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सार्वजननक ननजी साझेदारी सम्बन्धी नर्धेयक, २०७६ (मस्यौदा) 

 

प्रस्तार्ना :  सार्वजननक ननजी साझदेारीको माध्यमबाट परू्ावधार संरचनाको ननमावण तथा सञ्चालन र आर्श्यक अन्य 

पररयोजनाहरु कायावन्र्यन गरी सर्वसाधारणलाई भरपदो, नकफायती र सर्वसलुभ रुपमा सेर्ा सनुर्धा उपलब्ध गराउने 

सम्बन्धमा आर्श्यक व्यर्स्था गनव र्ाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संनर्धानको धारा २२६, उपधारा (१) र्मोनजम 

दरे्चलुी नगर सभाले यो ऐन र्नाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारनम्भक 

१. संनिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "सार्वजननक ननजी साझदेारी ऐन, २०७६" रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त लाग ूहुनेछ । 

 

२. पररभाषा : नर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा – 

(क)  " ऄनुमनत पत्र" भन्नाले पररयोजना कायावन्र्यन गनव दफा २३ बमोनजम नदइएको अनमुनतपत्र सम्झन ु

पछव ।  

(ख)  "अनमुनत पत्र प्राप्त व्यनि" भन्नाले पररयोजना कायावन्र्यन गनव अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनि सम्झन ुपछव । 

(ग)  "आकाइ" भन्नाले नगरपानलकामा स्थानपत भएको सार्वजननक ननजी साझदेारी इकाई भन्ने सम्झन ुपछव । 

(घ)  "ईपभोक्ता" भन्नाले सेर्ा सुनर्धा उपभोग गने व्यनि सम्झन ुपछव । 

(ङ)  "ननमावण" भन्नाले परू्ावधार संरचनाको ननमावण, नर्कास र्ा पनुस्थावपन गने कायव सम्झन ुपछव । 

(च)  "पररयोजना" भन्नाले परू्ावधार संरचनाको ननमावण र्ा सञ्चालन गनव यस ऐन बमोनजम कायावन्र्यन 

गररने पररयोजना सम्झन ुपछव । 

(छ)  "प्रस्तार्क" भन्नाले दफा १२ बमोनजम प्रस्तार् पेश गने र्ा दफा १५ को उपदफा (३) बमोनजम 

ननर्देन नदने व्यनि सम्झन ुपछव । 

(ज)  "पुनस्थावपन" भन्नाले मौजदुा परू्ावधार संरचनाको ममवत, नर्स्तार र्ा पनुननवमावण गरी पनुस्थावपन गने 

काम सम्झन ुपछव । 

(झ)  "पूर्ावधार संरचना" भन्नाले सडक, सरुुङ मागव, पलु, अस्पताल, नहर, नर्द्यतु उत्पादन गहृ, नर्द्यतु 

प्रसारण लाइन, केर्लकार लाइन, नजप लाइन, रेलर् ेलाइन, ट्रलीबस संरचना, ट्राम र्,े सखु्खा बन्दरगाह, 

जलमागव, पररर्हन नबसौननस्थल, नर्मानस्थल, प्रदशवनी स्थल, पाकव , जलाशय, बााँध, ढल ननकास, फोहर 
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मलैा प्रशोधन तथा व्यर्स्थापन प्लाण्ट, उजाव उत्पादन तथा नर्तरण, रङ्गशाला, सार्वजननक सभागहृ, 

बहुआर्ासीय भर्न र्ा सार्वजननक गोदामघर ननमावण सम्झन ुपछव । 

(ञ)  "मनसाय पत्र" भन्नाले पररयोजना कायावन्र्यन गनव दफा १० बमोनजम माग गररएको मनसाय पत्र 

सम्झन ुपछव । 

(ट) "स्थानीय सरकार" भन्नाले दरे्चलुी नगरपानलका सम्झन ुपछव । 

(ठ) "सम्झौता" भन्नाले पररयोजना कायावन्र्यन गनव दफा २० बमोनजम प्रस्तार्कसाँग गररएको सम्झौता 

सम्झन ुपछव । 

(ड)  "सनमनत" भन्नाले सार्वजननक ननजी साझदेारी इकाईको प्रर्र्द्वन सनमनत भन्ने सम्झन ुपछव । 

(ढ)  "सरे्िण" भन्नाले पररयोजना कायावन्र्यन गनवको लानग गररने सर्के्षण सम्झन ुपछव र सो शब्दले 

पररयोजनाको संभाव्यता अध्ययन, इनञ्जननयररङ नडजाइन कायव र त्यसको लानग गररने अन्र्ेषण 

समतेलाई जनाउाँछ । 

(ण)  "सार्वजननक ननजी साझेदारी" भन्नाले सार्वजननक सेर्ासाँग सम्बनन्धत कुनै पररयोजनाको ननमावण, 

सञ्चालन, व्यर्स्थापन र्ा सम्भार तथा नर्त्तीय लगानीमा आनंशक र्ा पणूव रुपमा ननजी के्षत्रलाई संलग्न 

गराउने गरी तथा पणूव र्ा आनंशक रुपले आम्दानीको जोनखम व्यहोने गरी सार्वजननक ननकाय तथा ननजी 

संस्था बीच भएको करारीय प्रबन्ध सम्झन ुपछव । 

(त)  "शुल्क" भन्नाले अनुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले सेर्ा सनुर्धा उपलब्ध गराए बापत उपभोिासाँग नलन 

पाउने सेर्ा शलु्क सम्झन ुपछव । 

(थ)  "तोनकएको र्ा तोनकए बमोनजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको ननयम र्ा ननदनेशकामा 

तोनकएको र्ा तोनकए बमोनजम सम्झन ुपछव । 
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पररच्छेद – २ 

पररयोजना पनहचान तथा स्र्ीकृनत 

 

३. सार्वजननक ननजी लगानीमा पररयोजना कायावन्र्यन गनव सनकने : (१) परू्ावधार संरचना सम्बन्धी कुनै 

पररयोजना सार्वजननक ननजी साझदेारीमा यस ऐन बमोनजम कायावन्र्यन गनव सनकनेछ । 

(२) सार्वजननक ननजी साझदेारी पररयोजनामा दहेायका नर्शेषता मध्ये अनधकाश ंनर्शषेताहरु सनमश्रण 

भएको हुनपुनेछ : 

(क) परू्ावधार सेर्ाको ननमावण, पनुस्थावपना र्ा आधनुनकीकरण गने उद्दशे्यका लानग ननजी ननकायको 

पणूव र्ा आनंशक लगानी भएको, 

(ख) ननजी ननकायलाई परू्ावधार र्ा सेर्ाको सञ्चालन, ममवत र्ा सेर्ा प्रदान गने नजम्मरे्ारी नदइएको 

र्ा सञ्चालन तथा ममवत गनव नदने गरी पररयोजनाको व्यर्स्थापन सम्झौता भएको, 

(ग) ननजी ननकायलाई परू्वननधावररत मापनयोग्य मानक अनसुारको कायवसम्पादनसाँग आर्र्द् 

भिुानीको व्यर्स्था भएको, 

(घ) ननजी ननकायबाट पणूव र्ा आनंशक रुपले आम्दानीको जोनखम व्यहोने व्यर्स्था स्र्ीकार 

गररएको, 

(ङ) पररयोजनाको सम्झौता अर्नध स्पष्ट भएको । 

४. सार्वजननक ननजी साझेदारीका ढााँचाहरु : दफा ३. को अनधनमा रही सार्वजननक ननजी साझदेारीका 

ढााँचाहरु दहेाय बमोनजम हुन सक्नेछन : 

(क) सञ्चालन पूाँजी बाहके ननजी लगानी आर्श्यक नपने प्रकृनतको सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन करार, 

(ख) न्यनू र्ा उल्लेखनीय ननजी पूाँजी आर्श्यक पने ननमावण, स्र्ानमत्र्करण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण करार, 

(ग) खण्ड (क) र्ा (ख) मा उनल्लनखत करारका अन्य रुपहरु । 

५. पररयोजना पनहचान गने : (१) नगरपानलका अन्तगवत तोनकएका सार्वजननक ननजी साझदेारीमा कायावन्र्यन 

गनव सनकने पररयोजना पनहचान गरी नर्र्रण अद्यार्नधक बनाई राख्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम नर्र्रण राख्दा नगरपानलकाले सभके्षण भए र्ा नभएका पररयोजनाको छुट्टाछुटै्ट नर्र्रण 

राख्न ुपनेछ । 
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(३) नगरपानलकाले उपदफा (१) बमोनजम पररयोजना पनहचान गदाव सनमनतको राय नलन सक्नेछ । 

६. प्राथनमकता ननधावरण गने : (१) नगरपानलकाले सार्वजननक ननजी साझदेारीमा कायावन्र्यन गररने 

पररयोजनाको ननधावरण गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम पररयोजना कायावन्र्यनको प्राथनमकता ननधावरण गदाव दहेायका क्षेत्रलाई प्राथनमकतामा 

राख्नपुनेछ : 

(क) भौनतक परू्ावधार ; सडक, पलु, नर्मानस्थल, रेलमागव, केर्लकार, रोप र्,े जीपलाइन ननमावण के्षत्र, 

(ख) नर्द्यतु उत्पादन, प्रसारण र नर्तरण तथा अन्य प्रकारका उजाव के्षत्र, 

(ग) सचूना र सञ्चार, 

(घ) फोहरमलैा व्यर्स्थापन, नपउने पानी, ढल ननकास र सरसफाई जस्ता शहरी तथा ग्रामीण र्ातार्रण, 

(ङ) नशक्षा, स्र्ास््य सम्बन्धी परू्ावधार, 

(च) पयवटन तथा सेर्ा परू्ावधार, 

(छ) सेर्ा र सनुर्धाजन्य सहरी परू्ावधार । 

७. सार्वजननक ननजी साझेदारी पररयोजना छनौटका अधारहरु : (१) दहेायका आधारहरुमा सार्वजननक 

ननजी साझदेारी बमोनजम कुनै पररयोजना कायावन्र्यन गने र्ा नगने ननणवय गररनेछ : 

(क) स्थानीय सरकारले त्यस्तो पररयोजनाको लागत व्यहोनव सक्ने अर्स्था भए र्ा नभएको, 

(ख) पररयोजनाको कायावन्र्यनका लानग गररएको खचव र्ा लगानीबाट सार्वजननक स्तरमा गणुात्मक लाभ प्राप्त हुने 

अर्स्था भए र्ा नभएको, 

(ग) आनथवक नहसाबमा सम्भाव्य भएको, 

(घ) स्थानीय सरकार र ननजी ननकायबीच जोनखम तथा लाभको उनचत ढंगमा बााँडफााँड हुने अर्स्था भए र्ा 

नभएको, 

(२) सार्वजननक ननजी साझदेारी बमोनजम कुनै पररयोजना कायावन्र्यनका लानग सार्वजननक ननजी साझदेारीको 

ढााँचा छनौट गदाव दहेायका नर्षयहरुमा ध्यान नदनपुनेछ : 

(क) पररयोजनाको उद्दशे्य परूा हुने उपयिु स्र्रुप भएको, 
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(ख) पररयोजनाको लानग ननजी क्षेत्रको साधन स्रोत उपलब्ध भएको, 

(ग) पररयोजनाको नडजाइन, लगानी, ननमावण, सञ्चालन तथा ममवत सम्भारमा ननजी के्षत्रले र्हन गनव सक्ने भनुमका 

भएको, 

(घ) सम्भानर्त लगानीकतावहरुद्वारा स्र्ीकार गनव सक्ने अर्स्था रहकेो, उपभोिा तथा समदुायले स्र्ीकार गनव सक्ने 

सेर्ा शलु्क भएको, 

(ङ) उपभोिा तथा समदुायले स्र्ीकार गनव सक्ने सेर्ा शलु्क भएको, 

(च) नर्त्तीय संस्था तथा लगाननकतावहरुद्वारा स्र्ीकार गनव सक्ने अर्स्था रहकेो, 

(छ) लाभा तथा जोनखम बााँडफााँडको स्र्रुप ननधावरण भएको, 

(ज) स्थानीय सरकारको आनथवक तथा व्यर्स्थापकीय क्षमता भएको, 

(झ) पररयोजना सम्झौताको अर्नध उल्लेख भएको, 

(ञ) जनटल प्रकृनतका सार्वजननक ननजी साझदेारी सम्झौताहरु कायवन्र्यन गनव सक्ने मानर् संशाधनको उपलब्धता 

भएको । 

८. पररयोजना स्र्ीकृत गराईनु पने : (१) नगरपानलकाले कुनै पररयोजना सार्वजननक ननजी साझदेारीमा 

कायावन्र्यन गनव उपयिु दखेमेा सो पररयोजना सञ्चालन गनुवपने उपयिु कारणसनहतको नर्स्ततृ नर्र्रण खलुाई 

नगरकायवपानलकाबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम पररयोजना स्र्ीकृत गराउाँदा नगरपानलकाले सनमनतसाँग परामशव गनुव पनेछ । 

९. सार्वजननक ननजी साझेदारी ऄन्तगवत कायावन्र्यन नगररने पररयोजना : यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 

लेनखएको भएतापनन दहेायका पररयोजना सार्वजननक ननजी साझदेारी माध्यमबाट कायावन्र्यन गररने छैन : 

(क) पररयोजना सम्बन्धी नर्त्तीय, प्रानर्नधक र्ा सञ्चालन सम्बन्धी जोनखम ननजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण नगरी 

ननजी के्षत्रबाट कुनै काम र्ा सेर्ा प्राप्त गने उद्दशे्यबाट सञ्चालन हुने, 

(ख) सार्वजननक सम्पनत्त र्ा दानयत्र्को ननजीकरण हुने, 

(ग) सरकारी ननणवयले सरकारी स्र्ानमत्र्को उद्यम खडा गरी सार्वजननक कामको व्यापारीकरण नहुने, 

(घ) सार्वजननक कायवको लानग ननजी ननकायबाट प्रदान गररएको  दान, चन्दा र्ा उपहार प्राप्त हुने, 
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(ङ) देशको सरुक्षासाँग सम्बनन्धत पररयोजना, 

(च) सार्वजननक नहतका दृनष्टले सार्वजननक ननजी साझदेारीमा कायावन्र्यन गनव नहुने । 

१०. मनसाय पत्र अव्हान गनव सक्ने : (१) सनमनतले दफा ८. बमोनजम स्र्ीकृत पररयोजना सार्वजननक ननजी 

साझदेारीमा कायावन्र्यन गनव तोनकएका नर्षयहरु खलुाई सार्वजननक रुपमा सचूना प्रकाशन गरी मनसायपत्र 

आव्हान गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम मनसायपत्र पेश गनव चाहने ननकाय/संस्था/व्यनिले तोनकए बमोनजमका नर्र्रणहरु 

खलुाई सोही उपदफा बमोनजम प्रकानशत सचूनामा उनल्लनखत समयार्धीनभत्र सनमनत समक्ष मनसायपत्र पेश 

गनुवपनेछ । 

११. संनिप्त सूची तयार गने : सनमनतले मनसायपत्र प्राप्त भएको नमनतले एक मनहनानभत्र तोनकएको आधारमा 

मनसायपत्र पेश गने ननकाय/संस्था/व्यनिहरु छनौट गरी सोको संनक्षप्त सचूी तयार गनेछ । 

१२. प्रस्तार्पत्र अव्हान गनव सक्ने : (१) सनमनतले दफा ११. बमोनजम संनक्षप्त सचूी तयार गरेपनछ सो सचूीमा 

परेका मनसायपत्र पेश गने ननकाय/संस्था/व्यनिबाट पररयोजना कायावन्र्यन गने सम्बन्धमा तोनकएका नर्षयहरु 

खलुाई सार्वजननक रुपमा सचूना प्रकाशन गरी प्रस्तार् आव्हान गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम प्रस्तार् पेश गनव चाहने ननकाय/संस्था/व्यनिले तोनकएका कागजात र आर्श्यक 

नर्र्रणसनहत सोही उपदफा बमोनजम प्रकानशत सचूनामा उनल्लनखत समयार्नधनभत्र सनमनत समक्ष प्रस्तार् पेश 

गनुवपनेछ । 

१३. सोझै प्रस्तार् अव्हान गनव सक्ने : दफा १२. मा जनुसकैु कुरा लेनखएको भएता पनन पनहले नै सर्के्षण 

भसैकेको र्ा तोनकए बमोनजम भन्दा कम लागतको पररयोजना भए सनमनतले नगरपानलकाको नसफाररसमा 

पररयोजना कायावन्र्यन गने सम्बन्धमा तोनकएका नर्षयहरु खलुाई सार्वजननक रुपमा सचूना प्रकाशन गरी सोझ ै

प्रस्तार् आव्हान गनव सक्नेछ । 

१४. प्रस्तार् छनौट गने : (१) दफा १२. र्ा १३. बमोनजम प्रस्तार् प्राप्त भएपनछ सनमनतले प्रस्तार् प्राप्त भएको 

नमनतले साठी नदननभत्र दहेायका आधारमा प्रस्तार् छनौट गनेछ : 

(क) प्रस्तार्कको आनथवक हनैसयत, 

(ख) प्रस्तार्कको प्रानर्नधक क्षमता, 

(ग) पररयोजनाको र्ातार्रणीय अध्ययन प्रनतर्देन, 



7  

 

(घ) स्थानीय सरकारलाई बझुाउने प्रस्तानर्त रोयल्टी रकम, 

(ङ) पररयोजना कायावन्र्यन गदाव उपभोिााँग नलने प्रस्तानर्त शलु्क, 

(च) तोनकए बमोनजमका अन्य नर्र्रण । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम प्रस्तार् छनौटका आधार प्रस्तार् पेश गनुव अनघ सनमनतले प्रस्तार्कलाई उपलब्ध 

गराउनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनजम प्रस्तार् छनौट गरेपनछ सनमनतले त्यसको जानकारी नछटो माध्यमद्वारा प्रस्तार्कलाई 

नदन ुपनेछ । 

१५. र्ातावद्वारा पररयोजना कायावन्र्यन गनव सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा नलनखएको भए तापनन 

कम्तीमा दईुपटक मनसायपत्र र्ा प्रस्तार् आव्हान गदाव पनन आर्श्यक संख्यामा मनसाय पत्र र्ा प्रस्तार् छनौट हुन 

नसकेको पररयोजना सनमनतले नगरपानलकाको नसफाररशमा र्ातावद्वारा कायावन्र्यन गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेनखएको भएता पनन दहेायको कुनै पररयोजना र्ातावद्वारा कायावन्र्यन गनव 

मनानसब हुने भनन सनमनतले स्र्ीकृनत नदएमा त्यस्तो पररयोजना र्ातावद्वारा कायावन्र्यन गराउन सनकनेछ : 

(क) पररयोजनाको प्रकृनत र्ा लागतको कारण प्रनतस्पधाव हुनसक्ने सम्भार्ना नभएको, 

(ख) नयााँ अर्धारणा र्ा प्रनर्नध समार्शे भएको, र्ा 

(ग) अन्य कुनै कारणले र्ातावद्वारा पररयोजना कायावन्र्यन गनव उपयिु हुने । 

(३) उपदफा (२) बमोनजमको कुनै पररयोजना र्ातावद्वारा कायावन्र्यन गनव चाहने ननकाय/संस्था/व्यनिले तोनकएका 

नर्षयहरु खलुाई नगरपानलका समक्ष ननर्देन नदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोनजम प्राप्त भएको ननर्देन जााँचबझु गदाव र्ातावद्वारा सो पररयोजना कायावन्र्यन गनव उपयिु 

दनेखएमा नगरपानलकाले ननर्देकसाँग र्ाताव गरी कायावन्र्यन गराउनेछ । 

(५) यस दफा बमोनजम र्ातावद्वारा पररयोजना कायावन्र्यन गदाव सनमनतले ननर्देकसाँग तोनकए बमोनजम अन्य 

आर्श्यक नर्र्रण माग गनव सक्नेछ । 

१६. र्ातावद्वारा पररयोजनाको नर्स्तृत सम्भाव्यता ऄध्ययन गनव सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 

लेनखएको भएता पनन कुनै ननकाय/संस्था/व्यनिले नर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुनै पररयोजनाको 

नर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गनवको लानग सनमनत समक्ष ननर्ेदन नदन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोनजम परेको ननर्देन उपर आर्श्यक जााँचबझु गदाव नर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गनव अनमुनत 

नदन मनानसब दनेखएमा सनमनतले नगरपानलकासाँग परामशव गरी ननर्देकसाँग र्ाताव गरी त्यस्तो पररयोजनाको 

नर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गराउन अनमुनत नदन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोनजम नर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गदाव गराउाँदा लागकेो खचव त्यस्तो नर्स्ततृ सम्भाव्यता गने 

गराउने व्यनि स्र्यंले व्यहोनुव पनेछ । 

(४) यस दफा बमोनजम नर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गररएको कुनै पररयोजनाको कायावन्र्यनका लानग प्रनतस्पधाव 

गराउाँदा उपदफा (२) बमोनजम नर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गने गराउने व्यनि छनौट हुन नसकेमा ननजले सो 

पररयोजनाको नर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गराउाँदा लागकेो खचव त्यस्तो पररयोजनाको कायावन्र्यनको लानग 

छनौट भएको प्रस्तार्कले व्यहोनुव पनेछ । 

१७. समझदारी पत्र गनव सक्ने : दफा १४. बमोनजम प्रस्तार् छनौट गरेपनछ र्ा दफा १५. को उपदफा (५) 

बमोनजम माग गररएको नर्र्रणका आधारमा पररयोजना कायावन्र्यन गनव उपयिु दनेखएमा सनमनतले प्रस्तार्कसाँग 

पररयोजनाको कायावन्र्यन गने सम्बन्धमा समझदारीपत्र सम्पन्न गनव सक्नेछ । 

 तर पररयोजनाको प्रकृनत हरेी सनमनतले प्रस्तार्कसाँग प्रारनम्भक पररयोजना सम्झौता गनव सक्नेछ । 

१८. पररयोजनाको नर्र्रण पेश गनुवपने : (१) दफा १७. बमोनजम समझदारीपत्र र्ा प्रारनम्भक पररयोजना 

सम्झौता गरेकोमा सो समझदारीपत्र र्ा प्रारनम्भक पररयोजना सम्झौतामा उनल्लनखत समयार्नधनभत्र र 

समझदारीपत्र र्ा प्रारनम्भक पररयोजना सम्झौता नगरेकोमा पररयोजनाको प्रकृनत हरेी छ मनहनामा नबऋने गरी 

सनमनतले तोकेको समयार्नधनभत्र प्रस्तार्कले पररयोजना कायावन्र्यन सम्बन्धी तोनकएका नर्र्रणहरु सनमनत 

समक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको अर्नधनभत्र प्रस्तार्कले त्यस्तो नर्र्रण पेश गनव नसक्ने कुनै मनानसब कारण दखेाई 

समयार्नध थपको लानग सनमनत समक्ष ननर्देन नदएमा सनमनतले बढीमा तीन मनहनाको समयार्नध थप गररनदन 

सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोनजमको अर्नधनभत्र प्रस्तार्कले सो नर्र्रन पेश गनव नसक्ने कारन दखेाई सनमनत 

समक्ष नदएको ननर्देन जााँचबझु गदाव कारण मनानसब दनेखएमा सनमनतले कुनै खास पररयोजनाको हकमा सम्झौता 

भएपनछ सो नर्र्रण पेश गनव स्र्ीकृनत नदन सक्नेछ । 

१९. रद्ध गनव सक्ने : (१) दफा १८. बमोनजमको समयार्नधनभत्र प्रस्तार्कले नर्र्रण पेश नगरेमा र्ा त्यसरी पेश 

गररएको नर्र्रण अध्ययन गदाव पररयोजना कायावन्र्यन गनव सम्भाव्य र उपयिु नदनेखएमा सनमनतले त्यसको कारण 
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खलुाई प्रस्तार्कसाँग समझदारीपत्र र्ा प्रारनम्भक पररयोजना सम्झौता गरेको भए त्यस्तो समझदारीपत्र र्ा 

प्रारनम्भक पररयोजना सम्झौता र समझदारीपत्र र्ा प्रारनम्भक पररयोजना सम्झौता नगरेकोमा नगरपानलकाले 

ननजको प्रस्तार् रद्द गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम समझदारीपत्र, प्रारनम्भक पररयोजना सम्झौता र्ा प्रस्तार् रद्द भएमा प्रस्तार्कले सनमनत 

र्ा नगरपानलकासाँग कुनै नकनसमको हानी नोक्सानी बापतको क्षनतपनूतव दाबी गनव पाउने छैन । 

 

पररच्छेद – ३ 

ऄनुमनतपत्र सम्बन्धी व्यर्स्था 

 

२०. सम्झौता गने : (१) दफा १८. बमोनजम प्राप्त नर्र्रणको आधारमा प्रस्तार्कसाँग सम्झौता गनव उपयिु दनेखएमा 

सनमनतले प्रस्तार्कासाँग आर्श्यकतानसुार र्ाताव गरी सम्झौता गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम सम्झौता गनुवपरू्व सनमनतले नगरपानलकासाँग परामशव गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोनजम सम्झौतामा सनमनतको तफव बाट अध्यक्षले हस्ताक्षर गनेछ । 

(४) प्रस्तार्कले दफा १८ को उपदफा (१) बमोनजमको नर्र्रण सम्झौतामा उल्लेख भएको अर्नधनभत्र पेश गनुव पनेछ  

सो अर्नधनभत्र प्रस्तार्कले त्यस्तो नर्र्रण पेश गनव नसकेमा प्रस्तार्कसाँग गरेको सम्झौता स्र्त: रद्द भएको मानननेछ । 

 

२१. सम्झौतामा खुलाईनुपने नर्षयहरु : आयोजनाको सम्झौतामा दहेायका नर्षयहरु खलुाउन ुपनेछ : 

(क) पररयोजनाको नर्स्ततृ नर्र्रण, 

(ख) पररयोजना कायावन्र्यन शरुु गने  र सम्पन्न हुन ेनमनत, 

(ग) पररयोजनाको ननमावण र्ा सञ्चालन गदाव अनमुनतपत्र र्ा प्राप्त व्यनिले पाउने सनुर्धा तथा सहुनलयत सम्बन्धी 

नर्षय, 

(घ) अनमुनतपत्रको अर्नध, 

(ङ) जोनखमको बााँडफााँड र पररयोजना अर्नधमा जोनखम व्यर्स्थापन गररने नर्नध,  

(च) कायवसम्पादनमा आधाररत भिुानी सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(छ) कायवसम्पादन मलू्याङकनका र्स्तगुत आधार र मापदण्ड, 

(ज) पररयोजना कायावन्र्यनको चरणर्र्द् नर्र्रण र कायावन्र्यन तानलका, 

(झ) पररयोजनाको प्रानर्नधक गणुस्तर तथा स्टाण्डडव, 

(ञ) पररयोजना सञ्चालन सम्बन्धी नर्र्रण, 

(ट) पररयोजना नलजमा नलइएको भए सो को नर्र्रण र नलजका शतवहरु, 
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(ठ) पररयोजनाको सञ्चालन र्ा हस्तान्तरणको शतव, 

(ड) पररयोजना सञ्चालन गदाव उपभोिासाँग नलन पाउने शलु्क सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(ढ) पररयोजनाको बीमा सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(ण) पररयोजनामा जनडत मनेशन तथा पररयोजना हस्तान्तरणका बखत हुनपुने अर्स्था र गणुस्तर, 

(त) स्थानीय सरकारलाई बुझाउनपुने रोयल्टी र भिुानी नर्नध, 

(थ) पररयोजना कायावन्र्यन गदाव कुनै पक्षले सम्झौता बमोनजमको दानयत्र् परुा नगरेको कारणबाट सम्झौता रद्द हुने 

अर्स्था, 

(द) अन्य आर्श्यक नर्षयहरू । 

 

२२. परफमेन्स र्ण्ड सम्बन्धी व्यर्स्था : प्रस्तार्कले परफमने्स र्ण्ड बापत पररयोजनाको कुल लागतको शनू्य 

दशमलर् पााँच प्रनतशत भन्दा कम नहुने गरी सम्झौतामा लेनखए बमोनजमको रकम र्ा सो बराबरको बैंक ग्यारेण्टी 

सम्झौतामा उल्लेनखत समयार्नधनभत्र सनमनत समक्ष दानखला गनुव पनेछ । 

 

२३. ऄनुमनतपत्र नदने : दफा २०. बमोनजम सम्झौता गरेपनछ नगरपानलकाले प्रस्तार्कलाई पररयोजनाको कायावन्र्यन 

गनव अनमुनतपत्र नदनेछ । 

 

२४. ररत पुगेको माननने : (१) प्रचनलत काननुमा जनुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनन यस ऐन बमोनजम सनमनतबाट 

पररयोजना स्र्ीकृत भ ैदफा २३. बमोनजम अनुमनतपत्र प्राप्त गरेकोमा त्यस्तो अनुमनतपत्र प्रचनलत काननुको ररत पयुावइ 

जारर भएको मानननेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम जारी भएको अनमुनतपत्रका शतवहरु उपर अनमुनतपत्र बहाल रहकेो अर्नधभर प्रनतकूल हुने 

गरी कुनै काननुी, प्रशासननक र्ा नीनतगत व्यर्स्था गररने छैन र सम्झौता प्रनतकूल हुने गरी गरएको कुनै पनन काननुन, 

प्रशासननक र्ा नननतगत व्यर्स्था मान्य हुने छैन । 

 

२५. ऄन्य व्यनक्तलाइ ऄनुमनतपत्र ननदआने : पररयोजनाको कायावन्र्यन गनवको लानग कुनै के्षत्रमा कुनै प्रस्तार्कलाई 

अनमुनतपत्र नदई सकेपनछ सम्झौतामा लेनखए बमोनजम सोही के्षत्रमा सो पररयोजनालाई प्रनतकूल असर पने गरर त्यस्तै 

नकनसमको पररयोजनाको कायावन्र्यन गनव अन्य व्यनिलाई अनमुनतपत्र नदइने छैन । 

 

२६. ऄनुमनतपत्रको ऄर्नध : (१) अनमुनतपत्रको अर्नध पन्र दनेख पैंतीस र्षवसम्म नबढाई पररयोजना र्ा के्षत्रको 

आधारमा सम्झौतामा लेनखए बमोनजम हुन्छ । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेनखएको भएता पनन नर्शषे पररनस्थनत परर अनमुनतपत्रको अर्नध बढाउन 

आर्श्यक भएको कारण खलुाइ अर्नध थपको लानग अनुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले ननर्देन नदएमा र सो ननर्देनको 

व्यहोरा मनानसर् दनेखएमा सनमनतले बढीमा पााँच र्षवसम्म अनमुनतपत्रको अर्नध थप गनव सक्नेछ । 

(३) अनमुनतपत्रको अर्नध तोनकएको आधारमा ननधावरण गररनेछ । 

 

२७. ऄनुमनतपत्र रद्द गनव सक्ने : (१) अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले सम्झौता बमोनजम पररयोजना कायावन्र्यन प्रारम्भ 

नगरेमा र्ा यो ऐन र्ा यस अन्तगवत बनेको ननयमार्ली, ननदनेशका र्ा सम्झौता नर्पररत कुनै काम गरेमा 

नगरपानलकाको नसफाररशमा सनमनतले अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिलाई सचूना नदई ननजलाई नदईएको अनमुनतपत्र रद्द गनव 

सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम अनमुनतपत्र रद्द भएमा अनुमनतपत्र प्राप्त व्यनिसाँग गररएको सम्झौता स्र्त: रद्द भएको 

मानननेछ । 

(३) यस दफा बमोनजम अनमुनतपत्र रद्द भएमा अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले नगरपानलका र्ा सनमनतसाँग कुनै नकनसमको 

क्षनतपनूतव दाबी गनव पाउने छैन । 

 

२८. रोयल्टी बुझाईनुपने : रोयल्टी बझुाउने गरी सम्झौता भएकोमा अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले सम्झौता बमोनजमको 

रोयल्टी रकम स्थानीय सरकारलाई बझुाउन ुपनेछ । 

 

२९. पररयोजना हस्तान्तरण गनुवपने : (१) अनमुनत प्राप्त व्यनिले सम्झौतामा लेनखए बमोनजम स्थानीय सरकारलाई 

पररयोजना हस्तान्तरण गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम पररयोजना हस्तान्तरण हुाँदा त्यस्तो पररयोजनामा जनडत मनेशन, उपकरण तथा संरचना 

सम्झौतामा उल्लेख भए बमोनजमको क्षमता, अर्स्था र चाल ुहालतमा हुन ुपनेछ । 

 

३०. स्थानीय सरकारको स्र्ानमत्र् हुने : दफा २९ बमोनजम हस्तान्तरण भएको पररयोजना र सो साँग सम्बनन्धत घर, 

जग्गा तथा उपकरणको स्र्ानमत्र् स्थानीय सरकारको हुनेछ । 
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पररच्छेद-४ 

ऄनुमनतपत्र प्राप्त व्यनक्तको ऄनधकार तथा सुनर्धा 

 

३१. शुल्क ईठाईन पाईने : अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले सेर्ा सनुर्धा उपलब्ध गराए बापत उपभोिासाँग शलु्क उठाउन 

सक्नेछ । 

 

३२. घर जग्गा अनदमा प्ररे्श गनव सक्ने : (१) पररयोजना कायावन्र्यनको नसलनसलामा अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले 

कुनै घर, जग्गा, उद्योग, कलकारखाना लगायतको भौगोनलक तथा र्जै्ञाननक सर्ेक्षण तथा नाप नक्शा गनव, माटो 

लगायत अन्य प्राकृनतक स्रोत र साधनको परीक्षण गनव, त्यसको लानग आर्श्यकताअनसुार उपकरण जडान गनव तथा 

त्यस्तो उपकरणको प्रयोग गनव, जग्गा छुट्टयाउन, सााँध, नकल्ला खडा गनव र्ा ननशाना लगाउने प्रयोजनको लानग 

सम्बनन्धत धनीलाई अनग्रम सूचना नदई घर, जग्गा, उद्योग, कलकारखाना मा प्रर्शे गनव सक्नेछ । 

(२) अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले उपदफा (१) बमोनजम घर, जग्गामा प्रर्शे गदाव सो जग्गामा लगाएको अन्न बाली र्ा 

हुकेका रुख नर्रुर्ा काट्न,ु उखले्न ुपरेमा र्ा जग्गामा रहकेा कुनै छेकर्ार, पखावल, मनेशनरर, औजार लगायत हटाउन ु

र्ा भत्काउन ुर्ा लगाउन ुपरेमा सोको मनानसब क्षनतपनूतव सम्बनन्धत धनीलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनजम घर जग्गामा प्रर्शे गदाव सम्भर् भएसम्म सम्बनन्धत धनी, सरोकारर्ाला व्यनि तथा सो को 

कारणबाट प्रभानर्त हुने व्यनिको उपनस्थनतमा प्रर्शे गनुव पनेछ । 

 

३३. घर जग्गाको प्रयोग गनव र्ा कुनै ननमावण गनव र्ा कुनै काम गनव ननषेध गनव सक्ने : (१) पररयोजना 

कायावन्र्यनको नसलनसलामा पररयोजना स्थल र त्यसको नननित दरुीमा पने घर जग्गा अरु कसैले कुनै खास कामको  

नननमत्त प्रयोग गनव र्ा सो जग्गामा कुनै ननमावण गनव र्ा अन्य कुनै काम गनव नपाउने कुरा सम्झौतामा लेनखएको र्ा त्यस्तो 

घर जग्गा सो कामको नननमत्त प्रयोग गनव र्ा त्यस्तो जग्गामा कुनै ननमावण गनव र्ा अन्य कुनै काम गनव ननषधे गरी पाउन 

अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले नगरपानलका समक्ष ननर्देन नदएमा र त्यसरी नदएको ननर्देनको व्यहोरा मनानसब दनेखएमा 

सनमनतले प्रचनलत काननू बमोनजम त्यस्तो घर जग्गा सो बमोनजम प्रयोग गनव र्ा कुनै ननमावण गनव र्ा कुनै काम गनव 

नपाउने गरी ननषधे गनव सक्नेछ । 

 तर त्यसरी ननषधे गरेको कारणबाट सम्बनन्धत व्यनिलाई पनव गएको हानी नोक्सानी बापतको क्षनतपनूतव 

अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले व्यहोनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम नदईने क्षनतपनूतव ननधावरण गनवको लानग स्थानीय उपभोिाको प्रनतनननधत्र् हुने गरी तोनकए 

बमोनजमको एक क्षनतपनूतव ननधावरण सनमनत रहनेछ र सो सनमनतले सम्बनन्धत व्यनिलाई र्ास्तनर्क रुपमा पनव गएको 

हानी नोक्सानीको मलू्याङ्कन गरी क्षनतपनूतव ननधावरण गनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोनजम ननधावरण गररएको क्षनतपनूतवको रकममा नचत्त नबझु्ने व्यनिले सो ननणवयको जानकारी प्राप्त 

गरेको नमनतले पैंनतस नदननभत्र सनमनत समक्ष उजरुी गनव सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोनजम परेको उजरुी उपर  तीन मनहनानभत्र ननणवय गररसक्न ुपनेछ र सो उजरुीका सम्बन्धमा 

सनमनतले गरेको ननणवय अनन्तम हुनेछ । 

 

३४. घर जग्गा ईपलब्ध गराइनदने :  (१) अनुमनत प्राप्त व्यनिले पररयोजना कायावन्र्यनको लानग आर्श्यक पने घर 

जग्गा र्ा नगरपानलकाको स्र्ानमत्र्मा भएको जग्गा आफैले खररद गरी र्ा अन्य रुपले व्यबस्था गनुवपनेछ । 

(२) अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले उपदफा (१) बमोनजम खररद गनव र्ा अन्य रुपमा व्यबस्था गनव नसकेमा र सम्झौतामा 

कुनै घर जग्गा प्राप्त गनुवपने उल्लेख भएमा सनमनतले अनुमनतपत्र प्राप्त व्यनिको अनरुोधमा त्यस्तो घर जग्गा प्रचनलत 

काननू बमोनजम उपलब्ध गराई नदनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनजम घर जग्गा प्राप्त गदाव जग्गाधनीलाई नदनपुने क्षनतपनूतव सम्बनन्धत अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले 

व्यहोनुव पनेछ । 

(४) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनन स्थानणय सरकारको स्र्ानमत्र्मा रहकेो र्ा सार्वजननक जग्गा 

पररयोजना कायावन्र्यनको लानग आर्श्यक भएमा सनमनतले र्ा स्थानीय सरकारको स्र्ीकृनत नलई त्यस्तो जग्गा 

सम्झौतामा लेनखए बमोनजम र्ा नलज र्ा बहालमा प्रयोग गनव नदन सक्नेछ । 

 

३५. पररयोजनाको सुरिा : (१) पररयोजनाको सरुक्षा अनुमतीपत्र प्राप्त व्यनि आफैले गनुव पनेछ । 

(२) अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले नर्शेष कारण दखेाई पररयोजनाको खास नकनसमको सरुक्षाको लानग सनमनतसाँग अनरुोध 

गरेमा सो बापत लाग्ने खचव अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले व्यहोने गरी त्यस्तो पररयोजनाको सरुक्षाको व्यबस्था गनव स्थानीय 

सरकारले पररयोजनाको सरुक्षाको लानग प्रदशे र्ा संघीय सरकारसाँग अनरुोध गने छ । 

 

३६. सहयोग ईपलब्ध गराईनु पने : (१) पररयोजना कायावन्र्यन गने नसलनसलामा सनमनत र्ा स्थानीय सरकारले 

अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिलाई उपलब्ध गराउन ुपने सहयोग, नदन ुपने स्र्ीकृनत र्ा गररनदन ुपने काम सम्झौतामा 

उनल्लनखत तररका र अर्नधनभत्र गररनदन ुर्ा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) पररयोजना कायावन्र्यन गने नसलनसलामा अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले कुनै सहयोग माग गरेमा र त्यस्तो सहयोग 

प्रचनलत काननु बमोनजम उपलब्ध गराउन सनकने भएमा सो बापत व्यहोनुव पने खचव र दानयत्र् अनमुनतपत्र प्राप्त 

व्यनिले व्यहोने गरी सनमनत आफैले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन र्ा स्थानीय सरकारको सम्बनन्धत ननकायलाई 

त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन लेनख पठाउन सक्नेछ । 
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३७. नर्देशी नर्ननमयको सुनर्धा : पररयोजनाको कायावन्र्यनको लानग ऋण र्ा शयेर पुाँजीको रुपमा नर्दशेी मदु्रा 

लगानी भएमा अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिलाई त्यस्तो ऋणको सााँबा र्ा व्याज भिुानन गनव र्ा लगानी नफताव गनवको लानग 

आर्श्यक नर्दशेी मदु्रा प्रचनलत नर्ननमय दरमा प्रचनलत काननु बमोनजम स्थानीय सरकारले प्रदशे र्ा सङ्घीय 

सरकारसाँग अनरुोध गनेछ । 

 

३८. नर्ष्फोटक पदाथवको प्रयोग :  पररयोजनाको कायावन्र्यनको लानग नर्ष्फोटक पदाथवको प्रयोग गनुव परेमा 

अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले स्थानीय सरकारलाई अनरुोध गरी स्थानीय सरकारले सङ्घीय, प्रदशे सरकार र्ा अन्य 

सम्बनन्धत ननकायसाँग अनरुोध गने छ । 

 

३९. कानुन बमोनजमको सुनबधा पाईने :  यस ऐन बमोनजम अनमुनतपत्र प्राप्त गरी भएको लगानीले यस ऐन 

बमोनजमको सनुबधाको अनतररि प्रचनलत काननु बमोनजम उद्योगले पाउने संरक्षण, सनुर्धा, सहुनलयत तथा छुट प्राप्त 

गने छ । 

 

४०. सेर्ा शतव तोक्न सक्ने : (१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले उपभोिालाई सेर्ा सनुर्धा उपलब्ध गराउाँदा यस ऐन र्ा 

सम्झौताको अधीनमा रही आर्श्यक शतव तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम तोनकएका शतव नर्पररत उपभोिाले सेर्ा सनुर्धा उपभोग गनव पाउने छैन । 

 

पररच्छेद-५ 

लगानी सम्बन्धी व्यर्स्था 

 

४१. ऄनुमनतपत्र प्राप्त व्यनक्तले लगानी गनुवपने : (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यर्स्था भएको बाहके पररयोजना 

कायावन्र्यन गनव आर्श्यक लगानीको व्यर्स्था अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले गनुवपनेछ । 

(२)अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले पररयोजना अन्तगवतको घर, जग्गा र्ा मखु्य मनेशन उपकरण नधतो रानख ऋण नलाँदा 

सनमनतको स्र्ीकृनत नलनपुनेछ । 

 

४२. संयुक्त लगानीमा पररयोजना कायावन्र्यन गनव सनकने:  (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेनखएको भए 

तापनन नगरपानलकाले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोनजम कुनै पररयोजना कायावन्यन गनव जग्गा उपलब्ध गराएर 

स्र्पुाँजीमा नहस्सेदारी गरेर र्ा अन्य रुपमा संयिु लगानी गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम भएको लगानी पररयोजना कायावन्र्यन गने ननजी क्षेत्रले नगरपानलकाको नहस्सा नलन 

चाहमेा पररयोजनाको प्रचनलत मलू्यमा नहसाब गरी नदन सक्नेछ । 
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४३. ऄन्य व्यनक्तसाँग सम्झौता गनव सक्ने : (१) अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले पररयोजना कायावन्र्यन गने सम्बन्धमा 

लगानी प्राप्त गनव र्ा पररयोजना बमोनजमको कुनै काम कुनै व्यनिबाट गराउने गरी अन्य व्यनिसाँग सम्झौता गनव सक्नेछ 

। तर त्यसरी सम्झौता भएको कारणले पररयोजना कायावन्र्यन गने दानयत्र्बाट ननजले उन्मनुि पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले कुनै सम्झौता गरेको भए त्यस्तो सम्झौता भएको नमनतले पन्र 

नदननभत्र सो सम्झौताको प्रनतनलनप सनमनत समक्ष पेश गनुव पनेछ । 

 

४४. भुक्तानी सम्झौता गनव सक्ने : अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले पररयोजना ननमावण गरी नगरपानलकालाई हस्तान्तरण 

गने गरी र्ा दफा ३१. बमोनजमको शलु्क नउठाई अन्य रुपमा पररयोजनामा गरेको लगानी नफताव पाउने गरी दफा २०. 

बमोनजम सम्झौता भएकोमा नगरपानलकाले एकमषु्ठ रुपमा र्ा नकस्ताबन्दीमा त्यस्तो रकम भिुानी गने र्ा शलु्क 

भिुानी गने र्ा शलु्क भिुानी पाउने गरी सम्झौता गनव सक्नेछ । 

 

४५. सम्भाव्यता न्यून पररपूनतव कोष : (१) नगरपानलकाले सम्भाव्य आयको तलुनामा लागत बढी हुने 

पररयोजनालाई अनदुान उपलब्ध गराउन सम्भाव्यता न्यनू पररपनूतव कोष खडा गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको कोषमा नगरपानलकाले नर्ननयोजन गरेको रकम जम्मा गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनजमको कोषबाट पररयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन आर्श्यक रकम मात्र सनमनतको नसफाररशमा 

अनदुान नदईनेछ । 

(४) सम्भाव्यता न्यनू पररपनूतव कोष तथा सो को सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोनकए बमोनजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद-६ 

सनमनतको गठन सम्बन्धी व्यर्स्था 

 

४६. सनमनतको गठनः (१) परू्ावधार नर्कास र ननमावणमा सार्वजननक ननजी साझदेारी तथा ननजी लगानी 

पररचालनलाई प्रोत्साहन तथा व्यर्स्थापन गनव दहेाय बमोनजमको सार्वजननक ननजी साझदेारी प्रर्धवन सनमनत गठन 

हुनेछ- 

(क) प्रमखु       अध्यक्ष 

(ख) उपप्रमखु       उपाध्यक्ष 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत     सदस्य 

(घ) कायवपानलकाको मनहला सदस्यमधयेबाट    सदस्य 

(ङ) सम्बनन्धत र्डा अध्यक्ष     सदस्य 

(च) ननजी क्षेत्रबाट      सदस्य (दईु जना) 
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(छ) सम्बनन्धत नर्षयको नर्शेषज्ञ/प्रानर्नधक    सदस्य 

(ज) नगरपानलकाको सार्वजननक ननजी साझदेारी इकाई   प्रमखु सदस्य सनचर् 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको सनमनतले सम्बनन्धत नर्षयमा अनभुर् भएको तथा नर्शेषज्ञ ज्ञान हानसल गरेको कुनै 

व्यनिलाई सनमनतको बैठकमा पयवर्के्षकको रुपमा भाग नलन आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(३) परू्ावधार नर्कास र ननमावणमा सार्वजननक ननजी साझदेारी तथा ननजी लगानी पररचालन गने स्र्ीकृनत ननणवय भए 

अनसुार सदस्य सनचर्ले नदने छ । 

 

४७. सनमनतको बैठक र ननणवय : (१) सनमनतको बैठक आर्श्यकतानसुार बस्नेछ । 

(२) सनमनतको बैठक सनमनतको अध्यक्षले तोकेको नमनत समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३) सनमनतको बैठकको अध्यक्षता सनमनतको अध्यक्षले गनेछ र ननजको अनपुनस्थनतमा उपाध्यक्षले सनमनतको 

बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(४) सनमनतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यनिले ननणावयक मत 

नदनेछ । 

(५) सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायवनर्नध सनमनत आफैले ननधावरण गरे बमोनजम हुनेछ । 

 

४८. पररयोजना ऄनुगमन गनव सक्ने : (१) सनमनतले पररयोजना कायावन्र्यनको अनगुमन गनव सक्नेछ र त्यसरी 

अनगुमन गदाव एकजना मनहला सदस्यलाई सहभागी गराउनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम पररयोजना अनगुमन गने नसलनसलामा सनमनतले नदएको ननदशेनको पालना गनुव सम्बनन्धत 

अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिको कतवव्य हुनेछ । 

 

४९. पररयोजनाको नर्र्रण राख्नुपने : (१) नगरपानलकाले सनमनतको सुझार् नलई दफा ३. बमोनजम कायावन्र्यन 

गररने पररयोजनाको पनहचान गरी सोको नर्र्रण अद्यार्नधक राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम नर्र्रण राख्दा नगरपानलकाले सभके्षण भए र्ा नभएका पररयोजनाको छुट्टाछुटै्ट नर्र्रण 

राख्न ुपनेछ । 

 

५०. ननदेशन नदन सक्ने : सनमनतले पररयोजनाको कायावन्र्यनको सम्बन्धमा सम्बनन्धत नगरपानलकालाई समय 

समयमा आर्श्यक ननदशेन नदन सक्नेछ । 
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५१. प्रानर्नधक सनमनत : (१) दफा ५२. बमोनजम नगरपानलकाले कायावन्र्यन गने पररयोजनाको सम्बन्धमा सझुाब 

नदनको लानग नगरपानलको सनचर्को अध्यक्षतामा सम्बनन्धत नर्षयको नर्शषेज्ञ समेत रहने गरी बढीमा पााँच सदस्य 

रहकेो एक प्रानर्नधक सनमनत रहनेछ । 

(२) प्रानर्नधक सनमनतको अध्यक्षले तोकेको नगरपानलकाको कुनै अनधकृत कमवचारीले प्रानर्नधक सनमनतको सनचर् 

भ ैकाम गनेछ । 

(३) प्रानर्नधक सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायवनर्नध सो सनमनत आफैले ननधावरण गरे बमोनजम हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद-७ 

नर्नर्ध 

 

 

५२. नगरपानलकाको ऄनधकार हुने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनन ....... रुपैयााँ भन्दा 

कम लागत भएको पररयोजना यस ऐन बमोनजम नगरपानलकाले सार्वजननक ननजी साझदेारीमा कायावन्र्यन गनेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोनजम पररयोजना कायावन्र्यन गदाव यस ऐन बमोनजम सनमनतलाई प्राप्त सम्पणूव अनधकार आर्श्यक 

हरेफेर सनहत नगरपानलकालाई हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनजम पररयोजना कायावन्र्यन गने क्रममा नगरपानलकाले कायवकारी अनधकृतसाँग आर्श्यक राय 

सझुार् नलन सक्नेछ । 

 

५३. नर्र्ादको समाधान : (१) पररयोजना कायावन्र्यन गने सम्बन्धमा नगरपानलका र अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिबीच 

कुनै नर्र्ाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो नर्र्ाद आपसी समझदारीबाट समाधान गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम आपसी समझदारीबाट नर्र्ाद समाधान नभएमा नर्र्ादको समाधान सम्झौतामा उल्लेख 

भएकोमा सोही बमोनजम र उल्लेख नभएकोमा मध्यस्थताद्वारा गररनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोनजम मध्यस्थाताद्वारा नर्र्ादको समाधान गदाव मध्यस्थताको कायवनर्नध सम्झौतामा उल्लेख 

भएकोमा सोही बमोनजम र उल्लेख नभएकोमा प्रचनलत कानुन बमोनजम हुनेछ । 

 

५४. िनतपूनतव सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) पररयोजना कायावन्र्यन गने सम्बन्धमा कुनै पक्षले यो ऐन र्ा ऐन अन्तगवत 

बनेको ननयम र्ा सम्झौता नर्पररत कुनै काम गरेबाट अको पक्षलाई हानी नोक्सानी पनव गएमा त्यसरी पनव गएको हानी 

नोक्सानी बापतको मनानसब रकम सो काम गने पक्षले अको पक्षलाई क्षनतपनूतव बापत बझुाउन ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोनजमको क्षनतपनूतव नगरपानलकाबाट व्यहोनुव पने भएमा त्यस्तो क्षनतपनूतव बापतको रकम नहसाब 

गरी नगरपानलकाले अनुमनतपत्रको अर्नध थप गनव सक्नेछ । 

 

५५. नलज र्ा भाडामा नदन र्ा बेचनबखन गनव सक्ने : (१) नगरपानलकाले अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिलाई आफ्नो र्ा 

नगरपानलकाको स्र्ानमत्र्मा रहकेो, संस्थाको स्र्ानमत्र् र्ा अनधनमा रहकेो कुनै घर र्ा जग्गा नलज र्ा भाडामा नदन, 

कुनै मनेशन, औजार र्ा परू्ावधार संरचना नबक्री गनव र्ा नलज र्ा भाडामा नदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम नलज र्ा भाडामा नददंाका शतवहरु सम्झौतामा लेनखए बमोनजम हुनेछन ्। 

 

५६. स्थानीय स्रोत, साधन र जनशनक्तको ईपयोग गनुवपने : अनमुनतपत्र प्राप्त व्यनिले पररयोजना कायावन्र्यनको 

नसलनसलामा सम्भर् भएसम्म स्थानीय स्रोत, साधन, जनशनि र मलुकुनभत्र उत्पादन हुने र्स्त ुतथा सेर्ा उपयोग गनुव 

पनेछ । 

 

५७. ऄध्ययन प्रनतरे्दन मानथ ऄनधकार कायम रहने : प्रस्तार्कले प्रस्तार्साथ पेश गरेको अध्ययन प्रनतर्देन 

सम्बन्धी कागजात उपर ननजको पणूव अनधकार कायम रहने छ । प्रस्तार्कको नलनखत स्र्ीकृनत नबना त्यस्तो अध्ययन 

प्रनतर्देन सम्बन्धी कागजातहरु अन्य कुनै कामको लानग प्रयोग र्ा प्रकाशन गररने छैन । 

 

५८. ननयम बनाईने ऄनधकार : यस ऐनको उद्दशे्य कायावन्र्यन गनव स्थानीय सरकारले आर्श्यक ननयम बनाउन 

सक्नेछ । 

 

५९. कायवनर्नध र्ा ननदेनशका बनाईन सक्ने : यस ऐनको उद्दशे्य कायावन्र्यन गनव सनमनत र्ा नगरपानलकाले 

आर्श्यक कुनै कायवनर्नध र्ा ननदनेशका बनाउन सक्नेछ । 

 

६०. ऐनको कायावन्र्यनमा सूचना प्रनर्नधको प्रयोग : ऐनको प्रभार्कारी कायावन्र्यनका लानग IoT को प्रयोग 

गररनेछ । 


