प्रदेश याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३ प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड ३) हे टौंडा, भकवानऩुय, कार्तिक १४ गते, २०७६ सार (अर्तरयक्ताङ्क 26

बाग १
प्रदे श सयकाय
प्रदे श नॊ . ३, हे टौंडा

आन्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्त्रारमको
सूचना

प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन
सविसाधायणको जानकायीको रार्ग प्रकाशन गरयएको छ।
सॊवत् २०७६ सारको ऐन नॊ. 18
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साविजर्नक, र्नजी, सहकायी साझेदायीको सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन
प्रस्तावना: नेऩारको सॊ ववधानको धाया ५० को उऩधाया (३) भा उशलरशखत

साविजर्नक, र्नजी य सहकायी ऺेत्रको सहबार्गता तथा ववकास भापित
उऩरब्ध साधन य स्रोतको अर्धकतभ ऩरयचारनद्वाया तीव्र आर्थिक वृवि गने

याज्मको र्नदे शक र्सिान्तराई भध्मनजय गयी प्रदे शको ववकासको गर्तराई
तीव्रता ददन य प्रदे श सयकायरे आभ नागरयकराई ददनुऩने ऩूवािधाय
रगामतका सेवा सुववधाहरू साविजर्नक, र्नजी, सहकायी साझेदायीभा प्रदान
गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकारे ,
प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक

१.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “साविजर्नक, र्नजी,
सहकायी साझेदायी ऐन, २०७६” यहेको छ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

२.

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,-

(क) “आमोजना” बन्नारे मस ऐन फभोशजभ कामािन्वमन
गरयने आमोजना सम्झनुऩछि ।

(ख) “उऩबोक्ता” बन्नारे साझेदायी आमोजनाको सेवा

सुववधा उऩबोग गने व्मशक्त, सभूह, सॊ स्था, कम्ऩनी
वा र्नकाम सम्झनु ऩछि।

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए फभोशजभ” बन्नारे मस

ऐन अन्तगित फनेको र्नमभभा तोवकएको वा तोवकए
फभोशजभ सम्झनु ऩछि।
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(घ) “नागरयक सभाज” बन्नारे कयायको ऩऺ बई वा
नबई साझेदायी आमोजना कामािन्वमनको रार्ग
अनुकूर वातावयण फनाउने, सुझाव ददने, सहमोग,
सभन्वम य सहजीकयण गने गैयनापाभुखी सॊ गठन,
सॊ स्था, व्मशक्त वा उनीहरूको सभूह सम्झनु ऩछि ।

(ङ) “र्नजी साझेदाय” बन्नारे प्रचर्रत कानून अनुसाय

ु
दताि बएको र्नजी कम्ऩनी वा र्तनीहरूको सॊ मक्त
ु
उऩक्रभ वा सहकायी सॊ स्था वा र्तनीहरूको सॊ मक्त
उऩक्रभराई सम्झनु ऩछि ।

(च) “प्रदे श” बन्नारे प्रदे श नॊ. ३ सम्झनु ऩछि ।

(छ) "प्रभुख कामिकायी अर्धकृत" बन्नारे दपा ३९

फभोशजभ र्नमुक्त प्रभुख कामिकायी अर्धकृत सम्झनु
ऩछि ।

(ज) “ऩूवािधाय

आमोजना”

बन्नारे

सहयी

सेवा

सुववधा,र्सॊ गर डक(Single Duck), ववद्युतीम सवायी
साधन, सडक, सुरुङ्ग भागि, ऩुर, अस्ऩतार, नहय,
ववद्युत

उत्ऩादनगृह,

ट्राभवे,

सुख्खा

ववद्युत

प्रसायण

राइन,

केफुरकाय राइन, ये लवे राइन, ट्ररीफस सॊ यचना,
फन्दयगाह,

जरभागि,

ऩरयवहन

र्फसौनीस्थर, प्रदशिनीस्थर, ऩाकि, जराशम, फाॉध,
ढर र्नकास, पोहोयभैरा प्रशोधन तथा व्मवस्थाऩन

प्राण्ट, ऊजाि उत्ऩादन तथा ववतयण, यङ्गशारा,
साविजर्नक

सबागृह

वा

साविजर्नक

गोदाभघय

सम्झनु ऩछि य सो शब्दरे मस्तै प्रकृर्तका अन्म
ऩूवािधाय आमोजनाराई सभेत जनाउॉछ।
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(झ)

"भन्त्रारम

वा

सम्फशन्धत

भन्त्रारम"

बन्नारे

सम्फशन्धत ववषम हेने भन्त्रारम सम्झनु ऩछि य सो
शब्दरे

भुख्मभन्त्री

तथा

कामािरमराई सभेत जनाउॉ छ।

भशन्त्रऩरयषद्को

(ञ) “ववकास साझेदाय” बन्नारे आमोजना कामािन्वमन

गनि आर्थिक तथा प्राववर्धक सहमोग य सहजीकयण
गने दातृ र्नकाम वा अन्तयावष्डम गैयसयकायी सॊ स्था
सम्झनु ऩछि ।

(ट) "सम्फशन्धत र्नकाम" बन्नारे ऩरयमोजना वा आमोजना

कामािन्वमन तथा सहजीकयण गने फोडि, प्रदे श
सयकाय

तथा

स्थानीम

तह

साविजर्नक र्नकाम सम्झनु ऩछि।

वा

भातहतका

(ठ) “सर्भर्त” बन्नारे दपा ६७ फभोशजभ गठन बएको

साविजर्नक र्नजी सहकायी साझेदायी सर्भर्त सम्झनु
ऩछि ।

(ड) "सवेऺण" बन्नारे ऩरयमोजना कामािन्वमन गनिका
रार्ग

गरयने

प्रायशम्बक

अध्ममन,

सम्बाव्मता

अध्ममन, वातावयणीम अध्ममन, ववस्तृत सम्बाव्मता
अध्ममन तथा ववस्तृत ऩरयमोजना प्रर्तवेदन वा अन्म

मस्तै प्रकृर्तका अनुसन्धान वा अन्वेषण सम्फन्धी
कामि सम्झनु ऩछि ।

(ढ) “साझेदाय”

बन्नारे

साविजर्नक

र्नजी

(ण) “साभाशजक-आर्थिक

आमोजना”

बन्नारे

आमोजनाको कयायका ऩऺ सम्झनु ऩछि।

साझेदायी
ऩमिटन,

शशऺा, स्वास््म, सयसपाई, कृवष, ऩशुऩॊछी ऩारन,
भाछाऩारन, भौयीऩारन, योजगाय र्सजिना, आम
4
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आजिन य मस्तै प्रकृर्तका अन्म वक्रमाकराऩको
भाध्मभफाट

रशऺत

साभाशजक-आर्थिक

वगि वा

आभ

सशक्तीकयणका

नागरयकको

रार्ग

कामािन्वमन गरयने आमोजना सम्झनु ऩछि।

(त) "साविजर्नक र्नकाम" बन्नारे प्रदे श सयकाय वा
स्थानीम तहको कामािरम, प्रदे श सयकायको ऩूण ि वा
अर्धकाॊश स्वार्भत्व वा र्नमन्त्रणभा यहेको सॊ स्था,
कम्ऩनी वा प्रचर्रत कानून फभोशजभ साविजर्नक
स्तयभा स्थावऩत वा गदठत अन्म सङ्गदठत सॊ स्था वा
प्रदे श

याजऩत्रभा

सूचना

प्रकाशन

गयी

प्रदे श

सयकायरे साविजर्नक र्नकाम बनी तोवकददएको
साविजर्नक सॊ स्था सम्झनु ऩछि।

(थ) "साविजर्नक र्नजी साझेदायी" बन्नारे सम्फशन्धत
साविजर्नक र्नकाम य रगानीकताि फीच स्रोत वा
प्रर्तपर
आऩसी

फाॉडपाॉट

सहकामिभा

तथा

जोशखभ

ऩूवािधाय

व्महोने

सॊ यचना

गयी

र्नभािण,

सञ्चारन, ऩुनस्थािऩना वा साविजर्नक सेवा प्रवाह

गनि दपा ५ भा उलरेख बएभध्मे कुनै तरयकाफाट
(द)

ऩरयमोजना कामािन्वमन गने प्रफन्ध सम्झनु ऩछि।

“साविजर्नक साझेदाय” बन्नारे सम्फशन्धत र्नकाम,

प्रदे श सयकाय वा प्रदे श सयकाय य स्थानीम तहको
ु उऩक्रभ (ज्वाइन्ट बेन्चय) सम्झनु ऩछि।
सॊ मक्त

(ध) “सेवा

शुलक” बन्नारे

साझेदायरे

सेवा

सुववधा

उऩरब्ध गयाए फाऩत उऩबोक्तासॉग र्रन ऩाउने
सेवा शुलक सम्झनु ऩछि।
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(न)

ु
“सॊ मक्त

कम्ऩनी”

बन्नारे

साविजर्नक

य

र्नजी

साझेदायरे कुनै आमोजना कामािन्वमन गनिको रार्ग
ु
दपा ३१ फभोशजभ स्थाऩना गये को सॉमक्त
कम्ऩनी
(स्ऩेशर ऩयऩस बेवहकर) सम्झनुऩछि य सो शब्दरे
कम्ऩनीराईसभेत जनाउॉ छ।

३.

साझेदायीको उद्देश्म: साविजर्नक र्नजी साझेदायीका प्रभुख उद्देश्म
दे हाम फभोशजभ हुनेछन्:-

(क) प्रदे शको ववकासभा र्नजी ऺेत्रको ऩूॉजी, प्रववर्ध,
उद्यभशशरता

य

व्मवस्थाऩकीम

आकवषित गयी उऩमोग गने,

दऺताराई

(ख) प्रदे शको ववकास य सेवा सुववधा प्रवाहको दामया
पयावकरो फनाउने,

(ग) सेवा सुववधा प्रवाहको गुणस्तयभा सुधाय लमाउने,
्
(घ) प्रदे शको आर्थिक सभृविभा मोगदान ऩुयमाउने
।
ऩरयच्छे द-२

साझेदायीको ऺेत्र, ढाॉचा य आमोजना छनौट सम्फन्धी व्मवस्था
४.

साझेदायीका ऺेत्र: (१) ऩूवािधाय आमोजनाभा साझेदायीका ऺेत्र
दे हाम फभोशजभ हुनेछन् :-

(क) सडक, ऩुर, सुरुङ्ग भागि, ये लवे राइन,
सुख्खा फन्दयगाह य जरभागि,

(ख) अस्ऩतार य स्वास््म केन्र,मोग, आमुवेद,
प्राकृर्तक शचवकत्सा,

(ग) खानेऩानी,

र्सॉचाई,

जराधाय

जराशमको सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन,
6
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(घ) जरववद्युत, शौमि उजाि य फामो उजािको
उत्ऩादन य ववतयण,

(ङ) ववद्युतीम फस सेवा, ट्ररीफस सेवा, ट्राभवे,
भेट्रो सेवा, केफुरकाय य योऩ वे,

(च) भनोयञ्जन

स्थर,

ऩाकि,

ऩमिटकीम ऺेत्र,

यङ्गशारा, सबागृह य प्रदिशनी स्थर,

(छ) साविजर्नक गोदाभघय, पोहोय भैरा प्रशोधन

तथा व्मवस्थाऩन प्रान्ट,पोहयफाट वामो
ग्मास य ववद्युत उत्ऩादन प्रान्ट,

(ज) कृवष

फजाय,

वधशारा,

ऩशुऩन्छी

औद्योर्गक

य

फजाय,

ववशेष

ऺेत्रहरूको ववकास य व्मवस्थाऩन,

ऩशु

आर्थिक

(झ) प्राववर्धक ववद्यारम, भहाववद्यारम,

(ञ) प्रदे श सयकायरे तोकेका अन्म ऺेत्रहरु।

(२) साभाशजक-आर्थिक आमोजनाभा साझेदायीका ऺेत्र

दे हाम फभोशजभ हुनेछन् :-

(क) जनस्वास््म,

सयसपाई,

ऩोषण,

गबिवती

तथा नवजात शशशु स्माहाय, ज्मेष्ठ नागरयक
तथा अऩाङ्गता बएका व्मशक्तहरूको स्वास््म

सम्फन्धी जनचेतना ववस्ताय य सेवा प्रवाह
कामिक्रभ,

(ख) ऩशुऩॊऺीको स्वास््म जाॉच, उऩचाय य खोऩ
सेवा,

(ग) जर्डफुटी, तयकायी, परपूर, ऩशु, भाछा,
भौयी, ये शभखेती य मस्तै अन्म ऺेत्रको
ऩकेट ऺेत्रको ववकास य व्मवस्थाऩन,
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(घ) रघु उद्यभ प्रवध्दिन, रघु ववत्त य रघु
फीभा सेवाको ववस्ताय,

(ङ) ववद्यारम जाने अवसय नऩाएका, फीचैभा
ववद्यारम छाडेका, भौसभी फसाई सयाइका
कायण

अऩाङ्गता

ऩठन ऩाठनभा
बएका

फाधा

ऩुगेका

फारफार्रकाको

स्वास््म य सयसपाईको व्मवस्था,

य

शशऺा,

(च) ववत्तीम साऺयता ववस्ताय,

(छ) फजाय भागभा आधारयत योजगायभूरक सीऩ
ववकासका कामिक्रभ,

(ज) प्रदे श सयकायरे तोकेका अन्म ऺेत्रहरू।
५.

साझेदायीका ढाॉचाहरू: (१) ऩूवािधाय आमोजनाभा साझेदायीका ढाॉचा
(भोडेर) दे हाम फभोशजभ हुनेछन् :-

(क) र्नभािण तथा हस्तान्तयण,

(ख) र्नभािण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,
(ग) र्नभािण,

स्वार्भत्वकयण,

हस्तान्तयण,

सञ्चारन

तथा

(घ) र्नभािण, हस्तान्तयण तथा सञ्चारन,
(ङ) र्रज, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,

(च) र्रज, र्नभािण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,
(छ) ववकास, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,
(ज) र्नभािण, स्वार्भत्वकयण य सञ्चारन,

(झ) प्रदे श सयकायरे तोकेका अन्म ढाॉचाहरू।

(२) साभाशजक-आर्थिक आमोजनाभा साझेदायीका ढाॉचा

दे हाम फभोशजभ हुनेछन् :-

(क) साभाशजक सेवा कयाय,
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(ख) फजायीकयण कयाय,

(ग) ववशेषऻ सेवा कयाय,

(घ) प्रदे श सयकायरे तोकेका अन्म ढाॉचाहरू।
६.

रगानीको ढाॉचा: (१) साझेदायी आमोजना साभान्मतमा र्नजी
साझेदायको एकर रगानीभा कामािन्वमन गरयनेछ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩर्न

प्रदे श सयकायको प्राथर्भकताभा ऩये को कुनै खास आमोजना प्रदे श

ु
सयकाय य र्नजी साझेदायको सॊ मक्त
रगानीभा कामािन्वमन गनि
सवकनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको आमोजनाभा स्थानीम

तहसभेत साझेदाय फन्न सक्नेछ।

(४) उऩदपा (२) फभोशजभको आमोजनाभा प्रदे श सयकाय

वा स्थानीम तहफाट गरयने रगानीको वहस्सा आमोजनाको प्रकृर्त
अनुसाय पयक हुन सक्नेछ।

(५) प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहरे आफ्नो वहस्सा

र्फक्री गनि चाहेभा प्रचर्रत कानून फभोशजभ र्फक्री गनि सक्नेछ।

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ प्रदे श सयकाय वा स्थानीम

तहरे आफ्नो वहस्सा र्फक्री गदाि ऩवहरो प्राथर्भकता आमोजनाको
ववद्यभान साझेदायराई ददनु ऩनेछ।
७.

कामािन्वमनको ढाॉचा: (१) साझेदायी आमोजनाको कामािन्वमन
ु भध्मे कुनै एक तरयकाफाट गरयनेछ।
एकर य सॊ मक्त

ु
(2) साविजर्नक य र्नजी ऺेत्रको सॊ मक्त
रगानी बएको

आमोजनाभा

रगानीको

अनुऩातको

कामािन्वमनको व्मवस्थाऩन हुनेछ।
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८.

आमोजनाको

सूची

तमाय:

(१)

सम्फशन्धत

र्नकामरे

मोजना

तजुभ
ि ाको र्नमर्भत प्रवक्रमा अन्तगित ऩवहचान बएका साझेदायी
आमोजनाको सूची तमाय गनुि ऩनेछ।

(२) सम्फशन्धत र्नकामरे साविजर्नक सूचना प्रकाशशत गयी

साझेदायी आमोजनाहरू भाग गनि सक्नेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभका आमोजनाभा साझेदायी गनि

चाहने कम्ऩनी वा सॊ स्थारे सम्फशन्धत भन्त्रारमभा र्नवेदन ऩेश गनि
सक्नेछ।

(4)

सम्फशन्धत

र्नकामरे

र्नजी

ऺेत्र,

प्राशऻक

वगि,

ववषमगत ववऻ, स्थानीम तह य सयोकायवाराहरूसॉग अन्तयवक्रमा वा
गोष्ठी गयी साझेदायी आमोजनाहरू ऩवहचान गनि सक्नेछ।

(५) उऩदपा (१), (२), (३) य (४) फभोशजभ प्राप्त सफै

आमोजनाहरूको सूची सम्फशन्धत भन्त्रारमरे आफ्नो यामसवहत

साविजर्नक र्नजी सहकायी साझेदायी सर्भर्तभा छरपरका रार्ग
ऩेश गनुि ऩनेछ।

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ प्राप्त सूचीभा साविजर्नक र्नजी

सहकायी साझेदायी सर्भर्तरे आवश्मक छरपर गयी ऩरयभाजिन वा
थऩघट गनि सक्नेछ।

(७) उऩदपा (६) फभोशजभ साविजर्नक र्नजी सहकायी

साझेदायी सर्भर्तरे तमाय गये को सूची प्रदे श सयकायको आमोजना
फैं क (प्रोजेक्ट फैं क)भा सभावेश गनुि ऩनेछ।
९.

आमोजनाको

प्राथर्भकीकयण:

(१)

आमोजना

फैं कभा

सभावेश

बएका साझेदायी आमोजनाको सूचीराई साविजर्नक र्नजी सहकायी
साझेदायी सर्भर्तरे दे हामका आधायभा प्राथर्भकीकयण गनेछ्(क) आधायबूत सेवा सुववधा ववस्ताय हुन,े
(ख) आर्थिक ववकासभा मोगदान गने,
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(ग) ववऩन्न य सीभान्तकृत सभुदामराई पाइदा
ऩुग्ने,

(घ) फढी जनसङ्खख्मा राबाशन्वत हुने,

(ङ) आर्थिक, साभाशजक य वातावयणीम जोशखभ
कभ हुने,

(च) र्नजी ऺेत्रको रगानी य व्मवस्थाऩन हुन,े

(छ) सयकायको रगानी य दीघिकारीन दावमत्व
कभ हुने,

(ज) प्राप्त हुने प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ राबहरु फढी
हुने,

(झ) आमोजना सम्ऩन्न हुने अवर्ध छोटो हुने,

(ञ) स्थानीम स्रोत, साधन य सीऩको उऩमोग
हुने,

(ट) तोवकए फभोशजभका अन्म आधायहरु।

रागत

(2) आमोजनाको प्राथर्भकीकयण गदाि आमोजनाको प्रबाव,
तथा

उऩरशब्ध

सभेतका

ववषमभा

सयोकायवाराहरुसॉग छरपर गनुऩ
ि नेछ।

तोवकए

फभोशजभ

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ सयोकायवाराहरूसॉग गरयने

छरपरको ववर्ध य प्रवक्रमा तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

(४) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोजनाको प्राथर्भकीकयण

गदाि दे हामका आधायभा छु ट्टाछु ट्टै

प्राथर्भकीकयण गनुि ऩनेछ :-

(क) याजस्व वृवि गने आमोजना,

(ख) व्ममबाय फढी हुने आमोजना,

(ग) याजस्व वृवि नगने य व्ममबाय नफढाउने
आमोजना ।
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स्ऩष्टीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको रार्ग

दे हामका कुनै ववषमका सम्फन्धभा दे हाम
फभोशजभ सम्झनु ऩनेछ्-

(क) “याजस्व वृवि गने आमोजना” बन्नारे शेमय
रगानी,

सॊ बाव्मता

न्मून

ऩरयऩूर्ति

कोष

(बामाववर्रटी ग्माऩ पन्ड) य मस्तै अन्म

शीषिक अन्तगित सयकायरे गने रगानीबन्दा

योमलटी, राबाॊश वा मस्तै अन्म शीषिक
अन्तगित सयकायरे प्राप्त गने याजस्व फढी
हुने आमोजनाराई जनाउॉ छ।

(ख) “व्ममबाय

फढी

हुने

आमोजना”

बन्नारे

योमलटी, राबाॊश वा मस्तै अन्म शीषिक
अन्तगित सयकायरे कुनै यकभ प्राप्त नगने
वा त्मस्तो यकभ प्राप्त गये ऩर्न प्राप्त गने

याजस्वबन्दा शेमय रगानी, सॊ बाव्मता न्मून
ऩरयऩूर्ति कोष य मस्तै अन्म शीषिक अन्तगित
सयकायरे

गने

रगानी

आमोजनाराई जनाउॉ छ।

फढी

हुने

(ग) “याजश्व वृवि नगने य व्ममबाय नफढाउने

आमोजना” बन्नारे सयकायरे रगानी गनि
नऩने य सयकायको याजश्व वृविभा ऩर्न
प्रत्मऺ

(५)

जनाउॉ छ।

उऩदपा

मोगदान

(1)

नगने

फभोशजभ

आमोजनाराई

तमाय

बएको

प्राथर्भकीकयणको सूचीराई आवश्मकता अनुसाय ऩरयभाजिन य ऩुन्
प्राथर्भकीकयण गनि सवकनेछ।
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(६)

साविजर्नक

र्नजी

सहकायी

साझेदायी

सर्भर्तरे

प्राथर्भकीकयण गये का आमोजनाको सूचीसवहत सम्फशन्धत र्नकामभा
र्सपारयससाथ रेखी ऩठाउनुऩनेछ ।
१०.

आमोजनाको

प्राथर्भकीकयण

छनौट:

(१)

सूचीफाट

दपा

९

सर्भर्तरे

फभोशजभ

सम्फशन्धत

तमाय

बएको

भन्त्रारमको

सहबार्गताभा उत्कृष्ट दे शखएका आमोजना छनौट गनुि ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ छनौट बएका आमोजनाहरू

सयकायको नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेटभा सभावेश गनिको रार्ग
भन्त्रारमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।

(३) सयकायको नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेटभा सभावेश

बएका आमोजनाहरू प्रदे शको ऩरयमोजना फैं कभा उलरेख गनुि
ऩनेछ।
११.

साभान्म वववयण तमाय गनुि ऩने: (१) साझेदाय छनौटको प्रवक्रमा
शुरू हुन ु अगावै सम्फशन्धत र्नकामरे आमोजनाको साभान्म वववयण
तमाय गनुि ऩनेछ।

(२) आमोजनाको साभान्म वववयणभा दे हामका कुयाहरु

सभावेश गनुऩ
ि नेछ :-

(क) आमोजनाको ऩृष्ठबूर्भ,

(ख) आमोजनाको औशचत्म,
(ग) राबाशन्वत वगि,

(घ) आमोजनाको अवर्ध,

(ङ) साझेदायी गदाि य नगदाि फीचको र्बन्नताको
ऩवहचान,

(च) आमोजनाको रगानी,
(छ) आमोजनाको ढाॉचा,

(ज) आमोजनाको कामािन्वमन ढाॉचा,
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(झ) साझेदायको वकर्सभ,

(ञ) साझेदायहरूको प्रभुख शजम्भेवायी,

(ट) साझेदाय य राबाशन्वत वगिको वहत सॊ यऺण
गने उऩामहरु,

(ठ) आमोजनाका जोशखभहरू,

(ड) वववाद व्मवस्थाऩनका तरयकाहरू,
(ढ) जोशखभ व्मवस्थाऩनका उऩामहरु,
(ण) सभीऺा य सभामोजनको प्रवक्रमा,
(त)

सम्झौताका आधायबूत रुऩये खा,

(थ) आमोजनाको प्रकृर्त अनुसायका आवश्मक
अन्म ऩऺहरु।

(३) आमोजनाको साभान्म वववयण तमाय गदाि दे हामका

भध्मे कुनै वा सफै कामि गनुऩ
ि नेछ्-

(क) प्रायशम्बक वस्तुशस्थर्त ववश्लेषण,
(ख) ऩूव ि सॊ बाव्मता अध्ममन,

(ग) प्रायशम्बक वातावयण ऩयीऺण,

(घ) प्रायशम्बक रागत य राब ववश्लेषण,

(ङ) तोवकए फभोशजभका अन्म ववश्लेषण तथा
ववर्धहरु ।

ऩरयच्छे द-३
ऩूवािधाय आमोजनाको साझेदाय छनौट सम्फन्धी व्मवस्था
१२.

भनसामऩत्र आह्वान गनि सक्ने: (१) सम्फशन्धत र्नकामरे मस ऐन
फभोशजभ

कुनै

आमोजना

कामािन्वमन

गनि

उऩमुक्त

दे खेभा

तोवकएका कुयाहरु खुराई साविजर्नक रुऩभा सूचना प्रकाशन गयी
भनसामऩत्र आह्वान गनि सक्नेछ।
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भनसामऩत्र ऩेश गनि चाहने

कम्ऩनी वा सॊ स्थारे सोही उऩदपा फभोशजभ प्रकाशशत सूचनाभा
उशलरशखत वववयणहरु खुराई तोवकएको सभमावर्धर्बत्र सम्फशन्धत
र्नकाम सभऺ भनसामऩत्र ऩेश गनुि ऩनेछ।
१३.

सॊ शऺप्त सूची तमाय गने: (१) सम्फशन्धत र्नकामरे भनसामऩत्र प्राप्त
बएको र्भर्तरे एक भहीनार्बत्र तोवकएको भूलमाङ्कनका आधायभा

भनसाम ऩत्रदाताहरूको भूलमाङ्कन गयी सॊ शऺप्त सूची तमाय गनुि
ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको भनसाम ऩत्रदाताहरुको

सॊ शऺप्त सूची प्रकाशन गनुि ऩनेछ।
१४.

प्रस्ताव आह्वान गने : (१) दपा १३ फभोशजभ सॊ शऺप्त सूची तमाय
गये ऩर्छ सम्फशन्धत र्नकामरे साविजर्नक सूचना प्रकाशन गयी सो
सूचीभा

ऩये का

प्रस्तावकहरुसॉग

खुराई प्रस्ताव आह्वान गनुि ऩनेछ।

तोवकए

फभोशजभका

ववषमहरु

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रस्ताव ऩेश गनि चाहाने

प्रस्तावकरे

दे हामका

कुयाहरु

खुराई

सूचनाभा

उशलरशखत

अवर्धर्बत्र सम्फशन्धत र्नकामभा प्रस्ताव ऩेश गनुि ऩनेछ :(क) प्रायशम्बक सम्बाव्मता अध्ममन,
(ख) प्रायशम्बक इशञ्जर्नमरयङ्ग प्रारुऩ,

(ग) प्रायशम्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रर्तवेदन,
(घ) प्रस्तावकको
वववयणहरू,

आर्थिक

हैर्समत

झलकाउने

(ङ) प्रस्तावकको प्राववर्धक ऺभता झलकाउने
वववयणहरू,

(च) आमोजनाको अनुभार्नत रागत,
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(छ) प्रस्ताववत ववत्तीम स्रोत,

(ज) प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहराई फुझाउने
प्रस्ताववत योमलटी, ऩट्टा यकभ, राबाॊश वा
मस्तै अन्म यकभ,

(झ) प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहसॉग भाग
गरयएको

शेमय रगानी, सॊ बाव्मता

ऩरयऩूर्ति कोष वा मस्तै अन्म यकभ,

न्मून

(ञ) उऩबोक्तासॉग र्रने प्रस्ताववत सेवा शुलक,

(ट) आमोजना कामािन्वमन सम्फन्धी प्रवक्रमा य
वववयण,

(ठ) आमोजना

कामािन्वमन

गदाि

सम्बाववत

जोशखभ य जोशखभ न्मून गने प्रस्ताववत
उऩाम,

(ड) तोवकए फभोशजभका अन्म वववयण।
१५.

प्रस्ताव छनौट गने : (१) दपा १४ को उऩदपा (2) फभोशजभ
प्रस्ताव प्राप्त बएऩर्छ सम्फशन्धत र्नकामरे तोवकए फभोशजभको
भूलमाङ्कन

सर्भर्त

गठन

गयी

तोवकएको

आधायभा प्रस्ताव छनौट गनुि ऩनेछ :(क) तोवकएको

सभमभा

अवर्धर्बत्र

र्नभािण

दे हामका

सम्ऩन्न

आधाय सवहतको प्राववर्धक प्रस्ताव,

गने

(ख) सम्फशन्धत र्नकामराई फुझाउनु ऩने योमलटी
यकभ बए प्रस्ताववत योमलटी यकभ,

(ग) ऩरयमोजना कामािन्वमन गदाि उऩबोक्तासॉग

र्रने प्रस्ताववत भहसुर रगामतका ववषम
उलरेशखत आर्थिक प्रस्ताव ।
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रस्ताव छनौट गये ऩर्छ

सम्फशन्धत

र्नकामरे

सोको

प्रस्तावकराई ददनुऩनेछ ।

जानकायी

तोवकएको

अवर्धर्बत्र

(३) प्रस्ताव छनौट सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए

फभोशजभ हुनेछ ।
१६.

वातािद्वाया आमोजनाको ववस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गनि सक्ने :
(१) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩर्न कुनै कम्ऩनीरे ववस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन नबएको कुनै
आमोजनाको ववस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गनिको रार्ग सम्फशन्धत
र्नकाम सभऺ र्नवेदन ददन सक्नेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

ऩये को

र्नवेदन

उऩय

आवश्मक जाॉचफुझ गदाि ववस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गनि अनुभर्त

ददन भनार्सव दे शखएभा सम्फशन्धत र्नकामरे र्नवेदकसॉग वाताि गयी
त्मस्तो आमोजनाको ववस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गनि अनुभर्त ददन
सक्नेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ववस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन

गदाि गयाउॉदा रागेको खचि त्मस्तो ववस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गने
गयाउने कम्ऩनी स्वमॊरे व्महोनुि ऩनेछ।

(४) मस दपा फभोशजभ ववस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन

गरयएको कुनै आमोजनाको कामािन्वमनका रार्ग प्रर्तस्ऩधाि गयाउॉ दा

उऩदपा (२) फभोशजभ ववस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गने गयाउने
कम्ऩनी कुनै कायणरे छनौट हुन नसकेभा सो आमोजनाको ववस्तृत
सम्बाव्मता

अध्ममन

गदाि

गयाउॉ दा

रागेको

खचि

त्मस्तो

आमोजनाको कामािन्वमनको रार्ग छनौट बएको प्रस्ताव स्वीकृत
हुने कम्ऩनीरे व्महोनुि ऩनेछ।
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(५) उऩदपा (४) फभोशजभ व्महोरयने यकभका सम्फन्धभा

सम्फशन्धत र्नकामरे

आवश्मकता अनुसाय सर्भर्त गठन गयी

वास्तववक खचि यकभ मवकन गनुि ऩनेछ । त्मस्तो खचि यकभ

मवकन गदाि सम्बाव्मता अध्ममन गने सभमको भूलमराई आधाय
भूलम भान्नु ऩनेछ ।

तय खचि यकभ मवकन गदाि आधाय भूलम फाहेक भूलम

फृवि रगामतका अर्तरयक्त खचिहरु गणना गनि ऩाइने छै न ।
ऩारयएको

(6) मस दपा फभोशजभ आमोजनाका सम्फन्धभा तमाय
अध्ममन

प्रर्तवेदनको

आमोजना कामािन्वमन गरयनेछ ।
१७.

आधायभा

मस

ऐन

फभोशजभ

वातािद्वाया आमोजना कामािन्वमन गनि सक्ने: (१) मस ऐनभा
जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩर्न कम्तीभा दुई ऩटक आशमऩत्र

वा प्रस्ताव आह्वान गदाि ऩर्न छनौट हुन नसकेको अवस्थाभा

त्मस्तो आमोजना सम्फशन्धत र्नकामरे सोझै वातािद्वाया कामािन्वमन
गयाउन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएताऩर्न

दे हामको कुनै कायणरे कुनै ऩरयमोजना वातािद्वाया कामािन्वमन गनि
भनार्सव हुने दे शखएभा त्मस्तो आमोजना सम्फशन्धत र्नकामरे

तोवकए फभोशजभको प्रवक्रमा ऩूया गयी वातािद्वाया कामािन्वमन गयाउन
सक्नेछ्-

(क) आमोजनाको प्रकृर्त वा रागतको कायण
आर्थिक तथा प्राववर्धक रुऩभा प्रर्तस्ऩधाि
हुन सक्ने सम्बावना नबएको आमोजना,

(ख) नमाॉ अवधायणा वा प्रववर्ध सभावेश बएको
आमोजना,
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(ग) मस

ऐन

फभोशजभको

अवरम्फन

आमोजना।

गनि

अन्म

कामिववर्ध

उऩमुक्त

नदे शखएको

(3) उऩदपा (१) फभोशजभको कुनै आमोजना वातािद्वाया

कामािन्वमन गनि चाहने प्रस्तावकरे तोवकएका ववषमहरु खुराई
सम्फशन्धत र्नकाम सभऺ प्रस्ताव ऩेश गनुऩि नेछ ।
(4)

उऩदपा

(3)

फभोशजभको

प्रस्तावराई

तोवकए

फभोशजभ ववस्तृत भूलमाङ्कन गयी सम्फशन्धत र्नकामरे वातािद्वाया
आमोजना कामािन्वमन गनि स्वीकृर्त ददन सक्नेछ ।
१८.

सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय गनि सक्ने: दपा १५ फभोशजभ प्रस्ताव
छनौट गये ऩर्छ वा दपा १७ को उऩदपा (४) फभोशजभ आमोजना
कामािन्वमन

प्रस्तावकसॉग

गनि

उऩमुक्त

दे शखएभा

आमोजनाको

कामािन्वमन

सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय गनि सक्नेछ।
तय

प्रकृर्त

आमोजनाको

हेयी

सम्फशन्धत

र्नकामरे

गने

सम्फन्धभा

सम्फशन्धत

र्नकामरे

प्रस्तावकसॉग प्रायशम्बक आमोजना सम्झौता गनि सक्नेछ।
१९.

आमोजनाको ववस्तृत वववयण ऩेश गनुि ऩने : (१) दपा १८
फभोशजभ

सभझदायीऩत्र

वा

प्रायशम्बक

सम्झौता

सम्झौता

नगये कोभा

गये कोभा

सो

सभझदायीऩत्र वा प्रायशम्बक सम्झौताभा उशलरशखत सभमावर्धर्बत्र य
सभझदायीऩत्र

वा

प्रायशम्बक

आमोजनाको

प्रकृर्त हेयी छ भहीनाभा नफढ्ने गयी सम्फशन्धत र्नकामरे तोकेको

सभमावर्धर्बत्र प्रस्तावकरे आमोजना कामािन्वमन सम्फन्धी दे हामका
वववयणहरु सवहत ववस्तृत आमोजना वववयण (र्डटे र प्रोजेक्ट
रयऩोटि) सम्फशन्धत र्नकाम सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ :(क) आमोजनाको वववयण,

(ख) ववस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन,
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(ग) ववस्तृत इशञ्जर्नमरयङ्ग र्डजाइन,

(घ) वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन प्रर्तवेदन,

(ङ) चयणफि रुऩभा कामािन्वमन गने बए सोको
वववयण,

(च) कामािन्वमन तरयका,
(छ) कामािन्वमन

अवर्धको

खचि

आम्दानीको प्रऺेऩण,

तथा

(ज) कामािन्वमनको सॊ स्थागत व्मवस्था,

(झ) उऩबोक्तासॉग र्रइने प्रस्ताववत शुलक,

(ञ) आमोजना कामािन्वमन गने सम्फन्धभा अन्म
कुनै

व्मशक्तसॉग

सम्झौता

त्मसको वववयण,

गये को

बए

(ट) आमोजना सञ्चारन गदाि प्रदे श सयकाय वा
स्थानीम

तहराई

फुझाउने

प्रस्ताववत

योमलटी, ऩट्टा यकभ, राबाॊश वा मस्तै अन्म
यकभ,

(ठ) आमोजना सञ्चारन गदाि प्रदे श सयकाय वा
स्थानीम

तहसॉग

भाग

गरयएको

शेमय

रगानी, सॊ बाव्मता न्मून ऩरयऩूर्ति कोष वा
मस्तै अन्म यकभ,

(ड) रगानीका सम्बाव्म स्रोत सम्फन्धी वववयण,
(ढ) आमोजनाको वीभासम्फन्धी व्मवस्था,
(ण) आमोजना कामािन्वमन हुने ऺेत्र,
(त)

आमोजनाको
प्रस्तावकरे

कामािन्वमन

अवरम्फन

कामिववर्ध सम्फन्धी व्मवस्था,
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(थ) तोवकए फभोशजभका अन्म वववयण।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको अवर्धर्बत्र प्रस्तावकरे

वववयण ऩेश गनि नसक्ने कुनै भनार्सव कायण दे खाई सभमावर्ध

थऩको रार्ग सम्फशन्धत र्नकाम सभऺ र्नवेदन ददएभा फढीभा तीन
भहीनाको सभमावर्ध थऩ गरयददन सक्नेछ।
(३) उऩदपा

(१) वा

(२) फभोशजभको अवर्धर्बत्र

प्रस्तावकरे उऩदपा (१) को खण्ड (ख) य (ग) फभोशजभको

वववयण ऩेश गनि नसक्ने कायण दे खाई सम्फशन्धत र्नकाम सभऺ

ददएको र्नवेदन जाॉचफुझ गदाि सो भनार्सव दे शखएभा सम्फशन्धत
र्नकामरे कुनै खास आमोजनाको हकभा त्मस्तो प्रस्तावकराई

सम्झौता बएऩर्छ सो वववयण ऩेश गनि ऩाउने गयी छु ट ददन
सक्नेछ।
२०.

यद्द गनि सक्ने: (१) प्रस्तावकसॉग सभझदायीऩत्र वा प्रायशम्बक
आमोजना सम्झौता गये को बए त्मस्तो सभझदायीऩत्र वा प्रायशम्बक
आमोजना सम्झौता वा सो नबएको बए दे हामको अवस्थाभा
प्रस्तावकको प्रस्ताव यद्द गनि सवकनेछ्-

(क) दपा १९ को उऩदपा (१) वा (२)
फभोशजभको
वववयण

ऩेश

सभमावर्धर्बत्र
नगये भा

वा

प्रस्तावकरे

त्मसयी

ऩेश

गरयएको वववयण अध्ममन गदाि आमोजना
कामािन्वमन
नदे शखएभा,

(ख) प्रस्तावभा
तहसॉग

गनि

प्रदे श

भाग

सम्बाव्म

य

उऩमुक्त

सयकाय

वा

स्थानीम

गरयएको

शेमय

रगानी,

सम्बाव्मता न्मून ऩरयऩूर्ति कोष वा मस्तै

अन्म यकभबन्दा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम
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तहराई योमलटी, ऩट्टा यकभ, राबाॊश वा
मस्तै

अन्म

यकभ

फाऩत

फढी

याजस्व

फुझाउने गयी गरयएको प्रस्तावको प्रर्तकूर
प्रस्ताव प्राप्त बएभा।

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) को अवस्था यहेको वा

नयहेको थाहा ऩाउनको रार्ग प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहसॉग
भाग गरयएको शेमय रगानी, सॊ बाव्मता न्मून ऩरयऩूर्ति कोष वा मस्तै

अन्म यकभ फाऩतको रगानी य प्रस्तावकरे प्रदे श सयकाय वा
स्थानीम तहराई योमलटी, ऩट्टा यकभ, राबाॊश वा मस्तै अन्म यकभ
फाऩतको याजस्व दुवैराई वतिभान भूलमभा गणना गनुि ऩनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ वतिभान भू लम र्नधाियणको

रार्ग प्रमोग गरयने फट्टादय (र्डस्काउन्ट ये ट) प्रस्ताव आव्हान

सूचनाभा तोवकएको हकभा सोही फभोशजभ य नतोवकएको हकभा
दश प्रर्तशत हुनेछ।

(४) उऩदपा (१) फभोशजभ सभझदायीऩत्र, प्रायशम्बक

आमोजना सम्झौता वा प्रस्ताव यद्द बएभा प्रस्तावकरे सम्फशन्धत

र्नकामसॉग कुनै वकर्सभको हार्न नोक्सानी फाऩतको ऺर्तऩूर्ति दाफी
गनि ऩाउने छै न।
२१.

सम्झौता गनुि ऩने : (१) दपा १९ फभोशजभ प्राप्त वववयणको
आधायभा प्रस्तावकसॉग सम्झौता गनि उऩमुक्त दे शखएभा वा दपा

२० फभोशजभ सभझदायी ऩत्र, प्रायशम्बक सम्झौता वा प्रस्ताव यद्द
नबएभा सम्फशन्धत र्नकामरे प्रस्तावकसॉग आवश्मकतानुसाय वाताि
गयी सम्झौता गनि सक्नेछ।

(२) कुनै आमोजनाभा स्थानीम तहसभेत साझेदाय बएभा

उऩदपा (१) फभोशजभ गरयने सम्झौताभा स्थानीम तहसभेतरे
हस्ताऺय गनुि ऩनेछ।
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२२.

सम्झौता स्वत् यद्द हुने: (१) प्रस्तावकरे दपा १९ को उऩदपा
(१) को खण्ड (ख) य (ग) फभोशजभको वववयण सम्फशन्धत

र्नकामरे तोकेको सभमावर्धर्बत्र ऩेश गनुि ऩनेछ। सो अवर्धर्बत्र

प्रस्तावकरे त्मस्तो वववयण ऩेश गनि नसकेभा प्रस्तावकसॉग गये को
सम्झौता स्वत् यद्द बएको भार्ननेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

सम्झौता

यद्द

बएभा

सम्फशन्धत ऩऺराई ऩत्र ऩठाई वा साविजर्नक सूचना प्रकाशन गयी
जानकायी गयाउनु ऩनेछ।
२३.

सम्झौताभा खुराउनु ऩने कुयाहरु: सम्झौताभा दे हामका कुयाहरु
खुराउनु ऩनेछ :-

(क) आमोजनाको वववयण,

(ख) आमोजना कामािन्वमन शुरु गने र्भर्त य सम्ऩन्न गने
र्भर्त,

(ग) आमोजनाको

र्नभािण

वा

सञ्चारन

गदाि

र्नजी

कामािन्वमनको

चयणफि

वववयण

साझेदायरे ऩाउने सुववधा तथा सहुर्रमत सम्फन्धी
कुया,

(घ) अनुभर्तऩत्रको अवर्ध,
(ङ) आमोजना

कामािन्वमन तार्रका,

(च) आमोजनाको
(स्टाण्डडि),

प्राववर्धक

गुणस्तय

तथा

(छ) आमोजना सञ्चारन सम्फन्धी वववयण,

य

भानक

(ज) आमोजना र्रजभा ददइएको बए सोको वववयण य
र्रजका शतिहरु,

(झ) आमोजनाको सञ्चारन वा हस्तान्तयणको शति,
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(ञ) आमोजना सञ्चारन गदाि उऩबोक्तासॉग र्रन ऩाउने
(ट)

शुलक सम्फन्धी व्मवस्था,

आमोजनाको फीभा सम्फन्धी व्मवस्था,

(ठ) आमोजनाभा
(ड)

जर्डत

भेशशन

तथा

आमोजना

हस्तान्तयणका फखत हुन ु ऩने अवस्था य गुणस्तय,

प्रदे श सयकायराई फुझाउनु ऩने योमलटी, ऩट्टा यकभ,
राबाॊश वा मस्तै अन्म यकभ य ब ुक्तानी ववर्ध,

(ढ) आमोजना कामािन्वमन गदाि कुनै ऩऺरे सम्झौता
फभोशजभको

दावमत्व

ऩूया

सम्झौता यद्द हुने अवस्था,

नगये को

कायणफाट

(ण) वववाद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था,
(त)

प्रगर्त प्रर्तवेदन सम्फन्धी व्मवस्था,

(द)

आवर्धक सभीऺा य सभामोजन सम्फन्धी व्मवस्था,

(थ) अनुगभन य भूलमाङ्कन सम्फन्धी व्मवस्था,
(ध) साविजर्नक

सम्बाव्मता

(न)
(ऩ)

साझेदायको

न्मून

ऩरयऩूर्ति

सोसम्फन्धी व्मवस्था,

तपिफाट
कोष

रगानी

आवश्मक

य

बए

साविजर्नक साझेदायको ववशेष शजम्भेवायीहरू बए
सोसम्फन्धी व्मवस्था,

अन्म आवश्मक कुयाहरु।
ऩरयच्छे द-४

साभाशजक-आर्थक
ि आमोजनाको साझेदाय छनौट सम्फन्धी व्मवस्था
२४.

भनसामऩत्र आह्वान गनि सक्ने: (१) सम्फशन्धत र्नकामरे कुनै

साभाशजक-आर्थिक आमोजना कामािन्वमन गनि उऩमुक्त दे खेभा
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तोवकएका वववयण खुराई साविजर्नक रुऩभा सूचना प्रकाशन गयी
भनसामऩत्र आह्वान गनि सक्नेछ।
कम्ऩनी,

प्रकाशशत

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भनसामऩत्र ऩेश गनि चाहने
सहकायी

सॊ स्था

सूचनाभा

वा

उशलरशखत

र्तनीहरूको
वववयणहरु

ु
सॊ मक्त

खुराई

उऩक्रभरे

तोवकएको

सभमावर्धर्बत्र सम्फशन्धत र्नकाम सभऺ भनसामऩत्र ऩेश गनुि
ऩनेछ।
२५.

सोझै भनसामऩत्र ऩेश गनि सक्ने : (१) प्रदे श सयकायको कुनै
साभाशजक-आर्थिक
सहकायी

आमोजना

सॊ स्था वा

कामािन्वमन

ु
र्तनीहरूको सॊ मक्त

गनि चाहने कम्ऩनी,
उऩक्रभरे

र्नकाम सभऺ सोझै भनसामऩत्र ऩेश गनि सक्नेछ।
कम्ऩनी,

सम्फशन्धत

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भनसामऩत्र ऩेश गनि चाहने
सहकायी

सॊ स्था

वा

र्तनीहरूको

ु
सॊ मक्त

उऩक्रभरे

सम्फशन्धत र्नकामरे तोकेको वववयणहरु खुराई भनसामऩत्र ऩेश
गनुि ऩनेछ।
२६.

भनसामऩत्रदाताको सूची तमाय गने: सम्फशन्धत र्नकामरे दपा २४

२७.

प्रस्ताव भाग गने : (१) सम्फशन्धत र्नकामरे दपा २६ फभोशजभको

य २५ फाट प्राप्त भनसाम ऩत्रदाताहरूको सूची तमाय गनुि ऩनेछ।
सूचीभा

बएका

उत्कृष्ट

भनसामऩत्रदाताफाट

कामािन्वमनको रार्ग प्रस्ताव भाग गनि सक्नेछ।

आमोजना

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रस्ताव ऩेश गने भनसाम

ऩत्रदातारे सम्फशन्धत र्नकामरे तोकेको ढाॉचाभा भाग गरयएको
वववयण खुराई प्रस्ताव ऩेश गनुि ऩनेछ।
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२८.

प्रस्ताव छनौट गने : (१) दपा २७ फभोशजभ प्रस्ताव प्राप्त बएऩर्छ
सम्फशन्धत र्नकामरे प्रस्ताव प्राप्त बएको र्भर्तरे साठी ददनर्बत्र
दे हामका आधायभा प्रस्ताव छनौट गनुि ऩनेछ :-

(क) प्रस्तावकको आर्थक
ि हैर्समत,

(ख) प्रस्तावकको प्राववर्धक ऺभता,

(ग) प्रस्तावकको रगानी य शजम्भेवायीहरू,
(घ) भाग गरयएको रगानी य बूर्भका,

(ङ) राबग्राही वगिरे प्राप्त गने राबहरू,

(च) तोवकए फभोशजभका अन्म आधायहरू।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रस्ताव छनौट सम्फन्धी

आधाय सम्फशन्धत र्नकामरे प्रस्ताव ऩेश गनुि अशघ प्रस्तावकराई
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रस्ताव छनौट गये ऩर्छ

सम्फशन्धत र्नकामरे त्मसको जानकायी प्रस्तावकराई ददनु ऩनेछ।
२९.

सेवा प्रदामक सॊ स्था छनौट गनुि ऩने : (१) साभाशजक-आर्थिक
आमोजना

कामािन्वमन गनि साभाशजक

प्रदामक सॊ स्था छनौट गनुि ऩनेछ।

सॊ स्थाहरूभध्मेफाट

सेवा

तय कुनै आमोजना कामािन्वमन गनि सेवा प्रदामक सॊ स्था

आवश्मक नबए सेवा प्रदामक सॊ स्था छनौट गनि फाध्म हुनेछैन।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

सेवा

छनौटको रार्ग भनसाम ऩत्र भाग गनुि ऩनेछ।

प्रदामक

सॊ स्था

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ भनसामऩत्र ऩेश गनि चाहने

साभाशजक सॊ स्थारे सूचनाभा भाग गये फभोशजभको कागजात य
वववयण खुराई भनसामऩत्र ऩेश गनुि ऩनेछ।
(४)

उऩदपा

(३)

फभोशजभ

भूलमाङ्कन दे हामका आधायभा गनुि ऩनेछ :26

प्राप्त

भनसाम

ऩत्रको
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(क) भनसामऩत्रदाता सॊ स्थाको सम्फशन्धत कामि
अनुबव,

(ख) सॊ स्थाको सॊगठनात्भक ऺभता,

(ग) प्रस्ताववत जनशशक्तको मोग्मता, अनुबव य
ऺभता,

(घ) तोवकए फभोशजभका अन्म आधायहरू।
३०.

र्त्रऩऺीम सम्झौता गनुि ऩने : (१) सेवा प्रदामक सॊ स्थासभेत छनौट
बएको साभाशजक-आर्थिक आमोजना कामािन्वमन गनि सम्फशन्धत

र्नकाम, छनौट बएको प्रस्तावक य सेवा प्रदामक सॊ स्थाफीच
र्त्रऩऺीम सम्झौता गनुि ऩनेछ।

(२) कुनै आमोजना कामािन्वमनभा स्थानीम तह सभेत

साझेदाय बएभा उऩदपा (१) फभोशजभ गरयने सम्झौताभा स्थानीम
तहसभेतरे हस्ताऺय गनुि ऩनेछ।

ऩरयच्छे द-५

ु कम्ऩनी (स्ऩेशर ऩयऩस बेवहकर) स्थाऩना य सञ्चारन
सॊ मक्त
सम्फन्धी व्मवस्था

३१.

ु कम्ऩनी स्थाऩना गनि सक्ने: (१) कुनै आमोजना कामािन्वमन
सॊ मक्त
गनि साविजर्नक य र्नजी साझेदाय दुवक
ै ो रगानी य बूर्भका

ु
आवश्मक बएभा साविजर्नक य र्नजी ऺेत्र दुवैरे एक सॊ मक्त
कम्ऩनी (स्ऩेशर ऩयऩस बेवहकर)को स्थाऩना गनि सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ स्थाऩना बएको कम्ऩनी

प्रचर्रत कम्ऩनी कानून अनुसाय दताि गनुि ऩनेछ।
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३२.

कम्ऩनीको शेमय सॊ यचना: (१) दपा ३१ फभोशजभ स्थावऩत

कम्ऩनीको शेमय सॊ यचना आमोजनाको साझेदायहरूफीच बएको
सहभर्त फभोशजभ हुनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ शेमय सॊ यचना र्नधाियण गदाि

दे हामका आधायभा गरयनेछ्-

(क) प्रदे श सयकायको शेमय रगानी फढीभा कुर
ऩूॉजीको तीस प्रर्तशतसम्भ हुने,

(ख) स्थानीम तहको शेमय रगानी फढीभा कुर
ऩूॉजीको फीस प्रर्तशतसम्भ हुन,े

(ग) र्नजी

सहकायीसाझेदायको

शेमय

रगानी

फढीभा कुर ऩूॉजीको सत्तयी प्रर्तशत सम्भ
हुने,

(घ) सविसाधायणको शेमय रगानी फढीभा कुर
ऩूॉजीको ऩन्र प्रर्तशतसम्भ हुने।

३३.

सञ्चारक सर्भर्तको गठन: (1) कम्ऩनी सञ्चारनको रार्ग एक
सञ्चारक सर्भर्तको गठन गरयनेछ।

(२) स्थानीम तह सभेत शेमय धनी बएको अवस्थाभा

उऩदपा (१) फभोशजभ गठन हुने सञ्चारक सर्भर्तको स्वरूऩ
दे हाम फभोशजभ हुनेछ :-

(क) सम्फशन्धत भन्त्रारमको सशचव

(ख) सम्फशन्धत भन्त्रारमरे तोकेको
या.ऩ.दद्वतीम श्रे णीको अर्धकृत
एक जना

(ग) शेमय धनी स्थानीम तहको
प्रर्तर्नर्ध दुई जना

(घ) र्नजी शेमय धनीहरूभध्मेफाट
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तीन जना

(सहकायी बए

सहकायीफाट एक जना)

-सदस्म

(ङ) सविसाधायण शेमय धनीहरू
भध्मेफाट एक जना

-सदस्म

(च) प्रभुख कामिकायी अर्धकृत

-सदस्म सशचव

(३) स्थानीम तह शेमय धनी नबएको अवस्थाभा उऩदपा

(१) फभोशजभ गठन हुने सञ्चारक सर्भर्तको स्वरूऩ दे हाम
फभोशजभ हुनेछ :-

(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)
(च)

सम्फशन्धत भन्त्रारमको सशचव

-अध्मऺ

भन्त्रारमको या.ऩ. दद्वतीम
श्रे णीको कभिचायी

सम्फशन्धत भन्त्रारमरे तोकेको
कम्तीभा या.ऩ.दद्वतीम श्रे णीको

-सदस्म

कभिचायी

-सदस्म

तीन जना

-सदस्म

एक जना

-सदस्म

र्नजी शेमय धनीहरूभध्मेफाट
सविसाधायण शेमय धनीहरूभध्मेफाट
प्रभुख कामिकायी अर्धकृत

-सदस्म सशचव

(४) सञ्चारक सर्भर्तरे ववषमगत ववऻ, कुनै कभिचायी वा

ऩदार्धकायीराई फैठकभा आभन्त्रण गनि सक्नेछ।
३४.

सञ्चारक सर्भर्तको कामिकार: (1) कम्ऩनीको सञ्चारक सर्भर्तको
कामिकार चाय वषिको हुनेछ।
(२)

कम्ऩनीको

सञ्चारकहरुराई

सञ्चारक

सर्भर्तभा

फढीभा थऩ एक कामिकार भात्र ऩुन् चमन गनि सवकनेछ ।
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३५.

सञ्चारक सर्भर्तको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था: (1) कम्ऩनीको
सञ्चारक

सर्भर्तको

फैठक

आवश्मकता

अनुसाय

र्नदे शनभा सदस्म-सशचवरे फोराउनेछ ।

अध्मऺको

(२) सञ्चारक सर्भर्तको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे

गनेछ य र्नजको अनुऩशस्थर्तभा ज्मेष्ठ सदस्मरे गनेछ ।

(३) फैठकको र्नणिम सदस्म-सशचवरे प्रभाशणत गनेछ ।

(४) सञ्चारक सर्भर्तरे ववषमगत ववऻ, कुनै कभिचायी वा

ऩदार्धकायीराई फैठकभा आभन्त्रण गनि सक्नेछ ।

(५) सञ्चारक सर्भर्तको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिववर्ध

सर्भर्त आपैँरे र्नधाियण गये फभोशजभ हनेछ ।
३६.

सञ्चारक सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: (1) सञ्चारक
सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय अन्म कुयाको अर्तरयक्त दे हाम
फभोशजभ हुनेछ :-

(क) कम्ऩनीको

स्वीकृत गने,

मोजना,

(ख) कम्ऩनीको

नीर्त

र्नमभावरी,

सॊ गठनात्भक

सॊ यचना,

य

यणनीर्त
र्नदे शशका,

कभिचायीहरुको दयवन्दी स्वीकृत गने,

(ग) कम्ऩनीको

र्नमुशक्त गने ,

प्रभुख

कामिकायी

प्रभुख

अर्धकृतको

(घ) प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको कामिसम्ऩादन
भूलमाङ्कन गने,

(ङ) अनुगभन य भूलमाङ्कन गने,

(च) कम्ऩनीको प्रगर्त सभीऺा गने ,
(छ) रेखाऩयीऺक र्नमुक्त गने,

(ज) तोवकएका अन्म कामिहरू गने।
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(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोशजभ प्रभुख

कामिकायी अर्धकृतको र्नमुशक्त य खण्ड (घ) फभोशजभ र्नजको
कामिसम्ऩादन

भूलमाङ्कन

सम्फन्धी

ववषमको

कामिकायी अर्धकृत सहबागी हुने छै न ।
३७.

सञ्चारकहरूको

र्नमुशक्त:

(1)

सयकायको

फैठकभा

तपिफाट

प्रभुख

सञ्चारक

सर्भर्तभा प्रर्तर्नर्धत्व गने व्मशक्तहरूको र्नमुशक्त य ऩदभुशक्त प्रदे श
सयकायको र्नणिम अनुसाय हुनेछ।

(२) स्थानीम तहफाट प्रर्तर्नर्धत्व गने सञ्चारकहरूको

र्नमुशक्त शेमयधनी नगयऩार्रका य गाउॉऩार्रकाहरूको फहुभतको
र्नणिम अनुसाय हुनेछ।

(३) र्नजी सञ्चारकहरूको र्नमुशक्त र्नजी शेमयधनीहरूको

फहुभतको र्नणिम अनुसाय हुनेछ।
(४)

सविसाधायण

शेमयधनीहरूको

तपिफाट

हुने

सञ्चारकको र्नमुशक्त सविसाधायण शेमयधनीहरूको फहुभतको र्नणिम
अनुसाय हुनेछ।

(५) उऩदपा (२), (३) य (४) फभोशजभ सञ्चारकको

र्नवािचन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ ।
३८.

कम्ऩनीको

व्मवस्थाऩन:

(1)

कम्ऩनीको

कामिको

रार्ग

उऩमुक्त

व्मवस्थाऩन प्रभुख कामिकायी अर्धकृतफाट हुनेछ ।
(2)

कम्ऩनीको

व्मवस्थाऩनको

सॊ गठनात्भक सॊ यचना तमाय गरयनेछ।
३९.

दै र्नक

प्रभुख

कामिकायी

अर्धकृत:

(1)

कम्ऩनी

सञ्चारनको

रार्ग

सञ्चारक सर्भर्तरे एक प्रभुख कामिकायी अर्धकृत र्नमुक्त गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ र्नमुक्त प्रभुख कामिकायी

अर्धकृतराई व्मवस्थाऩकीम स्वतन्त्रता हुनेछ।
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४०.

प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको मोग्मता: कम्ऩनीको प्रभुख कामिकायी
अर्धकृतको न्मूनतभ मोग्मता दे हाम फभोशजभ हुनेछ :(क) र्सर्बर,

अथिशास्त्र,

भेकार्नकर,
शहयी

य

आवकिटे क्चय,

ऺेत्रीम

मोजना

व्मवस्थाऩन,
रगामतका

सम्फशन्धत ववषमभा स्नातकोत्तय वा सोबन्दा भार्थको
उऩाधी प्राप्त गये को,

(ख) ऩूवािधाय सॊ यचना ववकास वा सम्फशन्धत कामिभा
कम्तीभा
कम्तीभा

ऩाॉच

वषिकोअनुबव

ऩर्छलरो

चाय

वषि

बएको
कुनै

य

सोभध्मे

कम्ऩनी

वा

सॊ स्थाको प्रभुख कामिकायी वा उच्च तहभा यही
कामि गये को अनुबव बएको,

(ग) कुनै कानूनरे अमोग्म नबएको

(घ) तोवकए फभोशजभका अन्म मोग्मता बएको ।
४१.

प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको छनौटका आधाय: प्रभुख कामिकायी
अर्धकृतको छनौटका आधाय य अङ्कबाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ :(क)
(ख)
(ग)
(घ)

४२.

कामि ऺभता

-फीस प्रर्तशत

व्मवसावमक मोजना

-ऩचास प्रर्तशत

कम्ऩनीको रार्ग प्रस्ताववत
ऩरयणाभुखी व्मवस्थाऩनप्रर्तको
प्रर्तफिता

तोवकएका अन्म ववषमहरू

-दश प्रर्तशत

-फीस प्रर्तशत

प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको छनौट प्रवक्रमा: (1) प्रभुख कामिकायी
अर्धकृत छनौटको रार्ग सञ्चारक सर्भर्तरे एक ऩदऩूर्ति सर्भर्तको
गठन गयी शजम्भेवायी ददनेछ।

(२) ऩदऩूर्ति सर्भर्तरे साविजर्नक सूचना प्रकाशशत गयी

र्नवेदन भाग गनेछ।
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(३) उऩदपा (२) फभोशजभ प्राप्त र्नवेदकहरूभध्मेफाट

तोवकएको भाऩदण्डको आधायभा सॊ शऺप्त सूची प्रकाशशत गनेछ।
प्रवक्रमा

(४) सॊ शऺप्त सूचीभा यहेका र्नवेदकहरूभध्मेफाट फाॉकी
ऩूया

गयी

सपर

उम्भेदवायराई

प्रभुख

कामिकायी

अर्धकृतभा र्नमुशक्तको रार्ग ऩदऩूर्ति सर्भर्तरे सञ्चारक सर्भर्त
सभऺ र्सपारयस गनुि ऩनेछ।
४३.

प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको कामिकार: (1) प्रभुख कामिकायी
अर्धकृतको कामिकार चाय वषिको हुनेछ।

(2) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएताऩर्न

वावषिक कामि सम्ऩादन भूलमाङ्कनभा न्मूनतभ अङ्क प्राप्त नगये भा
प्रभुख कामिकायी अर्धकृत स्वत् ऩदभुक्त हुनेछ।
(3)

प्रभुख

अर्धकृतको

कामिकायी

कामिसम्ऩादन

सन्तोषजनक नबएभा सञ्चारक सर्भर्तरे जुनसुकै फखत र्नजराई
ऩदभुक्त गनि सक्नेछ ।
तय

ददनुऩनेछ।
४४.

र्नजराई

ऩदभुक्त

गनुि

अशघ

सपाइको

भौका

प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: प्रभुख
कामिकायी अर्धकृतको काभ, कतिव्म य अर्धकाय अन्म कुयाका
अर्तरयक्त दे हाम फभोशजभ हुनेछ :-

(क) नीर्त य मोजना तजुभ
ि ा तथा कामािन्वमन,
(ख) कम्ऩनीको सॊ स्थागत ऺभता ववकास,
(ग) कभिचायी व्मवस्थाऩन,
(घ) ववत्त व्मवस्थाऩन,

(ङ) सम्ऩशत्त व्मवस्थाऩन,

(च) अनुगभन तथा भूलमाङ्कन,
(छ) अन्तयर्नकाम सहकामि,
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(ज) कम्ऩनीको कायोफायको वहसाफ वकताफ य
वववयणहरू तमाय,

(झ) सर्भर्तको र्नदे शन य र्नणिमको कामािन्वमन,
(ञ) तोवकएका अन्म कामिहरू।
४५.

प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको कामि सम्ऩादन भूलमाङ्कन: (1) प्रभुख
कामिकायी अर्धकृतको कामि सम्ऩादन भूलमाङ्कनको रार्ग सञ्चारक
सर्भर्तरे

एक

कामिसम्ऩादन

भूलमाङ्कन

शजम्भेवायी तोक्नेछ।

सर्भर्तको

गठन

गयी

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ गठन बएको सर्भर्तरे

तोवकएको सूचकहरूको आधायभा प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको
कामि सम्ऩादन भूलमाङ्कन गयी सञ्चारक सर्भर्तसभऺ ऩेश गनेछ।
४६.

प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको ऩारयश्रर्भक य सुववधा: प्रभुख कामिकायी

४७.

कभिचायीसम्फन्धी

अर्धकृतको ऩारयश्रर्भक य सुववधा तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
व्मवस्था:

(1)

कम्ऩनीरे

कभिचायीहरू कम्ऩनीको कभिचायी हुनेछन्।

र्नमुक्त

गये का

(२) कम्ऩनीको कभिचायीहरूको ऩारयश्रर्भक, सेवाका शति

य सेवा सुववधा तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
४८.

कम्ऩनीको

सञ्चारन:

(१)

र्नमभावरी फभोशजभ हुनेछ।

कम्ऩनीको

सञ्चारन

प्रफन्धऩत्र

य

(२) कम्ऩनीको प्रफन्धऩत्र य र्नमभावरी प्रचर्रत कम्ऩनी

कानून फभोशजभ हुन ु ऩनेछ।
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ऩरयच्छे द-६

सॊबाव्मता य जोशखभ न्मूनीकयण कोष (बामाववर्रटी ग्माऩ य रयस्क
र्भवटगेशन पशण्डॊग) सम्फन्धी व्मवस्था

४९.

सॊबाव्मता न्मून ऩरयऩूर्ति कोष (बामाववर्रटी ग्माऩ पशण्डॊग) को

व्मवस्था: (1) प्रदे श सयकायरे ववत्तीम रुऩभा तत्कार भनार्सव
प्रर्तपर

ददन

नसक्ने

ऩरयमोजनाको

र्नभािण,

सञ्चारन

तथा

ववस्तायको रार्ग एक सम्बाव्मता न्मून ऩरयऩूयक (बामववर्रटी
ग्माऩ) कोष स्थाऩना गनेछ ।
(२)

उऩदपा

(1)

फभोशजभको

कोषफाट

तोवकए

फभोशजभका भाऩदण्डको आधायभा तोवकए फभोशजभका आमोजनाको
रार्ग

सर्भर्तको

र्सपारयसभा

आवश्मक

यकभ

सञ्चारन अनुदान उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।

ऩूॉजीगत

तथा

(3) उऩदपा (1) फभोशजभको कोषभा प्रदे श सयकायरे

सभम सभमभा आवश्मक यकभ ववर्नमोजन गनि सक्नेछ ।
(4) उऩदपा

(1) फभोशजभको

कोष सञ्चारन तथा

व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

(५) जोशखभ न्मू नीकयण कोष सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए

फभोशजभ हुनेछ।

ऩरयच्छे द-7

अनुभर्तऩत्र सम्फन्धी व्मवस्था
५०.

अनुभर्तऩत्र ददने: मस ऐन फभोशजभ सम्झौता गये ऩर्छ सम्फशन्धत

र्नकामरे प्रस्तावकराई आमोजनाको कामािन्वमन गनि अनुभर्तऩत्र
ददनेछ।
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५१.

अन्म कम्ऩनीराई अनुभर्तऩत्र नददइने: आमोजनाको कामािन्वमन
गनिको रार्ग कुनै ऺेत्रभा कुनै प्रस्तावकराई अनुभर्तऩत्र ददई
सकेऩर्छ सोही ऺेत्रभा सो आमोजनाराई प्रर्तकूर असय ऩने गयी

त्मस्तै वकर्सभको आमोजनाको कामािन्वमन गनि अन्म कम्ऩनीराई
अनुभर्तऩत्र ददइने छै न।
५२.

अनुभर्तऩत्रको अवर्ध: (१) अनुभर्तऩत्रको अवर्ध साभान्मतमा
सम्झौताभा रेशखए फभोशजभ हुनेछ।

(२) सम्झौताको अवर्ध घटे वा फढे भा अनुभर्तऩत्रको

अवर्ध ऩर्न घट्ने वा फढ्नेछ।
५३.

अनुभर्तऩत्र यद्द गनि सक्ने: (1) अनुभर्तऩत्र प्राप्त साझेदायरे

सम्झौता फभोशजभ आमोजना कामािन्वमन प्रायम्ब नगये भा वा मो ऐन
वा मस अन्तगित फनेको र्नमभ वा सम्झौता ववऩयीत कुनै काभ
गये भा

सम्फशन्धत

र्नकामरे

अनुभर्तऩत्र यद्द गनि सक्नेछ।

सूचना

ददई

र्नजराई

ददइएको

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ अनुभर्तऩत्र यद्द बएभा र्नजी

साझेदायसॉग गरयएको सम्झौता स्वत् यद्द बएको भार्ननेछ।

(३) मस दपा फभोशजभ अनुभर्तऩत्र यद्द बएभा अनुभर्तऩत्र

प्राप्त साझेदायरे सम्फशन्धत र्नकामसॉग कुनै वकर्सभको दाफी गनि
ऩाउने छै न।

ऩरयच्छे द-8

र्नजी साझेदायको अर्धकाय
५४.

अन्म पभि, कम्ऩनी वा व्मशक्तसॉग सम्झौता गनि सक्ने: (1) र्नजी
साझेदायरे

आमोजना

कामािन्वमन
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र्नकामको स्वीकृर्त र्रई अन्म पभि, कम्ऩनी वा व्मशक्तसॉग
सम्झौता गनि सक्नेछ।
तय

त्मसयी

सम्झौता

(२)

आमोजना

बएको

कायणरे

आमोजना

कामािन्वमन गने दावमत्वफाट र्नजी साझेदायरे छु टकाया ऩाउने
छै न।

कामािन्वमन

गनि

र्नजी

साझेदायराई

आवश्मक ऩने सेवा, साभग्री, मन्त्र, उऩकयण वा अन्म वस्तुका
आऩूर्तिकतािहरूसॉग गरयने सम्झौताको रार्ग सम्फशन्धत र्नकामको
स्वीकृर्त र्रइयहनु ऩनेछैन।
(३)

उऩदपा

(1)

फभोशजभ

र्नजी

साझेदायरे

कुनै

सम्झौता गये को बए त्मस्तो सम्झौता बएको र्भर्तरे ऩन्र ददनर्बत्र
सो सम्झौताको प्रर्तर्रवऩ सम्फशन्धत र्नकामसभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ।
५५.

घय जग्गा आददभा प्रवेश गनि सक्ने: (1) आमोजना कामािन्वमनको
र्सरर्सराभा

र्नजी

साझेदायरे

कुनै

घय,

जग्गा,

उद्योग,

करकायखाना आददको बौगोर्रक तथा वैऻार्नक सवेऺण तथा नाऩ

नक्शा गनि, भाटो रगामत अन्म प्राकृर्तक स्रोत य साधनको

ऩयीऺण गनि, त्मसको रार्ग आवश्मकतानुसाय उऩकयण जडान गनि
तथा त्मस्तो उऩकयणको प्रमोग गनि, जग्गा छु ट्याउन, साॉध,
वकलरा खडा गनि वा र्नशाना रगाउनु ऩने बएभा प्रचर्रत कानून
फभोशजभ सम्फशन्धत र्नकामको अनुभर्त प्राप्त गनुि ऩनेछ।

(२) उऩदपा (1) फभोशजभको काभ गदाि सम्फशन्धत

धनीराई ऺर्त ऩुग्न गएभा सोको ऺर्तऩूर्ति सम्फन्धी व्मवस्था
प्रचर्रत कानून फभोशजभ हुनेछ ।
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ऩरयच्छे द-9

र्नजी साझेदायराई उऩरब्ध गयाइने सुववधा
५६.

घय

जग्गा

प्राप्त

गरयददने:

(1)

र्नजी

साझेदायरे

आमोजना

कामािन्वमनको रार्ग आवश्मक ऩने घय जग्गा आपैँरे खरयद गनुि
ऩनेछ। त्मसयी खरयद गनि नसकेभा य सम्झौताभा कुनै घय जग्गा
प्राप्त गनुि ऩने उलरेख बएभा प्रदे श सयकायरे र्नजी साझेदायको
अनुयोधभा त्मस्तो घय जग्गा प्रचर्रत कानून फभोशजभ सॊ स्थाराई
जग्गा प्राप्त गनि गये सयह जग्गा प्रार्प्त सम्फन्धी कामिभा आवश्मक
सहमोग य सभन्वम गरयददनेछ।
(२)

उऩदपा

(1)

फभोशजभ

घय

जग्गा

प्राप्त

गदाि

जग्गाधनीराई ददनुऩने ऺर्तऩूर्ति सम्फशन्धत र्नजी साझेदायरे व्महोनुि
ऩनेछ।

(३) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩर्न प्रदे श सयकायको स्वार्भत्वभा यहेको वा सयकायी जग्गा
आमोजना कामािन्वमनको रार्ग आवश्मक बएभा प्रदे श सयकायरे

त्मस्तो जग्गा प्रचर्रत कानून फभोशजभ र्रज वा फहारभा ददने
व्मवस्था गनुि ऩनेछ ।
५७.

आमोजनाको सुयऺा गनि सक्ने: (1) आमोजनाको सुयऺा र्नजी
साझेदाय आपैँरे गनुि ऩनेछ।

(२) र्नजी साझेदायरे ववशेष कायण दे खाई आमोजनाको

खास वकर्सभको सुयऺाको रार्ग प्रदे श सयकायसॉग अनुयोध गये भा
सो

फाऩत

राग्ने

खचि र्नजी

साझेदायरे

व्महोने

गयी

प्रदे श

सयकायरे त्मस्तो आमोजनाको सुयऺाको व्मवस्था गनि सक्नेछ।
५८.

सहमोग उऩरब्ध गयाउनु ऩने: (1) आमोजना कामािन्वमन गने

र्सरर्सराभा सम्फशन्धत र्नकामरे र्नजी साझेदायराई उऩरब्ध
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गयाउनु ऩने सहमोग, ददनु ऩने स्वीकृर्त वा गरयददनु ऩने काभ
सम्झौताभा उशलरशखत तरयका य अवर्धर्बत्र गरयददनु वा उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ।
(२)

आमोजना

कामािन्वमन

गने

र्सरर्सराभा

र्नजी

साझेदायरे कुनै सहमोग भाग गये भा य त्मस्तो सहमोग प्रचर्रत

कानून फभोशजभ उऩरब्ध गयाउन सवकने बएभा सो फाऩत व्महोनुि
ऩने खचि य दावमत्व र्नजी साझेदायरे व्महोने गयी सम्फशन्धत
र्नकामरे त्मस्तो सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।
५९.

ववदे शी ववर्नभमको सुववधा: आमोजनाको कामािन्वमनको रार्ग ऋण
वा

शेमय ऩूॉजीको रुऩभा

ववदे शी भुरा

रगानी

बएभा

र्नजी

साझेदायराई त्मस्तो ऋणको साॉवा वा ब्माज ब ुक्तानी गनि वा
रगानी वपताि गनिको रार्ग आवश्मक ववदे शी भुरा प्रचर्रत

ववर्नभम दयभा प्रचर्रत कानून फभोशजभ उऩरब्ध गयाउन प्रदे श
सयकायरे नेऩार सयकाय सभऺ र्सपारयस गरयददनेछ।
६०.

प्रवेशाऻा

सम्फन्धी

सुववधा:

ववदे शी

रगानीकतािरे

आमोजना

कामािन्वमनको रार्ग मस ऐन फभोशजभ अनुभर्तऩत्र प्राप्त गये भा

र्नजराई प्रचर्रत कानून फभोशजभ आवासीम प्रवेशाऻा (र्बसा)
उऩरब्ध गयाउन प्रदे श सयकायरे नेऩार सयकाय सभऺ र्सपारयस
गरयददनेछ।
६१.

ववष्पोटक ऩदाथिको प्रमोग: आमोजनाको कामािन्वमनको रार्ग
ववष्पोटक ऩदाथिको प्रमोग गनुि ऩये भा प्रदे श सयकायरे र्नजी

साझेदायको अनुयोधभा र्नजराई प्रचर्रत कानून फभोशजभ त्मस्तो
ववष्पोटक ऩदाथि प्रमोग गनि आवश्मक व्मवस्था र्भराउने छ।
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६२.

ु
आमकय सम्फन्धी व्मवस्था: र्नजी साझेदाय य सॊ मक्त
कम्ऩनी वा
सॊ मन्त्र (स्ऩेशर ऩयऩस बेवहकरराई राग्ने आमकय सम्फन्धी
व्मवस्था प्रचर्रत कानून फभोशजभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द-10
सेवा शुलक य सेवा शुलक ऩुनयावरोकन फोडि सम्फन्धी व्मवस्था

६३.

शुलक उठाउन ऩाउने: र्नजी साझेदायरे सेवा सुववधा उऩरब्ध
गयाए फाऩत सम्झौताभा उलरेख बए फभोशजभ उऩबोक्तासॉग सेवा
शुलक उठाउन सक्नेछ।

६४.

सेवा सुववधाका शति तोक्न सक्ने: र्नजी साझेदायरे उऩबोक्ताराई

सेवा सुववधा उऩरब्ध गयाउॉ दा मस ऐन वा सम्झौताको अधीनभा
यही आवश्मक शति तोक्न सक्नेछ।

६५.

सेवा शुलक ऩुनयावरोकन फोडिको गठन: (1) र्नजी साझेदायरे
आमोजना सञ्चारन गदाि मस ऐन फभोशजभ र्रन ऩाउने शुलक
प्रत्मेक तीन वषिभा ऩुनयावरोकन गने गयी प्रदे श सयकायरे र्नजी

साझेदाय य उऩबोक्ता सभेतको प्रर्तर्नर्धत्व यहने गयी फढीभा तीन

भहीनाको सभमावर्ध तोकी तोवकए फभोशजभको एक ऩूवािधाय
सॊ यचना सेवा शुलक ऩुनयावरोकन फोडि गठन गनि सक्नेछ।
(२)

उऩदपा

(1)

फभोशजभ

गठन

हुने

फोडिका

सदस्महरुको मोग्मता, र्नमुशक्त, र्नजरे ऩाउने सुववधा तथा फोडिको
कामिववर्ध तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

(३) उऩदपा (1) फभोशजभ फोडिरे शुलक ऩुनयावरोकन

गदाि र्नजी साझेदायरे आमोजना कामािन्वमनको रार्ग गये को

वास्तववक खचि य सो फाऩत प्राप्त गनि सक्ने भनार्सव भावपकको
प्रर्तपरको आधायभा तोवकए फभोशजभ गनेछ।
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(४) सेवा शुलक ऩुनयावरोकन गनि फोडिराई कुनै सहमोग

चावहएभा प्रदे श सयकायरे त्मस्तो सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ।
शुलकको

(५) उऩदपा (३) फभोशजभ फोडिरे ऩुनयावरोकन गये को
दय

प्रदे श

सयकायफाट

स्वीकृत

हुनेछ।मसयी

बएको

स्वीकृत

शुलकको

बएऩर्छ

दय

रागू

सविसाधायणको

जानकायीको रार्ग प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन गनुि ऩनेछ ।
६६.

साविजर्नक

र्नजी

सहकायी

साझेदायी

सर्भर्तरे

सेवा

शुलक

ऩुनयावरोकन गनि सक्ने: (1) सेवा शुलक ऩुनयावरोकन फोडि
गठन नबएको अवस्थाभा वा कुनै कायणरे फोडिरे तोवकएको

शजम्भेवायी ऩूया गनि नसकेभा साविजर्नक र्नजी सहकायी साझेदायी
सर्भर्तरे सेवा शुलकको ऩुनयावरोकन गनि सक्नेछ।

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ सेवा शुलक ऩुनयावरोकन

गनि सर्भर्तराई कुनै सहमोग चावहएभा प्रदे श सयकायरे त्मस्तो
सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ।
(३)

उऩदपा

(1)

फभोशजभ

सर्भर्तरे

ऩुनयावरोकन

गये को शुलकको दय प्रदे श सयकायफाट स्वीकृत बएऩर्छ रागू
हुनेछ।

मसयी

स्वीकृत

बएको

शुलकको

दय

सविसाधायणको

जानकायीको रार्ग प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन गनुि ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-11

साविजर्नक र्नजी साझेदायी सर्भर्त य अन्म सर्भर्त सम्फन्धी व्मवस्था
६७.

साविजर्नक

भन्त्रारमको

र्नजी

साझेदायी सर्भर्तको

र्सपारयसभा

आवश्मक

गठन:

ववश्लेषण

(1) सम्फशन्धत
गयी

साझेदायी

आमोजना छनौट, कामािन्वमन, अनुगभन, भूलमाॊकन गनि प्रदे शभा
एक साविजर्नक र्नजी, सहकायी साझेदायी सर्भर्त यहनेछ।
(२) सर्भर्तको स्वरूऩ दे हाम फभोशजभ हुनेछ:41
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(क) भन्त्री, आर्थिक भार्भरा
तथा मोजना भन्त्रारम

-अध्मऺ

मोजना आमोग

-सदस्म

(ख) उऩाध्मऺ, प्रदे श नीर्त तथा
(ग) सशचव (कानून), भुख्मभन्त्री

तथा भशन्त्रऩरयषदको कामािरम

-सदस्म

तथा कानून भन्त्रारम

-सदस्म

तथा सहकायी भन्त्रारम

-सदस्म

भन्त्रारम

-सदस्म

(घ) सशचव, आन्तरयक भार्भरा

(ङ) सशचव, बूर्भ व्मवस्था, कृवष
(च) सशचव, बौर्तक ऩूवािधाय ववकास
(छ) सशचव, साभाशजक ववकास
भन्त्रारम

-सदस्म

तथा वातावयण भन्त्रारम

-सदस्म

(ज) सशचव, उद्योग, ऩमिटन, वन
(झ) प्रदे श शस्थत सहकायी भहासॊ घको

अध्मऺरे तोकेको भवहरा प्रर्तर्नर्ध

(ञ) नेऩार उद्योग वाशणज्म भहासॊ घको

-सदस्म

प्रर्तर्नर्ध

-सदस्म

साविजर्नक र्नजी साझेदायी ववऻ

-सदस्म

(ट) प्रदे श सयकायफाट भनोनीत

(ठ) सशचव, आर्थिक भार्भरा तथा
मोजना भन्त्रारम

-सदस्म सशचव

(३) सर्भर्तको सशचवारम आर्थिक भार्भरा तथा मोजना

भन्त्रारमभा यहनेछ।
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(४) सर्भर्तरे प्रदे श नीर्त तथा मोजना आमोगको सदस्म

य सम्फशन्धत ववषमका ववऻराई सर्भर्तको फैठकभा आभन्त्रण गनि
सक्नेछ।

(५) सेवा शुलक ऩुनयावरोकन सम्फन्धी फैठकभा र्नजी

साझेदाय य सेवाग्राहीहरूको प्रर्तर्नर्धराई सभेत आभन्त्रण गनि
सक्नेछ।
६८.

सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: अन्म कुयाका अर्तरयक्त
सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ :-

(क) साझेदायी आमोजनाहरूको ऩवहचान, प्राथर्भकीकयण
य आमोजना फैं क तमाय गने,

(ख) आमोजनाको अध्ममन, ववश्लेषण य साभान्म वववयण
तमाय गनि सम्फशन्धत र्नकामराई सहमोग गने,

(ग) आमोजनाको फोरऩत्र र्रखत, प्रस्ताव भूलमाङ्कनका
आधाय य सम्झौता ऩत्र तमाय गनि सम्फशन्धत
र्नकामराई सहमोग गने,

(घ) सञ्चार्रत

आमोजनाहरूको

भूलमाङ्कन गने गयाउने,

अनुगभन

य

प्रबाव

(ङ) वववाद व्मवस्थाऩन गनि सहमोग गने,

(च) तोवकए फभोशजभका अन्म कामि गने।
६९.

सर्भर्तको फैठक य र्नणिम: (1) सर्भर्तको फैठक आवश्मकतानुसाय
फस्नेछ।

(२) सर्भर्तको फैठक सर्भर्तको अध्मऺरे तोकेको र्भर्त,

सभम य स्थानभा फस्नेछ।

(३) सर्भर्तको सदस्म-सशचवरे सर्भर्तको फैठक फस्ने

सूचनाको साथभा फैठकभा छरपर गरयने ववषमहरुको सूची फैठक
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फस्नुबन्दा तीन ददन अगावै सर्भर्तका सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनु
ऩनेछ।

(४) सर्भर्तको कुर सदस्म सॊ ख्माको ऩचास प्रर्तशतबन्दा

फढी सदस्महरुको उऩशस्थर्त बएभा सर्भर्तको फैठकको रार्ग
गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगेको भार्ननेछ।

(५) सर्भर्तको फैठकको अध्मऺता सर्भर्तको अध्मऺरे

गनेछ य र्नजको अनुऩशस्थर्तभा फैठक फस्नु ऩदाि सर्भर्तका
सदस्महरुरे

आपूहरुभध्मेफाट

फैठकको अध्मऺता गनेछ।

छानेको

सदस्मरे

सर्भर्तको

(६) सर्भर्तको फैठकभा फहुभतको याम भान्म हुनेछ य

भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तरे र्नणािमक भत
ददनेछ।

(७) सर्भर्तको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिववर्ध सर्भर्त

आपैंरे र्नधाियण गये फभोशजभ हुनेछ।
७०.

सर्भर्तरे उऩसर्भर्त वा कामिदर गठन गनि सक्ने: (1) आमोजनाको
कामािन्वमन सम्फन्धभा सर्भर्तरे कुनै खास कामि

सम्ऩादन गनिको

रार्ग आवश्मकता अनुसाय एक वा एकबन्दा फढी उऩसर्भर्त
कामिदर गठन गनि सक्नेछ।

वा

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ गठन बएको उऩसर्भर्त वा

कामिदरको कामिवववयण य कामि सम्ऩादन ववर्ध सर्भर्तरे तोके
फभोशजभ हुनेछ।

(३) उऩदपा (1) फभोशजभ गठन बएको उऩसर्भर्त वा

कामिदर आफ्नो कामि सम्ऩन्न गरयसकेऩर्छ स्वत् ववघटन हुनेछ।
७१.

प्राववर्धक

सर्भर्त:

(1)

ऩूवािधाय

आमोजनाको

कामािन्वमन

सम्फन्धभा सम्फशन्धत र्नकामराई प्राववर्धक सुझाव ददनको रार्ग
सम्फशन्धत र्नकामरे तोवकएको व्मशक्तको अध्मऺताभा सम्फशन्धत
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ववषमको ववशेषऻ सभेत यहने गयी फढीभा ऩाॉच सदस्म यहे को एक
प्राववर्धक सर्भर्त गठन गनि सक्नेछ।

(२) प्राववर्धक सर्भर्तको अध्मऺरे तोकेको सम्फशन्धत

भन्त्रारमको कुनै अर्धकृत कभिचायीरे प्राववर्धक सर्भर्तको सशचव
बई काभ गनेछ।

(३) प्राववर्धक सर्भर्तको फैठक सम्फन्धी कामिववर्ध सो

सर्भर्त आपैरे र्नधाियण गये फभोशजभ हुनेछ।

(४) प्राववर्धक सर्भर्तको कामिहरू तोके फभोशजभ हुनेछ।

७२.

प्रस्ताव भूलमाङ्कन सर्भर्त: (1) ऩूवािधाय आमोजना य साभाशजक-

आर्थिक आमोजनाको भनसाम ऩत्र य प्रस्ताव भूलमाङ्कन गयी
सम्फशन्धत

र्नकाम

सभऺ

र्सपारयस

गनिको

रार्ग सम्फशन्धत

ववषमको ववऻसवहत बएको छु ट्टा छु ट्टै प्रस्ताव भूलमाङ्कन सर्भर्तको
गठन गनुि ऩनेछ।

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ गठन हुने भूलमाङ्कन सर्भर्तभा

सम्फशन्धत ववषमको ववऻ सभेत यहनु ऩनेछ।

(३) उऩदपा (1) फभोशजभ गठन बएको भूलमाङ्कन

सर्भर्तको कामिववर्ध य अन्म कुया तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द-12

वववादको सभाधान य ऺर्तऩूर्ति सम्फन्धी व्मवस्था
७३.

वववादको सभाधान: (1) आमोजना कामािन्वमन गने सम्फन्धभा

सम्फशन्धत र्नकाम य र्नजी साझेदायफीच कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा
त्मस्तो वववाद आऩसी सभझदायीफाट सभाधान गनुि ऩनेछ।

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ आऩसी सभझादायीफाट वववाद

सभाधान नबएभा वववादको सभाधान सम्झौताभा उलरेख बएकोभा
सोही फभोशजभ य उलरेख नबएकोभा भध्मस्थताद्वाया गरयनेछ।
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सभाधान

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ भध्मस्थताद्वाया वववादको
गदाि

भध्मस्थताको

कामिववर्ध

सम्झौताभा

उलरेख

बएकोभा सोही फभोशजभ य उलरेख नबएकोभा प्रचर्रत कानून
फभोशजभ हुनेछ।
७४.

वववादको कायण आमोजनाको कामि योक्न नहुने: (1) साझेदायहरू
फीच कुनै वववाद उत्ऩन्न बएको वा वववाद सभाधानको प्रवक्रमा
अशघ फढे को वा वववाद सभाधान गनि सभम रागेको कायणरे
साझेदायहरुरे ऩूवव
ि त् शजम्भेवायी फहन नगने वा आमोजनाको
दै र्नक कामि फन्द गनि वा योक्न ऩाइने छै न।

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ कुनै साझेदायरे ऩूवव
ि त्

शजम्भेवायी फहन नगने वा आमोजनाको दै र्नक कामि फन्द गने
गयाउने कामि गये भा सोफाट उत्ऩन्न ऺर्त सम्फशन्धत साझेदायरे
व्महोनुि ऩनेछ।
७५.

ऺर्तऩूर्ति सम्फन्धी व्मवस्था: (1) आमोजना

कामािन्वमन गने

सम्फन्धभा कुनै ऩऺरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको र्नमभ

वा सम्झौता ववऩयीत कुनै काभ गये फाट अको ऩऺराई हानी

नोक्सानी ऩनि गएभा त्मसयी ऩनि गएको हार्न नोक्सानी फाऩतको
भनार्सव यकभ सो काभ गने ऩऺरे अको ऩऺराई ऺर्तऩूर्ति फाऩत
फुझाउनु ऩनेछ।
(२)

उऩदपा

(1)

फभोशजभको

ऺर्तऩूर्ति

सम्फशन्धत

र्नकामफाट व्महोनुि ऩने बएभा त्मस्तो ऺर्तऩूर्ति फाऩतको यकभ
वहसाफ गयी सम्फशन्धत र्नकामरे र्नजी साझेदायफाट ऩाउनु ऩने

यकभफाट कट्टा गयी फाॉकी यकभ र्नजी साझेदायराई उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ।
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ऩरयच्छे द-13
ववववध

७६.

फोरऩत्र जभानत सम्फन्धी व्मवस्था: (1) प्रस्तावकरे प्रस्ताव ऩेश
गदाि सूचनाभा तोवकएको बन्दा कभ नहुने गयी फोरऩत्र जभानत

(फीड वण्ड) फाऩतको यकभ वा सो फयाफयको फैं क ग्माये न्टी
सम्फशन्धत र्नकामसभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ।

(2) फोरऩत्र जभानत सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचर्रत

कानून फभोशजभ हुनेछ।
७७.

कामि सम्ऩादन जभानत सम्फन्धी व्मवस्था: (1) प्रस्तावकरे कामि
सम्ऩादन जभानत (ऩयपभेन्स वण्ड) फाऩत आमोजनाको कुर
रागतको शून्म दशभरव ऩाॉच प्रर्तशत (०.५) बन्दा कभ नहुने

गयी सम्झौताभा रेशखए फभोशजभको यकभ वा सो फयाफयको फैं क
ग्माये न्टी सम्झौताभा उशलरशखत सभमावर्धर्बत्र सम्फशन्धत र्नकाम
सभऺ दाशखरा गनुि ऩनेछ।
सॊ यचना

(२) कामिसम्ऩादन जभानत फयाफयको यकभ ऩूवािधाय
वा

हस्तान्तयण मोग्म सम्ऩशत्तभा

प्रस्तावकरे

गरयसकेऩर्छ कामि सम्ऩादन जभानत ऩेश गनुि ऩनेछैन।
७८.

रगानी

योमलटी, राबाॊश वा अन्म यकभ फुझाउनु ऩने : योमलटी, राबाॊश वा
अन्म यकभ फुझाउने गयी सम्झौता बएकोभा अनुभर्तऩत्र प्राप्त
कम्ऩनीरे सम्झौताभा उशलरशखत तरयकाफाट सम्फशन्धत र्नकामराई
फुझाउनु ऩनेछ।

७९.

आमोजना हस्तान्तयण गनुि ऩने : (1) अनुभर्तऩत्र प्राप्त कम्ऩनीरे
सम्झौताभा

रेशखए

फभोशजभ

हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ।
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त्मस्तो

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोजना हस्तान्तयण हुॉदा
आमोजनाभा

जर्डत

भेशशन,

उऩकयण

तथा

सॊ यचना

सम्झौताभा रेशखए फभोशजभको ऺभता, अवस्था य चारु हारतभा
हुन ु ऩनेछ।

(3)

आमोजना

तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
८०.

हस्तान्तयण

सम्फन्धी

अन्म

व्मवस्था

आमोजना हस्तान्तयण नहुने: (1) कुनै कम्ऩनीरे साविजर्नक
सम्ऩशत्त प्रमोग नगयी आफ्नै र्नजी सम्ऩशत्त य रगानीभा र्नभािण ,
स्वाभीत्वकयण

य सञ्चारन

ढाॉचाभा

कुनै

साझेदायी

आमोजना

सञ्चारन गये को यहेछ बने उक्त आमोजना हस्तान्तयण हुने छै न।

तय सम्फशन्धत र्नकामरे आमोजना सञ्चारनको रार्ग कुनै

जग्गा, बवन, मन्त्र वा उऩकयण प्रदान गये को यहेछ बने अनुभर्त

प्राप्त कम्ऩनीरे उक्त जग्गा, बवन य आमु फाॉकी बएका मन्त्र वा
उऩकयण चारु अवस्थाभा हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ।

(२) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएऩर्न

साझेदायरे आमोजना हस्तान्तयण गनि चाहेभा आवश्मक प्रवक्रमा
ऩूया गयी हस्तान्तयण गनि सक्नेछ।
८१.

स्वार्भत्व हुने: मस ऐन फभोशजभ हस्तान्तयण बएको आमोजना य

त्मस्तो आमोजनाभा जर्डत भेर्सन, उऩकयण य अन्म सॊ यचना तथा

आमोजनासॉग सम्फशन्धत बवन, घय तथा अन्म मस्तै प्रकायका वस्तु
तथा प्रणारीहरुको स्वार्भत्व सम्फशन्धत र्नकामको हुनेछ ।
८२.

र्रज वा बाडाभा ददन सक्ने: (1) सम्फशन्धत र्नकामरे र्नजी

साझेदायराई आफ्नो वा प्रदे श सयकायको स्वार्भत्वभा यहेको
सॊ स्थाको स्वार्भत्व वा अधीनभा यहेको कुनै

ऩूवािधाय सॊ यचना र्रज वा बाडाभा ददन सक्नेछ।
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(२) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩर्न

अचर सम्ऩशत्तभा जर्डत ऩूवािधाय सॊ यचना, घय, बवन वा जग्गा
र्रज वा बाडाभा ददन प्रचर्रत कानून फभोशजभको प्रवक्रमा ऩूया
गनुऩ
ि नेछ ।

(३) उऩदपा (1) फभोशजभ र्रज वा बाडाभा ददने अन्म

शतिहरु सम्झौताभा रेशखए फभोशजभ हुनेछन्।
८३.

स्थानीम स्रोत, साधन य जनशशक्तको उऩमोग गनुि ऩने : र्नजी

साझेदायरे आमोजना कामािन्वमनको र्सरर्सराभा सम्बव बएसम्भ

ु र्बत्र उत्ऩादन हुने वस्तु
स्थानीम स्रोत, साधन, जनशशक्त य भुरक
तथा सेवा उऩमोग गनुि ऩनेछ।
८४.

अध्ममन प्रर्तवेदन य र्रखतभार्थ अर्धकाय कामभ यहने: (1) दपा
1४

फभोशजभ

प्रस्तावकरे

प्रस्तावसाथ

ऩेश

गये को

अध्ममन

र्फना

त्मस्तो

अध्ममन

प्रर्तवेदन सम्फन्धी कागजात उऩय र्नजको ऩूण ि अर्धकाय कामभ
यहनेछ।प्रस्तावकको

र्रशखत

स्वीकृर्त

प्रर्तवेदन सम्फन्धी कागजातहरु अन्म कुनै काभको रार्ग प्रमोग वा
प्रकाशन गरयने छै न।

(२) दपा 1४ फभोशजभ प्रस्ताव ऩेश गनिको रार्ग

सम्फशन्धत र्नकामरे तमाय गये को अध्ममन प्रर्तवेदन य र्रखत
उऩय

सम्फशन्धत

र्नकामको

ऩूण ि

अर्धकाय

कामभ

यहनेछ।

सम्फशन्धत र्नकामको र्रशखत स्वीकृर्त र्फना त्मस्तो अध्ममन

प्रर्तवेदन य र्रखतहरू अन्म कुनै काभको रार्ग प्रमोग वा
प्रकाशन गनि ऩाइने छै न।
८५.

नागरयक

सभाज य

ववकासका

साझेदाय सहबागी

हुन

सक्ने:

(1) कुनै आमोजना कामािन्वमन गनि नागरयक सभाज वा

ववकास साझेदायको सहमोग, सभन्वम वा सहजीकयण आवश्मक
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बए त्मस्तो नागरयक सभाज वा ववकास साझेदायराई सहमोगी,
सभन्वमकताि वा सहजकतािको रूऩभा सहबागी गयाउन सवकनेछ।
(२) उऩदपा

(1) फभोशजभ सहबागी

हुने नागरयक

सभाजको बूर्भका दे हामका भध्मे कुनै वा सफै हुनेछ :(क)

(ख)

(ग)

(३)

(घ)

राबग्राही वगिराई आमोजनाको राब फाये

सूशचत गने य उनीहरूको हक, अर्धकाय य
आवाजराई सम्फशन्धत तहभा ऩु-माउने,
आमोजनाराई
गरयफभुखी

सहमोग गने,

य

रशऺत

वातावयण

वगि

भैत्री

उन्भुख,

फनाउन

साभाशजक र्नगयानीकतािको बूर्भका र्नवािह
गने,

तोवकएका अन्म कामिहरू गने ।

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

सहबागी

हुने

साझेदायको बूर्भका दे हामका भध्मे कुनै वा सफै हुनेछ :-

ववकास

(क) राबग्राही वगिराई आमोजनाको राब फाये

सूशचत गने य उनीहरूको हक, अर्धकाय य
आवाजराई सम्फशन्धत तहभा ऩु-माउने,

(ख) आमोजनाराई
गरयफभुखी

सहमोग गने,

य

रशऺत

वातावयण

वगि

भैत्री

उन्भुख,

फनाउन

(ग) आमोजनाको अध्ममन, ववश्लेषण य ववकासभा
सहमोग गने,

(घ) आर्थिक तथा प्राववर्धक सहमोग उऩरब्ध
गयाउने,

(ङ) तोवकएका अन्म कामिहरू गने ।
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८६.

र्नमभ फनाउने अर्धकाय: (१) मस ऐनराई कामािन्वमन गनि प्रदे श
सयकायरे आवश्मक र्नमभ फनाउन सक्नेछ।
अधीनभा

(२) मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगित फनेको र्नमभावरीको
यही

सम्फशन्धत

भन्त्रारमरे

र्नदे शशका फनाउन सक्नेछ ।

आवश्मक कामिववर्ध य

प्रभाणीकयण र्भर्त: 2076।०7।14
आऻारे,

ववनोद प्रकाश र्सॊह

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भुदरत।
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