा सम्बलन्धि लवषर्को लवशषेज्ञ समिे रहन ेगरी बढीमा 

पााँच सदस्र् रहकेो एक प्रालवलधक सलमलि गठन गनेछ ।    

(२) प्रालवलधक सलमलिको अध्र्क्षिे िोकेको सम्बलन्धि नगरपालिकाको कुनै अलधकृि कमयचारीिे प्रालवलधक 

सलमलिको सलचव भई काम गनेछ ।   

    (३) प्रालवलधक सलमलिको बैठक सम्बन्धी कार्यलवलध सो सलमलि आपैmिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  

  

 

पररच्छेद–७ 

नर्नर्ध 

५२. िगरपानलकाको अनधकार िुिेुः (१) र्स ऐनका अन्र्त्र जनुसकैु कुरा िेलिएको भए िापलन .....रुपैर्ााँ भन्दा 

कम िागि भएको पररर्ोजना र्स ऐन बमोलजम नगरपालिकािे सावयनलजक लनलज साझदेारीमा कार्ायन्वर्न गनेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोलजम पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गदाय र्स ऐन बमोलजम सलमलििाई प्राप्त सम्पणूय अलधकार आवश्र्क 

हरेफेर सलहि नगरपालिकािाई प्राप्त हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजम पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गन ेक्रममा नगरपालिकाि ेकार्यकारी अलधकृिसाँग आवश्र्क रार् 

सझुाव लिन सक्नेछ ।   

५३. नर्र्ादको समाधािुः (१) पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गने सम्बन्धमा नगरपालिका र अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लिबीच 

कुन ैलववाद उत्पन्न भएमा त्र्स्िो लववाद आपसी समझदारीबाट समाधान गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजम आपसी समझादारीबाट लववाद समाधान नभएमा लववादको समाधान सम्झौिामा उल्िेि 

भएकोमा सोही बमोलजम र उल्िेि नभएकोमा मध्र्स्थिाद्वारा गररनेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोलजम मध्र्स्थिाद्वारा लववादको समाधान गदाय मध्र्स्थिाको कार्यलवलध सम्झौिामा उल्ििे 

भएकोमा सोही बमोलजम र उल्िेि नभएकोमा प्रचलिि कानून बमोलजम हुनेछ ।    

५४. िनतपूनतव सम्बन्धी व्यर्स््ा : (१) पररर्ोजना कार्ायन्वर्न गन ेसम्बन्धमा कुनै पक्षिे र्ो ऐन वा ऐन अन्िरगि 

बनेको लनर्म वा सम्झौिा लवपरीि कुनै काम गरेबाट अको पक्षिाई हालन नोक्सानी पनय गएमा त्र्सरी पनय गएको हालन 

नोक्सानी बापिको मनालसब रकम सो काम गन ेपक्षिे अको पक्षिाई क्षलिपलूिय बापि बझुाउन ुपनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोलजमको क्षलिपलूिय नगरपालिकाबाट व्र्होनुय पने भएमा त्र्स्िो क्षलिपलूिय बापिको रकम लहसाब 

गरी नगरपालिकाि ेअनुमलिपत्रको अवलध थप गनय सक्नेछ ।  

५५. नलज र्ा िाडामा नदि र्ा बेचनबखि गिव सक्िे :  नगरपालिकाि ेअनुमलिपत्र प्राप्त व्र्लििाई आफ्नो वा 

नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेो, संस्थाको स्वालमत्व वा अधीनमा रहकेो कुनै घर वा जग्गा लिज वा भाडामा लदन, 

कुन ैमलेशन, औजार वा पवूायधार संरचना लबक्री गनय वा लिज वा भाडामा लदन सक्नेछ ।    

(२) उपदफा (१) बमोलजम लिज वा भाडामा लदाँदाका शियहरु सम्झौिामा िेलिए बमोलजम हुनेछन ्।  

५६. स््ािीय स्रोत, साधि र जिशनिको उपयोग गिुव पिे : अनमुलिपत्र प्राप्त व्र्लििे पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको 

लसिलसिामा सम्भव भएसम्म स्थानीर् स्रोि, साधन, जनशलि र मिुकुलभत्र उत्पादन हुने वस्ि ुिथा सेवा उपर्ोग गनुय 

पनेछ ।  

५७. अध्ययि प्रनतरे्दि मान् अनधकार कायम रििे : प्रस्िावकिे प्रस्िावसाथ पेश गरेको अध्र्र्न प्रलिवदेन 

सम्बन्धी कागजाि उपर लनजको पणूय अलधकार कार्म रहनेछ । प्रस्िावकको लिलिि स्वीकृलि लबना त्र्स्िो अध्र्र्न 

प्रलिवदेन सम्बन्धी कागजािहरु अन्र् कुनै कामको िालग प्रर्ोग वा प्रकाशन गररने छैन ।  

५८.नियम बिाउिे अनधकारुः र्स ऐनको उद्दशे्र् कार्ायन्वर्न गनय स्थालनर् सरकारिे आवश्र्क लनर्म बनाउन 

सक्नेछ ।  

५९.  कायवनर्नध त्ा निदेनशका बिाउि सक्िे : र्स ऐनको उद्दशे्र् कार्ायन्वर्न गनय सलमलि वा नगरपालिकाि े

आवश्र्क कुनै कार्यलवलध वा लनदलेशका बनाउन सक्नेछ ।  

६०. ऐिको कायावन्र्यिमा सूचिा प्रनर्नधको प्रयोग : ऐनको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िालग IoT को प्रर्ोग 

गररनेछ । 

  

 


