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सार्वजनिक र निजी के्षत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यर्स्था गिव बिकेो वर्धेयक 
 

प्रस्तार्िा: सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभानगता तथा वर्कास मार्व त ् उपलब्ध साधि र स्रोतको 
अनधकतम पररचालिद्वारा तीव्र आनथवक र्वृि गिे राज्यको निदेशक नसिान्तलाई मध्यिजर गरी प्रदेशको वर्कासको 
गनतलाई तीव्रता ददि र प्रदेश सरकारले आम िागररक र लक्षक्षत र्गवलाई ददिपुिे पूर्ावधार लगायतका सेर्ा 
सवुर्धाहरू सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदाि गिे संरै्धानिक भार्िा समेतलाई समेटी व्यर्स्था गिव 
र्ाञ्छिीय भएकाले, कर्ावली प्रदेश सभाले यो ऐि बिाएको छ। 

पररच्छेद – १ 
प्रारक्षम्भक 

१. संक्षक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम “कर्ावली प्रदेश सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐि, २०७५” 
रहेको छ। 

(२) यो ऐि प्रदेश राजपत्रमा सूचिा प्रकाक्षशत भएको नमनतबाट लागू हिुेछ। 

२. पररभाषा: वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा, 
(क) “आयोजिा” भन्नाले यस ऐि बमोक्षजम कायावन्र्यि गररिे आयोजिालाई जिाउँछ। 
(ख) “उपभोक्ता” भन्नाले साझेदारी आयोजिाको सेर्ा सवुर्धा उपभोग गिे व्यक्षक्त, समूह, संस्था, 

कम्पिी र्ा निकाय सम्झि ुपछव।  
(ग) “जोक्षखम न्यिुीकरर् कोष” भन्नाले पवहले अिमुाि िगररएका र्ा बीमाले समेट्ि िसकेका 

र्ा िसक्िे जोक्षखमहरू र्हि गिवको लानग प्रदेश सरकार र्ा प्रदेश सरकार र स्थािीय तहले 
स्थापिा गरेको कोषलाई जिाउँछ। 

(घ) “तोवकएको” र्ा “तोवकए बमोक्षजम” भन्नाले यस ऐि अन्तगवत बिेको नियम र्ा यस ऐि र्ा 
नियम अन्तगवत गररएको अन्य नलखतमा तोवकएको र्ा तोवकए बमोक्षजमको कुरालाई सम्झि ु
पछव। 

(ङ) “िागररक समाज” भन्नाले करारको पक्ष भई र्ा िभई साझेदारी आयोजिा कायावन्र्यिको 
लानग अिकुुल र्ातार्रर् बिाउिे, सझुार् ददिे, सहयोग, समन्र्यि र सहजीकरर् गिे 
गैरिार्ामखुी संगठि, संस्था, व्यक्षक्त र्ा उिीहरूको समूहलाई जिाउँछ। 

(च) “निजी साझेदार” भन्नाले प्रचनलत काििु अिसुार दताव भएको निजी कम्पिी र्ा नतिीहरूको 
सँयकु्त उपक्रम र्ा सहकारी संस्था र्ा नतिीहरूको संयकु्त उपक्रमलाई जिाउँछ। 

(छ) “निमावर् तथा हस्तान्तरर्” भन्नाले कुिै पूर्ावधार संरचिाको सञ्चालि र व्यर्स्थापि प्रदेश 
सरकारले िै बढी प्रभार्कारी रूपमा गिव सक्िे र्ा कुिै कारर्ले गिुवपिे भएमा त्यस्ता 
पूर्ावधार संरचिाको निमावर् निजी क्षेत्रको पूरा र्ा आंक्षशक लगािीमा सम्पन्न गरी त्यसको 
सञ्चालि र व्यर्स्थापिको आर्श्यक ज्ञाि र सीपसवहत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरर् गिे 
गरी गररएको करारीय व्यर्स्थालाई जिाउँछ।  

(ज) “निमावर्, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्” भन्नाले कुिै एक पूर्ावधार संरचिा र्ा त्यसको कुिै 
वहस्सा निजी र्ा सहकारी साझेदारको सम्पूर्व र्ा अनधकतम लगािीमा निमावर् गरी निक्षित 
अर्नधसम्म सञ्चालि गरी उक्षचत मिुार्ासवहत आफ्िो लगािी वर्ताव भैसकेपनछ उक्त 
पूर्ावधार संरचिा र त्यसमा प्रयोग भएका सम्पूर्व सम्पक्षि चाल ु हालतमा सामान्यतः वर्िा 
मआुब्जा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरर् गिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थालाई जिाउँछ। 

(झ) “निमावर्, स्र्ामीत्र्करर्, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्” भन्नाले कुिै सेर्ा प्रदाि गिवको लानग 
आर्श्यक पिे सम्पूर्व प्रर्ाली स्थापिाथव चावहिे सम्पूर्व लगािी सामान्यतः निजी र्ा 
सहकारी साझेदारबाट हिुे र संझौता अर्नधसम्म आरू्ले वर्कास गरेको संरचिाको 
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स्र्ानमत्र्समेत आरै्मा राखी निमावर् र सञ्चालि गरी उक्षचत मिुार्ासवहत आफ्िो लगािी 
वर्ताव भैसकेपनछ उक्त संरचिा र त्यसमा प्रयोग भएका सम्पूर्व सम्पक्षिको स्र्ानमत्र्सवहत 
चाल ुहालतमा सामान्यतः वर्िा मआुब्जा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरर् गिे गरी गररएको 
करारीय व्यर्स्थालाई जिाउँछ। 

(ञ) “निमावर्, स्र्ामीत्र्करर् तथा सञ्चालि” भन्नाले कुिै खास सेर्ा प्रदाि गिवको लानग 
आर्श्यक पिे पूर्ावधार संरचिाको निमावर्, सञ्चालि र व्यर्स्थापि गिव आर्श्यक पिे 
सम्पूर्व र्ा आंक्षशक लगािी निजी र्ा सहकारी साझेदारले गरी त्यसको स्र्ानमत्र्समेत 
आरै्मा राखी निरन्तरर् सञ्चालि गरररहिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थालाई जिाउँछ। 
निजी र्ा सहकारी साझेदारले चाहेसम्म र्ा टाट िपक्षटटएसम्म र्ा कुिै कारर्ले असक्षम 
िभए र्ा काििुी अक्षस्तत्र् समाप्त िभएसम्म संझौता बमोक्षजमको कायव गरररहि सक्दछ। 

(ट) “निमावर्, हस्तान्तरर् तथा सञ्चालि” भन्नाले कुिै पूर्ावधार संरचिाको वर्कासको लानग 
आर्श्यक पिे अनधकांश र्ा आंक्षशक लगािी निजी र्ा सहकारी क्षेत्रबाट हिु ेगरी त्यसको 
निमावर् सम्पन्न भए पिात संरचिाको सरुक्षा, प्रचनलत काििुी व्यर्स्था र्ा अन्य कुिै 
कारर्ले प्रदेश सरकारले तत्कालै त्यसको क्षजम्मेर्ारी नलई निजी र्ा सहकारी साझेदारलाई 
उक्षचत मिुार्ासवहत आफ्िो लगािी वर्ताव नलि निक्षित अर्नधसम्म त्यसको सञ्चालिको 
क्षजम्मेर्ारी ददिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थालाई जिाउँछ। 

(ठ) “पूर्ावधार आयोजिा” भन्नाले सडक, सरुुङ्ग मागव, पलु, अस्पताल, िहर, वर्द्यतु उत्पादि गहृ, 
वर्द्यतु प्रसारर् लाइि, केबलुकार लाइि, रेटरे् लाइि, ट्रलीबस संरचिा, ट्रामरे्, सखु्खा 
बन्दरगाह, जलमागव, पररर्हि नबसौिी स्थल, प्रदशविीस्थल, पाकव , जलाशय, बाँध, ढल 
निकास, र्ोहोरमैला प्रशोधि तथा व्यर्स्थापि प्लाण्ट, ऊजाव उत्पादि तथा वर्तरर्, 
रङ्गशाला, सार्वजनिक सभागहृ, बहआुर्ासीय भर्ि र्ा सार्वजनिक गोदामघर र यस्तै 
प्रकृनतका अन्य पूर्ावधार आयोजिालाई जिाउँछ। 

(ड) “बजारीकरर् करार” भन्नाले वर्पन्न, सीमान्तकृत समदुाय, दनलत, मवहला र अपाङ्गता भएका 
व्यक्षक्त लगायतका िागररकहरूको सामाक्षजक-आनथवक सशक्तीकरर्का कायवहरूमार्व त ् निजी 
र्ा सहकारी साझेदारले सामाक्षजक दावयत्र् भएको व्यर्सावयक र्स्त ु र्ा सेर्ा (सोनसयली 
रेस्पोक्षन्सबल नबजिेस प्रोडक्टस ् एण्ड सनभवसेस) को बजारीकरर् आफ्िो लगािी र प्रदेश 
सरकार र्ा स्थािीय तहसँगको  सहकायवमा गिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थालाई 
जिाउँछ। 

(ढ) "मन्त्रालय" भन्नाले आनथवक मानमला तथा योजिा मन्त्रालयलाई सम्झिपुछव । 
(र्) “नलज, निमावर्, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्” भन्नाले कुिै पूर्ावधार संरचिा पट्टा (नलज) मा 

नलई निजी र्ा सहकारी साझेदारको सम्पूर्व र्ा अनधकतम लगािीमा निमावर् गरी निक्षित 
अर्नधसम्म सञ्चालि गरी उक्षचत मिुार्ासवहत आफ्िो लगािी वर्ताव भैसकेपनछ उक्त 
पूर्ावधार संरचिा र त्यसमा प्रयोग भएका सम्पूर्व सम्पक्षि चाल ु हालतमा सामान्यतः वर्िा 
मआुब्जा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरर् गिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थालाई जिाउँछ। 

(त) “नलज, निमावर्, स्र्ामीत्र्करर्, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्” भन्नाले कुिै पूर्ावधार संरचिा 
पट्टा (नलज) मा नलई निजी र्ा सहकारी साझेदारको सम्पूर्व र्ा अनधकतम लगािीमा निमावर् 
गरी सम्झौता अर्नधसम्म आरू्ले वर्कास गरेको संरचिाको स्र्ानमत्र् आरै्मा राखेर 
सञ्चालि गरी उक्षचत मिुार्ासवहत आफ्िो लगािी वर्ताव भैसकेपनछ उक्त पूर्ावधार संरचिा र 
त्यसमा प्रयोग भएका सम्पूर्व सम्पक्षि चाल ु हालतमा सामान्यतः वर्िा मआुब्जा प्रदेश 
सरकारलाई हस्तान्तरर् गिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थालाई जिाउँछ। 
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(थ) “नलज, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्” भन्नाले चाल ु अर्स्थामा रहेको कुिै पूर्ावधार संरचिा 
निजी र्ा सहकारी साझेदारले पट्टा (नलज) मा नलई निक्षित अर्नधसम्म सञ्चालि गरी चाल ु
अर्स्थामा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरर् गिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थालाई 
जिाउँछ। 

(द) “वर्कास, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्” भन्नाले भैरहेको कुिै पूर्ावधार संरचिामा निजी र्ा 
सहकारी क्षेत्रको लगािीमा कुिै संरचिा थप र्ा क्षमता वर्स्तार गरी सञ्चालि गिे र निक्षित 
अर्नधमा उक्षचत मिुार्ासवहत आफ्िो लगािी वर्ताव भएपनछ सम्पूर्व संरचिा र्ा सम्पक्षि 
सामान्यतः वर्िा मआुब्जा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरर् गिे गरी गररएको करारीय 
व्यर्स्थालाई जिाउँछ। 

(ध) “वर्कास साझेदार” भन्नाले आयोजिा कायावन्र्यि गिव दद्वपक्षीय र्ा बहपुक्षीय सम्झौता 
अन्तगवत आनथवक तथा प्रावर्नधक सहयोग र सहजीकरर् गिे दात ृ निकाय र्ा अन्तरावविय 
गैर सरकारी संस्थालाई जिाउँछ। 

(ि) “वर्शेषज्ञ सेर्ा करार” भन्नाले वर्पन्न, सीमान्तकृत समदुाय, दनलत, मवहला र अपाङ्गता 
भएका व्यक्षक्त लगायतका िागररकहरूको सामाक्षजक-आनथवक सशक्तीकरर्का लानग 
आर्श्यक कृवष, भेटिरी, बीमा, व्यर्सावयक तानलम लगायतका वर्शेषज्ञ सेर्ाहरू निजी र्ा 
सहकारी साझेदारमार्व त ् प्रदाि गिव वर्शेषज्ञ सेर्ा प्रदायक निजी र्ा सहकारी साझेदार र 
प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहर्ीच गररएको करारीय व्यर्स्थालाई जिाउँछ। 

(प) "सम्बक्षन्धत मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको कायववर्भाजि नियमार्ली अिसुार आफ्िो 
कायव क्षेत्रनभत्रको आयोजिासँग सम्बक्षन्धत मन्त्रालयलाई सम्झिपुछव । 

(र्) “सम्भाव्यता न्यिु पररपूनतव कोष” भन्नाले निजी र्ा सहकारी साझेदारले आयोजिामा गरेको 
लगािी सेर्ाग्राहीबाट संकनलत सेर्ा शटुक र अन्य आम्दािीबाट जनत लगािी उठाउि 
सवकदैि त्यनत लगािी बराबरको रकम सार्वजनिक साझेदारले निजी र्ा सहकारी 
साझेदारलाई उपलब्ध गराउिको लानग स्थापिा गरेको कोषलाई जिाउँछ। 

(ब) “साझेदार” भन्नाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्र बीच हिु े साझेदारी आयोजिाको करारका 
पक्षहरूलाई जिाउँछ। यस शब्दले सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्र र्ा सार्वजनिक, निजी र 
सहकारी क्षेत्र बीच हिुे करार सम्झौताका पक्षहरुलाई जिाउँछ । 

(भ) “सामाक्षजक-आनथवक आयोजिा” भन्नाले क्षशक्षा, स्र्ास््य, सरसर्ाई, कृवष, पशपुञ्छी पालि, 
माछापालि, मौरीपालि, रोजगार नसजविा, आय आजवि र यस्तै प्रकृनतका अन्य 
वक्रयाकलापहरूको माध्यमबाट लक्षक्षत र्गव र्ा आम िागररकको सामाक्षजक-आनथवक 
सशक्तीकरर्का लानग कायावन्र्यि गररिे आयोजिालाई जिाउँछ। 

(म) “सामाक्षजक सेर्ा करार” भन्नाले सामाक्षजक सेर्ाको उद्देश्यले वर्पन्न, सीमान्तकृत समदुाय, 
दनलत, मवहला र अपाङ्गता भएका व्यक्षक्त लगायतका िागररकहरूको सामाक्षजक-आनथवक 
सशक्तीकरर्का कायवहरू निजी र्ा सहकारी साझेदारले आफ्िो लगािी र प्रदेश सरकार र्ा 
स्थािीय तहसँगको सहकायवमा सञ्चालि गिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थालाई जिाउँछ।  

(य) “सार्वजनिक निजी साझेदारी” र्ा “साझेदारी” भन्नाले पूर्ावधार र सामाक्षजक-आनथवक 
वर्कासका आयोजिा कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रर्ीच भएको 
आपसी करार सम्झौतालाई जिाउँछ। यसले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सेर्ा प्रदायक 
साझेदारर्ीच भएको करार सम्बन्धी व्यर्स्था समेतलाई जिाउँछ। 

(र) “सार्वजनिक साझेदार” भन्नाले प्रदेश सरकार र्ा प्रदेश सरकार र स्थािीय तहको संयकु्त 
उपक्रम (ज्र्ाइन्ट भेन्चर) लाई जिाउँछ। 
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(ल) “सेर्ा प्रदायक साझेदार” भन्नाले करारको एक पक्ष भई सार्वजनिक साझेदार, निजी 
साझेदारी, लाभग्राही र्गव र सरोकारर्ालाहरूर्ीच साझेदारी आयोजिा कायावन्र्यि गिव 
अिकुुल र्ातार्रर् निमावर् गिे, समन्र्य, सहजीकरर् र उत्प्ररेरत गिे प्रचनलत काििु 
अिसुार दताव भएको गैर िार्ामूलक संगठि, संस्था र्ा नतिीहरूको सँयकु्त उपक्रमलाई 
जिाउँछ। 

(र्) “सेर्ा शटुक” भन्नाले साझेदारले सेर्ा सवुर्धा उपलब्ध गराए बापत उपभोक्तासँग नलि 
पाउि ेसेर्ा शटुक जिाउँछ। 

(स) “संयकु्त कम्पिी” र्ा “कम्पिी” भन्नाले सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र्ा सार्वजनिक, निजी, 
सहकारी र्ा सार्वजनिक सहकारी क्षेत्रले कुिै आयोजिा कायावन्र्यि गिवको लानग दर्ा ३१ 
बमोक्षजम स्थापिा गरेको सँयकु्त कम्पिीलाई जिाउँछ। 

३. साझेदारीको उद्दशे्य : सार्वजनिक निजी साझेदारीका प्रमखु उद्देश्य निम्िािसुार रहेका छि:्-  
(क) प्रदेशको वर्कासमा निजी र्ा सहकारी क्षेत्रको पूजँी, प्रवर्नध, उद्यमशीलता र व्यर्स्थापकीय 

दक्षतालाई आकवषवत गरी उपयोग गिे, 
(ख) प्रदेशको वर्कास र सेर्ा सवुर्धा प्रर्ाहको दायरा र्रावकलो बिाउिे, 
(ग) सेर्ा सवुर्धा प्रर्ाहको गरु्स्तरमा सधुार टयाउिे। 
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पररच्छेद – २ 
साझेदारीको क्षते्र, ढाचँा र आयोजिा छिौट सम्बन्धी व्यर्स्था 

४. साझेदारीका क्षते्रहरू: (१) पूर्ावधार आयोजिामा साझेदारीको क्षेत्र देहाय बमोक्षजम हिुेछ:- 
(क) सडक, पलु, सरुुङ्ग मागव, रेटरे् लाइि, सखु्खा बन्दरगाह र जलमागव,  
(ख) अस्पताल र स्र्ास््य केन्र,  
(ग) खािेपािी, नसँचाई, जलाधार क्षेत्र र जलाशयको संरक्षर् र व्यर्स्थापि,  
(घ) जलवर्द्यतु, शौयव उजाव र बायो उजावको उत्पादि र वर्तरर्,  
(ङ) वर्द्यतुीय र्स सेर्ा, ट्रली बस सेर्ा, मेट्रो सेर्ा, केबलुकार र रोप रे्,  
(च) मिोरञ्जि स्थल, पाकव , गढी, पयवटकीय क्षेत्र, रङ्गशाला, सभागहृ र प्रदशविीस्थल, 
(छ) र्हआुर्ासीय भर्ि, सार्वजनिक गोदामघर, र्ोहोर मैला प्रशोधि तथा व्यर्स्थापि 

प्लाण्ट, र्ोहरबाट र्ायो ग्यास र वर्द्यतु उत्पादि प्लान्ट,  
(ज) कृवष बजार, पशपुन्छी बजार, पश ु र्धशाला, औद्योनगक र वर्शेष आनथवक 

क्षेत्रहरूको वर्कास र व्यर्स्थापि, 
(झ) प्रदेश सरकारलाई उपयकु्त लागेको अन्य पूर्ावधार संरचिाहरू 

(२) सामाक्षजक-आनथवक आयोजिामा साझेदारीको क्षेत्र देहाय बमोक्षजम हिुेछ :- 
(क) जिस्र्ास््य, सरसर्ाई, पोषर्, गभवर्ती तथा िर्जात क्षशश ुस्याहार, ज्येष्ठ िागररक 

तथा अपाङ्गता भएका व्यक्षक्तहरूको स्र्ास््यसम्बन्धी जिचेतिा वर्स्तार र सेर्ा 
प्रर्ाह कायवक्रम, 

(ख) पशपुन्छीको स्र्ास््य जाँच, उपचार र खोप सेर्ा,  
(ग) जनडबटुी, तरकारी, र्लरू्ल, पश,ु माछा, मौरी, रेशमखेती र यस्तै अन्य क्षेत्रको 

पकेट क्षेत्रको वर्कास र व्यर्स्थापि, 
(घ) लघ ुउद्यम प्रर्धवि, लघ ुवर्ि र लघ ुवर्मा सेर्ाको वर्स्तार, 
(ङ) वर्द्यालय जािे अर्सार िपाएका, र्ीचैमा वर्द्यालय छाडेका, मौसमी र्साई सराइका 

कारर् पठि पाठिमा बाधा पगुेका र अपाङ्गता भएका र्ालर्ानलकाको क्षशक्षा, 
स्र्ास््य र सरसर्ाईको व्यर्स्था, 

(च) वर्िीय साक्षरता वर्स्तार, 
(छ) बजार मागमा आधाररत रोजगारमूलक सीप वर्कासका कायवक्रम, 
(ज) प्रदेश सरकारलाई उपयकु्त लागेको सामाक्षजक-आनथवक वर्कासका अन्य 

आयोजिाहरू। 

५. साझेदारीको ढाचँा: (१) पूर्ावधार आयोजिामा साझेदारीको ढाँचा (मोडेल) देहाय बमोक्षजम हिुेछ:- 
(क) निमावर् तथा हस्तान्तरर्, 
(ख) निमावर्, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्, 
(ग) निमावर्, स्र्ानमत्र्करर्, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्, 
(घ) निमावर्, हस्तान्तरर् तथा सञ्चालि, 
(ङ) नलज, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्, 
(च) नलज, निमावर्, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्, 
(छ) वर्कास, सञ्चालि तथा हस्तान्तरर्, 
(ज) निमावर्, स्र्ानमत्र्करर् र सञ्चालि, 
(झ) यस्तै प्रकृनतका अन्य ढाँचाहरू। 

(२) सामाक्षजक-आनथवक वर्कासका आयोजिामा साझेदारीको ढाँचा देहाय बमोक्षजम हिुेछ:- 
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(क) सामाक्षजक सेर्ा करार, 
(ख) बजारीकरर् करार, 
(ग) वर्शेषज्ञ सेर्ा करार, 
(घ) यस्तै प्रकृनतका अन्य ढाँचाहरू। 

६. लगािीको ढाचँा: (१) साझेदारी आयोजिा सामान्यतः निजी क्षेत्रको एकल लगािीमा कायावन्र्यि गररिेछ। 
(२) उपदर्ा (१) मा जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि प्रदेश सरकारको प्राथनमकतामा परेको 

कुिै खास आयोजिा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयकु्त लगािीमा कायावन्र्यि गिव सवकिछे। 
(३) उपदर्ा (२) बमोक्षजमको आयोजिामा स्थािीय तहसमेत साझेदार बन्न सक्िेछ। 
(४) उपदर्ा (२) बमोक्षजमको आयोजिामा प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहबाट गररिे लगािीको 

मात्रा आयोजिाको प्रकृनत अिसुार र्रक हिु सक्िेछ। 
(५) प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहले आफ्िो वहस्सा वर्क्री गिव चाहेमा प्रचनलत मूटयमा वर्क्री 

गिव सक्िेछि।् 
(६) उपदर्ा (५) बमोक्षजम प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहले आफ्िो वहस्सा वर्क्री गदाव पवहलो 

प्राथनमकता आयोजिाको वर्द्यमाि साझेदारलाई ददि ुपिेछ। 

७. कायावन्र्यिको ढाचँा: (१) साझेदारी आयोजिाको कायावन्र्यि एकल र संयकु्तमध्ये कुिै एक तररकाबाट 
गररिेछ। 

(२) निजी क्षेत्रको सम्पूर्व लगािी भएको आयोजिा निजी क्षेत्रको एकल व्यर्स्थापिमा कायावन्र्यि 
हिुेछ।  

(३) सार्वजनिक क्षेत्रको आंक्षशक लगािी भए तापनि निजी क्षेत्रको व्यर्स्थापि प्रभार्कारी हिुे 
आयोजिाको कायावन्र्यि निजी क्षेत्रको एकल व्यर्स्थापिमा हिुेछ। 

(४) सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दरैु्को उटलेख लगािी भएको र्ा आयोजिाको कायावन्र्यिमा संयकु्त 
भनूमका आर्श्यक भएको आयोजिा संयकु्त कम्पिीको व्यर्स्थापिमा कायावन्र्यि हिुेछ। 

८. आयोजिाको सूची तयार गिे: (१) प्रदेश सरकारले योजिा तजुवमाको नियनमत प्रकृया अन्तगवत पवहचाि 
भएका साझेदारी आयोजिाको छुटै्ट सूची तयार गिुव पिेछ। 

(२) मखु्यमन्त्री तथा मक्षन्त्रपररषदको कायावलय, मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले आफ्िो 
मातहत साझेदारीमा सञ्चालि गिव सवकिे आयोजिाहरूको सूची तयार गिुव पिेछ। 

(३) प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका सनमनत र्ा उपनसनत र सांसदहरूबाट नसर्ाररस भएका 
आयोजिामध्ये साझेदारीमा कायावन्र्यि गिव सवकि े आयोजिाको सूची सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले तयार गिुव 
पिेछ। 

(४) कर्ावली प्रदेश योजिा आयोगले पवहचाि गरेका र्ा आयोगमा प्राप्त भएका आयोजिाको सूची 
सम्बक्षन्धत मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ। 

(५) क्षजटला समन्र्य सनमनत, िगरपानलका र गाउँपानलकाहरूबाट माग भई आएका साझेदारी 
आयोजिाहरू सम्बक्षन्धत मन्त्रालय र्ा मखु्यमन्त्री तथा मन्त्री पररषदको कायावलयमा पेश गिुव पिेछ। 

(६) कुिै कम्पिी र्ा संस्थाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तगवत कुिै आयोजिा सञ्चालि गिव 
चाहेमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयमा निरे्दि पेश गिव सक्िेछ।  

(७) प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सूचिा प्रकाक्षशत गरी साझेदारी आयोजिाहरू माग गिव सक्िछे। 
(८) प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र, प्राक्षज्ञक र्गव, वर्षयगत वर्ज्ञ, स्थािीय तह र सरोकारर्ालाहरूसँग 

अन्तरवक्रया र्ा गोष्ठी गरी साझेदारी आयोजिाहरू पवहचाि गिव सक्िेछ। 
(९) प्रदेश सरकारलाई उपयकु्त लागेको अन्य वर्नधबाट साझेदारी आयोजिाहरू पवहचाि गिव 

सक्िेछ। 
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(१०) उपदर्ा (१), (२), (३), (४), (५), (६), (७), (८) र (९) बमोक्षजम प्राप्त सबै 
आयोजिाहरूको सूची सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले आफ्िो रायसवहत सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनतमा 
छलर्लका लानग पेश गिुव पिेछ। 

(११) उपदर्ा (१०) बमोक्षजम प्राप्त सूचीमा सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनतले आर्श्यक 
छलर्ल गरी पररमाजवि र्ा थपघट गिव सक्िेछ। 

(१२) उपदर्ा (११) बमोक्षजम सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनतले तयार गरेको सूची प्रदेश 
सरकारको आयोजिा बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा समारे्श गिुव पिेछ। 

९. आयोजिाको प्राथनमकीकरर्: (१) आयोजिा बैंकमा समारे्श भएका साझेदारी आयोजिाको सूचीलाई 
सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनतले सम्बक्षन्धत मन्त्रालय र सरोकारर्ालाहरुसँग छलर्ल गरी उिीहरुको 
सझुार् र प्रनतबिता समेतलाई ध्यािमा राखी योजिाको प्राथनमकीकरर् गिुव पिेछ।  

स्पष्टीकरर्: यस दर्ाको प्रयोजिको लानग “सरोकारर्ालाहरु” भन्नाले सम्बक्षन्धत गाउँपानलका र्ा 
िगरपानलका, आयोजिाबाट लाभ प्राप्त गिे पक्ष, हािी र्ा िकारात्मक प्रभार् पिव जािे पक्ष र आयोजिासँग 
सरोकार भएका वक्रयाशील संघ, संस्था र्ा व्यक्षक्तहरुमध्ये केही र्ा सबैलाई जिाउँछ। 

(२) साझेदारी आयोजिाको प्राथनमकीकरर् उपदर्ा (१) मा उक्षटलक्षखत आधारको अनतररक्त 
देहायको आधारमा हिुेछ :-  

(क) आधारभतू सेर्ा सवुर्धा वर्स्तार हिुे, 
(ख) आनथवक वर्कासमा योगदाि गिे, 
(ग) वर्पन्न र सीमान्तकृत समदुायलाई र्ाइदा पगु्िे, 
(घ) बढी जिसङ्खख्या लाभाक्षन्र्त हिुे,  
(ङ) आनथवक, सामाक्षजक र र्ातार्रर्ीय जोक्षखम कम हिुे, 
(च) निजी क्षेत्रको लगािी र व्यर्स्थापि हिुे, 
(छ) सरकारको लगािी र दीघवकालीि दावयत्र् कम हिुे, 
(ज) प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष लाभहरु बढी प्राप्त हिुे, 
(झ) आयोजिा सम्पन्न हिुे अर्नध छोटो हिुे, 
(ञ) आर्श्यक देक्षखएका अन्य आधारहरु। 

(३) उपदर्ा (१) बमोक्षजम सरोकारर्ालाहरूसँग गररिे छलर्लको वर्नध र प्रकृया सार्वजनिक 
निजी साझेदारी सनमनतले निधावरर् गरे बमोक्षजम हिुेछ।उक्त छलर्ल कायवक्रम आर्श्यकता हेरी एकै पटक 
र्ा पटक–पटक र सामवुहक र्ा आयोजिा अिसुार छुट्टाछुटै्ट गिव सवकिेछ। 

(४) उपदर्ा (१) बमोक्षजम आयोजिाको प्राथनमकीकरर् गदाव देहाय बमोक्षजमका आधारमा 
वर्भाजि गरी छुट्टाछुटै्ट  प्राथनमकीकरर् गिुव पिेछ :- 

(क) राजस्र् र्वृि गिे आयोजिा, 
(ख) व्ययभार बढी हिुे आयोजिा, 
(ग) राजस्र् र्वृि िगिे र व्ययभार िबढाउिे आयोजिा । 
स्पष्टीकरर्: यस उपदर्ाको प्रयोजिको लानग,– 
(क) “राजस्र् र्वृि गिे आयोजिा” भन्नाले शेयर लगािी, संभाव्यता न्यिु पररपनुतव कोष 

(भायावर्नलटी ग्याप र्न्ड), जोक्षखम न्यिुीकरर् कोष (ररस्क नमवटगेशि र्न्ड) र 
यस्तै अन्य शीषवक अन्तगवत सरकारले गिे लगािीभन्दा रोयटटी, लाभांश र्ा यस्तै 
अन्य क्षशषवक अन्तगवत सरकारले प्राप्त गिे राजस्र् बढी हिुे आयोजिालाई 
बझुाउँछ। 

(ख) “व्ययभार बढी हिुे आयोजिा” भन्नाले रोयटटी, लाभांश र्ा यस्तै अन्य शीषवक 
अन्तगवत सरकारले कुिै रकम प्राप्त िगिे र्ा त्यस्तो रकम प्राप्त गरे पनि प्राप्त गिे 
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राजस्र्भन्दा शेयर लगािी, संभाव्यता न्यिु पररपनुतव कोष, जोक्षखम न्यिुीकरर् कोष 
र यस्तै अन्य शीषवक अन्तगवत सरकारले गिे लगािी बढी हिुे आयोजिालाई 
बझुाउँछ। 

(ग) “राजश्व र्वृि िगिे र व्ययभार िबढाउिे आयोजिा” भन्नाले सरकारले लगािी गिव 
िपिे र सरकारको राजश्व बृविमा पनि प्रत्यक्ष योगदाि िगिे आयोजिालाई 
बझुाउँछ। 

(५) साझेदारी आयोजिाहरूको सूचीमा थपघट हुँदा र्ा ियाँ पररक्षस्थनत उत्पन्न भएमा उपदर्ा (१) 
बमोक्षजम तयार भएको प्राथनमकीकरर्को सूचीलाई आर्श्यकता अिसुार पररमाजवि र पिुः प्राथनमकीकरर् 
गिव सवकिेछ।  

१०. आयोजिाको छिौट: (१) दर्ा ९ बमोक्षजम तयार भएको प्राथनमकीकरर् सूचीबाट सार्वजनिक निजी 
साझेदारी सनमनतले सम्बक्षन्धत मन्त्रालयको सहभानगतामा उत्कृष्ट आयोजिाहरू छिौट गिुव पिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम छिौट भएका आयोजिाहरू सरकारको िीनत तथा कायवक्रम र 
बजेटमा समारे्श गिवको लानग मन्त्रालयमा पेश गिुव पिेछ। 

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

११. सामान्य वर्र्रर् तयार गिुवपिे: (१) साझेदार छिौटको प्रकृया शरुू हिु ु अगारै् सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले 
साझेदारीको औक्षचत्य स्थावपत गिव आयोजिाको सामान्य वर्र्रर् तयार गिुव पिेछ। 

(२) आयोजिाको सामान्य वर्र्रर्मा देहायका केही र्ा सबै वर्षय समारे्श हिु सक्िेछ:- 
(क) आयोजिाको पषृ्ठभनूम,  
(ख) आयोजिाको औक्षचत्य, 
(ग) लाभाक्षन्र्त र्गव, 
(घ) आयोजिाको अर्नध, 
(ङ) साझेदारी गदाव र िगदाव बीचको नभन्नताको पवहचाि, 
(च) आयोजिाको लगािी, 
(छ) आयोजिाको ढाँचा,  
(ज) आयोजिाको कायावन्र्यि ढाँचा, 
(झ) साझेदारको वकनसम, 
(ञ) साझेदारहरूको प्रमखु क्षजम्मेर्ारी, 
(ट) साझेदार र लाभाक्षन्र्त र्गवको वहत संरक्षर् गिे उपायहरु, 
(ठ) आयोजिाका जोक्षखमहरू, 
(ड) वर्र्ाद व्यर्स्थापिका तररकाहरू, 
(ढ) जोक्षखम व्यर्स्थापिका उपायहरु, 
(र्) समीक्षा र समायोजिको प्रकृया, 
(त) सम्झौताका आधारभतू रुपरेखा (मखु्य–मखु्य शतव र्न्देजहरु, समयार्नध, लगािी, 

सेर्ा शटुक निधावरर् इत्यादद), 
(थ) आयोजिाको प्रकृनतअिसुारका आर्श्यक अन्य पक्षहरु। 

(३) आयोजिाको सामान्य वर्र्रर् तयार गिवको लानग आर्श्यकताअिसुार निम्ि मध्ये कुिै र्ा 
केही कायव गरेको हिु ुपिेछ :- 

(क) प्रारक्षम्भक र्स्तकु्षस्थनत वर्श्लषेर्, 
(ख) पूर्व सम्भाव्यता अध्ययि,  
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(ग) प्रारक्षम्भक र्ातार्रर् परीक्षर्, 
(घ) प्रारक्षम्भक लागत र लाभ वर्श्लषेर्, 
(ङ) वर्ज्ञमत सरे्क्षर्, 
(च) जिमत सरे्क्षर्, 
(छ) गोष्ठी र्ा अन्तरवक्रया, 
(ज) आर्श्यक देक्षखएका अन्य अध्ययि र्ा वर्श्लषेर्हरु । 

(४) आयोजिाको वर्र्रर् तयार गिव र्ाह्य परामशव सेर्ा नलि ु परेमा प्रचनलत कािूि अिसुार 
त्यस्तो सेर्ा नलि सवकिेछ। 

(५) कुिै निकाय र्ा संस्थाले निःशटुक परामशव सेर्ा उपलब्ध गराउिे भएमा र्ा कुिै निकाय र्ा 
संस्थाको आनथवक तथा प्रावर्नधक सहयोगमा परामशव सेर्ा प्राप्त गिव सवकिे अर्स्था भएमा र्ातावद्वारा आपसी 
सहमनतमा सम्झौता गरी त्यस्तो सेर्ा सोझै प्राप्त गिव सवकिेछ। तर त्यस्तो सेर्ा स्र्ीकार गिुव अक्षघ प्रदेश 
सरकारको िीनत तथा मापदण्ड अिकूुल भए िभएको यकीि गिव मन्त्रालयको सहमनत नलि ु पिेछ। 
मन्त्रालयले त्यस्तो परामशव सेर्ा सरकारको चालू आनथवक र्षवको बजेट तथा कायवक्रममा आर्ि भए 
िभएको हेरी सहमनत प्रदाि गिुव पिेछ। 
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पररच्छेद - ३ 
पूर्ावधार आयोजिाको साझेदार छिौट सम्बन्धी व्यर्स्था 

१२. मिसाय पत्र आह्वाि गिव सक्ि:े (१) यस ऐि बमोक्षजम कुिै आयोजिा कायावन्र्यि गिव उपयकु्त छ भिी 
प्रदेश सरकारबाट निर्वय भएमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले तोवकएका कुराहरु खलुाई सार्वजनिक रुपमा सूचिा 
प्रकाशि गरी मिसाय पत्र आह्वाि गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम मिसाय पत्र पेश गिव चाहिे कम्पिी र्ा संस्थाले सोही उपदर्ा 
बमोक्षजम प्रकाक्षशत सूचिामा उक्षटलक्षखत देहायका वर्र्रर्हरु खलुाई तोवकएको समयार्नधनभत्र सम्बक्षन्धत 
मन्त्रालय समक्ष मिसाय पत्र पेश गिुव पिेछ। 

१३. संक्षक्षप्त सूची तयार गिे: (१) सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले मिसाय पत्र प्राप्त भएको नमनतले एक मवहिानभत्र 
तोवकएको मूटयाङ्किका आधारमा मिसाय पत्रदाताहरूको मूटयाङ्कि गरी संक्षक्षप्त सूची तयार गिुव पिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजमको संक्षक्षप्त सूचीमा परेका मिसाय पत्रदाताहरूको सूची प्रकाक्षशत गिुव 
पिेछ। 

१४. प्रस्तार् आह्वाि गिव सक्ि:े (१) दर्ा १३ बमोक्षजम संक्षक्षप्त सूचीमा परेका मिसाय पत्रदाताहरूमध्येबाट 
आयोजिा कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा तोवकएका कुराहरु खलुाई सार्वजनिक रुपमा सूचिा प्रकाशि गरी 
प्रस्तार् आह्वाि गिुव पिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम प्रस्तार् पेश गिव चाहिे व्यक्षक्तले देहायका वर्र्रर्हरु खलुाई सोही 
उपदर्ा बमोक्षजम प्रकाक्षशत सूचिामा उक्षटलक्षखत समयार्नधनभत्र सम्बक्षन्धत मन्त्रालय समक्ष प्रस्तार् पेश गिुव 
पिेछ:- 

(क) प्रारक्षम्भक सम्भाव्यता अध्ययि, 
(ख) प्रारक्षम्भक इक्षञ्जनियररङ्ग प्रारुप, 
(ग) प्रारक्षम्भक र्ातार्रर्ीय परीक्षर् प्रनतरे्दि, 
(घ) प्रस्तार्कको आनथवक हैनसयत झटकाउिे वर्र्रर्हरू, 
(ङ) प्रस्तार्कको प्रावर्नधक क्षमता झटकाउिे वर्र्रर्हरू, 
(च) आयोजिाको अिमुानित लागत, 
(छ) प्रस्तावर्त वर्िीय स्रोत, 
(ज) प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहलाई बझुाउिे प्रस्तावर्त रोयटटी, पट्टा रकम, लाभांश 

र्ा यस्तै अन्य रकम, 
(झ) प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहसँग माग गररएको शेयर लगािी, संभाव्यता न्यिु 

पररपूनतव कोष, जोक्षखम न्यिुीकरर् कोष र्ा यस्तै अन्य रकम, 
(ञ) उपभोक्तासँग नलिे प्रस्तावर्त सेर्ा शटुक, 
(ट) आयोजिा कायावन्र्यि सम्बन्धी प्रवक्रया र वर्र्रर्, 
(ठ) आयोजिा कायावन्र्यि गदाव सम्भावर्त जोक्षखम र जोक्षखम न्यूि गिे प्रस्तावर्त 

उपायहरु, 
(ड) तोवकए बमोक्षजमका अन्य वर्र्रर्। 

(३) उपदर्ा (१) मा जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि कुिै आयोजिाको पवहले िै सरे्क्षर् 
भइसकेको भए प्रदेश सरकारको निर्वयमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले दर्ा १३ बमोक्षजम सूचीमा परेका मिसाय 
पत्रदाताबाट आयोजिा कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा तोवकएका कुराहरु खलुाई सार्वजनिक रुपमा सूचिा 
प्रकाशि गरी सोझै प्रस्तार् आह्वाि गिव सक्िेछ। 
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(४) उपदर्ा (३) बमोक्षजम प्रस्तार् पेश गिव चाहिे प्रस्तार्कले तोवकएका वर्र्रर्हरु खलुाई 
सोही उपदर्ा बमोक्षजम प्रकाक्षशत सूचिामा उक्षटलक्षखत समयार्नधनभत्र सम्बक्षन्धत मन्त्रालय समक्ष प्रस्तार् 
पेश गिुव पिेछ। 

१५. प्रस्तार् छिौट गिे: (१) दर्ा १४ बमोक्षजम प्रस्तार् प्राप्त भएपनछ सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले प्रस्तार् प्राप्त 
भएको नमनतले साठी ददिनभत्र देहायका आधारमा प्रस्तार् छिौट गिुव पिेछ :- 

(क) प्रस्तार्कको आनथवक हैनसयत, 
(ख) प्रस्तार्कको प्रावर्नधक क्षमता, 
(ग) प्रारक्षम्भक र्ातार्रर्ीय परीक्षर् प्रनतरे्दि, 
(घ) आयोजिाको अिमुानित लागत, 
(ङ) प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहलाई बझुाउिे प्रस्तावर्त रोयटटी, पट्टा रकम, लाभांश 

र्ा यस्तै अन्य रकम, 
(च) प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहसँग माग गररएको शेयर लगािी, सम्भाव्यता न्यिु 

पररपूनतव कोष, जोक्षखम न्यिुीकरर् कोष र्ा यस्तै अन्य रकम, 
(छ) उपभोक्तासँग नलिे प्रस्तावर्त सेर्ा शटुक, 
(ज) आयोजिाको प्रकृनत अिसुारका अन्य आधारहरू। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम प्रस्तार् छिौट सम्बन्धी आधार प्रस्तार् पेश गिुव अक्षघ सम्बक्षन्धत सबै 
प्रस्तार्कहरुलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

(३) उपदर्ा (१) बमोक्षजम प्रस्तार् छिौट भएपनछ नछटो साधिद्वारा छिौट भएको प्रस्तार्कलाई 
त्यसको जािकारी ददि ुपिेछ र सम्बक्षन्धत सबै प्रस्तार्कको जािकारीका लानग राविय स्तरको पनत्रकामा 
सार्वजनिक सूचिा प्रकाशि गिुव पिेछ। 

(४) उपदर्ा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) मा उक्षटलक्षखत रकमको गर्िा र्तवमाि मूटयमा 
गिुव पिेछ। 

(५) र्तवमाि मूटय निधावरर्को लानग प्रयोग गररि े बट्टादर (नडस्काउन्ट रेट) प्रस्तार् आव्हाि 
सूचिामा तोवकएको हकमा सोही बमोक्षजम र ितोवकएको हकमा १० प्रनतशत हिुेछ। 

१६. र्ातावद्वारा आयोजिाको वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गिव सक्ि:े (१) यस ऐिमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापनि कुिै कम्पिीले वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि िभएको कुिै आयोजिाको वर्स्ततृ 
सम्भाव्यता अध्ययि गिवको लानग सम्बक्षन्धत मन्त्रालय समक्ष निरे्दि ददि सक्िेछ। यस्तो निरे्दि पेश 
गदाव त्यस्तो अध्ययि गिव लाग्ि ेआर्श्यक खचव रकमको अिमुाि समेत पेश गिुव पिेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम परेको निरे्दि उपर आर्श्यक जाँचबझु गदाव वर्स्ततृ सम्भाव्यता 
अध्ययि गिव अिमुनत ददि मिानसब छ भन्ने लागेमा प्रदेश सरकारले सम्बक्षन्धत मन्त्रालयलाई निरे्दकसँग 
र्ाताव गिव अिमुनत ददि सक्िछे । र्ातावबाट त्यस्तो सम्भाव्यता अध्ययि गिव उपयकु्त देक्षखएमा निर्वयका 
लानग आर्श्यक राय सवहत प्रदेश सरकार मक्षन्त्रपररषदमा प्रस्तार् पेश गिुव पिेछ । प्रदेश सरकार 
मक्षन्त्रपररषदबाट त्यस्तो प्रस्तार् स्र्ीकृत भएमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययि गिे अिमुनत 
प्रदाि गिेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोक्षजम वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गदाव गराउँदा लागेको खचव त्यस्तो 
वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गिे गराउि ेकम्पिी स्र्यंले व्यहोिुव पिेछ। सम्भाव्यता अध्ययि भइसकेपनछ 
अध्ययि गदाव भएको र्ास्तवर्क व्ययको चाटवर एकाउण्टेण्टबाट प्रमाक्षर्त वर्र्रर् संलग्ि राखी अध्ययि 
प्रनतरे्दि पेश गिुव पिेछ ।   

(४) यस दर्ा बमोक्षजम वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गररएको कुिै आयोजिाको कायावन्र्यिका 
लानग प्रनतस्पधाव गराउँदा उपदर्ा (२) बमोक्षजम वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गिे गराउिे कम्पिी कुिै 
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कारर्ले छिौट हिु िसकेमा निजले सो आयोजिाको वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि गदाव गराउँदा लागेको 
खचव त्यस्तो आयोजिाको कायावन्र्यिको लानग छिौट भएको प्रस्तार् स्र्ीकृत हिुे कम्पिीले व्यहोिुव पिेछ। 

(५) उपदर्ा (४) बमोक्षजम व्यहोररिे रकम प्रदेश सरकार मक्षन्त्रपररषद्को निर्वयमा आर्श्यकता 
अिसुार सनमनत गठि गरी र्ास्तवर्क खचव रकम यवकि गिुव पिेछ । त्यस्तो खचव रकम यवकि गदाव 
सम्भाव्यता अध्ययि गिे समयको मूटयलाई आधार मूटय मान्नु पिेछ । यस्तो गर्िा गदाव आधार मूटय 
बाहेक मूटय र्वृि लगायत अनतररक्त खचवहरु गर्िा गिव पाइिे छैि । 

१७. र्ातावद्वारा आयोजिा कायावन्र्यि गिव सक्ि:े (१) यस ऐिमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि 
देहायका अर्स्थामा कुिै आयोजिा र्ातावद्वारा कायावन्र्यि गराउि सक्िेछ:- 

(क) यस ऐि बमोक्षजम कम्तीमा दईुपटक मिसायपत्र र्ा प्रस्तार् आह्वाि गदाव पनि 
आर्श्यक संख्यामा मिसायपत्र र्ा प्रस्तार् छिौट हिु िसकेको, र्ा 

(ख) प्रनतस्पधाव हिु सक्िे सम्भार्िा िभएको, र्ा 
(ग) ियाँ अर्धारर्ा र्ा प्रवर्नध समारे्श भएको, र्ा 
(घ) सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनतले र्ातावद्वारा कायावन्र्यि गिव नसर्ाररस गरेको, 

र्ा 
(ङ) कुिै कारर्ले यस ऐि बमोक्षजमको अन्य कायववर्नध अर्लम्बि गिव उपयकु्त 

िदेक्षखएको। 
(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (ङ) बमोक्षजम कुिै कारर्ले यस ऐि बमोक्षजमको अन्य कायववर्नध 

अर्लम्बि गिव उपयकु्त िदेक्षखएको हो भिे सोको कारर् खलुाउि ुपिेछ। 
(३) उपदर्ा (१) बमोक्षजमको कुिै आयोजिा र्ातावद्वारा कायावन्र्यि गिव चाहि ेकम्पिीले दर्ा 

१४ को उपदर्ा (२) मा उक्षटलक्षखत वर्र्रर् र तोवकएका कुराहरु खलुाई निरे्दि ददि ुपिेछ। 
(४) उपदर्ा (३) बमोक्षजम प्राप्त भएको निरे्दि जाँचबझु गदाव र्ातावद्वारा सो आयोजिा कायावन्र्यि 

गिव उपयकु्त देक्षखएमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयको प्रस्तार्मा प्रदेश सरकार (मक्षन्त्रपररषद्) को निर्वयले 
निरे्दकसँग र्ाताव गरी कायावन्र्यि गिव अिमुनत प्रदाि गिेछ ।  

१८. समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गिव सक्ि:े दर्ा १५ बमोक्षजम प्रस्तार् छिौट गरेपनछ र्ा दर्ा १७ को उपदर्ा 
(४) बमोक्षजम आयोजिा कायावन्र्यि गिव उपयकु्त देक्षखएमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले प्रस्तार्कसँग 
आयोजिाको कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा समझदारीपत्र हस्ताक्षर गिव सक्िेछ। 

१९. आयोजिाको वर्स्ततृ वर्र्रर् पेश गिुवपिे: (१) दर्ा १८ बमोक्षजम समझदारीपत्र गरेकोमा सो 
समझदारीपत्रमा उक्षटलक्षखत समयार्नधनभत्र र समझदारीपत्र सम्झौता िगरेकोमा आयोजिाको प्रकृनत हेरी छ 
मवहिामा िबढ्िे गरी सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले तोकेको समयार्नधनभत्र प्रस्तार्कले आयोजिा कायावन्र्यि 
सम्बन्धी देहायका वर्र्रर्हरुसवहत वर्स्ततृ आयोजिा वर्र्रर् (नडटेल प्रोजेक्ट ररपोटव) सम् बक्षन्धत मन्त्रालय 
समक्ष पेश गिुव पिेछ:- 

(क) आयोजिाको वर्र्रर्, 
(ख) वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि, 
(ग) वर्स्ततृ इक्षञ्जनियररङ्ग नडजाइि, 
(घ) र्ातार्रर्ीय प्रभार् मूटयाङ्कि प्रनतरे्दि, 
(ङ) चरर्बि रुपमा कायावन्र्यि गिे भए सोको वर्र्रर्, 
(च) कायावन्र्यि तररका, 
(छ) कायावन्र्यि अर्नधको खचव तथा आम्दािीको प्रक्षेपर्, 
(ज) कायावन्र्यिको संस्थागत व्यर्स्था, 
(झ) उपभोक्तासँग नलइिे प्रस्तावर्त शटुक, 
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(ञ) आयोजिा कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा अन्य व्यक्षक्तसँग कुिै सम्झौता गरेको भए 
त्यसको वर्र्रर्, 

(ट) आयोजिा सञ्चालि गदाव प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहलाई बझुाउिे प्रस्तावर्त 
रोयटटी, पट्टा रकम, लाभांश र्ा यस्तै अन्य रकम, 

(ठ) आयोजिा सञ्चालि गदाव प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहसँग माग गररएको शेयर 
लगािी, सम्भाव्यता न्यिु पररपूनतव कोष, जोक्षखम न्यिुीकरर् कोष र्ा यस्तै अन्य 
रकम, 

(ड) लगािीका सम्भाव्य स्रोत सम्बन्धी वर्र्रर्, 
(ढ) आयोजिाको बीमा सम्बन्धी व्यर्स्था, 
(र्) आयोजिा कायावन्र्यि हिुे क्षेत्र, 
(त) आयोजिाको कायावन्र्यि सम्बन्धमा प्रस्तार्कले अर्लम्बि गिे आनथवक कायववर्नध 

सम्बन्धी व्यर्स्था, 
(थ) तोवकए बमोक्षजमका अन्य वर्र्रर्। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजमको अर्नधनभत्र प्रस्तार्कले सो उपदर्ा बमोक्षजमको वर्र्रर् पेश गिव 
िसक्िे कुिै मिानसब कारर् देखाई म्याद थपको लानग सम्बक्षन्धत मन्त्रालय समक्ष निरे्दि ददएमा 
सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले बढीमा तीि मवहिा म्याद थप गिव सक्िेछ। 

(३) उपदर्ा (१) र्ा (२) बमोक्षजमको अर्नधनभत्र प्रस्तार्कले उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) र 
(ग) बमोक्षजमको वर्र्रर् पेश गिव िसक्ि े कारर् देखाई सम्बक्षन्धत मन्त्रालय समक्ष ददएको निरे्दि 
जाँचबझु गदाव सो मिानसब देक्षखएमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले कुिै खास आयोजिाको हकमा त्यस्तो 
प्रस्तार्कलाई सम्झौता भएपनछ सो वर्र्रर् पेश गिव पाउिे गरी छूट ददि सक्िछे। 

२०. रद्द गिव सक्ि:े (१) प्रस्तार्कसँग समझदारी पत्रमा आयोजिा सम्झौता गरेको भए त्यस्तो समझदारी पत्र र्ा 
सो िभएको भए निम्ि अर्स्थामा प्रस्तार्कको प्रस्तार् रद्द गिव सवकिेछः 

(क) दर्ा १९ को उपदर्ा (१) र्ा (२) बमोक्षजमको समयार्नध नभत्र प्रस्तार्कले 
वर्र्रर् पेश िगरेमा र्ा त्यसरी पेश गररएको वर्र्रर् अध्ययि गदाव आयोजिा 
कायावन्र्यि गिव सम्भाव्य र उपयकु्त िदेक्षखएमा, र 

(ख) प्रस्तार्मा प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहसँग माग गररएको शेयर लगािी, 
सम्भाव्यता न्यिु पररपूनतव कोष, जोक्षखम न्यिुीकरर् कोष र्ा यस्तै अन्य रकमभन्दा 
प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहलाई रोयटटी, पट्टा रकम, लाभांश र्ा यस्तै अन्य 
रकम र्ापत बढी राजस्र् बझुाउिे गरी गररएको प्रस्तार्को प्रनतकुल प्रस्तार् प्राप्त 
भएमा,  

(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) को अर्स्था रहेको र्ा िरहेको थाहा पाउिको लानग प्रदेश 
सरकार र्ा स्थािीय तहसँग माग गररएको शेयर लगािी, सम्भाव्यता न्यिु पररपूनतव कोष, जोक्षखम न्यिुीकरर् 
कोष र्ा यस्तै अन्य रकम र्ापतको लगािी र प्रस्तार्कले प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहलाई रोयटटी, पट्टा 
रकम, लाभांश र्ा यस्तै अन्य रकम र्ापतको राजस्र् दरैु्लाई र्तवमाि मूटयमा गर्िा गिुव पिेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोक्षजम र्तवमाि मूटय निधावरर्को लानग प्रयोग गररिे बट्टादर (नडस्काउन्ट 
रेट) प्रस्तार् आव्हाि सूचिामा तोवकएको हकमा सोही बमोक्षजम र ितोवकएको हकमा १० प्रनतशत हिुेछ। 

(४) उपदर्ा (१) बमोक्षजम समझदारी पत्र र्ा प्रस्तार् रद्द भएमा प्रस्तार्कले प्रदेश सरकारसँग 
कुिै वकनसमको हािी िोक्सािी बापतको क्षनतपूनतव दाबी गिव पाउिे छैि। 

२१. सम्झौता गिुवपिे: (१) दर्ा १९ बमोक्षजम प्राप्त वर्र्रर्को आधारमा प्रस्तार्कसँग सम्झौता गिव उपयकु्त 
देक्षखएमा र्ा दर्ा २० बमोक्षजम समझदारी पत्र र्ा प्रस्तार् रद्द िभएमा प्रदेश सरकार (मक्षन्त्रपररषद्) को 
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निर्वयमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले प्रस्तार्कसँग आर्श्यकतािसुार र्ाताव गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी 
सनमनतको सझुार् नलई सम्झौता गिेछ। 

(२) कुिै आयोजिामा स्थािीय तहसमेत साझेदार भएमा उपदर्ा (१) बमोक्षजम गररिे संझौतामा 
स्थािीय तहसमेतले हस्ताक्षर गिुव पिेछ। 

२२. सम्झौता स्र्तः रद्द हिु:े (१) प्रस्तार्कले दर्ा १९ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोक्षजमको 
वर्र्रर् तोकेको समयार्नधनभत्र पेश गिुव पिेछ। सो अर्नधनभत्र प्रस्तार्कले त्यस्तो वर्र्रर् पेश गिव 
िसकेमा प्रस्तार्कसँग गरेको सम्झौता स्र्तः रद्द भएको मानििेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम सम्झौता स्र्तः रद्द भएमा सम्बक्षन्धत पक्षलाई पत्र पठाई र्ा 
सार्वजनिक सूचिा प्रकाक्षशत गरी जािकारी गराउि ुपिेछ। 

२३. सम्झौतामा खलुाउि ुपिे कुराहरु: सम्झौतामा देहायका कुराहरु खलुाउि ुपिेछ: 
(क) आयोजिाको वर्र्रर्, 
(ख) आयोजिा कायावन्र्यि शरुु गिे नमनत र सम्पन्न गिे नमनत, 
(ग) आयोजिाको निमावर् र्ा सञ्चालि गदाव निजी साझेदारले पाउिे सवुर्धा तथा सहनुलयत 

सम्बन्धी कुरा, 
(घ) अिमुनतपत्रको अर्नध, 
(ङ) आयोजिा कायावन्र्यिको चरर्र्ि वर्र्रर् र कायावन्र्यि तानलका, 
(च) आयोजिाको प्रावर्नधक गरु्स्तर तथा मािक (स्टाण्डडव), 
(छ) आयोजिा सञ्चालि सम्बन्धी वर्र्रर्, 
(ज) आयोजिा नलजमा ददइएको भए सोको वर्र्रर् र नलजका शतवहरु, 
(झ) आयोजिाको सञ्चालि र्ा हस्तान्तरर्को शतव, 
(ञ) आयोजिा सञ्चालि गदाव उपभोक्तासँग नलि पाउि ेशटुक सम्बन्धी व्यर्स्था, 
(ट) आयोजिाको बीमा सम्बन्धी व्यर्स्था, 
(ठ) आयोजिामा जनडत मेक्षशि तथा आयोजिा हस्तान्तरर्का बखत हिु ुपिे अर्स्था र गरु्स्तर, 
(ड) प्रदेश सरकारलाई बझुाउि ु पिे रोयटटी, पट्टा रकम, लाभांश र्ा यस्तै अन्य रकम र 

भकु्तािी वर्नध, 
(ढ) आयोजिा कायावन्र्यि गदाव कुिै पक्षले सम्झौता बमोक्षजमको दावयत्र् पूरा िगरेको 

कारर्बाट सम्झौता रद्द हिुे अर्स्था, 
(र्) वर्र्ाद व्यर्स्थापि सम्बन्धी व्यर्स्था, 
(त) प्रगनत प्रनतरे्दि सम्बन्धी व्यर्स्था, 
(थ) अिगुमि र मूटयाङ्कि सम्बन्धी व्यर्स्था, 
(द) आर्नधक समीक्षा र समायोजि सम्बन्धी व्यर्स्था, 
(ध) सार्वजनिक साझेदारको तर्व बाट लगािी, सम्भाव्यता न्यिु पररपूनतव कोष र जोक्षखम 

न्यिुीकरर् कोष आर्श्यक भए सोसम्बन्धी व्यर्स्था, 
(ि) सार्वजनिक साझेदारको वर्शेष क्षजम्मेर्ारीहरू भए सोसम्बन्धी व्यर्स्था, 
(ऩ) अन्य आर्श्यक कुराहरु। 
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पररच्छेद - ४ 
सामाक्षजक-आनथवक आयोजिाको साझेदार छिौट सम्बन्धी व्यर्स्था 

२४. मिसाय पत्र आह्वाि गिव सक्ि:े (१) प्रदेश सरकारले कुिै सामाक्षजक-आनथवक आयोजिा कायावन्र्यि गिव 
उपयकु्त देखेमा तोवकएका वर्र्रर् खलुाई सम्बक्षन्धत मन्त्रालय मार्व त सार्वजनिक रुपमा सूचिा प्रकाशि 
गरी मिसाय पत्र आह्वाि गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम मिसाय पत्र पेश गिव चाहिे कम्पिी, सहकारी संस्था र्ा नतिीहरूको 
संयकु्त उपक्रमले सोही उपदर्ा बमोक्षजम प्रकाक्षशत सूचिामा उक्षटलक्षखत वर्र्रर्हरु खलुाई समयार्नधनभत्र 
सम्बक्षन्धत मन्त्रालय समक्ष मिसाय पत्र पेश गिुव पिेछ। 

२५. सोझै मिसाय पत्र पेश गिव सक्ि:े (१) प्रदेश सरकारको कुिै सामाक्षजक-आनथवक आयोजिा कायावन्र्यि गिव 
चाहिे कम्पिी, सहकारी संस्था र्ा नतिीहरूको संयकु्त उपक्रमले सम्बक्षन्धत मन्त्रालय समक्ष सोझै मिसाय 
पत्र पेश गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम मिसाय पत्र पेश गिव चाहिे कम्पिी, सहकारी संस्था र्ा नतिीहरूको 
संयकु्त उपक्रमले तोकेको वर्र्रर्हरु खलुाई मिसाय पत्र पेश गिुव पिेछ। 

२६. मिसाय पत्रदाताको सूची तयार गिे: (१) सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले दर्ा २४ र २५ बाट प्राप्त मिसाय 
पत्रदाताहरूको सूची तयार गिुव पिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजमको सूचीमा परेका कम्पिी, सहकारी संस्था र्ा नतिीहरूको संयकु्त 
उपक्रमको सूची प्रकाक्षशत गिुव पिेछ। 

२७. प्रस्तार् माग गिे: (१) सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले दर्ा २६ बमोक्षजमको सूचीमा भएका उत्कृष्ट मिसाय 
पत्रदाताबाट आयोजिा कायावन्र्यिको लानग प्रस्तार् माग गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम प्रस्तार् पेश गिे मिसाय पत्रदाताले तोवकएको ढाँचामा माग गररएको 
वर्र्रर् खलुाई सम्बक्षन्धत मन्त्रालय समक्ष प्रस्तार् पेश गिुव पिेछ। 

२८. प्रस्तार् छिौट गिे: (१) दर्ा २७ बमोक्षजम प्रस्तार् प्राप्त भएपनछ सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले प्रस्तार् प्राप्त 
भएको नमनतले साठी ददिनभत्र देहायका आधारमा प्रस्तार् छिौट गिुव पिेछ:- 

(क) प्रस्तार्कको आनथवक हैनसयत, 
(ख) प्रस्तार्कको प्रावर्नधक क्षमता, 
(ग) प्रस्तार्कको लगािी र क्षजम्मेर्ारीहरू, 
(घ) प्रदेश सरकारको तर्व बाट गिुवपिे लगािी र भनूमका, 
(ङ) लाभग्राही र्गवले प्राप्त गिे लाभहरू 
(च) तोवकए बमोक्षजमका अन्य आधारहरू। 

(२) प्रस्तार् पेश गिुव अक्षघ उपदर्ा (१) बमोक्षजम प्रस्तार् छिौट सम्बन्धी आधार प्रस्तार्कलाई 
उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

(३) उपदर्ा (१) बमोक्षजम प्रस्तार् छिौट गरेपनछ त्यसको जािकारी नछटो साधिद्वारा छिौट 
भएको प्रस्तार्कलाई ददि ुपिेछ। 

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

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

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम सेर्ा प्रदायक संस्था छिौटको लानग मिसाय पत्र माग गिुव पिेछ। 
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(३) उपदर्ा (२) बमोक्षजम मिसाय पत्र पेश गिव चाहिे सामाक्षजक संस्थाले सूचिामा माग गरे 
बमोक्षजमको कागजात र वर्र्रर् खलुाई मिसाय पत्र पेश गिुव पिेछ।  

(४) उपदर्ा (३) बमोक्षजम प्राप्त मिसाय पत्रको मूटयाङ्कि देहायको आधारमा गिुव पिेछ: 

(क) मिसाय पत्रदाता संस्थाको सम्बक्षन्धत कायव अिभुर्, 
(ख) संस्थाको संगठिात्मक क्षमता, 
(ग) प्रस्तावर्त जिशक्षक्तको योग्यता, अिभुर् र क्षमता, 
(घ) तोवकए बमोक्षजमका अन्य आधारहरू। 

३०. नत्रपक्षीय सम्झौता गिुवपिे: (१) सेर्ा प्रदायक संस्थासमेत छिौट भएको सामाक्षजक-आनथवक आयोजिा 
कायावन्र्यि गिव सम्बक्षन्धत मन्त्रालय, छिौट भएको प्रस्तार्क र सेर्ा प्रदायक संस्था बीच नत्रपक्षीय 
सम्झौता गिुव पिेछ। 

(२) कुिै आयोजिा कायावन्र्यिमा स्थािीय तहसमेत साझेदार भएमा उपदर्ा (१) बमोक्षजम गररि े
सम्झौतामा स्थािीय तह समेतले हस्ताक्षर गिुव पिेछ। 
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पररच्छेद - ५ 
संयकु्त कम्पिी स्थापिा र सञ्चालि सम्बन्धी व्यर्स्था 

३१. संयकु्त कम्पिी स्थापिा गिव सक्ि:े (१) कुिै आयोजिा कायावन्र्यि गिव सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दरैु्को 
लगािी र भनूमका आर्श्यक भएमा उक्त आयोजिा कायावन्र्यि गिवको लानग सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दरैु्ले 
एक संयकु्त कम्पिीको स्थापिा गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम स्थापिा भएको कम्पिी प्रचनलत कम्पिी काििु अिसुार दताव गिुव 
पिेछ। 

३२. कम्पिीको शेयर संरचिा: (१) दर्ा ३१ बमोक्षजम स्थावपत कम्पिीको शेयर संरचिा आयोजिाको 
साझेदारहरूर्ीच भएको सहमनत बमोक्षजम हिुेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम शेयर संरचिा निधावरर् गदाव देहाय बमोक्षजमको सीमालाई ध्याि ददि ु
पिेछ:- 

(क) प्रदेश सरकारको शेयर लगािी कुल पूँजीको ३० प्रनतशतभन्दा बढी हिुे छैि। 
(ख) स्थािीय तहको शेयर लगािी कुल शेयर पूजँीको 20 प्रनतशत भन्दा बढी हिुे 

छैि। 
(ग) निजी क्षेत्रको शेयर लगािी कुल शेयर पूजँीको ७० प्रनतशतभन्दा बढी हिु ेछैि। 
(घ) सहकारी क्षेत्रको शेयर लगािी कूल शेयर पुँजीको 15 प्रनतशतभन्दा बढी हिुे 

छैि। 
(ङ) सर्वसाधारर्को शेयर लगािी कुल शेयर पूजँी १५ प्रनतशतभन्दा बढी हिुे छैि। 

३३. सञ्चालक सनमनतको गठि: (१) कम्पिी सञ्चालिको लानग एक सञ्चालक सनमनतको गठि गररिेछ। 
(२) स्थािीय तहसमेत शेयर धिी भएको अर्स्थामा उपदर्ा (१) बमोक्षजम गठि हिुे सञ्चालक 

सनमनतको स्र्रूप देहाय बमोक्षजम हिुेछ:  
(क) सम्बक्षन्धत मन्त्रालयको सक्षचर्   अध्यक्ष 
(ख) प्रदेश सरकारले तोकेको रा.प.दद्वतीय  

शे्रर्ीको अनधकृत १ जिा     सदस्य 
(ग) शेयर धिी स्थािीय तहको प्रनतनिनध २ जिा   सदस्य 
(घ) निजी शेयर धिीहरूमध्येबाट ३ जिा   

(सहकारी भए सहकारीबाट 1 जिा)   सदस्य 
(ङ) सर्वसाधारर् शेयर धिीहरूमध्येबाट १ जिा   सदस्य 
(च) प्रदेश सरकारले तोकेको अनधकृतस्तरको  

कमवचारी १ जिा      सदस्य सक्षचर् 
(३) स्थािीय तह शेयर धिी िभएको अर्स्थामा उपदर्ा (१) बमोक्षजम गठि हिु े सञ्चालक 

सनमनतको स्र्रूप देहाय बमोक्षजम हिुेछ: 
(क) सम्बक्षन्धत मन्त्रालयको सक्षचर्   अध्यक्ष 
(ख)  मन्त्रालयको रा.प. दद्वतीय शे्रर्ीको कमवचारी  सदस्य 
(ग) प्रदेश सरकारले तोकेको कम्तीमा  

रा.प.दद्वतीय शे्रर्ीको कमवचारी   सदस्य 
(घ) निजी शेयर धिीहरूमध्येबाट ३ जिा   सदस्य 
(ङ) सर्वसाधारर् शेयर धिीहरूमध्येबाट १ जिा  सदस्य 
(च) प्रदेश सरकारले तोकेको अनधकृतस्तरको  

कमवचारी १ जिा      सदस्य सक्षचर् 
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(४) कम्पिीको प्रमखु कायवकारी अनधकृत सञ्चालक सनमनतको बैठकमा सामान्यतः निनमि 
सहभागी हिुेछि।् 

तर निजलाई सनमनतको निर्वयमा मतदािको अनधकार हिुे छैि। 
(५) सञ्चालक सनमनतले वर्षयगत वर्ज्ञ, कुिै कमवचारी र्ा पदानधकारीलाई बैठकमा आमन्त्रर् गिव 

सक्िेछ। 

३४. सञ्चालक सनमनतको कायवकाल: (१) कम्पिीको सञ्चालक सनमनतको कायवकाल ४ र्षवको हिुेछ। 
(२) आफ्िो कायवकाल पूरा गरेका सञ्चालकहरू कम्पिीको सञ्चालक सनमनतमा पिुः चयि हिु 

सक्िेछि।् 
(३) कम्पिी स्थापिा हुँदा कायम रहेको सञ्चालक सनमनत अको सञ्चालक सनमनत गठि 

िभएसम्मको लानग कायम रहिेछ। 

३५. सञ्चालक सनमनतको काम, कतवव्य र अनधकार: (१) सञ्चालक सनमनतको मूल कायव कम्पिीलाई िीनतगत 
िेततृ्र् प्रदाि गिुव हिुेछ। 

(२) उपदर्ा (१) का अनतररक्त सञ्चालक सनमनतको काम, कतवब्य र अनधकार देहायबमोक्षजम 
हिुेछ: 

(क) कम्पिीको योजिा, िीनत र रर्िीनत स्र्ीकृत गिे, 
(ख) कम्पिीको नियमार्ली, निदेक्षशका, संगठिात्मक संरचिा, प्रमखु कमवचारीहरुको 

दरर्न्दी स्र्ीकृत स्र्ीकृत गिे, 
(ग) कम्पिीको प्रमखु कायवकारी अनधकृतको नियकु्षक्त गिे, 
(घ) प्रमखु कायवकारी अनधकृतको कायवसम्पादि मूटयाङ्कि गिे, 
(ङ) अिगुमि र मूटयाङ्कि गिे, 
(च) कम्पिीको प्रगनत समीक्षा गिे, 
(छ) लेखापरीक्षक नियकु्त गिे, 
(ज) तोवकएका अन्य कायवहरू गिे। 

३६. सञ्चालकहरूको नियकु्षक्त: (१) प्रदेश सरकारको तर्व बाट सञ्चालक सनमनतमा प्रनतनिनधत्र् गिे व्यक्षक्तहरूको 
निर्ावचि हिुे छैि। निजहरूको नियकु्षक्त र पदमकु्षक्त प्रदेश सरकारको निर्वयअिसुार हिुेछ। 

(२) स्थािीय तहबाट प्रनतनिनधत्र् गिे सञ्चालकहरूको नियकु्षक्त शेयर धिी िगरपानलका र 
गाउँपानलकाहरूको सर्वसम्मत र्ा बहमुतको निर्वयको आधारमा हिुेछ।  

(३) निजी शेयर धिीहरूको सर्वसम्मत र्ा बहमुतको निर्वयको आधारमा निजी सञ्चालकहरूको 
नियकु्षक्त हिुेछ।  

(४) सर्व साधारर् शेयर धिीहरूर्ीच भएको निर्ावचिबाट निर्ावक्षचत ब्यक्षक्त सर्वसाधारर् शेयर 
धिीहरूको तर्व बाट सञ्चालकको रूपमा नियकु्त हिुेछ। 

(५) उपदर्ा (२), (३) र (४) बमोक्षजमको सञ्चालक नियकु्षक्तको लानग हिुे निर्ावचिको नमनत, 
स्थाि र समय तोवकिेछ। 

(६) उपदर्ा (२), (३) र (४) बमोक्षजमको सञ्चालक नियकु्षक्तको लानग नसर्ाररश गिव सञ्चालक 
सनमनतले एक निर्ावचि सनमनतको गठि गरी क्षजम्मेर्ारी तोक्िेछ। 

३७. कम्पिीको व्यर्स्थापि: (१) कम्पिीको दैनिक कायवको व्यर्स्थापि प्रनतस्पधावको माध्यमबाट छिौट भएको 
प्रमखु कायवकारी अनधकृतको िेततृ्र्मा वर्ज्ञ कमवचारीहरूको समूहबाट हिुेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम नियकु्त प्रमखु कायवकारी अनधकृतलाई व्यर्स्थापकीय स्र्तन्त्रता 
हिुेछ।  

(३) कम्पिीको व्यर्स्थापिको लानग उपयकु्त संगठिात्मक संरचिा तयार गिुवपिेछ । 
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३८. प्रमखु कायवकारी अनधकृतको योग्यता: कम्पिीको प्रमखु कायवकारी अनधकृतको न्यूितम योग्यता देहाय 
बमोक्षजम हिुेछ:- 

(क) नसनभल, मेकानिकल, आवकव टेक्चर, व्यर्स्थापि, अथवशास्त्र, शहरी र क्षेत्रीय योजिामा 
स्िातकोिर र्ा सोभन्दा मानथको क्षशक्षा प्राप्त गरेको, 

(ख) वकते, जालसाँजी र सरकारी सम्पक्षिको वहिानमिा गरेको अनभयोगमा सजाय िपाएको, 
(ग) पूर्ावधार संरचिा वर्कास सम्बन्धी कायवमा कम्तीमा आठ र्षवको अिभुर् भएको र सोमध्ये 

कम्तीमा पनछटलो चार र्षव कुिै कम्पिी र्ा संस्थाको प्रमखु कायवकारी र्ा उच्च तहमा रही 
कायव गरेको अिभुर् भएको,  

(घ) तोवकएका अन्य योग्यता । 

३९. प्रमखु कायवकारी अनधकृतको छिौटका आधार: (१) दर्ा ३८ मा उक्षटलक्षखत न्यूितम योग्यता पगुेको 
व्यक्षक्त प्रमखु कायवकारी अनधकृत छिौटको लानग निरे्दि ददि पाउिे योग्यता मात्र हिुेछ।  

(२) प्रमखु कायवकारी अनधकृतको छिौटका आधार र अङ्कभार अिसूुक्षच-1 मा तोवकएबमोक्षजम 
हिुेछ । 

४०. प्रमखु कायवकारी अनधकृतको छिौट प्रवक्रया: (१) प्रमखु कायवकारी अनधकृत छिौटको लानग सञ्चालक 
सनमनतले तोवकएबमोक्षजमको एक पदपूनतव सनमनतको गठि गरी क्षजम्मेर्ारी ददिेछ। 

(२) पदपूनतव सनमनतले सार्वजनिक सूचिा प्रकाक्षशत गरी निरे्दि माग गिेछ।  
(३) उपदर्ा (२) बमोक्षजम प्राप्त निरे्दकहरूमध्येबाट तोवकएको मापदण्डको आधारमा संक्षक्षप्त 

सूची प्रकाक्षशत गिेछ। 
(४) संक्षक्षप्त सूचीमा रहेका निरे्दकहरूमध्येबाट बाँकी प्रवक्रया पूरा गरी सर्ल उम्मेदर्ारलाई 

प्रमखु कायवकारी अनधकृतमा नियकु्षक्तको लानग पदपूनतव सनमनतले सञ्चालक सनमनत समक्ष नसर्ाररश 
गिुवपिेछ। 

४१. प्रमखु कायवकारी अनधकृतको कायवकाल: (१) प्रमखु कायवकारी अनधकृतको कायवकाल चार र्षवको हिुेछ। 
(२) उपदर्ा (१) र्मोक्षजम नियकु्त प्रमखु कायवकारी अनधकृतको पिुः नियकु्षक्त हिु सक्िेछ। 
(३) उपदर्ा (१) मा जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि र्ावषवक कायव सम्पादि मूटयाङ्किमा 

तोवकए बमोक्षजमको न्यूितम अङ्क प्राप्त िगरेमा प्रमखु कायवकारी अनधकृत स्र्तः पदमकु्त हिुेछ। 

४२. प्रमखु कायवकारी अनधकृतको काम, कतवव्य र अनधकार: (१) प्रमखु कायवकारी अनधकृतको मखु्य कायव 
कम्पिीलाई व्यार्सावयक िेततृ्र् प्रदाि गिुव हिुेछ। 

(२) उपदर्ा (१) का अनतररक्त प्रमखु कायवकारी अनधकृतको काम, कतवव्य र अनधकार देहाय 
बमोक्षजम हिुेछ:- 

(क) िीनत र योजिा तजुवमा तथा कायावन्र्यि 
(ख) कम्पिीको संस्थागत क्षमता वर्कास 
(ग) कमवचारी ब्यर्स्थापि 
(घ) वर्ि ब्यर्स्थापि 
(ङ) सम्पक्षि ब्यर्स्थापि 
(च) आन्तररक नियन्त्रर् 
(छ) अिगुमि तथा मूटयाङ्कि 
(ज) अन्तरनिकाय सहकायव 
(झ) कम्पिीको कारोबारको वहसाब वकतार् र वर्र्रर्हरू तयार 
(ञ) सनमनतको निदेशि र निर्वयको कायावन्र्यि 
(ट) तोवकएका अन्य कायवहरू 
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४३. प्रमखु कायवकारी अनधकृतको कायवसम्पादि मूटयाङ्कि: (१) प्रमखु कायवकारी अनधकृतको कायवसम्पादि 
मूटयाङ्किको लानग सञ्चालक सनमनतले एक कायवसम्पादि मूटयाङ्कि सनमनतको गठि गरी क्षजम्मेर्ारी 
तोक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम गठि भएको सनमनतले तोवकएको सूचकहरूको आधारमा प्रमखु 
कायवकारी अनधकृतको कायव सम्पादि मूटयाङ्कि गरी सञ्चालक सनमनत समक्ष पेश गिेछ। 

४४. प्रमखु कायवकारी अनधकृतको पाररश्रनमक र सवुर्धा: (१) प्रमखु कायवकारी अनधकृतको आधारभतू पाररश्रनमक 
र सवुर्धा तोवकएबमोक्षजम हिुेछ। 

(२) उपदर्ा (१) मा उटलेख भएकाको अनतररक्त प्रमखु कायवकारी अनधकृतको थप पाररश्रनमक र 
सवुर्धा कम्पिीको समग्र उपलक्षब्धको आधारमा तोवकएबमोक्षजम हिुेछ। 

४५. कमवचारी सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) कम्पिीले नियकु्त गरेका कमवचारीहरू कम्पिीको कमवचारी हिुेछि।् 
(२) कम्पिीको कमवचारीहरूको पाररश्रनमक र सेर्ा सवुर्धा कम्पिीको नियमािसुार हिुेछ। 

४६. कम्पिीको प्रबन्धपत्र र नियमार्ली अिसुार हिु:े (१) कम्पिीको सञ्चालि कम्पिीको प्रबन्धपत्र र 
नियमार्ली अिसुार हिुेछ। 

(२) कम्पिीको प्रबन्धपत्र र नियमार्ली तजुवमा गदाव प्रचनलत कम्पिी काििु अिसुार हिु ुपिेछ। 
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पररच्छेद - ६ 
सम्भाव्यता न्यूिीकरर् कोषसम्बन्धी व्यर्स्था 

४७. सम्भाव्यता न्यूि पररपूनतव कोषको स्थापिा: निजी साझेदारले गरेको लगािी सेर्ाग्राहीबाट संकनलत सेर्ा शटुक 
र्ा आयोजिाको आम्दािीबाट उठाउि र्ा आयोजिा कायावन्र्यि गिव िसवकिे आयोजिाको ददगो 
कायावन्र्यिको लानग प्रदेश सरकारले एक सम्भाव्यता न्यूि पररपूनतव कोषको स्थापिा गिव सक्िेछ। 

४८. सम्भाव्यता न्यिुताको अिमुाि: आयोजिाको सम्भाव्यता न्यिुताको अिमुाि आयोजिाको प्रारक्षम्भक र वर्स्ततृ 
वर्र्रर् तयार गदाव अिमुाि गिुव पिेछ। 

४९. सम्भाव्यता न्यूिता मूटयाङ्कि सनमनत: (१) कायावन्र्यिमा रहेको आयोजिाको र्ास्तवर्क सम्भाव्यता 
न्यूिताको मूटयाङ्कि गिव प्रदेश सरकारलाई नसर्ाररस गिवको लानग देहाय बमोक्षजमको एक सम्भाव्यता 
न्यूिता मूटयाङ्कि सनमनतको गठि गिव सवकिेछः 

(क) अथव, वर्ि, इक्षन्जनियररङ्ग र्ा कािूि क्षेत्रमा कम्तीमा दश र्षवको अिभुर्  
भएको र सम्बक्षन्धत वर्षयमा कम्तीमा स्िातक तहको शैक्षक्षक योग्यता  
प्राप्त प्रदेश सरकारद्वारा नियकु्त व्यक्षक्त    अध्यक्ष  

(ख) सम्बक्षन्धत आयोजिाको निजी साझेदारको प्रनतनिनध १ जिा  सदस्य 
(ग) प्रदेश सरकारद्वारा नियकु्त सम्बक्षन्धत वर्षयको वर्ज्ञहरू २ जिा सदस्य 
(घ) प्रदेश सरकारले खटाएको अनधकृत कमवचारी     सदस्य सक्षचर् 

(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) मा उक्षटलक्षखत निजी साझेदारको प्रनतनिनध सम्भाव्यता न्यिुता 
मूटयाङ्कि गररिे आयोजिा अिसुार र्रक हिु सक्िेछ। 

(३) उपदर्ा (१) को खण्ड (ग) मा उक्षटलक्षखत सम्बक्षन्धत वर्षयको वर्ज्ञ सदस्यहरू सम्भाव्यता 
न्यिुतामा मूटयाङ्किमा वर्श्लषेर् गिुव पिे वर्षयको प्रकृनत अिसुार र्रक हिु सक्िेछ। 

(४) सम्भाव्यता न्यिुता भएका आयोजिाहरू कायावन्र्यिमा रहेसम्म यस्तो सम्भाव्यता न्यूिता 
मूटयाङ्कि सनमनत कायम रहिेछ।  

५०. सम्भाव्यता न्यूिता मूटयाङ्कि गदाव ध्याि ददिपुिे पक्षहरू: सम्भाव्यता न्यूिता मूटयाङ्कि सनमनतले आयोजिाको 
सम्भाव्यता न्यूिताको मूटयाङ्कि गदाव देहायको बुँदाहरुमा ध्याि ददि ुपिेछ: 

(क) आयोजिाको प्रारक्षम्भक र वर्स्ततृ प्रनतरे्दिमा अिमुाि गररएको सम्भाव्यता न्यूिता, 
(ख) मूटयाङ्कि अर्नधसम्ममा निजी साझेदारले गरेको लगािी, 
(ग) मूटयाङ्कि अर्नधसम्ममा संकनलत सेर्ा शटुक र अन्य आम्दािी, 
(घ) तोवकएका अन्य वर्षयहरू । 

५१. सम्भाव्यता न्यूिता मूटयाङ्कि सनमनतले नसर्ाररस गदाव ध्याि ददिपुिे पक्षहरू: सम्भाव्यता न्यूिता मूटयाङ्कि 
सनमनतले प्रदेश सरकारलाई सम्भाव्यता न्यूितार्ापत निजी साझेदारलाई उपलब्ध गराउि ु पिे रकम 
नसर्ाररस गदाव देहायको बुँदाहरुमा ध्याि ददि ुपिेछ: 

(क) सम्भाव्यता न्यूिता र्ापत निजी साझेदारलाई उपलब्ध गराउि ुपिे रकम, 
(ख) सम्भाव्यता न्यूितालाई कम गिव सवकिे आधार र तररकाहरू, 
(ग) मूटयाङ्कि सनमनतलाई लागेका अन्य वर्षयहरू । 

५२. सम्भाव्यता न्यूिता बहि: सम्भाव्यता न्यूिता मूटयाङ्कि सनमनतको नसर्ाररसको आधारमा प्रदेश सरकारले 
सम्भाव्यता न्यूिता र्ापत उपलब्ध गराउि ुपिे रकम सम्भाव्यता न्यूि पररपूनतव कोषबाट बहि गिुव पिेछ । 
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पररच्छेद – ७ 
जोक्षखम न्यूिीकरर् कोष (ररस्क नमवटगशेि र्क्षन्डङ) सम्बन्धी व्यर्स्था 

 

५३. जोक्षखम न्यूिीकरर् कोषको स्थापिा: (१) आयोजिा कायावन्र्यिका क्रममा उत्पन्न जोक्षखमहरूलाई संबोधि 
गरी आयोजिालाई दीगो रूपमा कायावन्र्यि गिवका लानग सार्वजनिक साझेदारले एक जोक्षखम न्यिुीकरर् 
कोषको स्थापिा गिव सक्िेछ।  

(२) जोक्षखम न्यिुीकरर् कोषबाट देहाय बमोक्षजमका जोक्षखमहरू बहि गिव सवकिेछः 
(क) अिमुाि गिव िसवकिे जोक्षखमहरू 
(ख) पवहले अिमुाि िगररएका जोक्षखमहरू 
(ग) बीमा गिव िसवकिे र्ा वर्मा िगररएका जोक्षखमहरू 
(घ) राजिीनतक र ियाँ काििुी व्यर्स्थाका कारर् नसक्षजवत जोक्षखमहरू। 

५४. जोक्षखम मूटयाङ्कि सनमनत: (१) दर्ा ५३ (२) मा उक्षटलक्षखत जोक्षखम उत्पन्न भएको अर्स्थामा त्यसबाट 
उत्पन्न क्षनतको मूटयाङ्कि गरी नसर्ाररश गिव देहाय बमोक्षजमको एक जोक्षखम मूटयाङ्कि सनमनतको गठि गिव 
सवकिेछः 

(क) अथव, वर्ि, इक्षन्जनियररङ्ग र्ा कािूि क्षेत्रमा कम्तीमा 
१० र्षवको अिभुर् भएको र सम्बक्षन्धत वर्षयमा  
कम्तीमा स्िातक तहको शैक्षक्षक योग्यता प्राप्त 
प्रदेश सरकारद्वारा नियकु्त व्यक्षक्त   अध्यक्ष  

(ख) सम्बक्षन्धत आयोजिाको निजी साझेदारको  
प्रनतनिनध १ जिा     सदस्य 

(ग) सम्बक्षन्धत वर्षयको वर्ज्ञहरू २ जिा   सदस्य 
(घ) प्रदेश सरकारले तोकेको अनधकृत कमवचारी     सदस्य सक्षचर् 

(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) मा उक्षटलक्षखत निजी साझेदारको प्रनतनिनध जोक्षखम मूटयाङ्कि 
गररिे आयोजिा अिसुार र्रक हिु सक्िेछ। 

(३) उपदर्ा (१) को खण्ड (ग) मा उक्षटलक्षखत सम्बक्षन्धत वर्षयको वर्ज्ञ सदस्यहरू जोक्षखमको 
प्रकृनत अिसुार र्रक हिु सक्िेछ। 

(४) जोक्षखम मूटयाङ्कि गरी नसर्ाररस गरेपनछ जोक्षखम मूटयाङ्कि सनमनतको वर्घटि हिुेछ। 

५५. जोक्षखम मूटयाङ्कि सनमनतको कायववर्नध: (१) जोक्षखम मूटयाङ्कि सनमनतको कायववर्नध सनमनत गठि हुँदा 
तोवकददएको भए सोही बमोक्षजम हिुेछ र ितोवकएको अर्स्थामा सनमनत आरै्ले तोके बमोक्षजम हिुेछ। 

(२) जोक्षखम मूटयाङ्किका सम्बन्धमा सनमनतले सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनतको सझुार्समेत 
नलि ुपिेछ। 

५६. कोषबाट जोक्षखम बहि: जोक्षखम मूटयाङ्कि सनमनतको नसर्ाररसको आधारमा प्रदेश सरकारले जोक्षखम 
न्यिुीकरर् कोषबाट नसर्ाररस गररएको जोक्षखम बहि गिुव पिेछ। 

 
 
 
 
 
 
 



 

२३ 
 

पररच्छेद - ८ 
अिमुनतपत्र सम्बन्धी व्यर्स्था 

 

५७. अिमुनतपत्र ददि:े यस ऐि बमोक्षजम सम्झौता गरेपनछ प्रदेश सरकारले प्रस्तार्कलाई आयोजिाको कायावन्र्यि 
गिव अिमुनतपत्र ददिेछ। 

५८. अन्य कम्पिीलाई अिमुनतपत्र िददइि:े आयोजिाको कायावन्र्यि गिवको लानग कुिै क्षेत्रमा कुिै प्रस्तार्कलाई 
अिमुनतपत्र ददई सकेपनछ सोही क्षेत्रमा सो आयोजिालाई प्रनतकूल असर पिे गरी त्यस्तै वकनसमको 
आयोजिाको कायावन्र्यि गिव अन्य कम्पिीलाई अिमुनतपत्र ददइिे छैि। 

५९. अिमुनतपत्रको अर्नध: (१) अिमुनतपत्रको अर्नध सामान्यतः सम्झौतामा लेक्षखए बमोक्षजम हिुेछ। 
(२) सम्झौताको अर्नध घटे र्ा बढेमा अिमुनत पत्रको अर्नध पनि घट्िे र्ा बढ्िेछ। 

६०. अिमुनतपत्र रद्द गिव सक्ि:े (१) अिमुनतपत्र प्राप्त साझेदारले सम्झौता बमोक्षजम आयोजिा कायावन्र्यि प्रारम्भ 
िगरेमा र्ा यो ऐि र्ा यस अन्तगवत बिेको नियम र्ा सम्झौता वर्परीत कुिै काम गरेमा प्रदेश सरकारले 
सूचिा ददई निजलाई ददइएको अिमुनतपत्र रद्द गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम अिमुनतपत्र रद्द भएमा निजी साझेदारसँग गररएको सम्झौता स्र्तः रद्द 
भएको मानििेछ। 

(३) यस दर्ा बमोक्षजम अिमुनतपत्र रद्द भएमा अिमुनतपत्र प्राप्त साझेदारले प्रदेश सरकारसँग कुिै 
वकनसमको दाबी गिव पाउिे छैि। 
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पररच्छेद - ९ 
निजी साझेदारको अनधकार 

६१. अन्य र्मव, कम्पिी र्ा व्यक्षक्तसँग सम्झौता गिव सक्ि:े (१) निजी साझेदारले आयोजिा कायावन्र्यि गिे 
सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको स्र्ीकृनत नलई अन्य र्मव, कम्पिी र्ा व्यक्षक्तसँग सम्झौता गिव सक्िेछ। 

तर त्यसरी सम्झौता भएको कारर्ले आयोजिा कायावन्र्यि गिे दावयत्र्बाट निजी साझेदारले 
छुट्कारा पाउिे छैि। 

 (2) उपदर्ा (१) बमोक्षजम निजी साझेदारले कुिै सम्झौता गरेको भए त्यस्तो सम्झौता भएको 
नमनतले पन्र ददिनभत्र सो सम्झौताको प्रनतनलवप प्रदेश सरकार समक्ष पेश गिुव पिेछ। 

६२. घरजग्गा आददमा प्ररे्श गिव सक्ि:े (१) आयोजिा कायावन्र्यिको नसलनसलामा निजी साझेदारले कुिै घर, 
जग्गा, उद्योग, कलकारखािा आददको भौगोनलक तथा रै्ज्ञानिक सरे्क्षर् तथा िाप िक्शा गिव, माटो 
लगायत अन्य प्राकृनतक स्रोत र साधिको परीक्षर् गिव, त्यसको लानग आर्श्यकतािसुार उपकरर् जडाि 
गिव तथा त्यस्तो उपकरर्को प्रयोग गिव, जग्गा छुट्याउि, साँध, वकटला खडा गिव र्ा निशािा लगाउि े
प्रयोजिको लानग सम्बक्षन्धत धिीलाई अग्रीम सूचिा ददई घर जग्गा आददमा प्ररे्श गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम घर जग्गा आददमा प्ररे्श गदाव सो जग्गामा लगाएको अन्न बाली र्ा 
हकेुका रुख वर्रुर्ा काट्ि,ु उखेटि ुपरेमा र्ा जग्गामा रहेका कुिै छेकबार, पखावल, कुिै मेक्षशिरी, औजार 
आदद हटाउि,ु भत्काउि ु र्ा लगाउि ु परेमा सोको मिानसब क्षनतपूनतव सम्बक्षन्धत धिीलाई ददई निजी 
साझेदारले सो गिव सक्िेछ। 

(३) उपदर्ा (१) बमोक्षजम घर जग्गा आददमा प्ररे्श गदाव सम्भर् भएसम्म सम्बक्षन्धत धिी, 
सरोकारर्ाला व्यक्षक्त तथा सोको कारर्बाट प्रभावर्त हिुे व्यक्षक्तको उपक्षस्थनतमा प्ररे्श गिुव पिेछ। 
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पररच्छेद - १० 
निजी साझेदारलाई उपलब्ध गराइि ेसवुर्धा 

६३. घर जग्गाको प्रयोग गिव र्ा कुिै निमावर् गिव र्ा कुिै काम गिव निषधे गिव सक्ि:े (१) आयोजिा 
कायावन्र्यिको नसलनसलामा आयोजिा स्थल र त्यसको निक्षित दूरीमा पिे घर जग्गा अरु कसैले कुिै खास 
कामको निनमि प्रयोग गिव र्ा सो जग्गामा कुिै निमावर् गिव र्ा अन्य कुिै काम गिव िपाउि ेव्यर्स्था गिव 
आर्श्यक भएमा र्ा त्यस्तो घर जग्गा सो कामको निनमि प्रयोग गिव र्ा त्यस्तो घर जग्गामा कुिै निमावर् 
गिव र्ा अन्य कुिै काम गिव निषधे गरी पाउि निजी साझेदारले प्रदेश सरकार समक्ष निरे्दि ददएमा र 
त्यसरी ददएको निरे्दिको व्यहोरा मिानसब देक्षखएमा प्रदेश सरकार (मक्षन्त्रपररषद्) को निर्वयबाट सम्बक्षन्धत 
मन्त्रालयले त्यस्तो घर जग्गा सो बमोक्षजम प्रयोग गिव र्ा कुिै निमावर् गिव र्ा कुिै काम गिव िपाउिे गरी 
निषधे गिव सक्िेछ। 

तर त्यसरी निषधे गरेको कारर्बाट सम्बक्षन्धत व्यक्षक्तलाई पिव गएको हानि िोक्सािी बापतको 
क्षनतपूनतव निजी साझेदारले व्यहोिुव पिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) र्ा दर्ा ३५ को उपदर्ा (२) बमोक्षजम ददईिे क्षनतपूनतव निधावरर् गिवको लानग 
स्थािीय उपभोक्ताको प्रनतनिनधत्र् हिुे गरी तोवकए बमोक्षजमको एक क्षनतपूनतव निधावरर् सनमनत गठि गररिेछ 
र सो सनमनतले सम्बक्षन्धत व्यक्षक्तलाई र्ास्तवर्क रुपमा पिव गएको हानि िोक्सािीको मूटयाङ्कि गरी क्षनतपूनतव 
निधावरर् गिेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोक्षजम निधावरर् गररएको क्षनतपूनतवको रकममा क्षचि िबझु्िे व्यक्षक्तले सो 
निर्वयको जािकारी प्राप्त गरेको नमनतले पैंतीस ददिनभत्र सम्बक्षन्धत मन्त्रालय समक्ष उजरुी गिव सक्िेछ। 

(४) उपदर्ा (३) बमोक्षजम परेको उजरुी उपर सम्बक्षन्धत मन्त्रालय मार्व त प्रदेश सरकार 
(मक्षन्त्रपररषद्) समक्ष प्रस्तार् पेश गरी तीि मवहिानभत्र निर्वय गररसक्ि ुपिेछ र सो उजरुीका सम्बन्धमा 
प्रदेश सरकारले गरेको निर्वय अक्षन्तम हिुेछ। 

६४. घर जग्गा प्राप्त गररददि:े (१) निजी साझेदारले आयोजिा कायावन्र्यिको लानग आर्श्यक पिे घर जग्गा 
आरै्ले खररद गिुव पिेछ। त्यसरी खररद गिव िसकेमा र सम्झौतामा कुिै घर जग्गा प्राप्त गिुव पिे उटलेख 
भएमा प्रदेश सरकारले निजी साझेदारको अिरुोधमा त्यस्तो घर जग्गा प्रचनलत कािूि बमोक्षजम प्रवक्रया पूरा 
गरी घरजग्गा प्राप्त गररददि ुपिेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम घर जग्गा प्राप्त गदाव जग्गाधिीलाई ददिपुिे क्षनतपूनतव सम्बक्षन्धत निजी 
साझेदारले व्यहोिुव पिेछ। 

(३) यस दर्ामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि प्रदेश सरकारको स्र्ानमत्र्मा रहेको 
र्ा सार्वजनिक जग्गा आयोजिा कायावन्र्यिको लानग आर्श्यक भएमा प्रदेश सरकार (मक्षन्त्रपररषद्) को 
निर्वयले त्यस्तो जग्गा सम्झौतामा लेक्षखए बमोक्षजम नलज र्ा बहालमा प्रयोग गिव ददि सक्िेछ। 

६५. आयोजिाको सरुक्षा गिव सक्ि:े (१) आयोजिाको सरुक्षा निजी साझेदार आरै्ले गिुव पिेछ। 
(२) निजी साझेदारले वर्शेष कारर् देखाई आयोजिाको खास वकनसमको सरुक्षाको लानग अिरुोध 

गरेमा सो बापत लाग्िे खचव निजी साझेदारले िै व्यहोिे गरी प्रदेश सरकारले त्यस्तो आयोजिाको सरुक्षाको 
व्यर्स्था गिव सक्िेछ। 

६६. सहयोग उपलब्ध गराउिपुिे: (१) आयोजिा कायावन्र्यि गिे नसलनसलामा प्रदेश सरकारको तर्व बाट 
सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले निजी साझेदारलाई उपलब्ध गराउि ुपिे सहयोग, ददि ुपिे स्र्ीकृनत र्ा गररददि ुपिे 
काम सम्झौतामा उक्षटलक्षखत तररका र अर्नधनभत्र गररददि ुर्ा उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

(२) आयोजिा कायावन्र्यि गिे नसलनसलामा निजी साझेदारले कुिै सहयोग माग गरेमा र त्यस्तो 
सहयोग प्रचनलत कािूि बमोक्षजम उपलब्ध गराउि सवकिे भएमा सो बापत व्यहोिुव पिे खचव र दावयत्र् 
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निजी साझेदारले व्यहोिे गरी प्रदेश सरकारको तर्व बाट सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध 
गराउि सक्िेछ। 

६७. वर्देशी वर्निमयको सवुर्धा: आयोजिाको कायावन्र्यिको लानग ऋर् र्ा शेयर पूँजीको रुपमा वर्देशी मरुा 
लगािी भएमा निजी साझेदारलाई त्यस्तो ऋर्को साँर्ा र्ा ब्याज भकु्तािी गिव र्ा लगािी वर्ताव गिवको 
लानग आर्श्यक वर्देशी मरुा प्रचनलत वर्निमय दरमा प्रचनलत कािूि बमोक्षजम उपलब्ध गराउि सम्बक्षन्धत 
मन्त्रालयको प्रस्तार्मा प्रदेश सरकार (मक्षन्त्रपररषद्) को निर्वयले िेपाल सरकारसँग नसर्ाररस गिुव पिेछ । 

६८. प्ररे्शाज्ञा सम्बन्धी सवुर्धा: वर्देशी लगािीकतावले आयोजिा कायावन्र्यिको लानग यस ऐि बमोक्षजम 
अिमुनतपत्र प्राप्त गरेमा निजलाई प्रचनलत कािूि बमोक्षजम आर्ाशीय प्ररे्शाज्ञा (नभसा) उपलब्ध गराउि 
सम्बक्षन्धत मन्त्रालयको प्रस्तार्मा प्रदेश सरकार (मक्षन्त्रपररषद्) को निर्वयले िेपाल सरकारसँग नसर्ाररस 
गिुव पिेछ । 

६९. वर्ष्र्ोटक पदाथवको प्रयोग: आयोजिाको कायावन्र्यिको लानग वर्ष्र्ोटक पदाथवको प्रयोग गिुव परेमा प्रदेश 
सरकारले निजी साझेदारको अिरुोधमा निजलाई प्रचनलत कािूि बमोक्षजम त्यस्तो वर्ष्र्ोटक पदाथव प्रयोग 
गिव आर्श्यक व्यर्स्था नमलाउिे छ। 

७०. आयकर सम्बन्धी व्यर्स्था: निजी साझेदार र संयकु्त कम्पिी र्ा संयन्त्रलाई लाग्िे आयकर प्रचनलत काििु 
अिसुार हिुेछ।  
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पररच्छेद - ११ 
सेर्ा शटुक र सेर्ा शटुक पिुारार्लोकि बोडव सम्बन्धी व्यर्स्था 

७१. शटुक उठाउि पाउि:े निजी साझेदारले सेर्ा सवुर्धा उपलब्ध गराए बापत सम्झौतामा उटलेख भए बमोक्षजम 
उपभोक्तासँग सेर्ा शटुक उठाउि सक्िेछ। 

७२. सेर्ा सवुर्धाका शतव तोक्ि सक्ि:े निजी साझेदारले उपभोक्तालाई सेर्ा सवुर्धा उपलब्ध गराउँदा यस ऐि र्ा 
सम्झौताको अधीिमा रही आर्श्यक शतव तोक्ि सक्िेछ। 

७३. सेर्ा शटुक पिुरार्लोकि बोडवको गठि: (१) निजी साझेदारले आयोजिा सञ्चालि गदाव यस ऐि बमोक्षजम 
नलि पाउि ेशटुक पिुरार्लोकि गिवको लानग प्रदेश सरकार (मक्षन्त्रपररषद्) ले निजी साझेदार र उपभोक्ता 
समेतको प्रनतनिनधत्र् रहिे गरी तोवकए बमोक्षजमको एक पूर्ावधार संरचिा सेर्ा शटुक पिुरार्लोकि बोडव 
गठि गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम गठि हिुे बोडवका सदस्यहरुको योग्यता, नियकु्षक्त, निजले पाउि े
सवुर्धा तथा बोडवको कायववर्नध तोवकए बमोक्षजम हिुेछ। 

(३) उपदर्ा (१) बमोक्षजम बोडवले शटुक पिुरार्लोकि गदाव निजी साझेदारले आयोजिा 
कायावन्र्यिको लानग गरेको र्ास्तवर्क खचव र सो बापत प्राप्त गिव सक्िे मिानसर् मावर्कको प्रनतर्लको 
आधारमा तोवकए बमोक्षजम गिेछ। 

(४) सेर्ा शटुक पिुारार्लोकि गिव बोडवलाई कुिै सहयोग चावहएमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले त्यस्तो 
सहयोग उपलब्ध गराउिेछ।   

(५) उपदर्ा (३) बमोक्षजम बोडवले पिुरार्लोकि गरेको शटुकको दर प्रदेश सरकारबाट स्र्ीकृत 
भएपनछ लागू हिुेछ। 

७४. सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनतले सेर्ा शटुक पिुारार्लोकि गिव सक्ि:े (१) सेर्ा शटुक पिुारार्लोकि 
बोडव गठि िभएको अर्स्थामा र्ा कुिै कारर्ले बोडवले तोवकएको क्षजम्मेर्ारी पूरा गिव िसकेमा सार्वजनिक 
निजी साझेदारी सनमनतले सेर्ा शटुकको पिुरार्लोकि गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम सेर्ा शटुक पिुारार्लोकि गिव सनमनतलाई कुिै सहयोग चावहएमा 
सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउिेछ।   

(३) उपदर्ा (१) बमोक्षजम सनमनतले पिुरार्लोकि गरेको शटुकको दर प्रदेश सरकारबाट 
स्र्ीकृत भएपनछ लागू हिुेछ। 
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पररच्छेद - १२ 
सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनत र अन्य सनमनत सम्बन्धी व्यर्स्था 

७५. सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनतको गठि: (१) आयोजिा कायावन्र्यिका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई 
आर्श्यक सहयोग र सझुार् ददिको लानग प्रदेशमा एक सार्वजनिक निजी साझेदारी सनमनत रहिेछ। 

(२) सनमनतको स्र्रूप देहाय बमोक्षजम हिुेछ:- 
(क) उपाध्यक्ष, कर्ावली प्रदेश योजिा आयोग   अध्यक्ष 
(ख) प्रमखु सक्षचर्, मखु्यमन्त्री तथा  

मक्षन्त्रपररषदको कायावलय    सदस्य 
(ग) सक्षचर्, मखु्यमन्त्री तथा मक्षन्त्रपररषदको कायावलय  सदस्य 
(घ) सक्षचर्, आनथवक मानमला तथा योजिा मन्त्रालय  सदस्य 
(ङ) सक्षचर्, आन्तररक मानमला तथा कािूि मन्त्रालय  सदस्य 
(च) सक्षचर्, भनूम व्यर्स्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय  सदस्य 
(छ) सक्षचर्, भौनतक पूर्ावधार वर्कास मन्त्रालय   सदस्य 
(ज) सक्षचर्, सामाक्षजक वर्कास मन्त्रालय   सदस्य 
(झ) सक्षचर्, उद्योग, पयवटि, र्ि तथा र्ातार्रर् मन्त्रालय  सदस्य 
(ञ) प्रदेश क्षस्थत सहकारी महासंघको अध्यक्ष र्ा निजले 
  तोकेको प्रनतनिनध     सदस्य 

(ट) प्रदेश सरकारबाट मिोनित सार्वजनिक निजी  
साझेदारी वर्ज्ञ १ जिा     सदस्य 

(ठ) कर्ावली प्रदेश योजिा आयोगको सदस्य सक्षचर्   सदस्य सक्षचर् 
(३) सनमनतको सक्षचर्ालय कर्ावली प्रदेश योजिा आयोगमा रहिेछ। 
(४) सनमनतले मखु्यमन्त्री, मन्त्री, कर्ावली प्रदेश योजिा आयोगको सदस्य, अन्य मन्त्रालयका 

सक्षचर् र सम्बक्षन्धत वर्षयका वर्ज्ञलाई सनमनतको बैठकमा आमन्त्रर् गिव सवकिेछ। 
(५) सेर्ा शटुक पिुारार्लोकि सम्बन्धी बैठकमा निजी साझेदार र सेर्ाग्राहीहरूको प्रनतनिनधलाई 

समेत आमन्त्रर् गिव सवकिेछ। 

७६. सनमनतको काम, कतवव्य र अनधकार: यस ऐिमा अन्यत्र उटलेख भएकोमा बाहेक सनमनतको काम, कतवव्य र 
अनधकार देहाय बमोक्षजम हिुेछ :- 

(क) साझेदारी आयोजिाहरूको पवहचाि, प्राथनमकीकरर् र आयोजिा बैंक तयार गिे, 
(ख) आयोजिाको अध्ययि, वर्श्लषेर् र सामान्य वर्र्रर् तयार गिव प्रदेश सरकारलाई सहयोग 

गिे,  
(ग) आयोजिाको बोलपत्र नलखत, प्रस्तार् मूटयाङ्किका आधार र सम्झौता पत्र तयार गिव प्रदेश 

सरकारलाई सहयोग गिे, 
(घ) सञ्चानलत आयोजिाहरूको अिगुमि र प्रभार् मूटयाङ्कि गिे गराउिे, 
(ङ) आयोजिा कायावन्र्यिका सम्बन्धमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयलाई आर्श्यक निदेशि ददिे, 
(च) वर्र्ाद व्यर्स्थापि गिव सहयोग गिे, 
(छ) तोवकएका अन्य कायवहरू गिे। 

७७. सनमनतको बैठक र निर्वय: (१) सनमनतको बैठक आर्श्यकतािसुार बस्िेछ। 
(२) सनमनतको बैठक सनमनतको अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थािमा बस्िेछ। 
(३) सनमनतको सदस्य–सक्षचर्ले सनमनतको बैठक बस्िे सूचिाको साथमा बैठकमा छलर्ल गररि े

वर्षयहरुको सूची बैठक बस्िभुन्दा तीि ददि अगारै् सनमनतका सदस्यलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 
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(४) सनमनतको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रनतशतभन्दा बढी सदस्यहरुको उपक्षस्थनत भएमा 
सनमनतको बैठकको लानग गर्पूरक संख्या पगुेको मानििेछ। 

(५) सनमनतको बैठकको अध्यक्षता सनमनतको अध्यक्षले गिेछ र निजको अिपुक्षस्थनतमा सनमनतका 
सदस्यहरुले आरू्हरुमध्येबाट छािेको सदस्यले सनमनतको बैठकको अध्यक्षता गिेछ। 

(६) सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हिुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गिे 
व्यक्षक्तले निर्ावयक मत ददिेछ। 

(७) सनमनतको निर्वयको प्रमाक्षर्त अध्यक्ष र सदस्य सक्षचर्ले गिुव पिेछ । 
(८) सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायववर्नध सनमनत आरै्ले निधावरर् गरे बमोक्षजम हिुेछ।  

७८. सनमनतले उपसनमनत र्ा कायवदल गठि गिव सक्ि:े (१) आयोजिाको कायावन्र्यि सम्बन्धमा सनमनतले कुिै 
खास कायव सम्पादि गिवको लानग आर्श्यकता अिसुार एक र्ा एकभन्दा बढी उपसनमनत र्ा कायवदल गठि 
गिव सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम गठि भएको उपसनमनत र्ा कायवदलको कायववर्र्रर् र कायव सम्पादि 
वर्नध सनमनतले तोके बमोक्षजम हिुेछ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोक्षजम गठि भएको उपसनमनत र्ा कायवदल आफ्िो कायव सम्पन्न 
गररसकेपनछ स्र्तः वर्घटि हिुेछ। 

७९. प्रावर्नधक सनमनत: (१) पूर्ावधार आयोजिाको कायावन्र्यि सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई प्रावर्नधक सझुार् 
ददिको लानग प्रदेश सरकारले सम्बक्षन्धत मन्त्रालयको सक्षचर्को अध्यक्षतामा सम्बक्षन्धत वर्षयको वर्शेषज्ञ 
समेत रहिे गरी बढीमा पाँच सदस्य रहेको एक प्रावर्नधक सनमनत गठि गिव सक्िेछ। 

(२) प्रावर्नधक सनमनतको अध्यक्षले तोकेको सम्बक्षन्धत मन्त्रालयको कुिै अनधकृत कमवचारीले 
प्रावर्नधक सनमनतको सक्षचर् भई काम गिेछ। 

(३) प्रावर्नधक सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायववर्नध सो सनमनत आरै्ले निधावरर् गरे बमोक्षजम 
हिुेछ। 

(४) प्रावर्नधक सनमनतको कायवहरू तोके बमोक्षजम हिुेछ। 

८०. प्रस्तार् मूटयाङ्कि सनमनत: (१) पूर्ावधार आयोजिा र सामाक्षजक-आनथवक आयोजिाको मिसाय पत्र र प्रस्तार् 
मूटयाङ्कि गरी सम्बक्षन्धत मन्त्रालय समक्ष नसर्ाररस गिवको लानग सम्बक्षन्धत वर्षयको वर्ज्ञसवहत भएको 
छुट्टाछुटै्ट प्रस्तार् मूटयाङ्कि सनमनतको गठि गिुव पिेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम गठि हिुे मूटयाङ्कि सनमनतमा सम्बन्धी वर्षयको वर्ज्ञ समेत रहि ु
पिेछ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोक्षजम गठि भएको मूटयाङ्कि सनमनतको कायववर्नध र अिय कुरा तोवकए 
बमोक्षजम हिुेछ 
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पररच्छेद - १३ 
वर्र्ादको समाधाि र क्षनतपूनतव सम्बन्धी व्यर्स्था 

८१. वर्र्ादको समाधाि: (१) आयोजिा कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र निजी साझेदारबीच कुिै 
वर्र्ाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वर्र्ाद आपसी समझदारीबाट समाधाि गिुव पिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम आपसी समझादारीबाट वर्र्ाद समाधाि िभएमा वर्र्ादको समाधाि 
सम्झौतामा उटलेख भएकोमा सोही बमोक्षजम र उटलेख िभएकोमा मध्यस्थताद्वारा गररिेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोक्षजम मध्यस्थताद्वारा वर्र्ादको समाधाि गदाव मध्यस्थताको कायववर्नध 
सम्झौतामा उटलेख भएकोमा सोही बमोक्षजम र उटलेख िभएकोमा प्रचनलत कािूि बमोक्षजम हिुेछ। 

८२. वर्र्ादको कारर् आयोजिाको कायव रोक्ि िहिु:े (१) साझेदारहरूबीच कुिै वर्र्ाद उत्पन्न भएको र्ा वर्र्ाद 
समाधािको प्रवक्रया अक्षघ बढेको र्ा वर्र्ाद समाधाि गिव समय लागेको कारर्ले साझेदारहरुले पूर्वर्त ्
क्षजम्मेर्ारी बहि िगिे र्ा आयोजिाको दैनिक कायव बन्द गिव गराउि पाइिे छैि। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम कुिै साझेदारले पूर्वर्त ्क्षजम्मेर्ारी बहि िगिे र्ा आयोजिाको दैनिक 
कायव बन्द गिे गराउिे कायव गरेमा सोबाट उत्पन्न क्षनत सम्बक्षन्धत साझेदारले व्यहोिुव पिेछ। 

८३. क्षनतपूनतव सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) आयोजिा कायावन्र्यि गिे सम्बन्धमा कुिै पक्षले यो ऐि र्ा यस ऐि 
अन्तगवत बिेको नियम र्ा सम्झौता वर्पररत कुिै काम गरेबाट अको पक्षलाई हानि िोक्सािी पिव गएमा 
त्यसरी पिव गएको हानि िोक्सािी बापतको मिानसब रकम सो काम गिे पक्षले अको पक्षलाई क्षनतपूनतव 
बापत बझुाउि ुपिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजमको क्षनतपूनतव प्रदेश सरकारबाट व्यहोिुव पिे भएमा त्यस्तो क्षनतपूनतव 
बापतको रकम वहसाब गरी प्रदेश सरकारले निजी साझेदारबाट पाउि ु पिे रकमबाट कट्टा बाँकी रकम 
निजी साझेदारलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 
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पररच्छेद - १४ 
वर्वर्ध 

८४. बोलपत्र जमाित सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) प्रस्तार्कले प्रस्तार् पेश गदाव सूचिामा तोवकएको भन्दा कम िहिुे 
गरी बोलपत्र जमाित (बीड र्ण्ड) बापतको रकम र्ा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गिुव पिेछ । 

(२) बोलपत्र जमाित आर्श्यक िपिे प्रकृनतको कामको सम्बन्धमा बोलपत्र आर्श्यक िपिे भिी 
प्रदेश सरकारबाट निर्वय भएमा प्रस्तार् आह्वाि गदाव जमाित आर्श्यक िपिे भिी सूचिामा खलुाउि ु
पिेछ।  

८५. कायव सम्पादि जमाित सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) प्रस्तार्कले कायव सम्पादि जमाित (परर्मेन्स र्ण्ड) बापत 
आयोजिाको कूल लागतको एक (१) प्रनतशत भन्दा कम िहिुे गरी सम्झौतामा लेक्षखए बमोक्षजमको रकम 
र्ा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी सम्झौतामा उक्षटलक्षखत समयार्नधनभत्र प्रदेश सरकार समक्ष दाक्षखला गिुव 
पिेछ। 

(२) कायवसम्पादि जमाित बराबरको रकम पूर्ावधार संरचिा र्ा हस्तान्तरर्योग्य सम्पक्षिमा 
प्रस्तार्कले लगािी गररसकेपनछ कायव सम्पादि जमाित पेश गिुव पिे छैि। 

८६. रावियकरर् िगररि:े अिमुनतपत्रको अर्नधभर कुिै पनि आयोजिा र सोसंग सम्बक्षन्धत जग्गा, भर्ि, 
उपकरर् तथा संरचिा रावियकरर् गररिे छैि। 

८७. रोयटटी, लाभाशं र्ा अन्य रकम बझुाउि ुपिे: अिमुनतपत्र प्राप्त कम्पिीले सम्झौतामा उक्षटलक्षखत तररकाबाट 
प्रदेश सरकारलाई रोयटटी, लाभांश र्ा अन्य रकम बझुाउि ुपिेछ। 

८८. आयोजिा हस्तान्तरर् गिुवपिे: (१) अिमुनतपत्र प्राप्त कम्पिीले सम्झौतामा लेक्षखए बमोक्षजम प्रदेश 
सरकारलाई आयोजिा हस्तान्तरर् गिुव पिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम आयोजिा हस्तान्तरर् हुँदा त्यस्तो आयोजिामा जनडत मेक्षशि, 
उपकरर् तथा संरचिा सम्झौतामा लेक्षखए बमोक्षजमको क्षमता, अर्स्था र चालू हालतमा हिु ुपिेछ। 

(३) उपदर्ा (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि निमावर्, स्र्ानमत्र्करर् र 
सञ्चालि ढाँचामा सञ्चानलत आयोजिा निम्ि अर्स्थामा मात्र हस्तान्तरर् हिुेछ :- 

(क) अिमुनतपत्र प्राप्त कम्पिी टाट पटटेमा,  
(ख) कुिै कारर्ले अिमुनतपत्र प्राप्त कम्पिीको काििुी हैनसयत समाप्त भएमा, 
(ग) अिमुनतपत्र प्राप्त कम्पिीले हस्तान्तरर् गिव चाहेमा, 
(घ) अिमुनतपत्र प्राप्त कम्पिीको अिमुनत पत्र रि भएमा, 
(ङ) यस्तै अन्य वर्शेष पररक्षस्थनत उत्पन्न भएमा। 

८९. आयोजिा हस्तान्तरर् हिु िसक्ि:े (१) कुिै कम्पिीले सार्वजनिक सम्पक्षि प्रयोग िगरी आफ्िै निजी सम्पक्षि 
र लगािीमा निमावर्, स्र्ानमत्र्करर् र सञ्चालि ढाँचामा कुिै साझेदारी आयोजिा सञ्चालि गरेको रहेछ भि े
उक्त आयोजिा हस्तान्तरर् हिुे छैि। 

तर प्रदेश सरकारले आयोजिा सञ्चालिको लानग कुिै जग्गा, भर्ि, यन्त्र र्ा उपकरर् उपकरर् 
प्रदाि गरेको रहेछ भिे अिमुनत प्राप्त कम्पिीले उक्त जग्गा, भर्ि र आय ुबाँकी भएका यन्त्र र्ा उपकरर् 
चाल ुअर्स्थामा हस्तान्तरर् गिुव पिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) मा जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए पनि साझेदारले आयोजिा हस्तान्तरर् गिव 
चाहेमा आर्श्यक प्रवक्रया पूरा गरी हस्तान्तरर् गिव सक्िेछ। 

९०. प्रदेश सरकारको स्र्ानमत्र् हिु:े दर्ा ३१ र ३२ बमोक्षजम हस्तान्तरर् भएको आयोजिा र सोसँग 
सम्बक्षन्धत जग्गा, घर, संरचिा, यन्त्र, उपकरर् र र्निवचर लगायतको सम्पक्षिको स्र्ानमत्र् प्रदेश 
सरकारको हिुेछ। 
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९१. नलज र्ा भाडामा ददि र्ा बेचनबखि गिव सक्ि:े (१) प्रदेश सरकारले निजी साझेदारलाई आफ्िो र्ा प्रदेश 
सरकारको स्र्ानमत्र्मा रहेको संस्थाको स्र्ानमत्र् र्ा अधीिमा रहेको कुिै घर र्ा जग्गा नलज र्ा भाडामा 
ददि, कुिै मेक्षशि, औजार र्ा पूर्ावधार संरचिा नबक्री गिव र्ा नलज र्ा भाडामा ददि सक्िेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम नलज र्ा भाडामा ददँदाका शतवहरु सम्झौतामा लेक्षखए बमोक्षजम 
हिुेछि।् 

९२. स्थािीय स्रोत, साधि र जिशक्षक्तको उपयोग गिुवपिे: निजी साझेदारले आयोजिा कायावन्र्यिको नसलनसलामा 
सम्भर् भएसम्म स्थािीय स्रोत, साधि, जिशक्षक्त र मलुकुनभत्र उत्पादि हिुे र्स्त ुतथा सेर्ा उपयोग गिुव 
पिेछ। 

९३. अध्ययि प्रनतरे्दि र नलखतमानथ अनधकार कायम रहि:े (१) दर्ा १४ बमोक्षजम प्रस्तार्कले प्रस्तार् साथ 
पेश गरेको अध्ययि प्रनतरे्दि सम्बन्धी कागजात उपर निजको पूर्व अनधकार कायम रहिेछ। प्रस्तार्कको 
नलक्षखत स्र्ीकृनत नबिा त्यस्तो अध्ययि प्रनतरे्दि सम्बन्धी कागजातहरु अन्य कुिै कामको लानग प्रयोग र्ा 
प्रकाशि गररिे छैि। 

(२) दर्ा १४ बमोक्षजम प्रस्तार् पेश गिवको लानग प्रदेश सरकारले तयार गरेको अध्ययि 
प्रनतरे्दि र नलखत उपर प्रदेश सरकारको पूर्व अनधकार कामय रहिेछ। प्रदेश सरकारको नलक्षखत स्र्ीकृनत 
वर्िा त्यस्तो अध्ययि प्रनतरे्दि र नलखतहरू अन्य कुिै कामको लानग प्रयोग र्ा प्रकाशि गिव पाइिे छैि। 

९४. िागररक समाज र वर्कासका साझेदार सहभागी हिु सक्ि:े (१) कुिै आयोजिा कायावन्र्यि गिव सहकारी र्ा 
िागररक समाज र्ा वर्कास साझेदारको सहयोग, समन्र्य र्ा सहजीकरर् आर्श्यक भएमा प्रदेश सरकारको 
स्र्ीकृनतले मात्र त्यस्तो सहकारी, िागररक समाज र्ा वर्कास साझेदारलाई सहयोगी, समन्र्यकताव र्ा 
सहजकतावको रूपमा सहभागी गराउि सवकिेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम सहभागी हिुे सहकारी र्ा िागररक समाजको भनूमका देहायको मध्ये 
कुिै र्ा सबै हिु सक्िेछ:- 

(क) लाभग्राही र्गवलाई आयोजिाको लाभ बारे सूक्षचत गिे र उिीहरूको हक, अनधकार 
र आर्ाजलाई सम्बक्षन्धत तहमा पयुावउिे, 

(ख) आयोजिालाई लक्षक्षत र्गव उन्मखु, गररर्मखुी र र्ातार्रर् मैत्री बिाउि सहयोग 
गिे, 

(ग) सामाक्षजक निगरािीकतावको भनूमका निर्ावह गिे, 
(घ) तोवकएका अन्य कायवहरू गिे । 

(३) उपदर्ा (१) बमोक्षजम सहभागी हिुे वर्कास साझेदारको भनूमका देहाय बमोक्षजममध्ये कुिै र्ा 
सबै हिु सक्िेछ:- 

(क) लाभग्राही र्गवलाई आयोजिाको लाभ बारे सूक्षचत गिे र उिीहरूको हक, अनधकार 
र आर्ाजलाई सम्बक्षन्धत तहमा पयुावउिे, 

(ख) आयोजिालाई लक्षक्षत र्गव उन्मखु, गररर्मखुी र र्ातार्रर्मैत्री बिाउि सहयोग 
गिे, 

(ग) आयोजिाको अध्ययि, वर्श्लषेर् र वर्कासमा सहयोग गिे, 
(घ) आनथवक तथा प्रावर्नधक सहयोग उपलब्ध गराउिे,  
(ङ) तोवकएका अन्य कायवहरू गिे । 

९५. नियम, निदेक्षशका, कायववर्नध, मापदण्ड बिाउि े अनधकार: यस ऐिलाई कायावन्र्यि गिव प्रदेश सरकारले 
आर्श्यक नियम, निदेक्षशका, कायववर्नध, मापदण्ड बिाउि सक्िछे। 

९६. अिसूुचीमा हेररे्र गिे अनधकार: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी अिसूुचीमा थपघट 
र्ा हेररे्र गिव सक्िेछ । 

 



 

३३ 
 

अिसूुची -1 
(दर्ा 39 (2) सँग सम्बक्षन्धत) 

प्रमखु कायवकारी अनधकृतको छिौटका आधार र अङ्कभार 
 

(क) कायवक्षमता       २० प्रनतशत  
(ख) कम्पिीको लानग प्रस्तावर्त व्यार्सावयक योजिा   ५० प्रनतशत 
(ग) पररर्ामखुी व्यर्स्थापिप्रनतको प्रनतबिता    १० प्रनतशत 
(घ) कम्पिीको लानग प्रस्ततु रचिात्मक सझुार्हरू   १० प्रनतशत 
(ङ) तोवकएका अन्य वर्षयहरू      १० प्रनतशत 

 


