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ऩरयच्छेद –१: प्रायम्भबक 

१ ऩषृ्ठबलूभ 
सािवजननक ननजी साझेदायीको भाध्मभफाट स्थानीम सेिा प्रिाह गनव सककन्छ बन्ने यत्ननगय 
नगयऩालरकाको आफ्नै अभ्मास, अनुबि य लसकाई यहेको छ। स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२०७४ को दपा २४ (८) भा नगयऩालरकारे “सािवजननक ननजी साझदेायीभा कुनै मोजना 
सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गनव सक्नेछ” बन्ने उल्रेख गरयएको छ । उक्त व्मिस्थाराई 
कामावन्िमन गनवको रागग प्रकृमागत भागवदर्वन आिश्मक देखखन्छ । स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (७) भा नगयऩालरकारे आफ्नो “काभ, कतवव्म य 
अगधकायको प्रमोग गदाव आिश्मकता अनुसाय काननू,  नीनत, मोजना, भाऩदण्ड तथा कामवविगध 
फनाई रागू गनव सक्नेछ” बन्ने प्रािधान याखखएको छ। सोही प्रािधानका आधायभा सािवजननक 
ननजी साझदेायी मोजनाहरूको सञ्चारन य व्मिस्थाऩनको रागग आिश्मक भागवदर्वन प्रदान 
गनव सककन्छ । तसथव, ननजी ऺेत्रसॉग गरयने साझदेायी मोजनाहरूको उदे्दश्र्, स्िरुऩ, ऺेत्र, 
आधाय, ऩहहचान, छनौट, सञ्चारन, व्मिस्थाऩन, अनुगभन तथा मूल्र्ाङ्क, सॊस्थागत व्मिस्था, 
साझदेायको प्रकाय य साझेदाय खयीद प्रकृमा रगामतका विषमभा आिश्मक प्रकृमागत भागवदर्वन 
प्रदान गनव यत्ननगय नगयऩालरकाको नगय कामवऩालरकारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२०७४ को दपा ११ (७) फभोजजभ “यत्ननगय नगयऩालरकाको सािवजननक–ननजी साझदेायी मोजना 
सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन ननदेलर्का २०७७” जायी गयी रागू गयेको छ । 
२ नाभ य प्रायभब 
(१) मस ननदेलर्काको नाभ “यत्ननगय नगयऩालरकाको सािवजननक–ननजी साझदेायी मोजना 

सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन ननदेलर्का २०७७” यहेको छ । 
(२) मो ननदेलर्का नगय कामवऩालरकारे स्िीकृत गयेको लभनतफाट रागू हुनेछ । 
३ ऩरयबाषा 
विषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ननदेलर्काभा,  
(क) “ऐन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” राई सम्झनु ऩदवछ । 
(ख) “ननदेलर्का” बन्नारे “यत्ननगय नगयऩालरकाको सािवजननक–ननजी साझदेायी मोजना 

सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन ननदेलर्का २०७७”राई सम्झनु ऩदवछ । 
(ग) “नगयऩालरका” बन्नारे यत्ननगय नगयऩालरकाराई सम्झनु    ऩदवछ । 
(घ) “मोजना” बन्नारे मस ननदेलर्का फभोजजभ कामावन्िमन गरयने मोजना, ऩरयमोजना िा 

कामवक्रभराई सम्झनु ऩदवछ । 
(ङ) “साझदेायी” बन्नारे “सािवजननक ननजी साझेदायी”राई सम्झनु ऩदवछ । 
(च) “साझदेाय” बन्नारे मस ननदेलर्का फभोजजभ सािवजननक ननजी साझेदायी मोजना 

कामावन्िमन गनवका रागग सहभनत ऩत्र िा सॊझौता ऩत्रभा हस्ताऺय गयी कामव गने 
ऩऺहरूराई सम्झनु   ऩदवछ । 
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(छ) “सेिा र्ुल्क” बन्नारे मस ननदेलर्का फभोजजभ साझदेायरे कुनै सेिा िा सुविधा 
उऩरब्ध गयाए िाऩत सेिाग्राहीसॉग सॊझौता अनुसाय लरन ऩाउने सेिा र्ुल्कराई सम्झनु 
ऩदवछ । 

(ज) “ननजी ऺेत्र” बन्नारे प्रचलरत कानुन अनुसाय सञ्चालरत नापाभूरक पभव, कम्ऩनी िा 
व्मजक्तराई सम्झनु ऩदवछ। मो र्ब्दरे साझदेायी मोजना कामावन्िमनभा साझदेायको 
रूऩभा सहबागी हुने गैय नापाभूरक सॊस्था सभेतराई सम्झनु ऩदवछ। 

(झ) “सलभनत” बन्नारे मस ननदेलर्का फभोजजभ गठन बएको “सािवजननक ननजी साझदेायी 
सलभनत” राई सम्झनु ऩदवछ। 

(ञ) “सेिा कयाय” बन्नारे नगयऩालरकारे प्रदान गनुवऩने सेिाहरूभध्मे साझदेायराई ननजश्चत 
र्ुल्क प्रदान गयी साझदेायभापव त ्सेिा प्रदान गन ेगयी गरयएको कयायीम व्मिस्थाराई 
सम्झनु ऩदवछ। 

(ट) “व्मिस्थाऩन कयाय” बन्नारे साझदेायराई ननजश्चत व्मिस्थाऩन र्ुल्क प्रदान गयी 
सङ्गठनको कुनै सॊयचना, ऩूिावधाय सॊयचना, जनर्जक्त िा सेिा प्रदान गने कामवको 
व्मिस्थाऩन गने गयी गरयएको कयायीम व्मिस्थाराई सम्झनु ऩदवछ। 

(ठ) “याजश्िभुखी व्मिस्थाऩन कयाय” बन्नारे साझदेायफाट नगयऩालरकाराई ननमलभत रूऩभा 
ननजश्चत योमल्टी, र्ुल्क िा याजश्ि प्राप्त हुने गयी ऩूिावधाय सॊयचना िा सेिा प्रदान गने 
कामवको व्मिस्थाऩन गने गयी गरयएको कयायीम व्मिस्थाराई सम्झनु ऩदवछ। 

(ड) “ननभावण तथा हस्तान्तयण” बन्नारे कुनै ऩूिावधाय सॊयचनाको सञ्चारन य व्मिस्थाऩन 
नगयऩालरकारे नै फढी प्रबािकायी रूऩभा गनव सक्ने िा कुनै कायणरे गनुवऩने बएभा 
त्मस्ता ऩूिावधाय सॊयचनाको ननभावण ननजी ऺेत्रको ऩूया िा आॊलर्क रगानीभा सम्ऩन्न 
गयी त्मसको सञ्चारन य व्मिस्थाऩनको आिश्मक ऻान य सीऩ सहहत 
नगयऩालरकाराई हस्तान्तयण गने गयी गरयएको कयायीम व्मिस्थाराई सम्झनु ऩदवछ। 
मस व्मिस्था अन्तगवत ननजी साझदेायरे गयेको रगानी नगयऩालरकाफाट उगचत 
भुनापासहहत एकभुष्ट िा ककस्ताभा प्राप्त गनव सक्नेछ। 

(ढ) “ननभावण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण” बन्नारे कुनै एक ऩूिावधाय सॊयचना िा त्मसको 
कुनै हहस्सा ननजी साझदेायको सम्ऩूणव िा अगधकतभ रगानीभा ननभावण गयी ननजश्चत 
अिगधसम्भ सञ्चारन गयी उगचत भुनापासहहत आफ्नो रगानी कपताव बैसकेऩनछ 
नगयऩालरकाराई उक्त ऩूिावधाय सॊयचना य त्मसभा प्रमोग बएका सम्ऩूणव सम्ऩनतहरू 
चारु हारतभा साभान्मत् विना भुआफजा हस्तान्तयण गने गयी गरयएको कयायीम 
व्मिस्थाराई सम्झनु ऩदवछ। 

(ण) “ननभावण, स्िालभत्िकयण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण” बन्नारे कुनै सेिा प्रदान गनवको 
रागग आिश्मक ऩने सम्ऩूणव प्रणारीको स्थाऩनाको रागग आिश्मक ऩने सम्ऩूणव रगानी 
ननजी साझदेायफाट हुने य एक ननजश्चत अिगधसम्भ त्मसको स्िालभत्ि सभेत आपैभा 
याखी ननभावण य सञ्चारन गयी उगचत भुनापासहहत आफ्नो रगानी कपताव बैसकेऩनछ 
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त्मसभा प्रमोग बएका सम्ऩूणव सॊयचना य सम्ऩविको स्िालभत्ि सहहत चारु हारतभा 
साभान्मत् विना भुआफजा नगयऩालरकाराई हस्तान्तयण गन े गयी गरयएको कयायीम 
व्मिस्थाराई सम्झनु ऩदवछ। 

(त) “ननभावण, स्िालभत्िकयण तथा सञ्चारन” बन्नारे कुनै खास सेिा प्रदान गनवको रागग 
आिश्मक ऩने ऩूिावधाय सॊयचनाको ननभावण, सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गनवको रागग 
आिश्मक ऩने सम्ऩूणव िा आॊलर्क रगानी ननजी साझदेायरे गयी त्मसको स्िालभत्ि 
सभेत आपैभा याखी ननयन्तय सञ्चारन गरययहन ेगयी गरयएको कयायीम व्मिस्थाराई 
सम्झनु ऩदवछ। मस व्मिस्थाभा ननजी साझदेाय टाट नऩजल्टएसम्भ िा कुनै कायणरे 
असऺभ नबएभा िा कानुनी अजस्तत्ि सभाप्त नबएभा सॊझौता फभोजजभको कामव 
गरययहन सक्दछ। 

(थ) “ननभावण, हस्तान्तयण तथा सञ्चारन” बन्नारे कुनै ऩूिावधाय सॊयचनाको विकासको 
रागग आिश्मक ऩने अगधकाॊर् िा आॊलर्क रगानी ननजी ऺेत्रफाट हुने गयी त्मसको 
ननभावण सम्ऩन्न बए ऩश्चात उक्त सॊयचनाको स्िालभत्ि य येखदेखको भुख्म जजम्भेिायी 
नगयऩालरकारे लरई ननजी साझदेायराई उगचत भुनापा सहहत आफ्नो रगानी कपताव 
लरनको रागग ननजश्चत अिगधसम्भ त्मसको सञ्चारन य व्मिस्थाऩनको जजम्भेिायी 
हदने गयी गरयएको कयायीम व्मिस्थाराई सम्झनु ऩदवछ। नगयऩालरका िा सयकायको 
स्िालभत्िभा यहेको जलभन िा सम्ऩविभा ननभावण बएको सॊयचना सुयऺा, प्रचलरत 
कानुनी व्मिस्था िा अन्म कुनै कायणरे नगयऩालरकारे तत्कारै त्मसको भुख्म दानमत्ि 
लरनु ऩने बएभा नगयऩालरकारे मस प्रकायको कयाय गनव सक्नेछ। 

(द) “विकास, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण” बन्नारे बैयहेको कुनै सम्ऩवि िा ऩूिावधाय 
सॊयचनाभा ननजी ऺेत्रको रगानीभा कुनै सुविधा थऩ िा ऺभता विस्ताय गयी सञ्चारन 
गने य ननजश्चत अिगधभा उगचत भुनापा सहहत आफ्नो रगानी कपताव बएऩनछ विकास 
गरयएको सॊयचना िा सम्ऩवि साभान्मत् विना भुआफजा नगयऩालरकाराई हस्तान्तयण 
गने गयी गरयएको कयायीम व्मिस्थाराई सम्झनु ऩदवछ। 

(ध) “याजश्िभुखी ननभावण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण” बन्नारे साझदेायफाट 
नगयऩालरकाराई ननमलभत रूऩभा ननजश्चत योमल्टी, र्ुल्क िा याजश्ि प्राप्त हुने गयी 
कुनै जभीन िा ऩूिावधाय सॊयचनाभा थऩ सॊयचनाहरू ननजी ऺेत्ररे आफ्नै रगानीभा 
ननभावण गयी ननजश्चत अिगधसम्भ सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गने य उगचत भुनापा 
सहहत आफ्नो रगानी कपताव बएऩनछ  नगयऩालरकाराई उक्त सॊयचना य त्मसभा 
प्रमोग बएका सम्ऩविहरू चारु हारतभा साभान्मत् विना भुआफजा नगयऩालरकाराई 
हस्तान्तयण गने गयी गरयएको कयायीम व्मिस्थाराई सम्झनु ऩदवछ। 

४ साझदेायीको उद्देश्म 
सािवजननक ननजी साझेदायीका प्रभुख उ्देश्महरू ननम्नानुसाय यहेका छन:् 
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(क) स्थानीम विकास य सेिा प्रिाहभा ननजी ऺेत्रको ऩूॉजी, प्रविगध, कामवकुर्रता, 
उ्मभलर्रता य व्मिस्थाऩकीम दऺताराई आकवषवत गयी उऩमोग गन,े 

(ख) साझदेायीको भाध्मभफाट स्थानीम विकास य सेिा प्रिाहको दामया पयाककरो फनाउने, 
(ग) साझदेायीको भाध्मभफाट स्थानीम सेिा प्रिाहको गुणस्तयभा वदृ्धि गने, 
(घ) साझदेायीको भाध्मभफाट नगयऩालरकाको आन्तरयक आमराई वदृ्धि गने । 

ऩरयच्छेद –२: साझेदायीको स्र्रूऩ, ऺेत्र, आधाय य संस्थागत व्मर्स्था 
५ साझदेायीको स्र्रूऩ 
(१) सािवजननक ननजी साझेदायीका स्िरुऩ देहाम फभोजजभ हुन सक्नेछ् 

(क) सेिा कयाय 
(ख) व्मिस्थाऩन कयाय 
(ग) याजश्िभुखी व्मिस्थाऩन कयाय 
(घ) ननभावण तथा हस्तान्तयण 
(ङ) ननभावण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण 
(च) ननभावण, स्िालभत्िकयण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण 
(छ) ननभावण, स्िालभत्िकयण तथा सञ्चारन 
(ज) ननभावण, हस्तान्तयण तथा सञ्चारन 
(झ) विकास, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण 
(ञ) याजश्िभुखी ननभावण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण  

(२) आिश्मकता अनुसाय उऩदपा (१) भा उजल्रखखत स्िरूऩहरू फाहेकका अन्म साझदेायी 
मोजनाहरू ऩनन सञ्चारन गनव सककनेछ।  

६ साझदेायीको ऺेत्रहरू 
साझदेायीका ऺेत्रहरू ननम्नानुसाय हुनसक्ने छन:् 
(क) पोहयभैरा सङ्करन, व्मिस्थाऩन य सदऩुमोग, 
(ख) वऩउने ऩानीको ऩूिावधाय विकास, ऩानीको आऩूनत व य वितयण, 
(ग) लसॉचाइ, 
(घ) सडक, ऩुर, िस्ती विकास रगामतका ऩूिावधाय ननभावण, सञ्चारन तथा भभवत सॊबाय, 
(ङ) स्िास््म सेिा, 
(च) द्धवद्यािर्, साभुदानमक बिन, सबागहृ, भनोयञ्जन स्थर, ऩाकव , ऩुस्तकारम, खेरकुद 

सुविधाहरूको स्थाऩना य व्मिस्थाऩन, 
(छ) िजाय ऩूिावधायको ननभावण, व्मिस्थाऩन, सािवजननक र्ौचारम, ढर ननकार्, स्नानगहृ, 

ऩाककव ङ सुविधा, िधर्ारा, र्िदाह स्थर आहदको व्मिस्था य सञ्चारन, 
(ज) वि्मुत उत्ऩादन, व्मिस्थाऩन तथा वितयण य उत्ऩाहदत वि्मुतको थोक खयीद तथा 

वितयण, 
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(झ) दभकर, एम्फुरेन्स रगामतका सािवजननक सुविधाहरूको व्मिस्था य सञ्चारन, 
(ञ) ऩमवटकीम ऺेत्रहरूको विकास, सञ्चारन य व्मिस्थाऩन, 
(ट) केिरकाय य सािवजननक मातामातको सञ्चारन, 
(ठ) ऩुयाताजत्िक, धालभवक एिॊ ऐनतहालसक भहत्िका ऺेत्रहरूको सॊयऺण, सम्बर्यर्न, विकास य 

व्मिस्थाऩन, 
(ड) ऩूिावधाय तथा अन्म सेिाहरूको सेिा र्ुल्क, दस्तुय तथा कय उठाउने कामवको 

व्मिस्थाऩन, 
(ढ) औद्योलगक ऺेत्र य विर्षे आगथवक ऺेत्रहरूको ननभावण, सॊचारन य व्मिस्थाऩन  
(ण) कृवष तथा ऩर्ुजन्म उत्ऩादनहरू, जडडफुटी सॊकरन, प्रर्ोधन तथा विक्री जस्ता 

कामवहरूराई प्रोत्साहन, प्रिधवन तथा सेिा उऩरब्ध गयाउन आिश्मक ऩने ऩूिावधायहरूको 
ननभावण, सॊचारन य व्मिस्थाऩन, 

(त) सीभान्तकृत सभुदाम, विऩन्न िगव, अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरू, ज्मेष्ठ नागरयक 
रगामतका सभुदामराई सेिा ऩु-माउने प्रणारी य सॊयचनाको स्थाऩना य व्मिस्थाऩन, 

(थ) उऩभहानगयऩालरकाराई उऩमुक्त रागेका अन्म ऩूिावधाय तथा सेिा सुविधाहरू । 
७ साझदेायीको आधायहरू 
साझदेायीका आधायहरू ननम्नानुसाय हुनेछन:् 
(क) नगयऩालरकारे प्रदान गनुवऩने सेिा सुविधाहरू साझदेायी भापव त उऩरब्ध गयाउॉदा 

उऩबोक्तारे सुरब रूऩभा सेिाहरू प्राप्त गन े अिस्थाको सुननजश्चतता य ननजी 
साझदेायरे उगचत भुनापा प्राप्त गनवसक्ने अिस्था, 

(ख) साझदेायीको सफै ऩऺ साझदेायहरूरे स्ऩष्ट रूऩभा फुझ्नसक्ने गयी सेिाको प्रकृनत, 
स्थान, सभम, सम्फजन्धत ऩऺहरूको काभ, कतवव्म य अगधकाय, अनुगभन, ननमभन, 
सभामोजन, बुक्तानी आहद व्मिस्थाहरूको लरखखत ककटानी व्मिस्था, 

(ग) ऩूिव ननधावरयत भाऩदण्ड अनुसायको स्तयीम सेिा प्रदान बए नबएको सुननजश्चत गन े
जजम्भेिायी नगयऩालरकारे लरने य सेिा प्रदान गने तरयका ननधावयण गन े जजम्भेिायी 
ननजी साझदेायरे लरने व्मिस्था, 

(घ) साझदेायहरूिीच जोखखभ फाॉडपाॉड गदाव जोखखभ उठाउन फढी सऺभ ऩऺहरूराई आधाय 
भान्ने अिस्था य मसयी जोखखभ उठाउने साझेदायराई जोखखभको भात्राको आधायभा 
प्रनतपर प्राप्त गने अिसय प्राप्त हुने अिस्था, 

(ङ) राभो अिगधको साझेदायीभा दीघवकारीन आगथवक दानमत्ि िहन गनव साझदेायहरूरे 
आफ्नो वििीम अिस्थाराई ध्मानभा याखी साझदेायी गने अिस्था। 

८ सार्वजननक ननजी साझदेायी सलभनत 
(१) सािवजननक ननजी साझेदायीका सम्फन्धभा आिश्मक कामव गनव नगयऩालरकारे 

ननम्नानुसायको एक सािवजननक ननजी साझेदायी सलभनतको गठन गनेछ। 
(क) उऩ-प्रभुख        अध्मऺ 
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(ख) प्रभुख प्रर्ासकीम अगधकृत     सदस्म 
(ग) नगय कामवऩालरकाको सदस्म १ जना भहहरा सहहत २ जना  सदस्म 
(घ) स्थानीम उ्मोग फाखणज्म सॊघको अध्मऺ िा ननजरे तोकेको        

प्रनतननगध        सदस्म 
(ङ) विविम ब्मफस्थाऩन  भहार्ाखा प्रभुख    सदस्म 
(च) ऩूिावधाय विकास भहार्ाखा प्रभुख   सदस्म सगचि 

(२) नगयऩालरकारे स्थानीम नागरयक सभाजको १ जना प्रनतननगधराई सलभनतको सदस्मभा 
भनोनमन गनव सक्नेछ । 

(३) साझदेायी मोजनाका सम्फन्धभा छरपर गदाव सम्फजन्धत िडाको िडा अध्मऺराई 
सलभनतको फैठकभा आभन्त्रण गनुव ऩनेछ। 

(४) सलभनतको फैठकभा आिश्मकता अनुसाय विषमगत विऻ, कुनै ऩदागधकायी, कभवचायी य 
अन्म सॊस्थाको प्रनतननगध िा व्मजक्तराई आभन्त्रण गनव सककनेछ । 

(५) सलभनतको प्रभुख जजम्भेिायीहरू ननम्नानुसाय हुनेछन:् 
(क) सािवजननक ननजी साझेदायी मोजनाहरूको ऩहहचान य प्राथलभकीकयण गने 
(ख) मोजनाको अध्ममन, विश्रेषण तथा आिश्मक प्रनतिेदन लरखतहरूको तमायी 

गने गयाउन े
(ग) सञ्चालरत मोजनाहरूको अनुगभन य भूल्माङ्कन गने गयाउन े
(घ) वििाद व्मिस्थाऩन गने 
(ङ) सेिा र्ुल्क, दस्तुय, योमल्टी, रगानी आहद ननधावयण गनव लसपारयस गने 
(च) नगयऩालरकारे तोकेका अन्म कामवहरू गने 

(६) सलभनतको फैठक य कामव सञ्चारन विगध नगयऩालरकारे तोकेको अिस्थाभा सोही 
फभोजजभ य अन्म अिस्थाभा सलभनत आपैरे ननधावयण गये फभोजजभ हुनेछ। 

ऩरयच्छेद –३: साझेदायीको अर्सय ऩहहचान 

९ संबावर्त मोजनाको सचूी तमाय 
(१) िावषवञ 
(२) +क िा अन्म मोजना तजुवभाको क्रभभा ऩहहचान गरयएका सािवजननक ननजी साझदेायी 

मोजनाहरूको छुट्टै सूची तमाय गनुव ऩनेछ । 
(३) िडा सलभनत य अन्म सलभनत िा उऩ सलभनतहरूरे ऩहहचान गयेका सािवजननक ननजी 

साझदेायी मोजनाहरूको सूची नगयऩालरकाभा ऩेर् गनुव ऩनेछ । 
(४) नगयऩालरकाको विषमगत र्ाखा िा भहार्ाखारे आपू अन्तगवत के कस्ता मोजनाहरू 

सािवजननक य ननजी ऺेत्रको साझदेायीभा सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गनव सककन्छ त्मसको 
सूची तमाय गनुव ऩनेछ । 
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(५) कुनै पभव, कम्ऩनी िा सॊस्थारे सािवजननक ननजी साझदेायी अन्तगवत कुनै मोजना 
सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गनव चाहेभा नगयऩालरकाभा ननिेदन ऩेर् गनव सक्नेछ ।  

(६) सािवजननक ननजी साझदेायी मोजनाहरू ऩहहचान गनवका रागग नगयऩालरकारे 
सािवजननक सूचना सभेत प्रकालर्त गनव सक्नेछ । 

(७) नगयऩालरकाराई उऩमुक्त रागेको कुनै विगधफाट साझदेायी मोजनाहरू ऩहहचान गनव 
सक्नेछ। 

(८) उऩदपा (१), (२), (३), (४), (५) य (६)फभोजजभ प्राप्त सफै मोजनाहरूको सूची 
सािवजननक ननजी साझेदायी सलभनतभा छरपरका रागग ऩेर् गनुव ऩने छ। 

१० मोजनाको प्राथलभकीकयण य छनौट 
(१) दपा ९ को उऩदपा (८) फभोजजभ प्राप्त सूचीराई सािवजननक ननजी साझदेायी सलभनतरे 

सम्बि सयोकायिाराहरुसॉग छरपर गयी उनीहरुको सुझाि य प्रल वि ा सभेतराई 
ध्मानभा याखी मोजनाको प्राथलभकीकयण गनुव ऩनेछ । त्मसयी मोजना प्राथलभकीकयण 
गदाव देहामका विषमभा ध्मान हदनु ऩनेछ ।  
(क) मोजनाको उिेश्र् 
(ख) सञ्चारन हुने ऺेत्र य राबाजन्ित हुने जनसङ्ख्मा 
(ग) रक्षऺत िगव 
(घ) प्राप्त हुने बौनतक िा अबौनतक राबहरु 
(ङ) प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ राबहरु 
(च) िेपाइदा िा नकायात्भक प्रबािहरु 
(छ) साझदेाय य साझदेायीको प्रकाय तथा साझदेायका मोगदानहरु 
(ज) नगयऩालरकाका दानमत्िहरु 
(झ) रगानी, प्रनतपर य जोखखभहरू 
(ञ) आिश्मक देखखएका अन्म कुयाहरु 
द्रष्टव्म् 
“सयोकायिाराहरु” बन्नारे सम्फजन्धत मोजनाफाट राब प्राप्त गने ऩऺ, मोजनाफाट 
हानी िा नकायात्भक प्रबाि ऩनव जाने ऩऺ य मोजनासॉग सयोकाय बएका कक्रमालर्र 
सॊघ, सॊस्था िा व्मजक्तहरुराई जनाउॉछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मोजनाको प्राथलभकीकयण गदाव देहाम फभोजजभ विबाजन गयी 
छुट्टाछुट्टै  प्राथलभकीकयण गनुव ऩनेछ् 
(क) नगयऩालरकाको आम्दानी फढाउने मोजनाहरू 
(ख) नगयऩालरकाको खचव फढाउने मोजनाहरू 
(ग) नगयऩालरकाको आम्दानी य खचव दिुै नफढाउने मोजनाहरू 
द्रष्टव्म् 
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क 

(क) “नगयऩालरकाको आम्दानी फढाउने मोजनाहरू” बन्नारे नगयऩालरकाको याजश्ि 
बदृ्धिमा प्रत्मऺ मोगदान ऩु-माउने मोजनाहरू बन्ने सम्झनु ऩदवछ । 

(ख) “नगयऩालरकाको खचव फढाउने मोजनाहरू” बन्नारे साभाजजक, आगथवक, लर्ऺा, 
स्िास््म, गरयिी ननिायण, िाताियण सॊयऺण, जानत, बाषा, धभव सॊस्कृनत, 
करा, साहहत्म, इनतहास, ऩुयातत्ि, सम्ऩदा आहदको सॊयऺण य विकास तथा 
प्रर्ासननक य कानुनी सिेाको दृजष्टरे िा मस्तै अन्म प्रकायरे नगयऩालरकारे 
कानूनत् सञ्चारन गनुवऩने मोजनाहरू बन्ने सम्झनु ऩदवछ । 

(ग) “नगयऩालरकाको आम्दानी य खचव दफुै नफढाउने मोजनाहरू” बन्नारे 
नगयऩालरकारे रगानी गनव नऩन े य नगयऩालरकाको याजश्ि फृ् गधभा प्रत्मऺ 
मोगदान नगने मोजनाहरू बन्ने सम्झनु ऩदवछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ तमाय बएको प्राथलभकीकयणको सूचीराई आिश्मकता अनुसाय 
ऩरयभाजवन य ऩुन् प्राथलभकीकयण गनव सककनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ गरयने छरपर कामवक्रभ आिश्मकता हेयी एकै ऩटक िा ऩटक–
ऩटक य साभुहहक िा मोजना अनुसाय छुट्टाछुटै गनव सककनेछ ।  

(५) सलभनतरे मोजना कामावन्िमनको रागग उऩदपा (२) फभोजजभ तमाय बएको सूचीफाट 
उत्कृष्ट मोजनाको छनौट गनुव ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद –४: साझेदायीको वर्स्ततृ वर्र्यण तमाय य मोजनाभा सभारे्ि 
११ वर्स्ततृ वर्र्यण तमायी 
(१) छनौट बएका मोजनाको विस्ततृ विियण सम्फजन्धत र्ाखारे तमाय गनुव ऩनछे । 
(२) एकबन्दा फढी र्ाखासॉग सम्फजन्धत मोजनाको विस्ततृ विियण प्रभुख प्रर्ासकीम 

अगधकृतको नेततृ्िभा सफै र्ाखाहरूरे सॊमुक्त रूऩभा तमाय गनुव ऩनेछ। 
(३) उऩदपा (१) य (२)फभोजजभ तमाय गरयने विस्ततृ विियण तमायीका रागग आिश्मक 

कामवभा सहमोग गनुव सफ ैर्ाखाको कतवव्म हुनेछ । 
(४) उऩदपा (१)य (२) फभोजजभ तमाय ऩानुवऩने विस्ततृ विियणभा आिश्मकता अनुसाय 

ननम्न भध्मे कुनै िा सफै सभािेर् हुन सक्नेछ । 
(क) िस्तुजस्थनत विश्रेषण  
(ख) साभाजजक–आगथवक विश्रेषण  
(ग) वििीम विश्रेषण  
(घ) प्राविगधक विश्रेषण  
(ङ) सॊबाव्मता अध्ममन  
(च) िाताियणीम प्रबाि विश्रेषण  
(छ) आिश्मक देखखएका अन्म अध्ममन िा विश्रेषणहरु 

(५) मोजनाको विस्ततृ विियणभा साभान्मत् ननम्न ऩऺहरुभा सुझाि प्रस्तुत गरयएको हुन ु
ऩनेछ । 
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(क) साझदेायी गदाव य नगदाव िीचको लबन्नताको ऩहहचान, 
(ख) साझदेायीको स्िरुऩ (ढाॉचा) िा प्रकायको ककटान, 
(ग) साझदेाय य सेिाग्राहीहरुको हहत सॊयऺण गने उऩामहरुको ऩहहचान, 
(घ) सभीऺा य सभामोजनका प्रकृमाहरुको खाका तमाय, 
(ङ) सॊझौताका आधायबूत रुऩयेखा, (भुख्म–भुख्म र्तव िन्देजहरु, सभमािगध, रगानी, 

सेिा र्ुल्क ननधावयण इत्मादी), 
(च) जोखखभ व्मिस्थाऩनका उऩामहरु, 
(छ) मोजनाको प्रकृनत अनुसायका आिश्मक अन्म ऩऺहरु । 

(६) मोजनाको विस्ततृ विियण तमाय गनव िाह्म ऩयाभर्व सेिा लरनु ऩयेभा प्रचलरत 
ननमभानुसाय त्मस्तो सेिा लरन सककनेछ । 

(७) उऩदपा (६) िभोजजभ ऩयाभर्वदाता छनौट गने प्रकृमा सम्फजन्धत र्ाखारे अगाडड 
फढाउनु ऩनेछ । 

(८) एकबन्दा फढी र्ाखासॉग सम्फजन्धत मोजनाको विस्ततृ विियण तमाय गनवको रागग 
ऩयाभर्वदाता छनौट गने प्रकृमा ऩूिावधाय विकास र्ाखारे अगाडड फढाउनु ऩनेछ । 

(९) अन्म ननकाम िा सॊस्थारे नन्र्ुल्क ऩयाभर्व सेिा उऩरब्ध गयाउने बएभा िा अन्म 
ननकाम िा सॊस्थाको आगथवक तथा प्राविगधक सहमोगभा ऩयाभर्व सेिा प्राप्त गनव सककने 
अिस्था बएभा आऩसी सहभनतभा त्मस्तो सेिा सोझै प्राप्त गनव सककनेछ । 

१२ सार्वजननक सनुरु्ाई 
(१) मोजनाको विस्ततृ विियण तमायीको क्रभभा सािवजननक सुनुिाईको आमोजना गनव 

आिश्मक बएभा सािवजननक ननजी साझदेायी सलभनतरे सो कामवक्रभको आमोजना गनव 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) िभोजजभ गरयने कामवक्रभको आमोजना गनव अनुसूची १ फभोजजभको सूचना 
सयोकायिाराहरुरे जानकायी ऩाउने गयी सािवजननक स्थरहरुभा टाॉस गने िा सञ्चायका 
भाध्मभफाट प्रचाय प्रसाय गनुव ऩनेछ । 

(३) सािवजननक सुनुिाई कामवक्रभभा सम्फजन्धत र्ाखा िा नगयऩालरकारे आपूरे 
कामावन्िमन गनव रागेको साझदेायी मोजनाफाये प्रस्तुती गनुव ऩनेछ । 

(४) कामवक्रभका सहबागीहरुको जजऻासाको सभाधान गने य उनीहरुको सुझाि य 
प्रनति्धताको हटऩोट गनुव ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद –५: साझेदायको छनौट 
१३ साझदेायका प्रकायहरु 
(१) साझदेायी ऩरयमोजनाका साझदेायहरू देहाम फभोजजभका हुन सक्नेछन ्। 

(क) ननजी पभव, कम्ऩनी िा व्मजक्तहरू 
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(ख) गैयसयकायी सॊस्था, सहकायी सॊस्था, उऩबोक्ता सभूह, स्थानीम क्रफ, टोर 
विकास सॊस्था, साभुदानमक सॊस्था िा मस्तै प्रकायका अन्म सॊस्थाहरु 

(ग) विलर्ष्ट प्रकायका सॊस्था, पभव िा कम्ऩनीहरू(Specialized Agencies) 
(घ) साझा सॊमन्त्र िा सॊमुक्त कम्ऩनीहरू(Special Purpose Vehicles) 
द्रष्टव्म् 
(क) “विलर्ष्ट प्रकायका सॊस्था, पभव िा कम्ऩनीहरू (Specialized Agencies)” 

बन्नारे कुनै एक िा लसलभत प्रकायको सािवजननक सेिा प्रदान गने उ्देश्मरे 
प्रचलरत कानुन अनुसाय गठन बएको साभाजजक सॊस्था, धालभवक साॊस्कृनतक 
सॊस्था, गुठी, ननजी पभव िा कम्ऩनी आहदराई जनाउॉछ । 

(ख) “साझा सॊमन्त्र िा सॊमुक्त कम्ऩनीहरू (Special Purpose Vehicles)” 
बन्नारे सयकायी ननकाम, ननजी ऺेत्र, साभाजजक सॊस्था िा नागरयक सभाजका 
ननकामहरूभध्मे कुनै दईु िा सोबन्दा फढी ननकामहरूको सॊमुक्त प्रमासभा कुनै 
खास प्रकायको सािवजननक सेिा प्रदान गनवको रागग गठन बएको साझा सॊमन्त्र 
िा सॊमुक्त कम्ऩनीहरूराई जनाउॉछ । 

(२) कुनै मोजनाका रागग साझदेायको छनौट प्रकक्रमा थाल्नु अनघ उऩदपा (१) भा 
उजल्रखखत भध्मे कुन प्रकायको साझदेाय छनौट गनव खोजेको हो सोको कायण खरुाई 
ननणवम गनुव ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको ननणवम सािवजननक ननजी साझदेायी सलभनतको ऩयाभर्वभा 
नगयऩालरका प्रभुखरे गनेछ। 

१४ आर्श्मक कागजातको तमायी 
(१) साझदेाय छनौटका रागग आिश्मक ऩने भनसाम ऩत्र (Letter/Expression of 

Interest), प्रस्ताि ऩत्र (Request for Proposal) रगामतका कागजातहरुको तमायी 
साभान्मत् सम्फजन्धत र्ाखारे गनुव ऩनेछ।  

(२) एकबन्दा फढी र्ाखासॉग सम्फजन्धत भनसाम ऩत्र, प्रस्ताि ऩत्र रगामतका आिश्मक 
कागजातहरु तमायी प्रभखु प्रर्ासकीम अगधकृतको नेततृ्िभा सम्फजन्धत र्ाखाहरूरे 
सॊमुक्त रूऩभा तमाय गनुव ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभका कागजातहरू तमाय गनव आिश्मक सहमोग गनुव सफै र्ाखाको 
कतवब्म हुनेछ। 

(४) उऩदपा (१)िा (२)फभोजजभ तमाय बएको कागजातहरुको स्िीकृती प्रचलरत सािवजननक 
खयीद ऐन य ननमभािरी फभोजजभ गनुव ऩनेछ।  

(५) तमाय बएको कागजातहरु उऩदपा (४) फभोजजभ स्िीकृत बएऩनछ भात्र साझदेाय 
छनौटको औऩचारयक प्रकृमाको थारनी गनुव ऩनेछ । 

(६) साझदेायको छनौट गनव आिश्मक प्रकृमा अगाडड फढाउने जजम्भेिायी सम्फजन्धत 
र्ाखाको हुनेछ। 
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(७) एकबन्दा फढी र्ाखासॉग सम्फजन्धत मोजनाको साझदेाय छनौट गनव आिश्मक प्रकृमा 
अगाडड फढाउने जजम्भेिायी ऩूिावधाय विकास र्ाखाको हुनेछ। 

(८) उऩदपा (६)य (७)फभोजजभ साझदेाय छनौट गनवको रागग आिश्मक सहमोग गनुव सफ ै
र्ाखाको कतवब्म हुनेछ। 

१५ व्मम्तत, पभव, कभऩनी य साभाम्जक संस्थाराई साझदेाय छनौट गने प्रकृमा 
(१) नगयऩालरकारे कुनै मोजना सािवजननक–ननजी साझदेायीभा सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गनव 

उऩमुक्त देखी ननणवम बए ऩश्चात आिश्मक विियण खरुाई १५ देखख ३० हदनको सभम 
हदई भनसाम ऩत्र ऩेर् गनवको रागग सािवजननक सूचना आव्हान गनुव ऩनेछ ।   

(२) भनसाम ऩत्र प्राप्त बएको लभनतरे १ भहहनालबत्र तोककएको भाऩदण्डको आधायभा 
भनसाम ऩत्रहरूको भूल्माङ्कन गयी सॊबावित साझदेायहरुको सॊक्षऺप्त सूची तमाय गयी 
प्रभुख प्रर्ासकीम अगधकृतफाट स्िीकृत गयाउनु ऩनेछ। 

(३) भनसाम ऩत्रको भूल्माङ्कन नगयऩालरकाको फोरऩत्र भूल्माङ्कन सलभनतरे गनुव ऩनेछ । 
(४) मोजना कामावन्िमन गने सम्फन्धभा १५ हदनदेखख ३० हदनसम्भको म्माद हदई 

आिश्मक विियण खरुाई छुट्टा छुट्टै प्राविगधक य आगथवक प्रस्ताि ऩेर् गनवका रागग 
सॊक्षऺप्त सूचीभा यहेका भनसाम ऩत्रदाताहरूराई सािवजननक सूचना आव्हान गनुव   
ऩनेछ ।  

(५) प्राविगधक प्रस्तािको भूल्माङ्कनफाट उत्कृष्ठ ठहरयएका कुनै तीन प्रस्तािकको भात्र 
आगथवक प्रस्ताि स्िीकामव हुनेछ। 

(६) नगयऩालरकाको आम्दानी फढाउने खारको मोजना कामावन्िमनको रागग साझदेायको 
छनौट गदाव ननम्न भध्मे कुनै एक तरयकाफाट गनव सककनेछ। 
(क) प्राविगधक प्रस्तािभा उत्कृष्ठ ठहरयएका कुनै तीन प्रस्तािभध्मे सफैबन्दा फढी 

यकभ फुझाउने किोर गयेको प्रस्तािकराई छनौट गने िा, 
(ख) प्राविगधक प्रस्तािभा उतीणव बएका प्रस्तािहरूको प्राविगधक प्रस्तािराई ५० 

प्रनतर्त अॊकबाय य आगथवक प्रस्तािराई५० प्रनतर्त अॊकबाय प्रदान गयी दिुैको 
कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािकराई छनौट गने िा, 

(ग) प्राविगधक प्रस्तािभा उतीणव बएका प्रस्तािहरूको प्राविगधक प्रस्तािराई ५० 
प्रनतर्त अॊकबाय य आगथवक प्रस्तािभा प्रस्तावित याजश्िराई कुर ितवभान 
भूल्मभा रूऩान्तयण गयी सो भूल्मराई ५० प्रनतर्त अॊकबाय प्रदान गयी दिुैको 
कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािकराई छनौट गने िा, 

(घ) प्राविगधक प्रस्तािभा उतीणव बएका प्रस्तािहरूरे नगयऩालरकाफाट रगानी सभेत 
भाग गयेको अिस्थाभा प्रस्तािकहरूको प्राविगधक प्रस्तािराई ५० प्रनतर्त 
अॊकबाय य आगथवक प्रस्तािभा प्रस्तावित याजश्िराई खदु ितवभान भूल्मभा 
रूऩान्तयण गयी सो भूल्मराई ५० प्रनतर्त अॊकबाय प्रदान गयी दिुैको कुर मोग 
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सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािकराई छनौट गने । तय खदु ितवभान भूल्म 
नकायात्भक यहेको प्रस्तािकको प्रस्ताि स्िीकाय गरयने छैन ।  

(ङ) खण्ड (घ) फभोजजभ कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािक साझदेायीको 
रागग तमाय नबएभा िा कुनै कायणरे अमोग्म बएभा दोश्रो फढी कुर मोग 
प्राप्त गने प्रस्तािकराई छनौट गनव सक्नेछ । दोश्रो प्रस्तािक ऩनन तमाय 
नबएभा िा कुनै कायणरे अमोग्म बएभा तेश्रो फढी कुर मोग प्राप्त गन े
प्रस्तािकराई साझदेायीको रागग छनौट गनव सक्नेछ । 

(७) नगयऩालरकाको खचव फढाउने खारको मोजना कामावन्िमनको रागग साझदेायको छनौट 
गदाव ननम्न भध्मे कुनै एक तरयकाफाट गनव सककनेछ। 
(क) प्राविगधक प्रस्तािभा उत्कृष्ठ ठहरयएका कुनै तीन प्रस्तािकहरूभध्मे सफैबन्दा 

कभ यकभ भाग गयेको प्रस्तािकराई छनौट गने िा, 
(ख) प्राविगधक प्रस्तािभा उिीणव बएका प्रस्तािहरूको प्राविगधक प्रस्तािराई ८० 

प्रनतर्त अॊकबाय य आगथवक प्रस्तािराई२० प्रनतर्त अॊकबाय प्रदान गयी दिुैको 
कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािकराई छनौट गने िा, 

(ग) प्राविगधक प्रस्तािभा उतीणव बएका प्रस्तािहरूको प्राविगधक प्रस्तािराई ८० 
प्रनतर्त अॊकबाय य आगथवक प्रस्तािभा भाग गरयएको यकभराई कुर ितवभान 
भूल्मभा रूऩान्तयण गयी सो भूल्मराई २० प्रनतर्त अॊकबाय प्रदान गयी दिुैको 
कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािकराई छनौट गने िा, 

(घ) प्राविगधक प्रस्तािभा उिीणव बएका प्रस्तािकहरूरे नगयऩालरकाफाट यकभ भाग 
गनुवका साथसाथ ै नगयऩालरकाराई केही याजश्ि फझुाउने सभेत प्रस्ताि गयेको 
अिस्थाभा प्राविगधक प्रस्तािराई ८० प्रनतर्त अॊकबाय य आगथवक प्रस्तािभा 
भाग गरयएको यकभको कुर ितवभान भूल्मफाट फुझाउने प्रस्ताि गरयएको 
याजश्िको कुर ितवभान भूल्म घटाई फाॉकी यहेको ितवभान भूल्मराई २० प्रनतर्त 
अॊकबाय प्रदान गयी दिुैको कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािकराई 
छनौट गने । तय भाग गरयएको यकभको कुर ितवभान भूल्मबन्दा 
नगयऩालरकाराई फुझाउन प्रस्ताि गरयएको याजश्िको कुर ितवभान भूल्म फढी 
बएभा त्मस्तो प्रस्तािराई स्िीकाय गरयने छैन ।  

(ङ) खण्ड (घ) फभोजजभ कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािक साझदेायीको 
रागग तमाय नबएभा िा कुनै कायणरे अमोग्म बएभा दोश्रो फढी कुर मोग 
प्राप्त गने प्रस्तािकराई छनौट गनव सक्नेछ । दोश्रो प्रस्तािक ऩनन तमाय 
नबएभा िा कुनै कायणरे अमोग्म बएभा तेश्रो फढी कुर मोग प्राप्त गन े
प्रस्तािकराई साझदेायीको रागग छनौट गनव सक्नेछ । 

(८) नगयऩालरकाको आम्दानी य खचव दफुै नफढाउने खारको मोजना कामावन्िमनको रागग 
साझदेायको छनौट गदाव ननम्न भध्मे कुनै एक तरयकाफाट गनव सककनेछ। 
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(क) प्राविगधक प्रस्तािभा उत्कृष्ठ ठहरयएका कुनै तीन प्रस्तािकहरूभध्मे मोजनाभा 
सफैबन्दा फढी यकभ रगानी गने प्रस्ताि गने प्रस्तािकराई छनौट गने िा, 

(ख) प्राविगधक प्रस्तािभा उतीणव बएका प्रस्तािहरूको प्राविगधक प्रस्तािराई ८० 
प्रनतर्त अॊकबाय य आगथवक प्रस्तािराई २० प्रनतर्त अॊकबाय प्रदान गयी दिुैको 
कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािकराई छनौट गने िा, 

(ग) प्राविगधक प्रस्तािभा उतीणव बएका प्रस्तािकहरूको प्राविगधक प्रस्तािराई ८० 
प्रनतर्त अॊकबाय य आगथवक प्रस्तािभा प्रस्ताि गरयएको रगानी यकभराई कुर 
ितवभान भूल्मभा रूऩान्तयण गयी सो भूल्मराई २० प्रनतर्त अॊकबाय प्रदान गयी 
दिुैको कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािकराई छनौट गने िा, 

(घ) प्राविगधक प्रस्तािभा उिीणव बएका प्रस्तािहरूरे नगयऩालरकाराई केही याजश्ि 
फुझाउने सभेत प्रस्ताि गयेको अिस्थाभा प्राविगधक प्रस्तािराई ८० प्रनतर्त 
अॊकबाय य आगथवक प्रस्तािभा प्रस्ताि गरयएको रगानी यकभको कुर ितवभान 
भूल्मफाट फुझाउने प्रस्ताि गरयएको याजश्िको कुर ितवभान भूल्म घटाई फाॉकी 
यहेको ितवभान भूल्मराई २० प्रनतर्त अॊकबाय प्रदान गयी दिुैको कुर मोग 
सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािकराई छनौट गने । तय रगानी यकभको कुर 
ितवभान भूल्म बन्दा नगयऩालरकाराई फुझाउन प्रस्ताि गरयएको याजश्िको कुर 
ितवभान भूल्म फढी बएभा त्मस्तो प्रस्तािराई स्िीकाय गरयने छैन ।  

(ङ) खण्ड (घ) फभोजजभ कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािक साझदेायीको 
रागग तमाय नबएभा िा कुनै कायणरे अमोग्म बएभा दोश्रो फढी कुर मोग 
प्राप्त गने प्रस्तािकराई छनौट गनव सक्नेछ । दोश्रो प्रस्तािक ऩनन तमाय 
नबएभा िा कुनै कायणरे अमोग्म बएभा तेश्रो फढी कुर मोग प्राप्त गन े
प्रस्तािकराई साझदेायीको रागग छनौट गनव सक्नेछ । 

(९) उऩदपा (६), (७)य (८)भा उजल्रखखत तरयकाहरूभध्मे कुन तरयकाफाट साझदेाय छनौट 
गने हो सोको ननणवम सािवजननक ननजी साझेदायी सलभनतको ऩयाभर्वभा नगयऩालरकाको 
प्रभुखफाट आगथवक तथा प्राविगधक प्रस्ताि आव्हान गनुवऩूिव गरयसक्नु ऩनेछ। 

(१०) प्राविगधक य आगथवक प्रस्तािको भूल्माङ्कन नगयऩालरकाको फोरऩत्र भूल्माङ्कन 
सलभनतरे गयी अजन्तभ स्िीकृनतको रागग नगय कामवऩालरका सभऺ ऩेर् गनुव ऩनेछ । 

१६ वर्लिष्ट प्रकायका संस्था, पभव र्ा कभऩनीराई साझदेाय छनौट गने प्रकृमा 
(१) विलर्ष्ट प्रकायका सॊस्था, पभव िा कम्ऩनीहरू (Specialized Agencies)भध्मेफाट 

साझदेाय छनौटको रागग सािवजननक सूचना प्रकालर्त गयी साझदेायीको रागग प्रस्ताि 
िा ननिेदन भाग गनुव ऩनछे । 

(२) साझदेायीको रागग सम्फजन्धत ऩऺरे नगयऩालरकाभा सोझै प्रस्ताि िा ननिेदन ऩेर् 
गयेभा त्मसराई ऩनन भान्मता हदइनेछ । 
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(३) प्रस्तािक िा ननिेदक एक बन्दा फढी बएभा ननिेदकहरूसॉग आगथवक तथा प्राविगधक 
प्रस्ताि भाग गनुव ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ प्राप्त प्राविगधक तथा आगथवक प्रस्तािको छनौट मोजनाको प्रकृनत 
अनुसाय दपा १५ को उऩदपा (६), (७)य (८) भा उजल्रखखत तरयका भध्मे उऩमुक्त कुन ै
एक तरयकाफाट गनुव ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (३) फभोजजभ प्राप्त प्राविगधक तथा आगथवक प्रस्तािको भूल्माङ्कन 
नगयऩालरकाको फोरऩत्र भूल्माङ्कन सलभनतरे गयी अजन्तभ स्िीकृनतको रागग नगय 
कामवऩालरका सभऺ ऩेर् गनुव ऩनेछ । 

(६) उऩदपा (१) िा (२)फभोजजभ प्राप्त ननिेदन एक भात्र बएभा उक्त ननिेदकफाट 
प्राविगधक तथा आगथवक प्रस्तािको भाग गनुव ऩनेछ ।  

(७) उऩदपा (६) फभोजजभ प्राप्त प्राविगधक तथा आगथवक प्रस्ताि छनौट सािवजननक ननजी 
साझदेायी सलभनतरे तोकेको भाऩदण्डको आधायभा हुनेछ। 

१७ साझा संमन्त्त्र र्ा संमतुत कभऩनी ननभावणको रागग साझदेाय छनौट गने 
तरयका 

(१) कुनै सािवजननक सेिा प्रदान गनवको रागग नगयऩालरका, ननजी ऺेत्र, साभाजजक सॊस्था 
िा नागरयक सभाज भध्मे कुनै दईु िा सोबन्दा फढी सयोकायिाराऩऺहरूको साझा 
प्रमास आिश्मक बएभा त्मस्तो साझा सॊमन्त्र िा सॊमुक्त कम्ऩनीको रागग साझदेाय 
छनौट गनव नगयऩालरकारे १५ हदनदेखख ३० हदनको सभम हदई सािवजननक सूचना 
प्रकालर्त गयी साझदेायीको रागग भनसाम ऩत्र आव्हान गनुव ऩनेछ। 

(२) भनसाम ऩत्र प्राप्त बएको लभनतरे १ भहहनालबत्र तोककएको भाऩदण्डको आधायभा 
भनसाम ऩत्रहरूको भूल्माङ्कन गयी सॊबावित साझदेायहरुको सॊक्षऺप्त सूची तमाय गयी 
नगयऩालरकाको प्रभुखफाट स्िीकृत गयाउनु ऩनेछ। 

(३) मोजना कामावन्िमन गने सम्फन्धभा ३० हदनसम्भको म्माद हदई आिश्मक विियण 
खरुाई छुट्टा छुट्टै प्राविगधक य आगथवक प्रस्ताि ऩेर् गनवका रागग सॊक्षऺप्त सूचीभा 
यहेका आर्म ऩत्रदाताहरूराई सािवजननक आव्हान गनुव ऩनेछ ।  

(४) प्राविगधक प्रस्तािको भूल्माङ्कनफाट उत्कृष्ठ ठहरयएका कुनै तीन प्रस्तािकको भात्र 
आगथवक प्रस्ताि स्िीकामव हुनेछ। 

(५) प्राविगधक प्रस्तािभा उतीणव बएका प्रस्तािहरूको प्राविगधक प्रस्तािराई ५० प्रनतर्त 
अॊकबाय य आगथवक प्रस्तािभा प्रस्तावित रगानीराई कुर ितवभान भूल्मभा रूऩान्तयण 
गयी सो भूल्मराई ५० प्रनतर्त अॊकबाय प्रदान गयी दिुैको कुर मोग सफबन्दा फढी 
ल्माउने प्रस्तािकराई छनौट गनुव ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोजजभ कुर मोग सफबन्दा फढी ल्माउने प्रस्तािक साझेदायीको रागग 
तमाय नबएभा िा कुनै कायणरे अमोग्म बएभा दोश्रो फढी कुर मोग प्राप्त गन े
प्रस्तािकराई छनौट गनव सक्नेछ । दोश्रो प्रस्तािक ऩनन तमाय नबएभा िा कुन ै
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कायणरे अमोग्म बएभा तेश्रो फढी कुर मोग प्राप्त गने प्रस्तािकराई साझदेायीको 
रागग छनौट गनव सक्नेछ। 

(७) उऩदपा (१) फभोजजभ भनसामऩत्र आव्हान गदाव ३ िटा बन्दा कभ भनसाम ऩत्र प्राप्त 
बएभा १५ हदनको सभम हदई भनसाम ऩत्र ऩरे् गनव ऩनु् सूचना प्रकालर्त गनुव   
ऩनेछ । 

(८) उऩदपा (७) फभोजजभ भनसामऩत्र आव्हान गदाव ऩनन कुनै भनसाम ऩत्र नै प्राप्त 
नबएभा ऩहहरो चोटी प्राप्त भनसाम ऩत्रराई नै भान्मता हदई साझदेाय छनौटको प्रकृमा 
अगाडड फढाउन सककनेछ ।  

१८ सहभनत–ऩत्र 
(१) सॊझौता गनुव ऩूिव सहभनत–ऩत्रभा हस्ताऺय गनुवऩने बए ३ भहहनाको सभमािगधभा 

नफढ्ने गयी सहभनत–ऩत्रभा प्रभुख प्रर्ासकीम अगधकृतरे हस्ताऺय गनुव ऩनेछ य 
सम्फजन्धत र्ाखा प्रभुख य सािवजननक ननजी साझदेायी सलभनतको सदस्म सगचि 
साऺीको रुऩभा यहनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सहभनत–ऩत्रभा हस्ताऺय गनुवऩने िा नऩने बन्ने विषमको 
ननक्मौर सम्फजन्धत र्ाखा  य सािवजननक ननजी साझदेायी सलभनतको सदस्म सगचिको 
लसपारयसभा प्रभुख प्रर्ासकीम अगधकृतरे गनुवऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩनन नीनतगत भहत्िका सहभनत–
ऩत्रभा नगयऩालरकाको प्रभुखरे हस्ताऺय गनव सक्नेछ । मसयी हस्ताऺय बएको 
सहभनत–ऩत्रको साऺीभा प्रभुख प्रर्ासकीम अगधकृत य सम्फजन्धत र्ाखा प्रभुख यहन ु
ऩनेछ । कुनै सहभनत–ऩत्र नीनतगत भहत्िको हो बन्ने ननणवम गने अगधकाय 
नगयऩालरकाको प्रभुखभा हुनेछ । 

(४) सहभनत–ऩत्रभा साझदेायको तपव फाट साझदेाय सॊस्थाको प्रभुख िा ननजरे अजख्तमाय 
सुम्ऩेको व्मजक्तरे आफ्नो दईुजना साऺीको योहियभा हस्ताऺय गनुव ऩनेछ । 

१९ संझौता–ऩत्र 
(१) छनौट बएको साझेदायसॉग ्विऩऺीम सॊझौता गयी रागू गनुव ऩनेछ  । 
(२) सॊझौता गनुव ऩूिव नगयऩालरकारे सॊझौताभा उल्रेख गरयने र्तवहरू एिॊ अन्म विषमका 

सम्फन्धभा आिश्मकता अनुसाय कानुनी सल्राह लरन सक्नेछ ।  
(३) सॊझौता–ऩत्रभा नगयऩालरकाको तपव फाट प्रभुख प्रर्ासकीम अगधकृतरे दस्तखत गनुव 

ऩनेछ य सम्फजन्धत र्ाखा प्रभुख य सािवजननक ननजी साझदेायी सलभनतको सदस्म 
सगचि साऺीको रुऩभा यहनु ऩनेछ । 

(४) उऩदपा  (३) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩनन नीनतगत भहत्िका सॊझौता–ऩत्रभा 
नगयऩालरकाको प्रभुखरे हस्ताऺय गनव सक्नेछ । मसयी हस्ताऺय बएको सॊझौता–ऩत्रको 
साऺीभा प्रभुख प्रर्ासकीम अगधकृत य सम्फजन्धत र्ाखाको प्रभुख यहनु ऩनेछ । कुनै 
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सॊझौता–ऩत्र नीनतगत भहत्िको हो बन्ने ननणवम गने अगधकाय नगयऩालरकाको प्रभुखभा 
हुनेछ । 

(५) उऩदपा (३) िा (४) फभोजजभ हुने सॊझौता–ऩत्रभा साझदेायको तपव फाट साझेदाय सॊस्थाको 
प्रभुख िा ननजरे अजख्तमाय सुम्ऩेको व्मजक्तरे आफ्ना दईु जना साऺीको योहियभा 
हस्ताऺय गनुव ऩनेछ । 

२० सहभनत–ऩत्र य संझौता–ऩत्रको सयुऺा 
(१) साझदेायसॉग बएको सहभनत–ऩत्र य सॊझौता–ऩत्र सम्फजन्धत र्ाखारे सुयक्षऺत याख्न ुऩनेछ 

। एकबन्दा फढी र्ाखा सॊरग्न बै गरयएका सहभनत–ऩत्र िा सॊझौता–ऩत्रको भूर प्रनत 
नगयऩालरकाको प्रभुखरे तोकेको र्ाखाभा याख्न ुऩनेछ य सम्बि अन्म र्ाखारे कामावरम 
प्रमोजनको रागग प्रनतलरवऩ याख्न ुऩनेछ । 

(२) सहभनत–ऩत्र य सॊझौता–ऩत्रको प्रनतलरवऩ हस्ताऺय सम्ऩन्न बएको एकहप्ता लबत्र 
सम्फजन्धत र्ाखारे वििीम व्मिस्थाऩन र्ाखाभा अननिामव ऩठाउनु ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद –६: साझेदायीको कामावन्त्र्मन, अनुगभन य र्ावषवक सभीऺा 
२१ मोजनाको कामावन्त्र्मन 
(१) सॊझौता फभोजजभ साझदेायी मोजनाको कामावन्िमन गयाउन े जजम्भेिायी सम्फजन्धत 

र्ाखाको हुनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सञ्चारन गरयने मोजनाको कामवमोजना िा कामवतालरका तजुवभा 

गयी कामावन्िमन गनुव ऩनछे । 
२२ मोजनाको सऩुरयरे्ऺण य अनगुभन 
(१) मोजना कामावन्िमन बएऩनछ सोको ननमलभत सुऩरयिेऺण य अनुगभन सॊझौता–ऩत्रभा 

उल्रेख बएको हकभा सोही फभोजजभ य नबएको हकभा सम्फजन्धत र्ाखारे गनुव  
ऩनेछ । 

(२) मोजनाको सुऩरयिेऺण य अनुगभन सॊझौता–ऩत्र य दपा २१ (२) फभोजजभको कामवमोजना 
िा कामवतालरका य तोककएका अन्म भाऩदण्डका आधायभा गनुवऩनेछ । 

२३ सऩुरयरे्ऺण तथा अनगुभनको प्रनतरे्दन य त्मसको कामावन्त्र्मन 
(१) दपा २२ (१) फभोजजभ गरयएको सुऩरयिेऺण य अुनगभन कामवको प्रनतिेदन सॊझौता–

ऩत्रभा उल्रेख बएको हकभा सोही फभोजजभ य नबएको हकभा सािवजननक ननजी 
साझदेायी सलभनतभा फुझाउनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभक प्राप्त सुऩरयिेऺण य अनुगभन प्रनतिेदनभागथ सलभनतरे 
छरपर गयी उऩमुक्त ननणवम गनव सक्नेछ । 
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२४ मोजनाको र्ावषवक सभीऺा 
(१) साझदेायरे आगथवक िषव सभाप्त बएको एक भहहनालबत्र िावषवक प्रगनत प्रनतिेदन 

सम्फजन्धत भहार्ाखाभा ऩेर् गनुव ऩनेछ।  
(२) िावषवक प्रनतिेदनभा साभान्मत् ननम्न विषमहरुको विश्रेषण गरयएको हुनु ऩनेछ। 

(क) सॊझौता फभोजजभका सॊख्मात्भक य गुणात्भक रक्ष्महरु, 
(ख) हालसर बएका उऩरजब्धहरु, 
(ग) रक्ष्म य प्रगनत िीच बएका लबन्नताहरु, 
(घ) रक्ष्म य प्रगनत िीच बएका लबन्नताहरुका कायण िा सभस्माहरु, त्मस्ता 

सभस्मा उत्ऩन्न हुनुका कायण य नतनरे ऩायेका प्रबािहरु, 
(ङ) उत्ऩन्न सभस्मा सभाधानका रागग बए गरयएका प्रमासहरु, 
(च) मोजना कामावन्िमनको क्रभभा हालसर बएका याम्रा तथा नयाम्रा अनुबिहरु, 
(छ) सॊझौताभा सभामोजन गनुवऩने िा ननमभन गनुवऩने कुयाहरु बए सो सम्फन्धी 

सुझािहरु य त्मसो गनुव ऩनावका कायणहरु, 
(ज) आगाभी सभमभा ध्मान हदनुऩने विषम, ऺते्र िा मस्तै अन्म कुया बए ती 

कुयाहरु य सो गनुव ऩनावका कायणहरु । 
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त प्रनतिेदन सभीऺाको रागग सम्फजन्धत र्ाखारे सािवजननक 

ननजी साझदेायी सलभनतभा ऩेर् गनुव ऩनेछ। 
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ प्राप्त प्रनतिेदनको सभीऺा सलभनतरे ऩहहरो चौभालसकलबत्र गनुव 

ऩनेछ। सभीऺा फैठकभा सम्फजन्धत साझेदायराई आभन्त्रण गनव सककनेछ ।  
(५) सलभनतरे आिश्मक छरपर गयी कुनै कामव गनव आिश्मक बए सोको लसपारयस 

नगयऩालरका सभऺ गनव सक्नेछ । 

ऩरयच्छेद –७: वर्वर्ध 

२५ वर्र्ाद सभाधान 
(१) साझदेायी मोजना कामावन्िमनको क्रभभा कुनै वििाद उत्ऩन्न बएभा उक्त वििादरे 

असय ऩने ऩऺरे अको ऩऺराई कयायको सभमािगध लबत्र ै लरखखत रूऩभा सूचना हदनु 
ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूचनाभा वििाद फाये ऩूणव जानकायी य सभाधानका विकल्ऩहरू 
सभेत उल्रेख हुनु ऩनेछ। तय वििाद सभाधान गनव त्मसयी उल्रेख गरयएका 
विकल्ऩहरूभा लसलम  यहन कयायका ऩऺहरू फाध्म हुनेछैन। 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको सूचना ऩाएको १५ हदनलबत्र अको ऩऺरे त्मस्तो वििाद 
सभाधानको रागग ऩहर गनुव ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोजजभको ऩहर नबएभा िा उक्त ऩहर बएको १५ हदनलबत्र आऩसी 
सभझदायीफाट वििाद सभाधान हुन नसकेभा सो म्माद सभाप्त बएको ७ हदनलबत्र 
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कयायको कुनै ऩऺरे सािवजननक ननजी साझदेायी सलभनतभा जानकायी गयाई उक्त 
सलभनतफाट वििाद सभाधानको ऩहर गनुव ऩनेछ। 

(५) सलभनतरे वििाद सभाधान गनव आपै िा सोका रागग सलभनतको सदस्मको अध्मऺभा 
वििाद गने ऩऺहरूको एक-एक जना प्रनतननगध यहेको उऩसलभनत गठन गयी वििाद 
सभाधान गनव ऩहर गनव सक्नेछ। 

(६) सलभनतराई जानकायी प्राप्त बएको ३० हदनलबत्र ऩनन त्मस्तो वििाद सभाधान हुन 
नसकेभा िा सलभनतको ऩहरभा गचि नफुझ्ने ऩऺरे त्मसयी सभम सभाप्त बएको  िा 
सलभनतरे लसपारयर् गयेको लभनतराई वििाद बएको लभनत कामभ गयी प्रचलरत 
भध्मस्थता कानुन फभोजजभ वििादको सभाधान गयाउन भकाव ऩने ऩऺरे ऩहर गनव 
सक्नेछ। 

(७) वििाद खडा बएको िा भध्मस्थताको कायिाही र्ुरू बएको कायणफाट भात्र कयायको 
कुनै ऩऺरे कयाय फभोजजभ आपूरे ऩारना गनुवऩने कयायीम कतवब्म िा िहन गनुवऩन े
दानमत्ि ऩारन िा िहन गनव इन्काय गनव सक्ने छैन। 

२६ मोजनाको अम्न्त्तभ भलू्माङ्कन य त्मसको कामावन्त्र्मन 
(१) सॊझौताको अिगध सभाप्त हुनुबन्दा तीन भहहना अगाडड साझदेायरे अजन्तभ प्रगनत 

प्रनतिेदन सम्फजन्धत र्ाखाभा फुझाउनु ऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रनतिेदनभा ननम्न विषमहरु सभािेर् बएको हुनु ऩनेछ् 

(क) सॊझौता फभोजजभको रक्ष्म, 
(ख) प्राप्त प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ तथा बौनतक य अबौनतक उपिब्र्ीहरु, 
(ग) मोजनाको कामावन्िमनभा आइऩयेका सभस्मा, नतनको कायण य प्रबािहरु, 
(घ) सभस्मा सभाधानका रागग बएका प्रमास य नतनको प्रबाि, 
(ङ) सकायात्भक य नकायात्भक अनुबिहरु, 
(च) बविष्मभा सभान प्रकृनतका साझदेायी मोजना सञ्चारन गनव नगयऩालरकारे 

ध्मान हदनु ऩने कुयाहरु, 
(छ) सॊझौता निीकयण गनुवऩन ेिा नऩने य सो गनुव ऩनावका कायणहरु, 
(ज) आिश्मक देखखएका अन्म कुयाहरु । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रनतिेदन प्राप्त बएऩनछ सम्फजन्धत र्ाखारे छरपरको रागग 
सािवजननक ननजी साझेदायी सलभनतभा ऩेर् गनुव ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभको प्रनतिेदन प्राप्त बएऩनछ सािवजननक ननजी साझेदायी सलभनतरे 
एक भहहनालबत्र अजन्तभ भूल्माङ्कन गनुव ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोजजभको अजन्तभ भूल्माङ्कनभा साभान्मत् ननम्न विषमहरुको 
विश्रेषण गरयएको हुनु ऩनेछ  
(क) सॊझौता फभोजजभको रक्ष्म, 
(ख) प्राप्त प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ तथा बौनतक य अबौनतक उऩरजब्धहरु, 
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(ग) मोजनाको कामावन्िमनभा आइऩयेका सभस्मा, नतनको कायण य प्रबािहरु, 
(घ) सभस्मा सभाधानका रागग बएका प्रमास य नतनको प्रबाि, 
(ङ) सकायात्भक य नकायात्भक अनुबिहरु, 
(च) बविष्मभा सभान प्रकृनतका साझदेायी ऩरयमोजना सञ्चारन गनव नगयऩालरकारे 

ध्मान हदनुऩने कुयाहरु, 
(छ) सहभनत–ऩत्र िा सॊझौता निीकयण गनुव ऩने बए सोका कायणहरु, 
(ज) सहभनत–ऩत्र िा सॊझौताभा सभामोजन गनुव ऩने बए सो का कायणहरु, 
(झ) आगाभी हदनभा सम्फजन्धत मोजना नगयऩालरका आपैरे सञ्चारन गनुवऩने हो 

बने सोका कायणहरु,  
(ञ) साझदेायी मोजना फन्द गनुवऩने बए सो का कायणहरु, 
(ट) आिश्मक देखखएका अन्म कुयाहरु । 

(६) प्रनतिेदनको भूल्माङ्कन गयी सलभनतरे नगयऩालरकाराई ननम्न ऩाॉच भध्मे कुनै एक 
अनुसाय लसपारयस गनुव ऩनेछ । 
(क) सॊझौता–ऩत्रको ननजश्चत अिगधका रागग निीकयण गने िा, 
(ख) सॊझौताभा सभमानुकुर सभामोजन िा ऩुयक सॊझौता गयी ननयन्तयता हदने िा, 
(ग) नमाॉ साझदेाय छनौट गनुवऩने िा, 
(घ) हारराई सम्फजन्धत ऩरयमोजना नगयऩालरका स्िमभरे सञ्चारन गने िा 
(ङ) साझदेायी मोजना नै फन्द गने । 

(७) उऩदपा (६) फभोजजभको लसपारयसका सम्फन्धभा नगयऩालरकारे सॊझौता अिगधलबत्रै 
आिश्मक ननणवम गनुव ऩनछे । 

२७ सेर्ा िलु्क, दस्तुय, योमल्टी र्ा याजश्र् आहदको ऩनुयार्रोकन 
(१) साझदेायरे मोजना सञ्चारन गदाव सॊझौता फभोजजभ सेिाग्राही िा नगयऩालरकासॉग लरन 

ऩाउने सेिा र्ुल्क िा नगयऩालरकाराई फुझाउनु ऩने याजश्िभा ऩुनयािरोकन गनव 
आिश्मक बए सोको कायण सहहत ननिेदन सम्फजन्धत र्ाखाभा हदनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त ननिेदन सम्फजन्धत र्ाखारे छरपरको रागग सािवजननक 
ननजी साझदेायी सलभनतभा ऩेर् गनुव ऩनेछ। 

(३) सलभनतरे उऩदपा (२) फभोजजभ प्राप्त ननिदेन उऩय आिश्मक छरपर गयी 
नगयऩालरकाराई आिश्मक सुझाि हदन सक्नेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ हुने सेिा र्ुल्क, दस्तुय, योमल्टी िा याजश्ि आहदको 
ऩुनयािरोकन सम्फन्धी छरपरभा सम्फजन्धत साझदेायराई सलभनतको फैठकभा 
आभन्त्रण गनव सककने छ ।  

(५) साझदेायरे ननिेदन नहदए ऩनन सेिा र्ुल्क, दस्तुय, योमल्टी िा याजश्ि आहदको 
ऩुनयािरोकन गनव आिश्मक छ बन्ने नगयऩालरकाराई रागेभा सलभनतरे ऩुनयािरोकन 
गयी नगयऩालरकाराई आिश्मक सुझाि हदन सक्नेछ। 
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(६) उऩदपा (५) फभोजजभ हुने सेिा र्ुल्क, दस्तुय, योमल्टी िा याजश्ि आहदको 
ऩुनयािरोकन सम्फन्धी छरपरभा सम्फजन्धत साझदेायराई सलभनतको फैठकभा 
आभन्त्रण गनुव ऩनेछ । 

२८ फीड र्ण्ड 
(१) व्मजक्त, पभव िा कम्ऩनीहरूरे प्राविगधक तथा आगथवक प्रस्ताि ऩेर् गदाव 

नगयऩालरकाराई फुझाउन किोर गयेको कुर यकभको िा नगयऩालरकाफाट भाग गयेको 
कुर यकभको २.५ प्रनतर्तरे हुन आउने यकभ फयाफयको फीड फण्ड ऩेर् गनुव ऩनेछ। 

(२) दपा १३ (१) को खण्ड (ख) य (ग) फभोजजभका साझदेायहरूरे िीडिण्ड ऩेर् गनुव ऩन े
िा नऩने सम्फन्धभा सािवजननक ननजी साझदेायी सलभनतको लसपारयसभा 
नगयऩालरकाको प्रभुखरे ननणवम गनुव ऩनेछ ।  

(३) दपा १३ (१) को खण्ड (घ) फभोजजभका साझदेायहरूरे िीडिण्ड ऩेर् गनुव ऩने छैन ।  
२९ ऩयपयभेन्त्स र्ण्ड 
(१) साझदेायी मोजना कामावन्मनको रागग छनौट बएको व्मजक्त, पभव िा कम्ऩनीहरूरे 

सॊझौता गनुव ऩूिव नगयऩालरकाराई फुझाउन किोर गयेको कुर यकभको िा 
नगयऩालरकाफाट भाग गयेको कुर यकभको १० प्रनतर्तरे हुन आउने यकभ फयाफयको 
ऩयपयभेन्स फण्ड ऩेर् गनुव ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ साझदेायरे ऩेर् गयेको ऩयपयभेन्स फण्ड ियाियको यकभ ऩूिावधाय 
सॊयचना िा हस्तान्तयण मोग्म सम्ऩविभा साझदेायरे रगानी गरयसकेऩनछ ऩयपयभेन्स 
िण्ड ऩेर् गनुवऩने छैन। 

(३) दपा १३ (१) को खण्ड (ख) य (ग) फभोजजभका साझदेायहरूरे ऩयपयभेन्स िण्ड ऩेर् 
गनुवऩने िा नऩने सम्फन्धभा सािवजननक ननजी साझदेायी सलभनतको लसपारयसभा 
नगयऩालरकाको प्रभुखरे ननणवम गनुव ऩनेछ ।  

(४) दपा १३ (१) को खण्ड (घ) फभोजजभका साझदेायहरूरे ऩयपयभेन्स िण्ड ऩेर् गनुवऩन े
छैन ।  

३० संिोधन 
(१) मो ननदेलर्काको कुनै प्रािधान सॊर्ोधन िा थऩघट गनुव ऩयेभा नगय कामवऩालरकाफाट 

सॊर्ोधन िा थऩघट गनव सककनेछ । 
(२) प्रचलरत कानुनको विऩरयत नहुन े गयी िाधा अड्काउ पुकाउने अगधकाय नगय 

कामवऩालरकाराई हुनेछ । 
३१ फचाउ 
(१) मो ननदेलर्का रागू हुनुबन्दा ऩहहरे बएका सॊझौताहरु आऩसी सहभनतभा थऩघट िा 

ऩरयभाजवन नबएसम्भ जे जस्तो अिस्थाभा छ सोही अिस्थाभा रागू यहनेछ । 
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(२) मो ननदेलर्का रागू हुनु बन्दा अनघ िा ऩनछ मस ननदेलर्का फभोजजभ कुनै कामव गनव 
ऩहहरेको सॊझौतारे कुनै फाधा अड्काउ ऩायेको बए त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन 
आऩसी सहभनतभा ऩूयक िा थऩ सॊझौता गयी अथिा ऩहहरेको सॊझौताराई ऩरयभाजवन 
गयी रागू गनव सककनेछ । 

(३) मो ननदेलर्का रागू हुनबुन्दा ऩहहरे बएका सॊझौता मस ननदेलर्कासॉग नफाखझएको 
हदसम्भ रागू हुनेछ । 
 


