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ऐनको नामः  वीरगजं महानगरपालिकाको साववजलनक लनजी साझदेारी 

सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन,  २०७५ 

k|:tfjgfM 

साववजलनक लनजी साझेदारीको माध्यमबाट वीरगंज महानगरपालिकामा पूवावधार 

संरचनाको लनमावण र सञ्चािन तथा साववजलनक सेवा प्रवाह गरी मुिुकको वृहत 

सामालजक तथा आर्थवक लवकास गनव तथा सववसाधारणिाई भरपदो, ककफायती र 

सववसिुभ रुपमा सेवा सुलवधा उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनव 

वाञ्छनीय भएकोि,े नेपािको संलवधानको धारा २२६ को उपधारा (१) 

बमोलजमको वीरगंज महानगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएकोछ । 

पररच्छेद–१ 



प्रारलम्भक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः 

(१) यस ऐनको नाम “ वीरगंज महानगरपालिकाको साववजलनक लनजी साझेदारी 

सम्बन्धी ऐन, २०७५ ”  रहकेोछ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. पररभाषाः 

लवषय वा प्रसङ्गिे अकाव अथव निागेमा यस ऐनमाः 

(क) “अनुमलतपत्र” भन्नािे आयोजना कायावन्वयन गनव दफा ३३ बमोलजम 

कदइएको अनुमलतपत्र सम्झनु पछव । 

(ख) “अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलि” भन्नािे आयोजना कायावन्वयन गनव अनुमलतपत्र 

प्राप्त व्यलि सम्झनु पछव । 

(ग) “अध्यि” भन्नािे कायवपालिकाको अध्यि सम्झनु पछव । 

(घ) “अनुमालनत आयोजना िागत” भन्नािे दहेायमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो 

िागतिाई जनाउनछेः 

(१) आयोजना कायावन्वयन गन े लनकायिे सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्िेख 

गरेको आयोजना लवकासमा िाग्न ेरकम, वा 

(२) सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा उलल्िलखत साववजलनक लनकायबाट 

लनजी लनकायमा जान ेजम्मा अनुमालनत रकमको खुद वतवमान मूल्य 

पलछल्िो सरकारी ऋणपत्रको दरमा दईु प्रलतशत थप गदाव हुन आउन े

रकम । 

(ङ) “आयोजना” भन्नािे यस ऐन बमोलजम साववजलनक लनजी साझेदारीमा 

कायावन्वयन गररन ेकुनै नयााँ पूवावधार संरचनाको लिजाइन, लनमावण, लवकास, 

सञ्चािन वा व्यवस्थापन सम्झनुपछव र सो शब्दिे दहेायका कुरा समेत 

जनाउनेछः 

(१) मौजुदा पूवावधार संरचनाको पुनस्र्थापना,आधुलनकीकरण, लवस्तार वा 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

(२) लवकास लनमावणको कायव, 



(३) साववजलनक सेवा सुलवधाको प्रवाह । 

(च) “कायवपालिका” भन्नािे  वीरगंज महानगरपालिकाको नगरकायवपालिका िाइ 

सम्झन ुपछव । 

(छ) “लनजी लनकाय” भन्नािे साववजलनक लनजी साझेदारी अन्तरगत आयोजना 

कायावन्वयन गन े साववजलनक लनकाय बाहकेको लनकाय सम्झनु पछव र सो 

शब्दिे प्रचलित काननू बमोलजम स्थापना भएका वा मान्यता प्राप्त फमव, 

कम्पनी, सहकारी, स्थानीय सामूदालयक संस्था वा गैरसरकारी संस्था सम्झनु 

पछव । 

(ज) “लनमावण” भन्नािे पूवावधार संरचनाको लनमावण, लवकास वा पुनस्र्थापना गने 

कायव सम्झनु पछव । 

(झ) “प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे वीरगंज महानगरपालिकाको नगर 

कायवपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सम्झनु पछव । 

(ञ) “पुनस्थावपना” भन्नािे मौजदुा पूवावधार संरचनाको ममवत, लवस्तार वा 

पुनलनमावण गरी पुनस्थावपना गन ेकाम सम्झनु पछव । 

(ट) “पूवावधार संरचना” भन्नािे स्थानीय स्तरका लवकास आयोजनाहरु, स्थानीय 

सिक, ग्रामीण सिक, पुि, अस्पताि, नहर, वैकलल्पक उजाव,  ट्रिीबस 

संरचना, ट्रामवे, प्रदशवनीस्थि, पाकव , जिाशय, बााँध, ढि लनकास, फोहोर 

मैिा प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्िाण्ट, कृलष, वन, लसचाई तथा पयवटनसाँग 

सम्बलन्धत संरचना, रङ्गशािा, सावजवलनक सभागृह, बहुआवासीय भवन वा 

साववजलनक गोदामघर सम्झनु पछव र सो शब्दिे यस्त ै प्रकृलतका अन्य 

पूवावधार संरचना समेतिाई जनाउाँछ । 

(ठ) “िेखाजोखा सलमलत” भन्नािे दफा १२ को उपदफा (१) बमोलजम स्थापना 

हुने आयोजना िेखाजोखा सलमलत सम्झनुपछव । 

(ि) “सम्झौता” भन्नािे आयोजना कायावन्वयन गनव दफा २९ बमोलजम 

प्रस्तावकसाँग गररएको सम्झौता सम्झनुपछव । 

(ढ) “सवेिण” भन्नािे आयोजना कायावन्वयन गनवको िालग गररन ेसवेिण सम्झनु 

पछव र सो शब्दिे आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, इलिलनयररङ लिजाइन 

कायव र त्यसको िालग गररन ेअन्वेषण समेतिाई जनाउाँछ । 



(ण) “सालनसा इकाइ” भन्नािे दफा ११ को उपदफा (१) बमोलजम स्थापना हुने 

साववजलनक लनजी साझेदारी इकाई 

सम्झनुपछव । 

(त) “सालनसा सलमलत”भन्नािे दफा १० को उपदफा (१) बमोलजमको साववजलनक 

लनजी साझेदारी सलमलत सम्झनुपछव । 

(थ) “साववजलनक लनजी साझेदारी” भन्नािे साववजलनक सवेासाँग सम्बलन्धत कुनै 

आयोजनाको लनमावण,सञ्चािन, व्यवस्थापन वा सम्भार तथा लवत्तीय 

िगानीमा आंलशक वा पूणव रुपमा लनजी िेत्रिाई सिंग्न गराउने गरी 

साववजलनक लनकाय तथा लनजी लनकायबीच भएको करारीय प्रबन्ध सम्झनु 

पछव । 

 (द) “स्थानीय सरकार” भन्नािे वीरगंज महानगरपालिका सम्झनुपछव । 

(ध) “सोझ ैप्राप्त भएको प्रस्ताव” भन्नाि ेसालनसा सलमलतिे आव्हान नगरेको तर 

कुनै इच्छुक लनजी लनकायबाट पलहचान गरी कायावन्वयनका िालग पेश 

गररएको प्रस्ताव सम्झन ुपछव । 

(न) “शुल्क” भन्नािे अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे सेवा सुलवधा उपिब्ध गराए वापत 

उपभोिासाँग लिने सेवा शुल्क सम्झनु पछव । 

(प) “तोककएको” वा “तोककए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयममा 

तोककएको वा तोककए बमोलजम सम्झनु पछव । 

 

पररच्छेद २ 

साववजलनक लनजी साझदेारीको ढााँचा 

३. साववजलनक लनजी िगानीमा आयोजना कायावन्वयन गनव सककनःे 

(१) पूवावधार संरचना सम्बन्धी कुनै आयोजना गनव र महानगरपालिकािे काननू 

बमोलजम उठाउन पाउन ेकर संकिन गनवका िागी समेत साववजलनक लनजी 

साझेदारीमा यस ऐन बमोलजम कायव गनव सककनेछ । 

(२) साववजलनक–लनजी साझेदारी आयोजनामा दहेायका लवशेषताहरुमध्ये 

अलधकांश लवशेषताहरु सलमश्रण भएको हुनु पनेछः 



(क) पूवावधार सेवाको लनमावण,  पुनस्थावपना वा आधुलनकीकरण गन े उद्देश्यका 

िालग लनजी लनकायको पूणव वा आंलशक पूाँजी िगानी भएको, 

(ख) लनजी लनकायिाई पूवावधार वा सेवाको सञ्चािन, ममवत वा सेवा प्रदान गन े

गरी लजम्मेवारी कदइएको वा सञ्चािन तथा ममवत गनव कदन ेगरी आयोजनाको 

व्यवस्थापन सम्झौता भएको, 

(ग) लनजी लनकायिाई पूववलनधावररत मापनयोग्य मानक अनुसारको 

कायवसम्पादनसाँग आवद्ध भुिानीको व्यवस्था भएको,  

(घ) लनजी लनकायबाट पूणव वा आंलशक रुपिे आम्दानीको जोलखम व्यहोन े

व्यवस्था स्वीकार गररएको, 

(ङ) आयोजनाको सम्झौता अवलध स्पष्ट भएको । 

 

४. साववजलनक लनजी साझदेारीका ढााँचाहरुः 

दफा ३ को अधीनमा रही साववजलनक लनजी साझदोरीका ढााँचाहरु दहेाय 

बमोलजम हुन सके्नछः 

(क)  सञ्चािन पूाँजी बाहके लनजी िगानी आवश्यक नपन ेप्रकृलतको सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन करार, 

(ख) न्यून वा उल्िखेनीय लनजी पूाँजी आवश्यक पन े लनमावण, स्वामीत्वकरण, 

सञ्चािन तथा हस्तान्तरण करार, 

(ग) मालथ खण्ि (क) वा (ख) मा उलल्िलखत करारका अन्य रुपहरु । 

 

५. साववजलनक लनजी साझदेारी नमालनने अवस्थाः 

यस ऐनको प्रयोजनका िालग आयोजना सम्बन्धी लवत्तीय, प्रालवलधक, सञ्चािन 

वा जोलखम सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र लनजी लनकाय दवुैको सहभालगता 

नरही स्थानीय सरकारिे लनजी लनकायबाट कुनै काम वा सेवा प्राप्त गन े

उद्देश्यबाट सञ्चािन हुने कायविाई साववजलनक लनजी साझेदारी प्रबन्ध मालनने छैन 

। 

 

६. साववजलनक लनजी साझदेारीमा कायावन्वयन नगररने आयोजनाः 



यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन दहेायका आयोजना 

साववजलनक–लनजी साझेदारीको माध्यमबाट कायावन्वयन गररनेछैनः 

(क) आयोजना सम्बन्धी लवत्तीय, प्रालवलधक वा सञ्चािन सम्बन्धी जोलखम लनजी 

लनकायिाई हस्तान्तरण नगरी लनजी िेत्रबाट कुनै काम वा सेवा प्राप्त गन े

उद्देश्यबाट सञ्चािन हुने , 

(ख)  साववजलनक सम्पलत्त वा दालयत्वको लनजीकरण हुन,े 

(ग)  सरकारी स्वालमत्वको उद्यम खिा गरी साववजलनक कामको व्यापारीकरण 

हुन,े 

(घ) साववजलनक कायवको िालग लनजी लनकायबाट प्रदान गररएको दान, चन्दा वा 

उपहार प्राप्त हुन,े 

(ङ) दशेको सुरिा सम्बन्धी प्रावधानहरु समावेश हुने आयोजना, 

(च) स्थानीय सरकारिे साववजलनक लनजी साझेदारीमा कायावन्वयन नगररन ेभनी 

अिग गरेका आयोजनाहरु, 

(छ) साववजलनक लहतका दलृष्टि ेसाववजलनक लनजी साझेदारीमा कायावन्वयन गनव 

नहुने आयोजनाहरु । 

 

७. साववजलनक लनजी साझदेारी आयोजना छनौटका आधारहरुः 

(१) दहेायका मुख्य आधारहरुमा साववजलनक लनजी साझेदारी बमोलजम कुन ै

आयोजना कायावन्वयन गन ेवा नगन ेलनणवय गररनेछः 

(क) स्थानीय सरकारिे त्यस्तो आयोजनाको िागत व्यहोनव सके्न अवस्था भए वा 

नभएको, 

(ख) आयोजनाको कायावन्वयनका िालग गररएको खचव वा िगानीबाट साववजलनक 

स्तरमा गुणात्मक िाभ प्राप्त हुने अवस्था भए वा नभएको, 

(ग) आयोजना आर्थवक रुपमा सम्भाव्य भए वा नभएको, 

(घ) स्थानीय सरकार र लनजी लनकायबीच जोलखम तथा िाभको उलचत ढंगमा 

बााँिफााँि हुने अवस्था भए वा नभएको । 



(२) साववजलनक लनजी साझेदारी बमोलजम कुनै आयोजना कायावन्वयनका िालग 

साववजलनक लनजी साझेदारीको ढााँचा छनौट गदाव दहेायका कुराहरुिाई ध्यान 

कदन ुपनेछः 

(क)  आयोजनाको उद्देश्य पूरा हुने उपयुि स्वरुप भएको, 

(ख) आयोजनाको िालग लनजी लनकायको साधन श्रोत उपिब्ध भएको , 

(ग) आयोजनाको लिजाइन,िगानी, लनमावण, सञ्चािन तथा ममवत सम्भारमा 

लनजी लनकायिे वहन गनव सके्न भूलमका भएको, 

(घ) सम्भालवत िगानीकतावहरुद्वारा स्वीकार गनव सके्न अवस्था रहकेो, 

(ङ) उपभोिा तथा समूदायिे स्वीकार गनव सके्न सेवा शुल्क भएको, 

(च) लवत्तीय संस्था तथा िगानीकतावहरुद्वारा स्वीकार गनव सके्न अवस्था रहकेो, 

(छ) िाभ तथा जोलखम बााँिफााँिको स्वरुप लनधावरण भएको, 

(ज) महानगरपालिकाको आर्थवक तथा व्यवस्थापकीय िमता भएको, 

(झ) आयोजना सम्झौताको अवलध उल्िखे भएको, 

(ञ) जरटि प्रकृलतका साववजलनक लनजी साझेदारी सम्झौताहरु कायावन्वयन गनव 

सके्न मानव संशाधनको उपिब्धता भएको । 

 

८. साववजलनक खररद काननू आकर्षवत नहुनःे 

यस ऐन बमोलजमको आयोजनाको पलहचान,स्वीकृलत,लनजी लनकायको 

छनौट,अनुगमन तथा कायावन्वयन यसै ऐनको व्यवस्था बमोलजम गररनेछ र सो 

सम्बन्धमा साववजलनक खररद सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था िागू हुने छैन 

। 

 

पररच्छेद ३ 

ससं्थागत सरंचना 

९. नगर कायवपालिकाः 

(१) दहेायका आयोजनाहरुको िालग सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार आयोजनाको 

खररद प्रकक्रया सुरु गनव स्वीकृलत कदन े तथा नीलतगत समन्वय गन े कायव 

कायवपालिकाबाट हुनेछः 



(क)  पााँच करोि रुपैयााँ वा सोभन्दा बढी अनुमालनत आयोजना िागत भएको, 

(ख)  सम्भाव्यता न्यून पररपूर्तव कोष वा अन्य कुनै सरकारी अनुदान वा आर्थवक 

सहयोग आवश्यक भएको, 

(ग) अन्य स्थानीय सरकार, प्रदशे सरकार वा केन्रीय सरकारसाँगको साझेदारी वा 

सहभालगतामा कायावन्वयन गररन ेआयोजनाहरु ।  

तर उपयुवि बमोलजमको आयोजनाको खररद प्रकक्रयाको स्वीकृलत पश्चात ्

प्रस्तावदाता छनौट गन े तथा आयोजना सम्झौता गन ेकायव भने दफा १० 

बमोलजमको सालनसा सलमलतिे गनेछ । 

(२) नगर कायवपालिकाको कायविेत्र दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) साववजलनक लनजी साझेदारीसाँग सम्बलन्धत सम्पूणव नीलतगत लवषयहरुमा 

मागवदशवन गन,े 

(ख) साववजलनक लनजी साझेदारीमा कायावन्वयन गनव सककने आयोजनाहरुको 

पलहचान गन,े 

(ग)  साववजलनक लनजी साझेदारीका िालग िगानीका िेत्रहरु पलहचान गन,े 

(घ) उपदफा (१) बमोलजमको साववजलनक लनजी साझेदारीका आयोजनाहरुको 

सम्भाव्यता अध्ययन, खररद सम्बन्धी कागजात तथा मस्यौदा आयोजना 

सम्झौता िगायत आयोजनािाई खररद प्रकक्रयामा िैजान स्वीकृलत प्रदान 

गन,े 

(ङ) साववजलनक लनजी साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाका कायावन्वयनमा 

सम्बद्ध लनकायहरुसाँग आवश्यक समन्वय गन े। 

 

१०. सालनसा सलमलतः 

(१) यस ऐन बमोलजमको आयोजना कायावन्वयन गनवका िालग कायवपालिकाको 

प्रमुखको अध्यितामा दहेाय बमोलजमको प्रत्येक आयोजनाका िालग एक 

सालनसा सलमलत रहनेछः 

(क) कायवपालिकाको प्रमुख − अध्यि 

(ख) कायवपालिकाको उपप्रमुख −सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत − सदस्य 



(घ) आवश्यकता अनुसार लवभागीय प्रमुख − सदस्य 

(ङ) उद्योग वालणज्य संघको प्रलतलनलधहरुबाट सालनसा सलमलतिे १ वषवका 

िालग मनोलनत गरेको १ जना− सदस्य  

(२) दफा ९ को उपदफा (१) मा उलल्िलखत आयोजनाहरु बाहके अन्य 

आयोजनाको हकमा त्यस्तो आयोजनाको खररद प्रकक्रया प्रारम्भ गनव तथा 

आयोजना सम्झौताको स्वीकृलत कदने अलख्तयारी सालनसा सलमलतमा रहनेछ । 

(३) सालनसा सलमलतको बैठकको कायवलवलध र लनणवय सम्बन्धी व्यवस्था तोककए 

बमोलजम हुनेछ । 

 

११. सालनसा इकाईः 

(१) दफा १० को उपदफा (२) को अधीनमा रही आयोजनाको तयारी, लवकास, 

मूल्यांकन, खररद, प्रस्ताव छनौट, वाताव, सम्झौतामा हस्तािर, कायावन्वयन 

तथा अनुगमनका िालग सालनसा सलमलतिे प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतको 

अध्यितामा आवश्यकता अनुसार सम्बद्ध लवभागका लवभागीय प्रमुख तथा 

अलधकृतहरु रहने गरी सालनसा इकाईको गठन गनेछ । 

(२)  सालनसा इकाईको मुख्य काम तथा कतवव्य दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) कुनै आयोजना साववजलनक–लनजी साझेदारीमा कायावन्वयन गनुवपने 

आधार र कारणको मूल्यांकन गन,े 

(ख) आयोजनाको प्रारलम्भक मूल्यांकन गन,े 

(ग) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गन,े गराउन,े 

(घ) आयोजनाको उपयुिताको िेखाजोखाका िालग आयोजना िेखाजोखा 

सलमलतमा पेश गन,े 

(ङ) आयोजना कायावन्वयनका िालग आवश्यक लिखत कागजातहरु तयार 

गन,े 

(च) प्रस्ताव आव्हान गन,े मूल्यांकन गन ेतथा प्रस्तावदाताको छनौट गने, 

(छ) छनौट भएको प्रस्तावकसाँग वाताव गन ेतथा आयोजना सम्झौता गने, 

(ज) आयोजना सम्झौताको व्यवस्थापन तथा कायावन्वयन गन,े 



(झ) आयोजना कायावन्वयनका सम्बन्धमा सम्बलन्धत लनकायहरुसाँग समन्वय 

गन,े 

(ञ) तोककए बमोलजमका अन्य कायवहरु गन े। 

 

१२. िखेाजोखा सलमलतः 

(१) यस ऐन बमोलजम आयोजना कायावन्वयन गन े लनकायिे आयोजनाको 

उपयुिताको िेखाजोखा गनव सम्बलन्धत लवषयको लवशेषज्ञ समेत रहनेगरी 

बढीमा ३ सदस्य रहकेो एक िेखाजोखा सलमलत गठन गनेछ । 

(२) सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजनाको खररद प्रकक्रया प्रारम्भ गनुव 

अलघ िेखाजोखा सलमलतिे आयोजनाको खररद सम्बन्धी कागजात, मस्यौदा 

आयोजना सम्झौता र सोको सम्भाव्यता अध्ययनको उपयुिताको िेखाजोखा 

गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम िखेाजोखा सलमलतिे आयोजनाको उपयुिताको 

िेखाजोखा गदाव दफा ७ मा उलल्िलखत आधारहरुिाई समेत लवशे्लषण 

गनुवपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोलजम आयोजनाको उपयुिताको िेखाजोखा गरेपलछ 

िेखाजोखा सलमलतिे सो सम्बन्धमा आफ्नो धारणा र सुझाव समेत समेटी 

आफ्नो प्रलतवेदन सालनसा सलमलतमा पठाउनेछ । 

(५) िेखाजोखा सलमलतिे आफूि े उपयुिताको िखेाजोखा गरेका सबै 

आयोजनाहरुको कायावन्वयन गदाव स्थानीय सरकारमा पनव सके्न आकलस्मक 

दालयत्वको अलभिेख राख्नुपनेछ । 

(६) मालथका दफाहरुमा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन केन्रीय स्तरमा 

लनमावण भएको साववजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्धी काननूिे आयोजना 

िागत वा आयोजनको प्रकृलतको आधारमा कुनै खास संयन्त्रबाट आयोजनाको 

उपयुिताको िेखाजोखा गन े सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको भए त्यस्तो 

आयोजनाको िेखाजोखा सो काननू बमोलजम गराइनेछ । 

(७) िेखाजोखा सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायवलवलध सो सलमलत आफैिे लनधावरण 

गरेबमोलजम हुनेछ । 



 

पररच्छेद ४ 

आयोजनाको पलहचान र स्वीकृलत सम्बन्धी व्यवस्था 

१३. आयोजना पलहचान गनःे 

(१) सालनसा सलमलतिे साववजलनक लनजी साझेदारीमा कायावन्वयन गनव सककने 

आयोजना पलहचान गरी लववरण अद्यावलधक बनाई राख्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लववरण राख्दा सालनसा सलमलतिे सम्भाव्यता 

अध्ययन भए वा नभएका आयोजनाको छुट्टाछुटै्ट लववरण राख्नु पनेछ । 

 

१४. प्राथलमकता लनधावरण गनःे 

(१) सालनसा सलमलतिे साववजलनक लनजी साझेदारीमा कायावन्वयन गररने 

आयोजनाको प्राथलमकता लनधावरण गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम आयोजना कायावन्वयनको प्राथलमकता लनधावरण गदाव 

दहेायका िेत्रिाई प्राथलमकतामा रालखन ेछ । 

(क) सिक, पुि जस्ता संरचनाको भौलतक पूवावधार लनमावण, 

(ख) वैकलल्पक उजाव लवकास आयोजना, 

(ग) सहरी तथा ग्रामीण लपउने पानी, 

(घ) ढि लनकास, फोहोरमिैा व्यवस्थापन र सरसफाई, 

(ङ) मनोरन्जन पाकव  व्यवस्थापन, संचािन एवं लनमावण 

(च) कायवपालिकाि ेव्यवस्थापन सालनसाबाट बाट संचािन गनव उपयुि 

ठहर गरेको अन्य योजना ।  

 

१५. आयोजना स्वीकृत गराउनु पनःे 

(१) सालनसा सलमलतिे दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्िेलखत आयोजना 

साववजलनक लनजी साझेदारीमा कायावन्वयन गनव उपयुि दखेेमा तोककए 

बमोलजमका लववरण खुिाई कायवपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम आयोजना स्वीकृत गराउाँ दा उि आयोजना कुन 

तररकाबाट कायावन्वयन गनव सककने हो सो समेत उल्िेख गनुवपनेछ । 



(३) कुनै आयोजना एक भन्दा बढी तररकाबाट कायावन्वयन गनव सककने भए एक 

भन्दा बढी तररका उल्िखे गरी स्वीकृत गराउन सककनेछ । 

(४) दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्िेलखत आयोजनाहरु बाहके अन्य आयोजना 

सालनसा सलमलत आफैिे स्वीकृत गरी अलघ बढाउन सके्नछ । 

(५) यस दफा बमोलजम स्वीकृत भएका आयोजनाहरु महानगरपालिकाको बजटे 

तथा वार्षवक कायवक्रममा समावेश गररनेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

आयोजनाको खररद प्रकक्रया सम्बन्धी व्यवस्था 

१६. खररद प्रकक्रयाका चरणहरुः 

(१) यस ऐन बमोलजम पलहचान र स्वीकृलत भएका आयोजनाहरुको खररद 

प्रकक्रया सामान्यतया दहेाय बमोलजम हुनछेः 

(क) योग्यताका िालग मनसायपत्र आव्हान गन,े 

(ख) योग्यतामा छनौट भएका दरखास्तवािाहरुको संलिप्त सूची तयार गन,े 

(घ) प्रस्ताव माग गने, 

(ङ) प्रस्तावको मूल्यांकन गरी योग्य प्रस्तावकको छनौट गन,े 

(च) प्रस्ताव स्वीकृत गन,े 

(छ) छनौट भएको प्रस्तावकसाँग आयोजना सम्झौता गन े। 

२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा िेलखएको भए तापनी पचास िाख रुपैयााँभन्दा 

कम अनुमालनत आयोजना िागत भएका आयोजनाहरुको हकमा योग्यता 

सम्बन्धी दरखास्त र प्रस्ताव सम्बन्धी लववरणहरु छुट्टाछुटै खाममा एकै 

चरणमा माग गनव सककनेछ । 

 

१७. मनसायपत्र आव्हान गनव सके्नः 

(१) सालनसा इकाईिे दफा १६ बमोलजम स्वीकृत आयोजना साववजलनक लनजी 

साझेदारीमा कायावन्वयन गनव तोककएका कुराहरु खिुाई साववजलनक रुपमा 

सूचना प्रकाशन गरी मनसायपत्र आव्हान गनव सके्नछ । 



(२) उपदफा (१) बमोलजम मनसायपत्र पेश गनव चाहने व्यलििे तोककए 

बमोलजमका लववरणहरु खुिाई सोही उपदफा बमोलजम प्रकालशत सूचनामा 

उलल्िलखत समयावलधलभत्र सालनसा इकाई समि मनसायपत्र पेश गनुव पनेछ । 

 

१८. सलंिप्त सचूी तयार गनःे 

सालनसा इकाईिे मनसायपत्र प्राप्त भएको लमलतिे तीस कदनलभत्र तोककएको 

आधारमा मनसायपत्र पेश गन े व्यलिहरु छनौट गरी सोको संलिप्त सूची 

तयार गनेछ । 

 

१९. प्रस्ताव आव्हान गनव सके्नः 

(१) सालनसा इकाईिे दफा १८ बमोलजम संलिप्त सचूी तयार गरेपलछ सो सूचीमा 

परेका मनसायपत्र पेश गन ेव्यलिबाट आयोजना कायावन्वयन गन ेसम्बन्धमा 

तोककएका कुराहरु खुिाई साववजलनक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव 

आव्हान गनव सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्रस्ताव पेश गनव चाहने व्यलिि ेतोककए बमोलजमका 

लववरणहरु खिुाई सोही उपदफा बमोलजम प्रकलशत सचूनामा उलल्िलखत 

समयावलधलभत्र सालनसा इकाई समि प्रस्ताव पेश गनुव पनेछ । 

 

२०. सोझै प्रस्ताव आव्हान गनव सके्नः 

दफा १७ मा जुनसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन पलहिेनै सम्भाव्यता अध्ययन 

भईसकेको वा तोककए बमोलजम भन्दा कमिागतको आयोजना भए सालनसा 

इकाईिे आयोजना कायावन्वयन गन े सम्बन्धमा तोककएको कुराहरु खिुाइ 

साववजलनक रूपमा सुचना प्रकाशन गरी सोझ ैप्रस्ताव आव्हान गनव सके्नछ । 

 

२१. प्रस्तावको मलू्याकंन गनःे 

प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गनव सालनसा इकाईिे एउटा छुटै्ट प्रस्ताव 

मूल्यांकन सलमलत गठन गनेछ । 

(२) प्रस्ताव मूल्यांकन सलमलतिे दहेायका आधारमा प्रस्ताव प्राप्त भएको लमलतिे 

पन्र कदनलभत्र सम्पणूव प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गनुवपनेछः 



(क) प्रस्तावकको आर्थवक हलैसयत, 

(ख) प्रस्तावकको प्रालवलधक िमता, 

(ग) आयोजनाको प्रकृलत अनुसार नेपाि सरकारिाई बुझाउने प्रस्तालवत रोयल्टी 

रकम वा आयोजना कायावन्वयन गदाव उपभोिासाँग लिने प्रस्तालवत शुल्क, 

(घ) प्रस्तालवत सेवाका स्तर, 

(ङ) नवीनतम वा उन्नत प्रलवलधको प्रयोग, 

(च) तोककए बमोलजमका अन्य लववरण । 

(३) मूल्यांकन सलमलतिे उपदफा (२) बमोलजम मलू्यांकन सम्पन्न गरी सोको 

प्रलतवेदन सालनसा इकाई समि पेश गनेछ । 

 

२२. प्रस्ताव छनौट गनःे 

(१) सालनसा इकाईिे दफा २३ बमोलजमको मलू्यांकन प्रलतवेदनका आधारमा 

प्रस्ताव प्राप्त भएको लमलतिे तीस कदनलभत्र प्रस्ताव छनौट गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम प्रस्ताव छनौट गरेपलछ सालनसा इकाईिे सोको 

जानकारी लछटो साधनद्वारा छनौट भएको 

प्रस्तावकिे कदनु पनछे । 

 

२३. वातावद्वारा आयोजना कायावन्वयन गनव सके्नः 

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िलेखएको भए तापलन दहेायका अवस्थामा 

कुनै आयोजना वातावद्वारा कायावन्वयन गराउन सककनेछः 

(क) यस ऐन बमोलजम कम्तीमा दईु पटक मनसायपत्र वा प्रस्ताव आव्हान गदाव 

पलन आवश्यक संख्यामा मनसायपत्र वा प्रस्ताव छनौट हुन नसकेको, वा 

(ख) आयोजनाको प्रकृलत वा िागतको कारण प्रलतष्पधाव हुन सके्न सम्भावना 

नभएको, वा 

(ग) नयााँ अवधारणा वा प्रलवलध समावेश भएको, वा 

(घ) स्थानीय सामदूालयक संघ ससं्थाबाट कायावन्वयन गररन ेतोककएको रकमसम्म 

अनुमालनत आयोजना िागत भएको । 



(३) उपदफा (१) बमोलजमको कुनै आयोजना वातावद्वारा कायवन्वयन गनव चाहन े

व्यलििे तोककएको कुराहरु खिुाई सालनसा सलमलत समि लनवेदन कदनु पनेछ 

। 

(४) उपदफा (२) बमोलजम प्राप्त भएको लनवेदन जााँचबझु गदाव वातावद्वारा सो 

आयोजना कायावन्वयन गनव उपयुि दलेखएमा सालनसा सलमलतिे लनवेदकसाँग 

वाताव गरी कायावन्वयन गराउनेछ । तर दफा ९ को उपदफा (१) मा 

उलल्िलखत आयोजनाहरु वा दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ि (ख) र (ग) 

का आयोजनाहरु भए सालनसा सलमलतिे त्यस्ता आयोजनाहरु कायावन्वयन 

गनव कायवपालिकाबाट स्वीकृलत प्राप्त गनुवपनेछ । 

(५) यस दफा बमोलजम वातावद्वारा आयोजना कायावन्वयन गदाव सालनसा सलमलतिे 

लनवेदकसाँग दफा २८ बमोलजमको लववरण माग गनव सके्नछ । 

 

२४. समझदारीपत्र गनव सके्नः 

दफा २२ बमोलजम प्रस्ताव छनौट गरेपलछ वा दफा २३ को उपदफा (५) 

बमोलजम माग गररएको लववरणका आधारमा आयोजना कायावन्वयन गनव 

उपयुि दलेखएमा सालनसा इकाईिे प्रस्तावकसाँग आयोजनाको कायावन्वयन गने 

सम्बन्धमा समझदारीपत्र सम्पन्न गनव सके्नछ । तर पररयोजनाको प्रकृलत हरेी 

सालनसा इकाईिे प्रस्तावकसाँग प्रारलम्भक आयोजना सम्झौता गनव सके्नछ । 

 

२५. आयोजना लववरण पशे गनुव पनःे 

(१) दफा २४ बमोलजम समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक आयोजना सम्झौता 

गरेकोमा सो समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक आयोजना सम्झौतामा उल्िेलखत 

समयावलध र समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक आयोजना सम्झौता नगरेकोमा 

आयोजनाको प्रकृलत हरेी दईु सय सत्तरी कदनमा नबढ्ने गरी सालनसा इकाईिे 

तोकेको समयावलधलभत्र प्रस्तावकिे आयोजना कायावन्वयन सम्बन्धी तोककए 

बमोलजमका लववरणहरु सालनसा इकाई समि पेश गनुव पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजम अवलधलभत्र प्रस्तावकिे त्यस्तो लववरण पेश गनव 

नसके्न कुनै मनालसव कारण दखेाइ समयावलध थपको िालग सालनसा इकाई 



समि लनवदने कदएमा सालनसा इकाईि ेबढीमा नब्बे कदनको समयावलध थप 

गररकदन सके्नछ । 

 

२६. रद्द गनव सके्नः 

(१) दफा २५ बमोलजमको समयावलधलभत्र प्रस्तावकिे लववरण पेश नगरेमा वा 

त्यसरी पेश गररएको लववरण अध्ययन गदाव आयोजना कायावन्वयन गनव सम्भाव्य 

र उपयुि नदलेखएमा सालनसा इकाईिे सो कारण खुिाई प्रस्तावकसाँग 

समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक आयोजना सम्झौता गरेको भए त्यस्तो समझदारीपत्र 

वा प्रारलम्भक आयोजना सम्झौता र समझदारीपत्र वा प्रारलम्भक आयोजना 

सम्झौता नगरेकोमा लनजको प्रस्ताव रद्द गनव सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम समझदारीपत्र, प्रारलम्भक आयोजना सम्झौता वा 

प्रस्ताव रद्द भएमा प्रस्तावकिे सालनसा इकाईसाँग कुनै ककलसमको हालन नोक्सानी 

वापतको िलतपूर्तव दाबी गनव पाउने छैन । 

 

२७. वातावद्वारा आयोजना लवस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गनव सके्नः 

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसकैु कुरा िलेखएको भए तापलन कुनै व्यलििे लवस्ततृ 

सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुन ै

आयोजनाको लवस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गनवका िालग सालनसा सलमलत 

समि लनवेदन कदन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम परेको लनवेदन उपर आवश्यक जााँचबुझ गदाव लवस्तृत 

सम्भाव्यता अध्ययन गनव अनुमलत कदन मनालसव दलेखएमा सालनसा सलमलति े

लनवेदकसाँग वाताव गरी त्यस्तो आयोजनाको लवस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गनव 

गराउन अनुमलत कदन सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम लवस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गदाव गराउाँ दा िागेको 

खचव त्यस्तो लवस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गन ेगराउने व्यलि स्वयिे व्यहोनुव 

पनेछ । 

(४) यस दफा बमोलजम लवस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गररएको कुनै आयोजनाको 

कायावन्वयनका िालग प्रलतस्पधाव गराउाँ दा उपदफा (२) बमोलजम लवस्तृत 



सम्भाव्यता अध्ययन गन े गराउने व्यलि छनौट हुन नसकेमा लनजिे सो 

आयोजनाको लवस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गदाव गराउाँ दा िागेको खचव त्यस्तो 

आयोजनाको कायावन्वयनको िालग छनौट भएको प्रस्ताव स्वीकृत हुने व्यलिि े

व्यहोनुव पनेछ । 

 

२८. सोझै प्राप्त भएको प्रस्ताव माफव त आयोजना कायावन्वयन गनव सककनःे 

(१) सालनसा सलमलतिे लनजी लनकायबाट सोझ ैप्राप्त भएका प्रस्ताविाई ऐन तथा 

लनयमाविी बमोलजम कायावन्वयन गनव सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको प्रस्ताव दहेायको अवस्थामा स्वीकार गनव सककनेछः 

(क) प्रलतष्पधावत्मक प्रकक्रयाबाट प्रस्तावदाता छनौट हुन नसकेको आयोजना, 

(ख) आयोजनािाई कुनै व्यलिका स्वामीत्वमा रहकेो बौलद्धक सम्पलत्त वा प्रलवलध 

आवश्यक भएकोमा सो आयोजनाको िालग प्रस्ताव गन ेप्रस्तावदातासाँग मात्र 

त्यस्तो बौलद्धक सम्पलत्त वा प्रलवलध रहकेो भएमा, वा  

(ग) स्थानीय जनसमुदायका स्थानीय आवश्यकताहरुिाई पूर्तव गनवका िालग 

स्थानीय सामूदालयक संस्थाबाट प्राप्त भएका प्रस्तावहरु, वा 

(घ) कायवपालिकािे आयोजना रणनीलतक महत्वको छ भनी स्वीकार गरेमा । 

(३) सालनसा सलमलतिे उपदफा (१) बमोलजम सोझ ै प्राप्त भएको प्रस्ताविाई 

पुनराविोकन गदाव आकषवक र िाभदायी भएमा त्यस्तो प्रस्ताव पेश गने 

प्रस्तावकिाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतवेदन पेश गनव िगाउन सके्नछ । तर 

उपदफा (२) को खण्ि (क) बमोलजमकोअवस्था भएमा पुनः सम्भाव्यता 

अध्ययन गराउन आवश्यक हुने छैन । 

(४) उपदफा (३) बमोलजमको सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतवेदन अध्ययन गदाव सो 

आयोजनाबाट साववजलनक लहत हुन े दलेखएमा सालनसा सलमलति े

कायवपालिकाको सैद्धालन्तक सहमलतका िालग पेश गनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोलजम कायवपालिकािे आयोजना अलघ बढाउन सैद्धालन्तक 

सहमलत कदएमा िेखाजोखा सलमलतिे उि आयोजनाको उपयुिताको 

िेखाजोखा गनुवपनेछ । 



(६) उपदफा (५) बमोलजम उपयुिताको िेखाजोखा सम्पन्न गरे पश्चात सालनसा 

सलमलतिे उि आयोजना कायावन्वयनका िालग यस ऐन बमोलजम प्रस्ताव 

आव्हान गनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोलजमको प्रस्तावमा सोझ ैप्रस्ताव पेश गन ेप्रस्तावक पलन 

सहभागी हुन सके्नछ । 

(८) उपदफा (६) बमोलजम प्राप्त भएका प्रस्तावहरुको मूल्यांकन भएपलछ छनौट 

भएको योग्य प्रस्तावकिे कबोि गरेको शतवहरुसाँग सोझै प्रस्ताव पेश गन े

प्रस्तावक मञ्जुर भएमा सोझ ै प्रस्ताव पेश गन े प्रस्तावकिाई छनौट गरी 

आयोजना कायावन्वयन गररनेछ । 

(९) सोझ ै प्रस्ताव पेश गन े प्रस्तावकिे भाग नलिएमा वा लनजिे छनौटयोग्य 

प्रस्तावकको प्रस्ताव अनुसार काम गनव मञ्जरु नगरेमा प्रस्तावकिाई उि 

आयोजना कायावन्वयन गनव कदइने छैन । 

(१०) सोझ ैप्रस्ताव गन ेप्रस्तावकिे प्रस्तावमा सहभागी भएको तर छनौटयोग्य 

प्रस्तावक हुन नसकेको र छनौटयोग्य प्रस्तावकिे पेश गरेको प्रस्ताव पलन 

स्वीकार नगरेको अवस्था भए त्यस्तो अवस्थामा छनौटयोग्य प्रस्तावदाताि े

प्रस्ताव आव्हानको लिखतमा उल्िेख गररएको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको 

खचव वापतको रकम त्यसरी सोझै प्रस्ताव पेश गने प्रस्तावकिाई भुिानी 

गनुवपनेछ । 

(११) सोझ ै प्रस्ताव पेश गन े प्रस्तावकिे आयोजना कायावन्वयन गनव पाएमा 

लनजिे छनौटयोग्य प्रस्तावकिाई प्रस्ताव आव्हानको लिखतमा उल्िखे 

गररएको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको खचव वापतको रकम भुिानी 

गनुवपनेछ । 

(१२) सोझ ै प्रस्ताव पेश गन े प्रस्तावक एक जनािे मात्र प्रस्तावमा सहभागी 

भएमा प्रस्ताव आव्हानको लिखतमा उलल्िलखत शतवहरुका आधारमा 

प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत गनव सककनछे । 

(१३) उपदफा (१२) मा उलल्िलखत अवस्थामा पलन सोझै प्रस्ताव पेश गन े

प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत नभएमा कायवपालिकािे सम्भाव्यता अध्ययन 

गदाव िागेको पूववलनधावररत खचव भुिानी गनेछ । 



(१४) मालथका उपदफाहरुमा जुनसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन उपदफा (१) 

को खण्ि (घ) बमोलजमको आयोजनाको अनुमालनत िागत दश िाख रुपैयााँ 

भन्दा बढी नभएमा सालनसा सलमलतिे सोझ ैवातावको माध्यमद्वारा सम्बलन्धत 

स्थानीय सामूदालयक संस्थािाई त्यस्तो आयोजना कायावन्वयन गनव अनुमलत 

कदन सके्नछ । 

 

२९. सम्झौता गनःे 

(१) दफा २५ बमोलजम प्राप्त लववरणको आधारमा प्रस्तावकसाँग सम्झौता गनव 

उपयुि दलेखएमा सालनसा सलमलतिे 

प्रस्तावकसाँग आवश्यकता अनुसार वाताव गरी सम्झौता गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको सम्झौतामा सालनसा सलमलतको तफव बाट प्रमुख 

प्रशासककय अलधकृतिे हस्तािर गनेछ । 

(३) प्रस्तावकिे दफा २८ को उपदफा (१) बमोलजमको लववरण सम्झौतामा 

िेलखएको अवलधलभत्र पेश गनुवपनेछ । सो अवलधलभत्र प्रस्तावकिे त्यस्तो 

लववरण पेश गनव नसकेमा प्रस्तावकसाँग भएको सम्झौता स्वतः रद्द भएको 

मालननेछ । 

 

३०. सम्झौता खिुाउनु पने कुराहरुः 

सम्झौतामा दहेायका कुराहरु खिुाउनु पनछेः 

(क) आयोजनाको लववरण, 

(ख) आयोजना कायावन्वयन शुरु गन ेलमलत र सम्पन्न गन ेलमलत, 

(ग) आयोजनाको लनमावण वा सञ्चािन गदाव अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे पाउने 

सुलवधा तथा सहुलियत सम्बन्धी कुरा, 

(घ) अनुमलतपत्रको अवलध, 

(ङ) आयोजना कायावन्वयनको चरणवद्ध लववरण र कायावन्वयन तालिका 

(च) आयोजनाको प्रालवलधक गुणस्तर तथा स्टाण्ििव, 

(छ) आयोजना सञ्चािन सम्बन्धी लववरण, 



(ज) जोलखमको बााँिफााँि र आयोजना अवलधमा जोलखम व्यवस्थापन गररन े

लवलध, कायवसम्पादनमा आधाररत भुिानी सम्बन्धी व्यवस्था, 

कायवसम्पादनका मलू्यांकनका वस्तुगत आधार र मापदण्ि । 

(झ) आयोजनाको अनुगमन प्रकक्रया सम्बन्धी लववरण, 

(ञ) आयोजना लिजमा कदएको भए सोको लववरण र लिजका शतवहरु, 

(ट) आयोजना सञ्चािन वा हस्तान्तरणका शतव, 

(ठ) आयोजना सञ्चािन गदाव उपभोिासाँग लिन पाउने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, 

(ि) आयोजनाको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था, 

(ढ) आयोजनामा जलित मेलशन तथा आयोजना हस्तान्तरणका बखत हुन ु पन े

अवस्था र गुणस्तर, 

(ण) महानगरपालिकािाई बुझाउनु पन ेरोयल्टी र भुिानी लवलध, 

(त) आयोजना कायावन्वयन गदाव कुनै पििे सम्झौता बमोलजमको दालयत्व पुरा 

नगरेको कारणबाट मकाव पन े पििे प्राप्त गन ेिलतपूर्तव भराउने, सम्झौता 

उल्िंघन गन ेपििे व्यहोनुव पन ेदालयत्व तथा सम्झौता रद्द हुने अवस्था, 

(थ) काब ूबालहरको पररलस्थलत सम्बन्धी व्यवस्था, 

(द) सचूना आदान प्रदान सम्बन्धी व्यवस्था, 

(ध) काननूमा हुने पररवतवनबाट लनजी िगानीकताविाई कुनै लवशेष संरिण कदइने 

भए सो सम्बन्धी व्यवस्था, 

(न) िागू हुने कानून, लववाद समाधानको संयन्त्र, लवलध र प्रकक्रया, 

(प) सम्भाव्यता न्यून पररपूर्तव सम्बन्धी व्यवस्था, 

(फ) आयोजनामा स्थानीय सरकारको कुनै िगानी हुने भए त्यस्तो िगानी र सो 

वापत स्थानीय सरकारको प्राप्त गन े

प्रलतफि,  

(ब) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

 

३१. कायवसम्पादन जमानत सम्बन्धी व्यवस्थाः 

प्रस्तावकिे कायवसम्पादन जमानत वापत आयोजनाको कुि िागतको शुन्य 

दशमिव पांच प्रलतशत (०.५) भन्दा कम नहुने गरी सम्झौतामा िेलखए 



बमोलजमको रकम वा सो बरावरको बैंक ग्यारेण्टी आयोजनाको लवत्तीय समापन 

सम्पन्न नभएसम्मका अवलधका िालग सालनसा इकाई समि दालखिा गनुव पनेछ । 

 

३२. रीत पगुकेो मालननःे 

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसकैु कुरा िलेखएको भए तापलन यस ऐन बमोलजम 

सालनसा सलमलतबाट आयोजना स्वीकृत भई दफा ३३ बमोलजम अनुमलतपत्र 

प्राप्त गरेकोमा त्यस्तो अनुमलतपत्र प्रचलित कानूनको रीत पु¥याई जारी 

भएको मालननेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम जारी भएको अनुमलतपत्रका शतवहरु उपर अनुमलतपत्र 

वहाि रहकेो अवलधभर प्रलतकूि हुन े गरी सभा वा कायवपालिकाबाट कुन ै

कानूनी, प्रशासलनक वा नीलतगत व्यवस्था गररन ेछैन र सम्झौता प्रलतकूि हुन े

गरी गररएको कुनै कानून, प्रशासलनक वा नीलतगत व्यवस्था मान्य हुनेछैन । 

 

पररच्छेद ६ 

अनमुलतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 

३३. अनमुलतपत्र प्रदान गररनःे 

दफा ३० बमोलजम सम्झौता गरेपलछ सालनसा इकाईिे प्रस्तावकिाई 

आयोजनाको कायावन्वयन गनव तोककए बमोलजमको ढााँचामा अनुमलतपत्र कदनेछ । 

 

३४. अन्य व्यलििे अनमुलतपत्र नकदइनःे 

आयोजनाको कायावन्वयन गनवको िालग कुनै िेत्रमा कुनै प्रस्तावकिाई अनुमलतपत्र 

कदइसककए पलछ सम्झौतामा िेलखए बमोलजम सोही िेत्रमा सो आयोजनािाई 

प्रलतकूि असर पन े गरर त्यस्तै ककलसमको आयोजनाको कायावन्वयन गनव अन्य 

व्यलििाई अनुमलतपत्र कदनेछैन । 

 

३५. अनमुलतपत्रको अवलधः 

(१) अनुमलतपत्रको अवलध चािीस बषवमा नबढाई सम्झौतामा िेलखए बमोलजम 

हुनेछ । 



(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखए पलन लवशेष पररलस्थलत परी 

अनुमलतपत्रको अवलध बढाउन आवश्यक भएको कारण खुिाई अवलध थपको 

िालग अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे लनवेदन कदएमा र सो लनवेदनको व्यहोरा 

मनालसव दलेखएमा कायवपालिकाि े बढीमा पााँच बषवसम्म अनुमलतपत्रको 

अवलध थप सके्नछ । 

(३) अनुमलतपत्रको अवलध तोककएको आधारमा लनधावरण गररनेछ । 

 

३६. अनमुलतपत्र रद्द गनव सके्नः 

(१) अनुमलतपत्रप्राप्त व्यलििे सम्झौता बमोलजम आयोजना कायावन्वयन प्रारम्भ 

नगरेमा वा यो ऐन वा यस अन्तगवत बनेको लनयम वा सम्झौता लवपररत कुनै 

काम गरेमा सालनसा सलमलतिे अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििाई सूचना कदई 

लनजिाई कदइएको अनुमलतपत्र रद्द गनव सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम अनुमलतपत्र रद्द भएमा अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलिसाँग 

गररएको सम्झौता स्वतः रद्द भएको मालननेछ । 

(३) यस दफा बमोलजम अनुमलतपत्र रद्द भएमा अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलिि े

सालनसा सलमलतसाँग कुनै ककलसमको दाबी गनव पाउने छैन । 

 

३७. रोयल्टी बझुाउनु पनःे 

रोयल्टी बुझाउने सम्झौता भएकोमा अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे सम्झौता 

बमोलजमको रोयल्टी सम्झौतामा उलल्िेलखत 

तररकाबाट वीरगंज महानगरपालिकािाइ बुझाउनुपनेछ । 

 

३८. आयोजना हस्तान्तरण गनुव पनःे 

(१) अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे सम्झौतामा िेलखएको बमोलजम वीरगंज 

महानगरपालिकािाइ आयोजना हस्तान्तरण गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम आयोजना हस्तान्तरण गन ेलमलतिे कम्तीमा एक वषव 

अगालि दलेख सालनसा इकाईको सुपरीवेिणमा सम्झौतामा उल्िेख भए 

बमोलजम आवश्यक ममवत सम्भार गरी हस्तान्तरण गनुवपनेछ । 



(३)  उपदफा (२) को प्रयोजनका िालग सालनसा इकाईि ेप्रलतलनलधहरु खटाई 

पठाउनुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोलजम आयोजना हस्तान्तरण हुाँदा त्यस्तो आयोजनामा 

जलित मेलशन,उपकरण तथा संरचना सम्झौतामा िेलखएको बमोलजमको 

िमता, अवस्था र चािू हाितमा हुनुपनछे । 

 

३९. महानगरपालिकाको स्वालमत्व हुनःे 

दफा ३८ बमोलजम हस्तान्तरण भएको आयोजना र सोसाँग सम्बलन्धत घर जग्गा 

तथा उपकरणको स्वालमत्व वीरगंज महानगरपालिकाको हुनछे । 

 

पररच्छेद ७ 

िगानी सम्बन्धी व्यवस्था 

४०. अनमुलतपत्र प्राप्त व्यलििे िगानी गनुवपनःे 

(१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके आयोजना कायावन्वयन गनव 

अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे िगानी गनुवपनेछ । 

(२) अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे आयोजना अन्तगवतको घर, जग्गा वा मुख्य मेलशन 

उपकरण लधतो राखी ऋण लिाँदा सालनसा सलमलतको स्वीकृलत लिनु पनेछ । 

तर महानगरपालिकािे उपिब्ध गराएको घर जग्गा वा अन्य सम्पलत्त 

लधतोमा राख्न पाइने छैन । 

 

४१. वीरगजं महानगरपालिकािे सयंिु िगानी गनव सके्नः 

(१) उपदफा (२) मा उलल्िलखत आधार र कारणबाट औलचत्य पुलष्ट हुने भएमा 

लवशेष अवस्थामा वीरगंज महानगरपालिकािे पच्चीस प्रलतशतमा नबढ्नेगरी 

आयोजनामा शेयर पूाँजी िगानी गनव सके्नछ । 

(२) दहेायका आधारहरु लवद्यमान भएमा मात्र वीरगंज महानगरपालिकािे 

आयोजनामा शेयर पूाँजी िगानी सके्नछः 

(क) आयोजनाको आर्थवक सम्भाव्यता वृलद्ध हुने भएमा, 



(ख) आयोजनाको लनमावण तथा सञ्चािनमा सालनसा सलमलतको उपलस्थलत 

बलियो हुने भएमा, 

(ग) िगानीकताविाई सहज वातावरण लसजवना हुने भएमा, 

(घ) आयोजनाको उलचत अनुगमनका िालग शेयर िगानी आवश्यक हुने भएमा । 

(३) उपदफा (१) बमोलजमको िगानी आयोजना कायावन्वयन गन ेलनजी लनकायि े

महानगरपालिकाको  लहस्सा लिन चाहमेा आयोजनाको प्रचलित मलु्यमा 

लहसाब गरी कदन सककनेछ । 

 

४२. अन्य व्यलिसाँग सम्झौता गनव सके्नः 

(१) आयोजना सम्झौताका शतवका अधीनमा रही अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे 

आयोजना कायावन्वयन गन े सम्बन्धमा िगानी प्राप्त गनव वा आयोजना 

बमोलजमको कुनै काम कुनै व्यलिबाट गराउने गरी अन्य व्यलिसाँग सम्झौता गनव 

सके्नछ । तर त्यसरी सम्झौता भएको कारणिे आयोजना कायावन्वयन गने 

दालयत्वबाट लनजिे छुटकारा पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे कुनै सम्झौता गरेमा त्यस्तो 

सम्झौता भएको पन्र कदनलभत्र सो 

सम्झौताको प्रलतलिलप सालनसा इकाई समि पेश गनुव पनेछ । 

 

४३. भिुानी सम्झौता गनव सके्नः 

अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे आयोजना लनमावण गरी स्थानीय सरकारिाई 

हस्तान्तरण गन े गरी वा दफा ४६ बमोलजमको शुल्क नउठाई अन्य रुपमा 

आयोजनामा गरेको िगानी कफताव पाउने गरी दफा ३० बमोलजम सम्झौता 

भएकोमा कायवपालिकािे एकमषु्ट रुपमा वा ककस्ताबन्दीमा त्यस्तो रकम भुिानी 

पाउने गरी सम्झौता गनव सके्नछ । 

 

४४.सम्भाव्यता न्यनु पररपरू्तव कोषः 



(१) वीरगंज महानगरपालिकािे सम्भाव्य आयको तिुनामा िागत बढी हुने 

आयोजनािाई अनुदान उपिब्ध गराउन सम्भाव्यता न्युन पररपूर्तव कोष खिा 

गनव सके्नछ । 

(२) केन्रीय स्तरमा जारी भएको कानुन बमोलजम स्थानीय स्तरमा कायावन्वयन 

हुने आयोजनािे सम्भाव्यता न्यून पररपूर्तव कोषको सुलवधा पाउने अवस्थामा 

सोही बमोलजम आयोजनािाई अनुदान उपिब्ध गराउन सहयोग गररनेछ । 

(३) सम्भाव्यता न्यनु पररपूर्तव कोषको स्थापना तथा सोको सञ्चािन सम्बन्धी 

अन्य व्यवस्था तोककए बमोलजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद ८ 

अनमुलतपत्र प्राप्त व्यलिको अलधकार तथा सुलवधा 

४५. रालियकरण नगररनःे 

अनुमलतपत्रको अवलधभर कुनै पलन आयोजना र सोसाँग सम्बलन्धत जग्गा, 

उपकरण तथा संरचना रालियकरण गररने छैन । 

 

४६. शलु्क उठाउन पाउनःे 

(१) अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे आफुि ेलनमाणव वा सञ्चािन गरेको आयोजनाबाट 

सेवा सुलवधा उपिब्ध गराए बापत उपभोिासाँग शुल्क उठाउन सके्नछ । 

(२) आयोजना सम्झौतामा उपदफा (१) बमोलजमको शुल्क सझौतामा उल्िखे 

भए बमोलजम समय समयमा पुनराविोकन गनव सककन े व्यवस्था राख्न 

सककनेछ । 

 

४७. घर जग्गा आकदमा प्रवशे गनव सके्नः 

(१) आयोजना कायावन्वयनको लसिलसिामा अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे कुनै घर, 

जग्गा,उद्योग किकारखाना आकदको भौगोलिक तथा वजै्ञालनक सवेिण तथा 

नाप नक्शा गनव, माटो िगायत अन्य प्राकृलतक स्रोत र साधनको परीिण गनव, 

त्यसको िालग आवश्यकता अनुसार उपकरण जिान गनव तथा त्यस्तो 

उपकरणको प्रयोग गनव, जग्गा छुट्याउन, सााँध, ककल्िा खिा गनव वा लनशाना 



िगाउने प्रयोजनको िालग सम्बलन्धत धनीिाई अग्रीम सूचना कदई घर जग्गा 

आकदमा प्रवेश गनव सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम घर जग्गा आकदमा प्रवेश गदाव सो जग्गामा िगाएको 

अन्न बािी वा हुकेका रुख लबरुवा काट्न,ु उखेल्नु परेमा वा जग्गामा रहकेा 

कुनै छेकबार, पखावि, कुनै मेलशनरी, औजार आकद हटाउनु, भत्काउनु वा 

िगाउनु परेमा सोको मनालसब िलतपूर्तव सम्बलन्धत धनीिाई कदई 

अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे सो गनव सके्नछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोलजम घर जग्गा आकदमा प्रवेश गदाव सम्भव भएसम्म 

सम्बलन्धत धनी, सरोकारवािा व्यलि तथा सोको कारणबाट प्रभालवत हुने 

व्यलिको उपलस्थलतमा प्रवेश गनुव पनेछ । 

 

४८. घर जग्गाको प्रयोग गनव वा कुनै लनमावण गनव वा कुन ैकाम गनव लनषधे गनव 

सके्नः 

(१) आयोजना कायावन्वयनको लसिलसिामा आयोजना स्थि र त्यसको लनलश्चत 

दरूीमा पन ेघर जग्गा अरु कसैिे कुनै खास कामको लनलमत्त प्रयोग गनव वा सो 

जग्गामा कुनै लनमावण गनव वा अन्य कुनै काम गनव नपाउने कुरा सम्झौतामा 

िेलखएकोमा वा त्यस्तो घर जग्गा सो कामको लनलमत्त प्रयोग गनव वा त्यस्तो 

घर जग्गामा कुनै लनमावण गनव वा अन्य कुनै काम गनव लनषेध गरी पाउन 

अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे सालनसा इकाई समि लनवेदन कदएमा र त्यसरी 

कदएको लनवेदनको व्यहोरा मनालसब दलेखएमा सालनसा सलमलतिे प्रचलित 

कानून बमोलजम त्यस्तो घर जग्गा सो बमोलजम प्रयोग गनव वा कुनै लनमावण 

गनव वा कुनै काम गनव नपाउने गरी लनषेध गनव सके्नछ । तर त्यसरी लनषेध 

गरेको कारणबाट सम्बलन्धत व्यलििाई पनव गएको हालन नोक्सानी बापतको 

िलतपूर्तव अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे व्यहोनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम कदइने िलतपूर्तव लनधावरण गनवको िालग स्थानीय 

उपभोिाको प्रलतलनलधत्व हुने गरी तोककए बमोलजमको एक िलतपूर्तव 

लनधावरण सलमलत रहनेछ र सो सलमलतिे सम्बलन्धत व्यलििाई वास्तलवक 



रुपमा पन ै गएको हालन नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी िलतपूर्तव लनधावरण 

गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम लनधावरण गररएको िलतपूर्तवको रकममा लचत्त नबुझ्ने 

व्यलििे सो लनणवयको जानकारी प्राप्त गरेको लमलतिे पैंतीस कदनलभत्र सालनसा 

इकाई समि उजरूी गनव सके्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलजम परेको उजूरी उपर नब्बे कदनलभत्र लनणवय गररसकु्न 

पनेछ र सो उजूरीका सम्बन्धमा सालनसा सलमलतिे गरेको लनणवय अलन्तम 

हुनेछ । 

 

४९. घर जग्गा प्राप्त गररकदनःे 

(१) अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे आयोजना कायावन्वयनको िालग आवश्यक पन ेघर 

जग्गा आफैिे खररद गरी वा अन्य रुपमा व्यवस्था गनुव पनेछ । 

(२) अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे उपदफा (१) बमोलजम खररद गनव वा अन्य रुपमा 

व्यवस्था गनव नसकेमा वा सम्झौतामा कुनै घर जग्गा प्राप्त गनुव पन ेउल्िेख भएमा 

सालनसा इकाईिे अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलिको अनुरोधमा त्यस्तो घर जग्गा 

प्रचलित कानून बमोलजम प्राप्त गररकदनछे । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम घर जग्गा प्राप्त गदाव जग्गाधनीिाई कदनुपन ेिलतपूर्तव 

सम्बलन्धत अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे व्यहोनुव पनेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन स्थानीय सरकारको 

स्वालमत्वमा रहकेो वा साववजलनक जग्गा आयोजना कायावन्वयनको िालग 

आवश्यक भएमा सालनसा सलमलतिे कायवपालिका िगायत नेपाि सरकारको 

स्वीकृलत लिनुपने भएमा लस्वकृती लिई त्यस्तो जग्गा सम्झौतामा िेलखए 

बमोलजम वा लिज वा बहािमा प्रयोग गनव कदन सके्नछ । 

 

५०. आयोजनाको सरुिा गनव सके्नः 

(१) आयोजनाको सुरिा अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलि आफैिे गनुवपनेछ । 

(२) अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे लवशेष कारण दखेाई आयोजनाको खास ककलसमको 

सुरिाको िालग सालनसा इकाई समि अनुरोध गरेमा सो बापत िाग्न ेखचव 



अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे व्यहोन ेगरी त्यस्ता आयोजनाको सुरिाको व्यवस्था 

गनवसालनसा इकाईिेआयोजनाको सुरिाको िालग आवश्यक व्यवस्था गनव 

सके्नछ । 

 

५१. सहयोग उपिब्ध गराउनु पनःे 

(१) आयोजना कायावन्वयन गन ेलसिलसिामा सालनसा सलमलतिे अनुमलतपत्र प्राप्त 

व्यलििाई उपिब्ध गराउनु पन ेसहयोग, कदन ुपने स्वीकृलत वा गररकदन ुपने 

काम सम्झौतामा उलल्िलखत तररका र अवलधलभत्र गररकदन ु वा उपिब्ध 

गराउनु पनेछ । 

(२) आयोजना कायावन्वयन गन े लसिलसिामा अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे कुनै 

सहयोग माग गरेमा र त्यस्तो सहयोग प्रचलित कानून बमोलजम उपिब्ध 

गराउन सककने भएमा सो बापत व्यहोनुव पने खचव र दालयत्व अनुमलतपत्र प्राप्त 

व्यलििे व्यहोने गरी सालनसा सलमलत आफैंिे त्यस्तो सहयोग उपिब्ध 

गराउन िेखी पठाउन सके्नछ । 

 

५२. लवदशेी लवलनमयको सलुवधाः 

आयोजनाको कायावन्वयनको िालग ऋण वा शेयर पूाँजीको रुपमा लवदशेी मुरा 

िगानी भएमा अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििाई त्यस्तो ऋणको सााँवा वा ब्याज 

भुिानी गनव वा िगानी कफताव गनवको िालग आवश्यक लवदशेी मुरा प्रचलित 

लवलनमय दरमा प्रचलित कानून बमोलजम उपिब्ध गराइनेछ । 

 

५३. लवष्फोटक पदाथवको प्रयोगः 

आयोजनाको कायावन्वयनको िालग लवष्फोटक पदाथवको प्रयोग गनुव परेमा संघीय 

कानुनको अधीनमा रही अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलिको अनुरोधमा लनजिाई प्रचलित 

कानून बमोलजम त्यस्तो लवष्फोटक पदाथवको प्रयोग गनव अनुमलतपत्र कदइनेछ । 

 

५४. काननू बमोलजमको सलुवधा पाउनःे 



यस ऐन बमोलजम अनुमलतपत्र प्राप्त गरी भएको िगानीि ेयस ऐन बमोलजमको 

सुलवधाको अलतररि प्रचलित काननू बमोलजम उद्योगिे पाउन ेसम्पूणव संरिण, 

सुलवधा, सहुलियत तथा छुट प्राप्त गनेछ । 

 

५५. सवेा सलुवधाको शतव तोक्न सके्न 

(१) अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे उपभोिािाई सेवा सुलवधा उपिब्ध गराउाँ दा यस 

ऐन वा सम्झौताको अधीनमा रही आवश्यक शतव तोक्न सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम तोककएका शतव लवपररत उपभोिािे सेवा सुलवधा 

उपभोग गनव पाउने छैन । 

 

पररच्छेद ९ 

लववाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था 

५६. छनौट प्रकक्रया वा लनणवय सम्बन्धी लववादको समाधानः 

(१) कायवपालिका वा सालनसा सलमलतिे यस ऐन बमोलजम साववजलनक लनजी 

साझेदारी प्रबन्ध अन्तरगत प्रस्तावदाताको छनौट सम्बन्धी कारवाही वा 

लनणवय गदाव कुनै त्रुरट गरेको वा पािना गनुवपन ेकतवव्य नगरेकोिे आफूिाई 

िलत पुग्ने वा पुग्न सके्न कारण खुिाई कुनै प्रस्तावदातािे त्यस्तो लनणवय वा 

पुनराविोकनका िालग सालनसा सलमलत समि लनवेदन कदन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम कदन ेलनवेदन सम्झौता हुनुभन्दा अलघको कारवाहीका 

सम्बन्धमा सीलमत हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन कददा सालनसा सलमलतिे प्रस्तावदाताको 

छनौट सम्बन्धी कारवाही वा लनणवयमा त्रुरट गरेको वा पािना गनुवपन ेकतवव्य 

नगरेको कुरा प्रस्तावदातािे थाहा पाएको सात कदनलभत्र लनवेदन कदनुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त भएको लनवेदनका सम्बन्धमा छानबीन गदाव 

प्रस्तावदाताको छनौट सम्बन्धी कारवाही वा लनणवयमा त्रुरट दलेखए वा 

सालनसा सलमलतिे पािना गनुवपने कतवव्य पािना गरेको दलेखए वा त्यस्तो 

लनणवय कानून लवपरीत दलेखएमा सालनसा सलमलतको प्रमुखिे त्यस्तो 



कारवाही लनिम्बन गरी सो लनवेदन प्राप्त भएको पााँच कदनलभत्र कारण 

खुिाई लिलखत लनणवय गनुवपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोलजमको लनणवयमा प्रस्तावदाताको छनौट सम्बन्धी 

कारवाही कसरी अगालि बढाउने भन्ने कुरा समेत उल्िेख हुनु पनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोलजमको लनणवयमा लचत्त नबुझ्न ेपििे त्यस्तो लनणवय भएको 

लमलतिे पैतीस कदनलभत्र सम्बलन्धत उच्च अदाितमा पुनरावेदन गनव सके्नछ । 

 

५७. सम्झौता अन्तरगतको लववादको समाधानः 

(१) आयोजना सम्झौतामा प्रचलित नेपाि काननु िागू हुनेछ । 

(२) आयोजना कायावन्वयन गन ेसम्बन्धमा सालनसा सलमलत र अनुमलतपत्र प्राप्त 

व्यलिबीच कुनै लववाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो लववाद पिहरुबीच छिफि गरी 

आपसी समझदारीबाट समाधान गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम आपसी समझदारीबाट लववाद समाधान नभएमा 

लववादको समाधान सम्झौतामा उल्िेख भएकोमा सोही बमोलजम र उल्िेख 

नभएकोमा मध्यस्थताद्वारा गररनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम मध्यस्थताद्वारा लववादको समाधान गदाव 

मध्यस्थताको कायवलवलध सम्झौतामा उल्िखे भएकोमा सोही बमोलजम र 

उल्िेख नभएकोमा प्रचलित कानुन बमोलजम हुनेछ । 

(४) लवशेष प्रकृलतका आयोजनाहरुका हकमा िागू हुने कानुन र लववाद समाधान 

सम्बन्धमा छुटै्ट व्यवस्था गनुवपन ेदलेखएमा कायवपालिकाको लनणवय बमोलजम 

हुनेछ । 

 

५८. िलतपरू्तव सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१) आयोजना कायावन्वयन गन ेसम्बन्धमा कुनै पििे यो ऐन वा ऐन अन्तरगत 

बनेको लनयम वा सम्झौता लवपरीत कुनै काम गरेबाट अको पििाई हालन 

नोक्सानी पनव गएमा त्यसरी पनव गएको हालन नोक्सानी वापतको मनालसब 

माकफकको रकम सो काम गन ेपििे अको पििाई िलतपूर्तव वापत बुझाउन ु

पनेछ । 



(२) उपदफा (१) बमोलजमको िलतपूर्तव वीरगंज महानगरपालिकाबाट व्यहोनुवपने 

भएमा त्यस्तो िलतपूर्तव वापतको रकम लहसाब गरी कायवपालिकाि े

अनुमलतपत्रको अवलध थप गनव सके्नछ । 

 

पररच्छेद १० 

लवलवध 

५९. गरैसरकारी वा स्थानीय सामदुालयक सघंससं्था माफव त् आयोजना 

कायावन्वयन गनव सककनःे 

तोककएको रकमसम्मको आयोजना िागत भएका आयोजना स्थानीय गैरसरकारी 

संस्था वा स्थानीय सामुदालयक संस्थािाई प्रालथमकता कदई कायावन्वयन गनव 

सककनेछ । 

 

६०. सघं, प्रदशे वा अन्य स्थानीय सरकारसाँग लमिी आयोजना कायावन्वयन गनव 

सके्नः 

संघ, प्रदशे वा अन्य स्थानीय सरकारसाँगको सहकायव र समझदारीमा यस ऐन 

अन्तरगतको साववजलनक लनजी साझेदारी आयोजना कायावन्वयन गनव सककनेछ । 

 

६१. लनदशेन कदन सके्नः 

सालनसा इकाईिे सम्झौतामा उलल्िलखत शतवहरुको अधीनमा रही आयोजनाको 

कायावन्वयनको सम्बन्धमा अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििाई समय समयमा आवश्यक 

लनदशेन कदन सके्नछ । 

 

६२. लिज वा भािामा कदन बचेलबखन गनव सके्नः 

(१) सालनसा इकाईिे अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििाई वीरगंज महानगरपालिकाको 

स्वालमत्वमा रहकेो संस्थाको स्वामीत्व वा अधीनमा रहकेो कुनै घर वा जग्गा 

लिज वा भािामा कदन, कुनै मेलशन, औजार लवक्री गनव वा लिज वा भािामा 

कदन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लिज वा भािामा ददाँदाको शतवहरु सम्झौतामा िेलखए 

बमोलजम हुनेछन् । 



 

६३. स्थानीय स्रोत, साधन र जनशलिको उपयोग गनुव पनःे 

अनुमलतपत्र प्राप्त व्यलििे आयोजना कायावन्वयनको लसिलसिामा सम्भव 

भएसम्म स्थानीय स्रोत, साधन, जनशलि र मुिुकलभत्र उत्पादन हुने वस्त ुतथा 

सेवा उपयोग गनुव पनेछ । 

 

६४. अध्ययन प्रलतवदेन मालथ अलधकार कायम रहनःे 

प्रस्तावकिे प्रस्तावसाथ पेश गरेको अध्ययन प्रलतवेदन सम्बन्धी कागजात उपर 

लनजको पूणव अलधकार कायम रहनेछ । प्रस्तावकिे लिलखत स्वीकृलत लबना त्यस्तो 

अध्ययन प्रलतवेदन सम्बन्धी कागजातहरु अन्य कुनै कामको िालग प्रयोग वा 

प्रकाशन गररन ेछैन । 

 

६५. लनयम बनाउने अलधकारः 

यस ऐनको उद्देश्य कायावन्वयन गनव कायवपालिकािे आवश्यक लनयम बनाउन 

सके्नछ । 

 

६६. कायवलवलध तथा लनदलेशका बनाउन सके्नः 

कायावपालिकािे यस ऐन कायवन्वयन गनव आवश्यक कायवलवलध तथा लनदलेशका 

बनाउन सके्नछ । 
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