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भाग - १
कनकाइव नगयऩानरकाको साववजननक ननजी/साभुदाकमक साझेदायी ऐन207८

प्रस्तावना्- साववजननक ननजी साझेदायीको भाध्मभफाट ऩुवावधाय सॊ यचनाको ननभावण तथा
ु ब रुऩभा कवकासका कामवहरु
सॊ चारन गयी सववसाधायणराई बयऩददो, ककपामती य सववसर
गयी सेवा सुकवधा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनव वाञ्छननम बएकोरे ,
नेऩारको सॊ कवधानको धाया 226 को उऩधाय 1 फभोजजभ कनकाई नगय सबारे मो ऐन
फनाएको छ ।

ऩरयच्छे द-1
प्रायजम्बक

1. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब :
(1) मस ऐनको नाभ 'कनकाई नगयऩानरकाको साववजननक ननजी साझेदायी ऐन, 207८'
यहेको छ ।
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(2) मो ऐन कनकाइव नगयसबाफाट ऩारयत बइव याजऩत्रभा प्रकाजित नभनत दे जि रागु
हुनेछ।
2. ऩरयबाषा : कवषम य प्रसङ्गरे अथव नरागेभा मस ऐनभा :(क) "अनुनभत ऩत्र " बन्नारे ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव दपा 23 फभोजजभ ददइएको
अनुभनतऩत्र सम्झनु ऩछव ।
(ि) "अनुभनत ऩत्र प्राप्त व्मजि " बन्नारे ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजि
सम्झनु ऩछव ।
(ग) "उऩबोिा" बन्नारे कनकाई नगयऩानरकाभा स्थाऩना बएको साववजननक सेवा सुकवधा
उऩबोग गने व्मजि सम्झनु ऩछव ।
(ङ) "नगयऩानरका" बन्नारे कनकाई नगयऩानरका सम्झनु ऩछव ।
(च) "ननभावण" बन्नारे ऩुवावधाय सॊ यचनाको ननभावण तहभा कवकास वा ऩुनस्थाऩना गने कामव
सम्झनु ऩछव ।
(छ) "ऩरयमोजना" बन्नारे ऩुवावधाय सॊ यचनाको ननभावण वा सॊ चारन गनव मस ऐन फभोजजभ
कामावन्वमन गरयने ऩरयमोजना सम्झनु ऩछव ।
(ज) "प्रस्तावक" बन्नारे दपा 12 फभोजजभ प्रस्ताव ऩेि गने वा दपा 15 को उऩदपा
(3) फभोजजभ ननवेदन ददने व्मजि सम्झनु ऩछव ।
(झ) "ऩुनस्व थाऩन" बन्नारे भौजुदा ऩुवावधाय सॊ यचनाको भभवत, कवस्ताय वा ऩुनननवभाण गयी
ऩुनस्थाऩन गने काभ सम्झनु ऩछव ।
(ञ) "ऩुवावधाय सॊ यचना बन्नारे " सडक, सुरुङ भागव, ऩुर, अस्ऩतार, नहय, कवद्युत उत्ऩादन
गृह, कवद्युत प्रिायण राइन, केफुरकाय राइन, ये ल्वे राइन, ट्ररी वस सॊ यचना, ट्राभ वे,
सुख्िा फन्दयगाह, जरभागव, ऩरयवहन कवसौनी स्थर, कवभानस्थर, प्रदिवन स्थर, ऩाकव,
जरािम, फाॉध, ढर ननकास, पोहोय भैरा प्रिोधन तथा व्मवस्थाऩन प्राण्ट, उजाव उत्ऩादन
तथा कवतयण, यॊ गिारा, साववजननक सबागृह, वहुआवानसम बवन वा साववननक गोदाभ घय
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ननभावण सम्झनु ऩछव य सो िब्दरे मस्तै प्रकृनतका अन्म ऩुवावधाय सॊ यचना सभेतराई
जनाउदछ ।
(ट) "भनसामऩत्र" बन्नारे ऩरयमोना कामावन्वमन गने सम्फन्धभा दपा 10 फभोजजभ भाग
गरयएको भनसाम ऩत्र सम्झनु ऩछव ।
(ठ) "सम्झौता" बन्नारे ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव दपा 20 फभोजजभ प्रस्तावकसॊ ग
गरयएको सम्झौता सम्झनु ऩछव।
(ड) "सनभनत" बन्नारे साववजननक ननजी साझेदायी प्रफधवन सनभनत सम्झनु ऩछव ।
(ढ) "सवेऺण" बन्नारे ऩरयमोजना कामावन्वमन गनवको रागी गरयने सवेऺण सम्झनु ऩछव य
मस िब्दरे ऩरयमोजनको सम्बाव्मता अध्ममन, इजन्जननमरयङ नडजाइन कामव य त्मसको
रानग गरयने अन्वेषण सभेतराई जनाउछ ।
(ण) "साववजननक ननजी/साभुदामीक साझेदायी " बन्नारे साववजननक सेवा सॉग सम्फजन्धत कुनै
ऩरयमोजनाको ननभावण, सॊ चारन, व्मवस्थाऩन वा सम्बाय तथा कवत्तीम रगानीभा आॊजिक वा
ऩुणरु
व ऩभा ननजी ऺेत्रराइ सॊ रग्न गयाउने गयी तथा ऩुणव वा आजिॊक रुऩरे आम्दानीको
जोजिभ व्महोने गयी साववजननक ननकाम तथा ननजी सॊ स्था वा साभुदामीक सॊ स्था कवच
बएको कयायीम प्रवन्ध सम्झनु ऩछव ।
(त) "िुल्क" बन्नारे अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे सेवा सुकवधा उऩरब्ध गयाए वाऩत उऩबोिा
सॊ ग नरन ऩाउने सेवा िुल्क सम्झनु ऩछव ।
(थ) "तोककएको" वा

"तोककए फभोजजभ " बन्नारे मस ऐन अन्तगवत फनेको ननमभ वा

ननदे जिकाभा तोककएको वा तोककए फभोजजभ सम्झनु ऩछव ।

ऩरयच्छे द-2
ऩरयमोजना ऩकहचान तथा जस्वकृती
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3. साववजजनक ननजी /साभुदामीक रगानीभा ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव सककने

: (1)

ऩुवावधाय सॊ यचना सम्फजन्ध कुनै ऩरयमोजना साववजननक ननजी/ साभुदामीक साझेदायीभा मस
ऐन फभोजजभ कामावन्वमन गनव सककनेछ ।
(2) साववजननक ननजी/ साभुदामीक साझेदायी ऩरयमोजनाभा दे हामका कविेषता भध्मे
अनधकाॊि कविेषताहरु सभावेि बएको हुनऩु नेछ :
(क) ऩुवावधाय सेवाको ननभावण, ऩुनस्थावऩना वा आधुननकयण गने उद्देश्मका रानग ननजी
ननकामको ऩुणव वा आॊजिक ऩुजजॉ रगानी बएको,
(ि) ननजी ननकामराई ऩुवावधाय वा सेवाको सॊ चारन, भभवत वा सेवा प्रदान गने गयी
जजम्भेवायी ददइएको वा सॊ चारन तथा भभवत गनव ददने गयी ऩरयमोजनाको व्मवस्थाऩन
सम्झौता बएको,
(ग) ननजी ननकामराई ऩुव व ननधावरयत भाऩनमोग्म भानक अनुसायको कामवसम्ऩादनसॊ ग आवद्ध
ब ुिानीको व्मवस्था बएको,
(घ) ननजी ननकामफाट ऩुणव वा आॊजिक रुऩरे आम्दानी जोजिभ व्महोने स्वीकाय गरयएको,
(ङ) ऩरयमोजनाको सम्झौता अवनध स्ऩष्ट बएको ।
4. साववजननक ननजी साझेदायीका ढाॉचाहरु :

(१) दपा 3 को अधीनभा यकह साववजननक

ननजी साझेदायीका ढाॉचाहरु दे हाम फभोजजभ हुन सक्नेछ :
ॉ ी फाहेक ननजी रगानी आवश्मक नऩने प्रकृनतको सॊ चारन तथा
(क) सॊ चारन ऩज
व्मवस्थाऩन कयाय,
ॉ ी आवश्मक ऩने ननभावण, स्वानभत्वकयण, सॊ चारन तथा
(ि) न्मुन वा उल्रेिनीम ननजी ऩुज
हस्तान्तयण कयाय,
(ग) भानथ िण्ड (क) वा (ि) भा उल्रेजित कयायका अन्म रुऩहरु
५.ऩरयमोजना ऩकहचान गनव 
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(१) नगयऩानरकारे तोककएको स्थान अन्तगवत साववजननक ननजज/ साभुदामीक साझेदायी
कामावन्वमन गनव सककने ऩरयमोजना ऩकहचान गयी कववयण अद्यावनधक फनाई याख्नेछ ।
(२) उऩदपा

(१) फभोजजभ कववयण याख्दा नगयऩानरकारे सबे ऺण बए वा नबएका

ऩरयमोजनाको छु ट्टाछु ट्टै कववयण याख्नु ऩने छ ।
६. प्राथनभकता ननधावयण गने :
(१) नगयऩानरकारे साववजननक-ननजज/ साभुदामीक साझेदायीभा कामावन्वमन गरयने
ऩरयमोजनाको प्राथनभकता ननधावयण गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩरयमोजना कामावन्वमनको प्राथनभकता ननधावयण गदाव दे हामका
ऺेत्रराई प्राथनभकताभा याख्नु ऩनेछ ।
(क) सडक, ऩुर, कवभानस्थर, ये रभागव, केवरकाय, योऩवेको ननभावण जस्ता बौनतक
ऩुवावधाय,
(ि) कवद्युत ् उत्ऩादन, प्रिायण य कवतयण तथा अन्म प्रकायको उजाव ऺेत्र,
(ग) सुचना य सञ्चाय
(घ) पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन, िानेऩानी, ढर ननकास य सयसपाई जस्ता सहयी तथा
ग्राभीण वातावयण,
(ङ) जिऺा, स्वास््म, सम्फन्धी ऩुवावधाय तथा सेवा, सफै ऩमवटन ऩुवावधाय,
(च) सेवा य सुकवधाजन्म िहयी ऩुवावधायहरु ।
7. साववजननक नीजज/ साभुदामीक साझेदायी ऩरयमोजना छनौटका आधायहरु:
(1) दे हामका आधायहरुभा साववजननक नीजज/ साभुदामीक साझेदायी फभोजजभ कुनै
ऩरयमोजना कामावन्वमन गने वा नगने ननणवम गरयनेछ :
(क) स्थानीम सयकायरे त्मस्तो ऩरयमोजनाको रागत व्महोनव सक्ने अवस्था बए वा
नबएको,
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(ि) ऩरयमोनाको कामावन्वमनको रागी गरयएको िचव वा रगानीफाट साववजननक स्तयभा
गुणात्भक राब प्राप्त हुने अवस्था बए वा नबएको,
(ग) ऩरयमोजना आनथवक रुऩभा सम्बाव्मता बएको,
(घ) स्थानीम सयकाय य ननजी तथा साभुदाकमक ननकामवीच जोजिभ तथा राबको उजचत
ढॊ गभा वाॉडपाॉड हुने अवस्था बए वा नबएको
(2) साववजननक ननजी/ साभुदामीक साझेदायी फभोजजभ कुनै ऩरयमोजना कामावन्वमनका
रानग साववजननक ननजी साझेदायीको ढाॉचा छनौट गदाव दे हामका कुयाहरुराई ध्मान ददनु
ऩनेछ :
(क) ऩरयमोजनाको उद्देश्म ऩुया हुने उऩमुि स्वरुऩ बएको,
(ि) ऩरयमोजनाका रागी ननजी ऺेत्रको साधन श्रोत उऩरब्ध बएको,
(ग) ऩरयमोजनाको नडजाइन, रगानी, ननभावण, सॊ चारन तथा भभवत सॊ बायभा ननजी ऺेत्ररे
फहन गनव सक्ने ऺभता बएको,
(घ) सम्बाकवत रगाननकतावहरुद्वाया स्वीकाय गनव सक्ने अवस्था बएको,
(ङ) उऩबोिा तथा सभुदामरे स्वीकाय गनव सक्ने सेवा िुल्क बएको,
(च) कवजत्तम सॊ स्था तथा रगाननकतावहरुद्वाया स्वीकाय गनव सक्ने अवस्था बएको,
(छ) राब तथा जोजिभ फाॉडपाॉडको स्वरुऩ ननधावयण बएको,
(ज) स्थानीम सयकायको आनथवक तथा व्मवस्थाऩकीम ऺभता बएको,
(झ) ऩरयमोजना सम्झौताको अवनध उल्रेि बएको,
(ञ) जकटर प्रकृनतका साववजननक ननजी/ साभुदामीक साझेदायी सम्झौताहरु कामावन्वमन
गनव सक्ने भानव सॊ िासधनको उऩरब्धता बएको ।
8. ऩरयमोजना स्वीकृत गयाउन ऩने :
(1) नगयऩानरकारे कुनै ऩरयमोजना साववजननक ननजी/ साभुदामीक साझेदायीभा कामावन्वमन
गनव उऩमुि दे िेभा सनभनतको सदस्म सजचवफाट स्वीकृत गयाउन ऩनेछ ।
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(2) उऩदपा (1) फभोजजभ ऩरयमोजना स्वीकृत गयाउॉदा नगयऩारीकारे सनभनतसॉग ऩयाभिव
गनुऩ
व नेछ ।
9. साववजननक ननजी/ साभुदामीक साझेदायी कामावन्वमन नगरयने ऩरयमोजना:
मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजिएको बएताऩनन दे हामका ऩरयमोजना साववजननक
ननजी/ साभुदामीक साझेदायीको भाध्मभफाट कामावन्वमन गरयने छै न ।
(क) ऩरयमोजना सम्फजन्ध कवजत्तम, प्राकवनधक वा सॊ चारन सम्फजन्ध जोजिभ ननजी ऺेत्रराइ
हस्तान्तयण नगरय ननजी ऺेत्रफाट कुनैऩनन काभ वा सेवा प्राप्त गने उद्देश्मफाट सॊ चारन हुने,
(ग) सयकायी ननणवमरे सयकायी स्वानभत्वको उद्यभ िडा गयी साववजननक काभको
व्माऩारयकयण नहुने,
(घ) साववजननक कामवको रानग ननजी / साभुदामीक ननकामफाट प्रदान गरयएको दान, चन्दा
वा उऩहाय प्राप्त हुन,ु
(ङ) दे िको सुयऺा सॊ ग सम्फजन्धत ऩरयमोजना,
(च) साववजननक कहतका दृकष्टरे साववजननक ननजी साझेदायीभा कामावन्वमन गनव नहुने,
10. भनसाम ऩत्र आह्यवान गनव सक्ने:
(1) सनभनतको दपा 8 फभोजजभ स्वीकृत ऩरयमोजना साववजननक ननजी साझेदायीभा
कामावन्वमन गनव दे हामका कुयाहरु िुराई साववजननक रुऩभा सुचना प्रकाजित गयी भनसाम
ऩत्र आह्यवान गनव सक्नेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ भनसाम ऩत्र ऩेि गनव चाहने व्मजिरे तोककए फभोजजभका
कववयणहरु िुराई सोही उऩदपा फभोजजभ प्रकाजित सुचनाभा उल्रेजित सभमावनध नबत्र
सनभनत सभऺ भनसाम ऩत्र ऩेि गनुव ऩनेछ ।
11. सॊ जऺप्त सुजच तमाय गने:
सनभनतरे भनसाम ऩत्र प्राप्त बएको नभनतरे 1 भकहना नबत्र भनसाम ऩत्र ऩेि गने व्मजिहरु
छनौट गयी सोको सॊ जऺप्त सुजच तमाय गनेछ ।
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12. प्रस्ताव आह्यवान गनव सक्ने:
(1) सनभनतको दपा 11 फभोजजभ सॊ जऺप्त सुजच तमाय गये ऩनछ सो सुजचभा ऩये का भनसाम
ऩत्र ऩेि गने व्मजिहरुफाट ऩरयमोजना कामावन्वमन गने सम्फन्धभा तोककएका कुयाहरु
िुराई साववजननक रुऩभा सुचना प्रकािन गयी प्रस्ताव आह्यवान गनव सक्नेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ प्रस्ताव ऩेि गनव चाहने व्मजिरे तोककएको कववयणहरु िुराई
सोही उऩदपा फभोजजभ प्रकाजित सुचनाभा उल्रेजित सभमावनध नबत्र सनभनत सभऺ प्रस्ताव
ऩेि गनुऩ
व नेछ ।
13. सोझै प्रस्ताव आह्यवान गनव सक्ने :
दपा 12 भा जुनसुकै कुया रेजिएको बउताऩनन कुनै ऩकहरे नै सवेऺण बै सकेको वा
तोककए फभोजजभ बन्दा कभ रागतको ऩरयमोजना बए सनभनतरे नगयऩानरकाको
नसपारयसभा ऩरयमोजना कामावन्वमन गने सम्फन्धभा तोककएका कुयाहरु िुराई साववजननक
रुऩभा सुचना प्रकािन गयी सोझै प्रस्ताव आह्यवान गनव सक्नेछ ।
14. प्रस्ताव छनौट:
(1) दपा 12 वा 13 फभोजजभ प्रस्ताव प्राप्त बएऩनछ सनभनतरे प्रस्ताव प्राप्त बएको
नभनतरे ऩैनतॉस ददन नबत्र दे हामका आधायभा प्रस्ताव छनौट गनेछ :
(क) प्रस्तावकको आनथवक है नसमत
(ि) प्रस्तावकको प्राकवनधक ऺभता
(ग) ऩरयमोजनाको वातावयणीम अध्ममन प्रनतवेदन
(घ) नगयऩानरकाराई फुझाउने प्रस्ताकवत योमजल्ट यकभ
(ङ) ऩरयमोजना कामावन्वमन गदाव उऩबोिा सॊ ग नरने प्रस्ताव ऩेि गनुव अजघ ऩरयमोजनासॊ ग
सम्फजन्धत कववयण प्रस्तावकराई उऩरब्ध गयाउने छ ।
(च) तोककए फभोजजभका अन्म कववयण ।
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(2) उऩदपा (1) फभोजजभ प्रस्ताव छनौट सम्फन्धी आधाय सनभनतरे प्रस्ताव ऩेि गनुव
अजघ प्रस्तावकराई उऩरब्ध गयाउने छ ।
(3) उऩदपा (1) फभोजजभ प्रस्ताव छनौट गये ऩनछ सनभनतरे त्मसको जानकायी नछटो
साधनको भाध्मभद्वाया छनौट बएको प्रस्तावकराई ददनु ऩनेछ ।
15. वातावद्वाया ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव सक्ने:
(1) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजिएको बएताऩनन कजम्तभा दुइव ऩटक भनसाम ऩत्र
वा प्रस्ताव आह्यवान गदाव ऩनन आवश्मक सॊ ख्माभा भनसाम ऩत्र वा प्रस्ताव छनौट हुन
नसकेको ऩरयमोजना सनभनतरे नगयऩानरकाको नसपारयसभा वातावद्वाया कामावन्वमन गयाउन
सक्नेछ ।
(2) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रेजिएको बएता ऩनन दे हामको कुनै कायणरे कुनै
ऩरयमोजना वातावद्वाया कामावन्वमन गनव भनानसव हुने बनन सनभनतरे स्वीकृनत ददएभा त्मस्तो
ऩरयमोजना वाताव द्वाया कामावन्वमन गयाउन सककनेछ :(क) ऩरयमोजनाको प्रकृनत वा रागतको कायण प्रनतस्ऩधाव हुन सक्ने सम्बावना नबएको,
(ि) नमाॉ अवधायणा वा प्रकवनध सभावेि बएको, वा
(ग) अन्म कुनै कायणरे वाताव द्वाया ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव उऩमुि हुने ।
(3) उऩदपा (2) फभोजजभको कुनै ऩरयमोजना वाताव द्वाया कामावन्वमन गनव चाहने व्मजिरे
तोककएको कुयाहरु िुराई नगयऩानरका सभऺ ननवेदन ददनु ऩनेछ ।
(4) उऩदपा (3) फभोजजभ प्राप्त बएको ननवेदन जाॉचफुझ गदाव वातावद्वाया सो ऩरयमोजना
कामावन्वमन गनव उऩमुि दे जिएभा नगयऩानरकारे ननवदे कसॉग वाताव गयी कामावन्वमन
गयाउनेछ ।
16. वातावद्वाया ऩरयमोजनाको कवस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गनव सक्ने:
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(1) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजिएको बएताऩनन कुनै पभव वा कम्ऩनीरे कवस्तृत
सम्बाव्मता अध्ममन नबएको कुनै ऩरयमोजनाको कवस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गनवका रागी
सनभनत सभऺ ननवेदन ददन सक्नेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ ऩये को ननवेदनउऩय आवश्मक जाॉचफुझ गदाव कवस्तृत
सम्बाव्मता गनव अनुभनत ददन भनानसफ दे जिएभा सनभनतरे नगयऩानरकासॊ ग ऩयाभिव गयी
ननवेदकसॊ ग वाताव गयी त्मस्तो ऩरयमोजनाको कवस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गनव गयाउन
अनुभनत ददन सक्नेछ ।
(3) उऩदपा (2) फभोजजभ कवस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गदाव गयाउॉदा रागेको िचव
त्मस्तो कवस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गने गयाउने पभव वा कम्ऩनी स्वमभरे वा
नगयऩानरकाको सहकामवभा वमहोने गरय गनुऩ
व नेछ ।
(4) मस दपा फभोजभ कवस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गरयएको कुनै ऩरयमोजनाको
कामावन्वमनको रानग प्रनतस्ऩधाव गयाउदा उऩदपा (2) फभोजजभ कवस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन
गने गयाउने पभव वा कम्ऩनी छनौट हुन नसकेभा ननजरे सो ऩरयमोजनाको कवस्तृत
कामावन्वमनको रानग छनौट बएको वा प्रस्ताव स्वीकृत बएको पभव वा कम्ऩनीरे व्महोनुव
ऩनेछ ।
17. सभझदायीऩत्र गनव सक्ने :
दपा (14) फभोजजभ प्रस्ताव छनौट गये ऩनछ वा दपा (15) को उऩदपा (3)
फभोजजभका कववयणका आधायभा ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव उऩमुि दे जिएभा सनभनतरे
प्रस्तावक सॊ ग ऩरयमोजनाको प्रकृनत हेयी सनभनतरे प्रस्तावक सॊ ग प्रायजम्बक ऩरयमोजना
सम्झौता गनव सक्नेछ ।
18. ऩरयमोजनाको कववयण ऩेि गने :
(1) दपा 17 फभोजजभको सभझदायीऩत्र वा प्रायजम्बक ऩरयमोजना सम्झौता गये कोभा सो
सभझदायीऩत्र वा प्रायजम्बक ऩरयमोजना सम्झौताभा उल्रेजित सभमावनध नबत्र य
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सभझदायीऩत्र वा प्रायजम्बक ऩरयमोजना सम्झौता नगये कोभा ऩरयमोजनाको प्रकृनत हेयी 6
भकहनाभा नफढ्ने गयी सनभनतरे तोकेको सभमावधी नबत्र प्रस्तावकरे ऩरयमोजना कामावन्वमन
सम्फजन्ध तोककएको कववयणहरु सनभनत सभऺ ऩेि गनुऩ
व नेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभाजजभको अवनध नबत्र प्रस्तावकरे त्मस्तो कववयण ऩेि गनव नसक्ने
कुनै भनानसव कायण दे िाई सभमावधी थऩको रागी सनभनत सभऺ ननवेदन ददएभा सनभनतरे
वकढभा तीन भकहनाको सभमावनध थऩ गरयददन सक्नेछ ।
(3) उऩदपा (1) वा (2) फभोजजभको अवनधनबत्र प्रस्तावकरे सो कववयण ऩेि गनव
नसक्ने कायण दे िाई सनभनत सभऺ ददएको ननवेदन जाॉचफुझ गदाव कायण भनानसव दे जिएभा
सनभनतरे कुनै िास ऩरयमोजनाको हकभा सम्झौता बएऩनछ सो कववयण ऩेि गनव स्वीकृत
ददन सक्नेछ ।
19. यद्द गनव सक्ने :
(1) दपा 18 फभोजजभको सभमावनधनबत्र प्रस्तावकरे कववयण ऩेि नगये भा वा त्मसयी ऩेि
गरयएको कववयण अध्ममन गदाव ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव सम्बाव्म य उऩमुि नदे जिएभा
सनभनतरे त्मस्को कायण िुराई प्रस्तावक सॊ ग सभझदायी ऩत्र वा प्रायजम्बक ऩरयमोजना
सम्झौता नगये कोभ ननजको प्रस्ताव यद्द गनव सक्नेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ सभझदायी ऩत्र, प्रायजम्बक ऩरयमोजना सम्झौता वा प्रस्ताव यद्द
बएभा प्रस्तावकरे सनभनत वा नगयऩानरकासॊ ग कुनै ककनसभको हानी नोक्सानी फाऩतको
ऺनतऩुनतव दाकव गनव ऩाउने छै न ।

ऩरयच्छे द -3
अनुभनत ऩत्र सम्फजन्ध व्मवस्था
20. सम्झौता गने : (1) दपा 18 फभोजजभ प्राप्त कववयणको आधायभा प्रस्तवकसॊ ग
सम्झौता गनव उऩमुि दे जिएभा सनभनतरे आवश्मकता अनुसाय वाताव गयी सम्झौता गनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ सम्झौता गनुव ऩवव सनभनतरे नगयऩानरकासॊ ग ऩयाभिव गनेछ ।
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(3) उऩदपा (1) फभोजजभ सम्झौताभा सनभनतको तपवफाट सजचवरे हस्ताऺय गनेछ ।
(4) प्रस्तावकरे दपा 18 को उऩदपा (1) फभोजजभको कववयण सम्झौताभा रेजिएको
अवनधनबत्र ऩेि गनुव ऩनेछ । सो अवनधनबत्र प्रस्तावकरे त्मस्तो कववयण ऩेि गनव नसकेभा
प्रस्तावकसॉग गये को सम्झौता स्वत: यद्द बएको भानननेछ ।
21. सम्झौताभा िुराउनु ऩने कुयाहरु :
सम्झौताभा दे हामभा कुयाहरु िुराउनु ऩनेछ :
(क) ऩरयमोजनको कववयण,
(ि) ऩरयमोजना कामावन्वमन सुरु गने नभनत य सम्ऩन्न गने नभनत,
(ग) ऩरयमोजनाको ननभावण वा सॊ चारन गदाव अनुभनत ऩत्र प्राप्त व्मजिरे ऩाउने सुकवधा तथा
सहुनरमता सम्फन्धी कुया,
(घ) अनुभनत ऩत्रको अवधी,
(ङ) जोजिभको वाॉडपाॉड य ऩरयमोजना अवनधभा जोजिभ व्मवस्थाऩन गरयने कवनध,
कामवसम्ऩादनभा आधारयत ब ुिानी सम्फन्धी व्मवस्था, कामवसम्ऩादन भुल्माङ्कनका फस्तुगत
आधाय य भाऩदण्ड,
(च) ऩरयमोजना कामावन्वमनको चयणवद्ध कववयण य कामावन्वमन तानरका,
(छ) ऩरयमोजनाको प्राकवनधक गुणस्तय तथा स्याण्डसव,
(ज) ऩरयमोजना सॊ चारन सम्वन्धी कववयण,
(झ) ऩरयमोजना नरजभा ददइएको बए सोको कववयण य सोको सतवहरु,
(ञ) ऩरयमोजनाको सॊ चारन वा हस्तान्तयणको ितव,
(ट) ऩरयमोजना सॊ चारन गदाव उऩबोिा सॊ ग नरन ऩाउने िुल्क सम्फन्धी व्मवस्था,
(ठ) ऩरयमोजनाको कवभा सम्फन्धी व्मवस्था,
(ड) ऩरयमोजनाभा जनडत भेजिन तथा ऩरयमोजनाका हस्तान्तयणका फित हुनऩु ने अवस्था य
गुणस्तय,
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(ढ) नगयऩानरकाराई फुझाउनु ऩने योमजल्ट य ब ुिानी कवनध,
(ण) ऩरयमोजना कामावन्वमन गदाव कुनै ऩऺरे सम्झौता फभोजजभको दाकमत्व ऩुया नगये को
कायणफाट सम्झौता यद्द हुने अवस्था,
(त) ऩरयमोजनाभा स्थानीम सयकायको कुनै रगानी हुने बए त्मस्तो रगानी य सो वाऩत
नगयऩानरकारे प्राप्त गने प्रनतपर
(थ) अन्म आवश्मक कुयाहरु ।
22. ऩयपभे न्स वण्ड सम्फन्धी व्मवस्था :
प्रस्तावकरे ऩयपभे न्स वण्ठ ऩरयमोजनाको कुर रागतको 0.5% बन्दा कभ नहुने गयी
सम्झौताभा रेजिए फभोजजभको यकभ वा सो वयावयको फैकॊ ग्माये ण्टी सम्झौताभा उल्रजित
सभमावनध नबत्र सनभनत सभऺ दाजिरा गनुऩ
व नेछ ।
23. अनुभनतऩत्र ददने :
दपा 20 फभोजजभ सम्झौता गये ऩनछ नगयऩानरकारे प्रस्तावकराई ऩरयमोजनाको
कामावन्वमन गनव अनुभनतऩत्र ददने छ।
24. रयत ऩुगेको भाननने :
(1) प्रचनरत कानुनभा जुनसुकै कुया रेजिएको बएताऩनन मस ऐन फभोजजभ सनभनतफाट
ऩरयमोजना सवीकृत बई दपा 23 फभोजजभ अनुभनतऩत्र प्राप्त गये कोभा त्मस्तो अनुभनतऩत्र
प्रचनरत कानुनको रयत ऩुमावई जायी बएको भानननेदछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ जायी बएका अनुभनतका ितवहरु उऩय अनुभनतऩत्र फहार
यहेको अवनधबय प्रनतकुर हुने गयी कुनै कानुनी, प्रिासननक वा नीनतगत व्मवस्था गरयने
छै न य सम्झौता प्रनतकुर हुने गयी गरयएको कुनै ऩनन काननी, प्रिासननक वा नीनतगत
व्मवस्था भान्म हुने छै न ।
25. अन्म व्मजिराई अनुभनतऩत्र नददइने :

कनकाइव नगयऩानरकाको साववजननक ननजी/साभुदाकमक साझेदायी ऐन-207
८

13

भाग १

खण्डः३

सङ्ख्ाः०३

लिलतः २०७८/०२/०७

ऩरयमोजनाको कामावन्वमन गनवको रागी कुनै ऺेत्रभा कुनै प्रस्तावराई अनुभनतऩत्र
ददइसकेऩनछ सम्झौताभा रेजिए फभोजजभ सोही ऺेत्रभा सो ऩरयमोजनाराई प्रनतकुर असय
ऩने गयी त्मस्तै ककनसभको ऩरयमोजनाको कामावन्वमन गनव अन्म व्मजिराई अनुभनतऩत्र
ददइने छै न ।
26. अनुभनतऩत्रको अवनध :
(1) अनुभनतऩत्रको अवनध ऩरयमोजनाको प्रकृनत वा ऺेत्रको आधायभा सम्झौताभा रेजिए
फभोजजभ हुनेछ ।
(2) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रेजिएको बएताऩनन कविेष ऩरयजस्थनत ऩरय
अनुभनतऩत्रको अवधी वढाउन आवश्मक बएको कायण िुराई अवधी थऩको रानग
अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे ननवेदन ददएभा य सो ननवेदनको व्महोया भनानसव दे जिएभा
सनभनतरे फकढभा ऩाॉच वषव सम्भ अनुभनतऩत्रको अवधी थऩ गनव सक्नेछ ।
27. अनुभनतऩत्र यद्द गनव सक्ने :
(1) अनुभनत प्राप्त व्मजिरे सम्झौता फभोजजभ ऩरयमोजना कामावन्वमन प्रायम्ब नगये भा वा
मो ऐन वा मस अन्तगवत फनेको ननदे जिका वा सम्झौता कवऩरयत कुनै काभ गये भा
नगयऩानरकाको नसपारयसभा सनभनतरे अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिराई सुचना ददई ननजराई
ददइएको अनुभनतऩत्र यद्द गनव सक्नेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ अनुभनतऩत्र यद्द बएभा अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिसॉग गयीएको
सम्झौता स्वत: यद्द बएको भानननेछ ।
(3) मस दपा फभोजजभ अनुभनतऩत्र यद्द बएभा अनुभनत प्राप्त व्मजिरे सम्झौता फभोजजभ
योमजल्ट सम्झौताभा उल्रेजित तरयकाफाट नगयऩानरकाराई फुझाउनु ऩनेछ ।
28. योमजल्ट फुझाउनु ऩने :
योमजल्ट फुझाउने गयी सम्झौता बएकोभा अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे सम्झौता फभोजजभ
योमजल्ट सम्झौताभा उल्रजित तरयकाफाट नगयऩानरकाराई फुझाउनु ऩनेछ ।
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29. ऩरयमोजना हस्तान्तयण गनुऩ
व ने :
(1) अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे सम्झौताभा रेजिए फभोजजभ नगयऩानरकाराई ऩरयमोजना
हस्तान्तयण गनुऩ
व नेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ ऩरयमोजना हस्तान्तयण हुॉदा त्मस्तो ऩरयमोजनाभा जनडत भेजिन,
उऩकयण तथा सॊ यचना सम्झौताभा रेजिए फभोजजभको ऺभता, अवस्था य चारु हारतभा
हुनऩु नेछ।
30. नगयऩानरकाको स्वानभत्व हुने : (१) दपा 29 फभोजजभ हस्तान्तयण बएको ऩरयमोजना
य सो सॊ ग सम्फन्धीत घय जग्गा तथा उऩकयणको स्वानभत्व नगयऩानरकाको हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-4
अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिको अनधकाय तथा सुकवधा
31. िुल्क उठाउने ऩाउने :
अनुभनतऩत्र प्राप्त गये को व्मजिरे सेवा सुकवधा उऩरब्ध गयाए वाऩत उऩबोिासॊ ग िुल्क
उठाउन सक्नेछ ।
32. घयजग्गा आदीभा प्रवेि गनव सक्ने :
(1) ऩरयमोजना कामावन्वमनको नसरनसराभा अनुभनत ऩत्र प्राप्त व्मजिरे कुनै घय, जग्गा,
उद्योग, करकायिाना आददको बौगोनरक तथा वैऻाननक सवेऺण तथा नाऩ नक्िा गनव,
भाटो रगाएत अन्म प्राकृनतक श्रोत य साधनको ऩरयऺण गनव, त्मसको रागी आवश्मकता
अनुसाय उऩकयण जडान गनव तथा त्मस्तो उऩकयणको प्रमोग गनव, जग्गा छु याउन, साॉध,
ककरा िडा गनव वा ननिाना रगाउने प्रमोजनको रागी सम्फन्धीत धनीराई अनग्रभ सुचना
ददइ घयजग्गा आददभा प्रवेि गनव सक्नेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ घय जग्गा आददभा प्रवेि गदाव सो जग्गाभा रगाएको अन्नवानर
वा हुकेका रुि कवरुवा काट्नु, उिेल्नु ऩये भा वा जग्गाभा यहेका कुनै छे कफाय, ऩिावर,
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कुनै भेजिनयी, ओजाय आदद हटाउनु, बत्काउनु वा रगाउनु ऩये भा सोको भनानसफ ऺनतऩुनतव
सम्फजन्धत धनीराई ददइ अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे सो गनव सक्नेछ ।
(3) उऩदपा (1) फभोजजभ घयजग्गा आददभा प्रवेि गदाव सम्बव बएसम्भ सम्फजन्धत धनी,
सयोकायवारा व्मजि तथा सोको कायणफाट प्रबाकवत हुने व्मजिको उऩजस्थनतभा प्रवेि
गनुऩ
व नेछ ।
33. घय जग्गा प्रमोग गनव वा कुनै ननभावण गनव वा कुनै काभ गनव ननषेध गनव सक्ने:
(1) ऩरयमोजना कामावन्वमन नसरनसराभा ऩरयमोजना स्थर य त्मसको ननजित दुरयभा ऩने
घयजग्गा अरु कसै रे कुनै िास काभको नननभत्त प्रमोग गनव वा सो जग्गाभा कुनै ननभावण
गनव वा अन्म कुनै काभ गनव नऩाउने कुया सम्झौताभा रेजिएकोभा वा त्मस्तो घयजग्गा सो
काभका नननभत्त प्रमोग गनव वा त्मस्तो घयजग्गाभा कुनै ननभावण गनव वा अन्म कुनै काभ
गनव ननषेध गरय ऩाउन अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे नगयऩानरका सभऺ ननवेदन ददएभा य
मसयी ददएको ननवेदनको व्महोया भनानसव दे जिएभा सनभनतरे प्रचनरत कानुन फभोजजभ
त्मस्तो घय जग्गा सो फभोजजभ प्रमोग गनव वा कुनै ननभावण गनव वा कुनै काभ गनव नऩाउने
गरय ननषेध गनव सक्नेछ । तय त्मसयी ननषेध गये को कायणफाट सम्फजन्धत व्मजिराई ऩनव
गएको हानन नोक्सानन फाऩतको ऺनतऩुनतव अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे व्महोने ऩनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ ददइने ऺनतऩुनतव ननधावयण गनवका रानग स्थाननम उऩबोिाको
प्रनतनननधत्व हुने गरय तोककए फभोजजभको एक ऺनतऩुनतव ननधावयण सनभनत यहनेछ य सो
सनभनतरे सम्फजन्धत व्मजिराई वास्तकवक रुऩभा ऩनव गएको हानन नोक्साननको भल्माङ्कन
गरय ऺनतऩुनतव ननधावयण गनेछ ।
(3) उऩदपा (2) फभोजजभ ननधावयण गरयएको ऺनतऩुनतवको यकभ जचत्त नफुझ्ने व्मजिरे सो
ननणवमको जानकायी ऩाएको नभनतरे 35 ददन नबत्र सनभनत सभऺ उजुयी गनव सक्नेछ ।
(4) उऩदपा (3) फभोजजभ ऩये को उजुयी उऩय नतन भकहना नबत्र ननणवम गरयसक्नु ऩनेछ य
सो उजुयीका सम्फन्धभा सनभनतरे गये को ननणवम अजन्तभ हुनेछ ।
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34. घय जग्गा उऩरब्ध गयाइददने :
(1) अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिराई ऩरयमोजना कामावन्वमनका रागी आवश्मक ऩने घयजग्गा
वा नगयऩानरकाको स्वानभत्वभा बएको जग्गा सम्झौता फभोजजभ हुनेछ ।
(2) अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे उऩदपा (1) फभोजजभ िरयद गनव त्मसयी िरयद गनव वा
अन्म रुऩभा व्मवस्था गनव नसकेभा सम्झौताभा कुनै घयजग्गा प्राप्त गनुऩ
व ने उल्रेि बएभा
सनभनतरे अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिको अनुयोधभा त्मस्तो घयजग्गा प्रचनरत कानुन फभोजजभ
उऩरब्ध गयाइददनेछ ।
(3) उऩदपा (1) फभाजजभ घयजग्गा प्राप्त गदाव जग्गा धननराई ददनुऩने ऺनतऩुनतव सम्फन्धी
अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे व्महोने ऩनेछ ।
(4) मस ऐनभा अन्मत्र जे सुकै कुया रेजिएको बएताऩनन नगयऩानरकाको स्वानभत्वभा
यहेको वा साववजननक जग्गा ऩरयमोजना कामावन्वमनको रागी आवश्मक बएभा सनभनतरे वा
नगयऩानरकाको स्वीकृनत नरई त्मस्तो जग्गा सम्झौताभा रेजिए फभोजजभ वा नरज वा
वहारभा प्रमोग गनव ददन सक्नेछ ।
35. ऩरयमोजनाको सुयऺा गनव सक्ने :
(1) ऩरयमोजनाको सुयऺा अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे आपै गनुऩ
व नेछ ।
(2) अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे कविेष कायण दे िाई ऩरयमोजनाको िास ककनसभको
सुयऺाको रागी सनभनतसॉग अनुयोध गये भा सो फाऩत राग्ने िचव अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे
व्महोनेगयी त्मस्तो ऩरयमोजनाको सुयऺाको व्मवस्था गनव नगयऩानरकारे ऩरयमोजनाको
सुयऺाको रागी प्रदे ि वा सॊ जघम सयकायसॊ ग अनुयोध गनेछ ।
36. सहमोग उऩरब्ध गयाउनुऩने :
(1) ऩरयमोजना कामावन्वमन गने नसरनसराभा सनभनत वा स्थानीम सयकायरे अनुभनतऩत्र
प्राप्त व्मजिराई उऩरब्ध गयाउनुऩने सहमोग, ददनुऩने स्वीकृनत वा गरयददनुऩने काभ
सम्झौताभा उल्रेजित तरयका य अवनधनबत्र गरयददनु वा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
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(2) ऩरयमोजना कामावन्वमन गने नसरनसराभा अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे कुनै सहमोग भाग
गये भा य त्मस्तो सहमोग प्रचनरत कानुन फभोजजभ उऩरब्ध गयाउन सककने बएभा सो वाऩत
व्महोनुऩ
व ने िचव य दाकमत्व अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे व्महोनेगयी सनभनत आपैरे त्मस्तो
सहमोग उऩरब्ध गयाउन वा नगयऩानरकाको सम्फन्धीत ननकामराई त्मस्तो सहमोग
उऩरब्ध गयाउन रेजि ऩठाउन सक्नेछ ।
37. कवदे जि कवननमभको सुकवधा :
(1)

ऩरयमोजनाको कामावन्वमनको रानग ऋण वा िेमय ऩुजॉ जको रुऩभा कवदे जि भुद्रा रगानी

बएभा अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिराई त्मस्तो ऋणको साॉवा वा व्माज ब ुिानन गनव वा रगानी
कपताव गनवको रागी आवश्मक कवदे िी भुद्रा प्रचनरत कवननभम दयभा प्रचनरत कानुन
फभोजजभ स्थानीम सयकायरे प्रदे ि वा सॊ जघम सयकाय सॊ ग अनुयोध गनेछ ।
38. कवष्पोटक ऩदाथवको प्रमोग :
ऩरयमोजनाको कामावन्वमनको रागी कवष्पोटक ऩदाथवको प्रमोग गनुव ऩये भा अनुभनतऩत्र प्राप्त
व्मजिरे नगयऩानरकाराई अनुयोध गयी नगयऩानरकारे सॊ जघम, प्रदे ि सयकाय वा सम्फजन्धत
ननकाम सॊ ग अनुयोध गनेछ ।
39. कानुन फभोजजभको सुकवधा ऩाउने :
मस ऐन फभोजजभ अनुभनतऩत्र प्राप्त गरय बएको रगानीरे मस ऐन फभोजजभको सुकवधाको
अनतरयि प्रचनरत कानुन फभोजजभ उद्योगरे ऩाउने सम्ऩुणव सॊ यऺण, सुकवधा, सहुनरमता तथा
छु ट प्राप्त गनेछ ।
40. सेवा सुकवधाका ितव तोक्न सक्ने :
(1) अनुनभतऩत्र प्राप्त व्मजिरे उऩबोिाराई सेवा सकवधा उऩरब्ध गयाउॉदा मस ऐन वा
सम्झौताको अनधनभा यकह आवश्मक ितव तोक्न सक्नेछ ।
(2) उऩदपा 1 फभोजजभ तोककएका ितव कवऩरयत उऩबोिारे सेवा सुकवधा उऩबोग गनव
ऩाउनेछैन ।
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ऩरयच्छे द-5
रगानी सम्फजन्ध व्मवस्था
41. अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे रगानी गनुऩ
व ने :
(1) सम्झौताभा अन्मथा व्मवस्था बएको वाहेक ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव आवश्मक
रगानीको व्मवस्था अनुभनत ऩत्र प्राप्त व्मजिरे गनुऩ
व नेछ ।
(2) अनुभनत प्राप्त व्मजिरे ऩरयमोजना अन्तगवतको घय, जग्गा वा भुख्म भेजिन उऩकयण
नधतो याजि ऋण नरदाॉ सनभनतरे नीनतगत सहजजकयण गनव सक्नेछ ।
ु रगानीभा ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव सककने:
42. सॊ मि
(1) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजिएको बएताऩनन नगयऩानरकारे सम्झौताभा
ॉ ा
उल्रेि बएफभोजजभ कुनै ऩरयमोजना कामावन्वमन गनव जग्गा उऩरब्ध गयाएय, स्वऩुजजभ
ु रगानी गनव सक्नेछ ।
कहस्सेदायी गये य वा अन्म रुऩभा सॊ मि
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ बएको रगानी ऩरयमोजना कामावन्वमन गने नीजज ऺेत्रराई
रगाननको कहस्सा नरन चाहेभा ऩरयमोजनाको प्रचनरत भुल्मभा कहसाव गरय ददन सककनेछ ।
43. अन्म व्मजिसॊ ग सम्झौता गनव सक्ने :
(1) अनुभनत ऩत्र प्राप्त व्मजिरे ऩरयमोजना कामावन्वमन गने सम्फन्धभा रगानी प्राप्त गनव वा
ऩरयमोजना फभोजजभको कुनै काभ कुनै व्मजिफाट गयाउने गरय अन्म व्मजिसॉग सम्झौता
गनव सक्नेछ ।तय त्मसयी सम्झौता बएको नभनतरे 15 ददन नबत्र सो सम्झौताको प्रनतनरकऩ
सनभनत सभऺ ऩेि गनुऩ
व नेछ ।
ु ानन सम्झौता गनव सक्ने :
44. बि
अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे ऩरयमोजना ननभावण गयी नगयऩानरकाराई हस्तान्तयण गने गयी वा
दपा 31 फभोजजभको िुल्क नउठाई अन्म रुऩभा ऩरयमोजनाभा गये को कपताव ऩाउने गरय
दपा 20 फभोजजभ सम्झौता बएकोभा नगयऩानरकारे एकभुष्ट रुऩभा वा ककस्तावजन्दभा
त्मस्तो यकभ ब ुिानी गने वा िुल्क ब ुिानी ऩाउने गयी सम्झौता गनव सक्नेछ ।
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45. सम्बाव्मता न्मुन ऩरयऩुनतव कोष :
(1) नगयऩानरकारे सॊ बाव्म आमको तुरनाभा रागत फढी हुने ऩरयमोजनाराई अनुदान
उऩरब्ध गयाउन सम्बाव्मता न्मुन ऩरयऩुनतवकाॉ िडा गनेछ ।
(2) उऩदपा 1 फभोजजभको कोषभा नगयऩानरकारे कवननमोजन गये को यकभ जम्भा
गरयनेछ ।
(3) उऩदपा (1) फभोजजभको कोषफाट ऩरयमोजनाराई सॊ भाव्म फनाउन आवश्मक यकभ
भात्र सनभनतको नसपारयसभा अनुदान ददइनेछ ।
(4) सम्बाव्म न्मुन ऩरयऩुती कोष तथा सो को सॊ चारन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोककए
वभोजजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द-6
सनभनतको गठन सम्फन्धी व्मवस्था (साववजननक ननजी/साभुदाकमक साझेदायी भञ्च)
46. सनभनतको गठन :
(1) ऩुवावधाय कवकास य ननभावणभा साववजननक ननजी/साभुदाकमक साझेदायी तथा ननजज
रगानी ऩरयचारनराई प्रोत्साहन तथा व्मवस्थाऩन गनव दे हामको साववजननक
ननजी/साभुदाकमक साझेदायी प्रवद्धवन भञ्च गठन हुने छ ।
(2) सनभनतको गठन दे हाम फभोजजभ हुनेछ :
(क) प्रभुि

- अध्मऺ

(ि) उऩप्रभुि

- उऩाध्मऺ

(ग) नगयऩानरकाको सदस्म भध्मेफाट १ जना

- सदस्म

(घ) नगयऩानरकाको सदस्म भध्मेफाट १ जना भकहरा
(ङ) प्रभुि प्रिासकीम अनधकृत

- सदस्म

(च) सम्फजन्धत ऺेत्रको वडा अध्मऺ

- सदस्म

(छ) ननजी ऺेत्रफाट 2 जना

- सदस्म

- सदस्म
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(ज) नगयऩानरकारे तोकेको 2 जना कविेषऻ/प्राकवनधक (साववजननक ननजी/साभुदाकमक
साझेदायी फाये अनुबव/ऻान हानसर गये को कवऻ)

- सदस्म

(झ) नगयऩानरका कामावरमको साववजननक ननजी/साभुदाकमक साझेदायी इकाई प्रभुि

-

सदस्म सजचव
(3) सनभनतरे सम्फजन्धत कवषमभा अनुबव बएको तथा कविेष ऻान हानसर गये को कुनै
व्मजिराई सनभनतको फैठकभा ऩमववेऺकको रुऩभा बाग नरन आभन्त्रण गनव सक्नेछ ।
(4) ऩुवावधाय कवकास य ननभावणभा साववजननक ननजी/साभुदाकमक साझेदायी तथा ननजी
रगानी ऩरयचारन गने स्वीकृती ननणवम बए अनुसाय सदस्म सजचवरे ददने छ ।
47. सनभनतको फैठक य ननणवम :
(1) सनभनतको फैठक आवश्मकतानुसाय फस्नेछ ।
(2) सनभनतको फैठक सनभनतको अध्मऺरे तोकेको नभनत, सभम य स्थानभा वस्नेछ ।
(3) सनभनतको फैठकको अध्मऺता सनभनतको अध्मऺरे गनेछ य ननजको अनुऩजस्थनतभा
सनभनतको उऩाध्मऺरे सनभनतको फैठकको अध्मऺता गनेछ ।
(4) सनभनतको फैठकभा फहुभतको याम भान्म हुनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको
अध्मऺता गने व्मजिरे ननणावमक भत ददनेछ ।
(5) सनभनतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवकवनध सनभनत आपैरे ननधावयण गये फभोजजभ
हुनेछ ।
48. ऩरयमोजनाको अनुगभन गनव सक्ने :
(1) सनभनतरे ऩरयमोजना कामावन्वमन अनुगभन गनव सक्नेछ य त्मसयी अनुगभन गदाव
एकजना भकहरा सदस्मराई सहबागी गयाउनु ऩनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ ऩरयमोजना अनुगभन गने नसरनसराभा सनभनतरे ददएको
ननदे िनको ऩाराना गनुव सम्फन्धी अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिको कतवव्म हुनेछ ।
49. ऩरयमोजनाको कववयण याख्नुऩने :
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(1) नगयऩानरकारे सनभनतको सुझाव नरई दपा (3) फभोजजभ कामावन्वमन गरयने
ऩरयमोजनाको ऩकहचान गयी सो को कववयण अद्यावनधक याख्न सक्नेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ कववयण याख्दा नगयऩानरकारे सवेऺण बए वा नबएका
ऩरयमोजनाको छु ट्टाछु ट्टै कववयण याख्नुऩनेछ ।
50. सुझाव ददन सक्ने :
सनभनतरे ऩरयमोजनाको कामावन्वमनको सम्फन्धभा नगयऩानरकाराई सभम सभमभा आवश्मक
सुझाव ददन सक्नेछ ।
51. प्राकवनधक सनभनत :
(1) दपा 52 फभोजजभ नगयऩानरकारे कामावन्वमन गने ऩरयमोजना सम्फन्धभा सुझाव
ददनको रानग सम्फजन्धत नगयऩानरकाभा गदठत साववजननक ननजी/साभुदाकमक साझेदायी
प्रवद्धवन भञ्चका सजचवको अध्मऺताभा सम्फजन्धत कवषमको कविेषऻ सभेत यहने गरय वकढभा
ऩाॉच सदस्म यहेको एक प्राकवनधक सनभनत गठन गनेछ ।
(2) प्राकवनधक सनभनतको अध्मऺरे तोकेको सम्फजन्धत नगयऩानरकारे कुनै अनधकृत
कभवचायीरे प्राकवनधक सनभनतको सजचव बई काभ गनेछ ।
(3) प्राकवनधक सनभनतको फैठक सम्फन्धी कामवकवनध सो सनभनत आपैरे ननणवम गये फभोजजभ
हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-7
कवकवध
52. नगयऩानरकाको अनधकाय हुने :
(1) मसऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजिएको बएता ऩनन 5 राि रुऩैमाॉ बन्दा कभ
रागत बएको ऩरयमोजना मस ऐन फभोजजभ नगयऩानरकारे साववजननक ननजी/साभुदाकमक
साझेदायीभा कामावन्वमन गनेछैन ।
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(2) उऩदपा (1) फभोजजभ ऩरयमोजना कामावन्वमन गदाव सम्झौता कवऩरयत बएको िण्डभा
मस ऐन फभोजजभ सनभनतराई प्राप्त हुने सम्ऩुणव अनधकाय आवश्मक हेयपेय सकहत
नगयऩानरकाराई प्राप्त हुनेछ ।
53. कववादको सभाधान :
(1) ऩरयमोजना कामावन्वमन गने सम्फन्धभा नगयऩानरका य अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजि कवच
कुनै कववाद उत्ऩन्न बएभा त्मस्तो कववाद आऩनस सभझदायीफाट सभाधान गनुऩ
व नेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभ आऩनस सभझदायीफाट कववाद सभाधान नबएभा कववादको
सभाधान सम्झौताभा उल्रेि बएकोभा सोही फभोजजभ य उल्रेि नबएकोभा भध्मस्थताद्वाया
गरयनेछ ।
(3) उऩदपा (2) फभोजजभ भध्मस्थताद्वाया कववादको सभाधान गदाव भध्मस्थताको
कामवकवनध सम्झौताभा उल्रेि बएकोभा सोही फभोजजभ य उल्रेि नबएकोभा प्रचनरत
कानुन फभोजजभ हुनेछ ।
54. ऺनतऩुनतव सम्फन्धी व्मवस्था :
(1) ऩरयमोजना कामावन्वमन गने सम्फन्धभा कुनै ऩऺरे ऐन वा ऐन अन्तगवत फनेको ननमभ
वा सम्झौता कवऩयीत कुनै काभ गये फाट अको ऩऺराई हानी नोक्सानी ऩनव गएभा त्मसयी
ऩनव गएको हानी नोक्सानी वाऩतको भनानसफ यकभ सो काभ गने ऩऺरे अको ऩऺराई
ऺनतऩुनतव वाऩत वुझाउनु ऩनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभोजजभको ऺनतऩुनतव नगयऩानरकाफाट वेहोनुऩ
व ने बएभा त्मस्तो ऺनतऩुनतव
फाऩतको यकभ कहसाव गरय नगयऩानरकारे अनुभनतऩत्रको अवनध थऩ गनव सक्नेछ ।
55. नरज वा बाडभा ददन वा फेचकविन गनव सक्ने:
(1) नगयऩानरकारे अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिराई आफ्नो वा नगयऩानरकाको स्वानभत्वभा
यहेको, सॊ स्थाको स्वानभत्व वा अनधनभा यहेको कुनै घय वा जग्गा नरज वा बाडाभा ददन,
कुनै भेजिन, ओजाय वा ऩुवावधाय सॊ यचना कवकि गनव वा नरज वा बाडाभा ददन सक्नेछ ।
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(2) उऩदपा (1) फभोजजभ नरज वा बाडाभा दददाॉका ितवहरु सम्झौताभा रेजिए फभोजजभ
हुनेछन् ।
56. स्थानीम श्रोत, साधन य जनिजिको उऩमोग गनुऩ
व ने:
अनुभनतऩत्र प्राप्त व्मजिरे ऩरयमोजना कामावन्वमनको नसरनसराभा सम्बव बएसम्भ स्थानीम
ु नबत्र उत्ऩादन हुने वस्तु तथा सेवा उऩमोग गनुऩ
श्रोत, साधन, जनिजि य भुरक
व नेछ ।
57. अध्ममन प्रनतवेदन भाथी अनधकाय कामभ यहने:
प्रस्तावकरे प्रस्ताव साथ ऩेि गये को अध्ममन प्रनतवेदन सम्फन्धी कागजात उऩय ननजको
ऩुणव अनधकाय कामभ यहनेछ । प्रस्तावकको नरजित स्वीकृनत कवना मस्तो अध्ममन
प्रनतवेदन सम्फन्धी कागजातहरु अन्म कुनै काभका रानग प्रमोग वा प्रकािन गरयने छै न ।

%*= P]g ;+zf]wg M– of] P]gsf] ;+;f]wg cfjZostfg';f/ sgsfO{ gu/;efn] ug{
;Sg]5 .
५९. कामवकवनध तथा ननदे िन फनाउन सक्ने :
मस ऐनभा उद्देश्म कामावन्वमन गनव सनभनत वा नगयऩानरकारे आवश्मक कुनै ननमभावरी,
कामवकवनध वा ननदे िका फनाउन सक्नेछ ।

^)= vf/]hL / arfp M– !_ ;+:yf btf{, gjLs/0f ;DaGwL Joj:yf cGo k|rlnt
sfg"gdf Joj:yf ePsf]df afx]s o;} P]g adf]lhd eP u/]sf] dflgg]5 .
@_ o; P]gdf ePsf] s'g} Joj:yf k|rlnt ;+3Lo / k|b]z sfg"g ;Fu
aflemg] ePdf aflemPsf] xb;Dd cdfGo x'g]5 .
आऻारे
भोहनप्रसाद न्मौऩाने

प्रभुि प्रिासकीम अनधकृत
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