सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी तथा रगानी ऐन, २०७५
प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत
२०७५।१२।१३
सम्र्त् २०७५ सारको ऐन नॊ . ३२
सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी तथा रगानी सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव फनेको ऐन
प्रस्तार्ना: ऩूर्ावधाय सॊ यचना तथा सेर्ा ऺेत्रभा स्र्दे शी र्ा ङ्जर्दे शी ङ्झनजी ऺेत्र सभेतको
ङ्ट को आङ्झथक
रगानीको भाध्मभफाट भङ्टरक
व
सभृङ्जिभा मोगदान ऩङ्टमाव उन, सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी

साझेदायीभा सञ्चारन हङ्टने ऩङ्चयमोजनाहरुराई व्मर्ङ्ञस्थत गनव तथा रगानी सम्फन्धी कानूनी
व्मर्स्थाराई एकीकयण य सॊ शोधन गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे ,
सङ्घीम सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ।
ऩङ्चयच्छे द-१
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी तथा
रगानी ऐन, २०७५” यहेको छ।

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ।
२.

ऩङ्चयबाषा: ङ्जर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,(क)

"अनङ्टगभन तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा ९
फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट
ऩछव।

(ख)

"अनङ्टभङ्झतऩत्र" बङ्ङारे ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनव दपा
३१ फभोङ्ञजभ सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा य दपा ३५
फभोङ्ञजभ ङ्झनजी रगानीभा ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनव
प्रदान गङ्चयएको अनङ्टभङ्झतऩत्र र्ा इजाजतऩत्र सम्झनङ्ट ऩछव।

(ग)

"अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञि" बङ्ङारे ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन
गनव अनङ्टभङ्झतऩत्र र्ा इजाजतऩत्र प्राप्त पभव, कम्ऩनी र्ा
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व्मङ्ञिराई सम्झनङ्ट ऩछव।
(घ)

"उऩबोिा" बङ्ङारे मस ऐन फभोङ्ञजभ सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी
साझेदायी

ङ्झनजी रगानी भा

ङ्झनभावण

बएको

ऩूर्ावधाय

सॊ यचनाफाट सेर्ा, सङ्टङ्जर्धा उऩबोग र्ा उऩमोग गने व्मङ्ञि
र्ा ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩछव।
(ङ)

"एकर ङ्झफन्दङ्ट सेर्ा केन्र" बङ्ङारे दपा ४६ फभोङ्ञजभको
एकर ङ्झफन्दङ्ट सेर्ा केन्र सम्झनङ्ट ऩछव।

(च)

"कामावरम" बङ्ङारे दपा १० फभोङ्ञजभको कामावरम
सम्झनङ्ट ऩछव।

(छ)

"कोष" बङ्ङारे दपा ५७ फभोङ्ञजभको कोष सम्झनङ्ट
ऩछव।

(ज)

"फोडव" बङ्ङारे दपा ५ फभोङ्ञजभको रगानी फोडव सम्झनङ्ट
ऩछव।

(झ)

"ऩङ्चयमोजना" बङ्ङारे मस ऐन फभोङ्ञजभ सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी
साझेदायीभा

रगानी गयी

कामावन्र्मन

गङ्चयने

सॊ यचना सम्फन्धी ऩङ्चयमोजना सम्झनङ्ट ऩछव
ङ्झनजी रगानीभा कामावन्र्मन गङ्चयने
जनाउॉछ।
(ञ)

ऩूर्ावधाय

य सो शब्दरे

ऩङ्चयमोजनाराई सभेत

"ऩूर्ावधाय सॊ यचना" बङ्ङारे सडक, सङ्टरुङ्ग भागव, ऩङ्टर, नहय,
जराशम, फाॉध, ढर , केफङ्टरकाय, ये ल्र्े, ट्राभर्े, भेट्रो ये र,
भोनो ये र, स्काइ ये र, ट्ररीफस, फस मावङ्जऩड ट्राङ्ञन्जट,
सङ्टख्खा

फन्दयगाह, जरभागव ऩङ्चयर्हन

ङ्जर्भानस्थर, अस्ऩतार,

ङ्झफसौनी

स्थर,

शीतबण्डाय, गोदाभघय,

सार्वजङ्झनक सबागृह, यङ्गशारा , जर

ङ्जर्द्यङ्टतीम, जैङ्जर्क,

र्ामू, सौमव रगामतका नर्ीकयणीम, ताऩीम तथा बूताऩीम
उजावको उत्ऩादन, प्रसायण तथा ङ्जर्तयण, प्रदशवनी स्थर,
भनोयञ्जन ऩाकव, पोहोयभैरा प्रशोधन
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तथा व्मर्स्थाऩन

प्राण्ट, स ञ्चाय

तथा सूचना

प्रङ्जर्ङ्झध, ङ्जर्त्तीम

फजाय

ऩूर्ावधाय, ङ्जर्शेष आङ्झथक
व तथा औद्योगीक ऺेत्र , कृङ्जष ऺेत्र ,
ङ्ञशऺा ऺेत्र , होटर र्ा ऩमवटन ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत ऩूर्ावधाय

सॊ यचना सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे मस्तै प्रकृङ्झतका अन्म
ऩूर्ावधाय सॊ यचनाराई सभेत जनाउॉछ।
(ट)

"प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत" बङ्ङारे दपा १२ फभोङ्ञजभ
ङ्झनमङ्टि फोडवको प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछव।

(ठ)

"भहसङ्टर" बङ्ङारे अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे सेर्ा सङ्टङ्जर्धा

उऩरब्ध गयाए फाऩत उऩबोिासॉग ङ्झरने सेर्ा शङ्टल्क
सम्झनङ्ट ऩछव।
(ड)

"ङ्झनभावण" बङ्ङारे ऩूर्ावधाय सॊ यचनाको ङ्जर्कास, ङ्झनभावण र्ा
ऩङ्टनस्थावऩनाको कामव सम्झनङ्ट ऩछव ।

(ढ)

"तोङ्जकएको" र्ा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ" बङ्ङारे मस ऐन
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभार्रीभा तोङ्जकएको र्ा तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछव।

(ण)

"ङ्झनजी रगानी" बङ्ङारे दपा ३२ फभोङ्ञजभ गङ्चयने रगानी
सम्झनङ्ट ऩछव।

(त)

ॉ ी र्ा
"रगानी" बङ्ङारे मस ऐन फभोङ्ञजभ ऋण र्ा स्र्ऩूज
ऩङ्टनरवगानी र्ा मस्तै प्रकायका

ङ्जर्त्तीम उऩकयण भापवत

ॉ ी प्रर्ाह सम्झनङ्ट ऩछव।
ऩङ्चयमोजनाभा गङ्चयने ऩूज
(थ)

"रगानीकताव" बङ्ङारे मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩङ्चयमोजनाभा
रगानी गये को र्ा रगानी गनव इच्छा व्मि गने पभव,
कम्ऩनी र्ा

व्मङ्ञि

सम्झनङ्ट

ऩछव

य सो

शब्दरे

ऩङ्चयमोजनाको अध्ममन, ङ्जर्कास ङ्झनभावण र्ा सञ्चारन गने
पभव, कम्ऩनी र्ा व्मङ्ञिराई सभेत जनाउॉछ।
(द)

"सदस्म" बङ्ङारे दपा ५ फभोङ्ञजभको फोडवको सदस्म
सम्झनङ्ट

ऩछव
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य

सो

शब्दरे

फोडवको

अध्मऺ

य

उऩाध्मऺराइव सभेत जनाउॉछ।
(ध)

"सम्झौता" बङ्ङारे ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनव नेऩार
सयकाय, प्रदे श सयकाय , स्थानीम

तह

रगानीकतावफीच बएको

ङ्जर्कास

सम्झौता,

सङ्टङ्जर्धा

सम्झौता

(कन्सेसन एङ्झिभेन्ट) र्ा अन्म मस्तै प्रकायका

सम्झौता

ऩङ्चयमोजना

रगानी

ऩङ्चयमोजना
सम्झौता

र्ा

र्ा

फोडव य

सम्झनङ्ट ऩछव।
(न)

"सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम" बङ्ङारे ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन तथा
सहजीकयण गने फोडव, नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय तथा
स्थानीम तह र्ा भातहतका सार्वजङ्झनक ङ्झनकाम सम्झनङ्ट
ऩछव।

(ऩ)

" सर्ेऺण" बङ्ङारे ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनवको राङ्झग
गङ्चयने

प्रायङ्ञम्बक

अध्ममन,

सम्बाव्मता

अध्ममन,

र्ातार्यणीम अध्ममन, ङ्जर्स्तृत सम्बाव्मता अध्ममन तथा
ङ्जर्स्तृत ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतर्ेदन र्ा अन्म मस्तै प्रकायका
अनङ्टसन्धान र्ा अन्र्ेषण सम्फन्धी कामव सम्झनङ्ट ऩछव।
(प)

"सार्वजङ्झनक

ङ्झनकाम"

बङ्ङारे

नेऩार सयकाय, प्रदे श

सयकाय र्ा स्थानीम तहको कामावरम, नेऩार सयकाय र्ा
प्रदे श

सयकायको

ऩूणव र्ा अङ्झधकाॊश

स्र्ाङ्झभत्र्

र्ा

ङ्झनमन्त्रणभा यहेको सॊ स्था, कम्ऩनी र्ा प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ सार्वजङ्झनक स्तयभा स्थाङ्जऩत गङ्छठत अन्म
सङ्गङ्छठत सॊ स्था र्ा नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी
नेऩार सयकायरे सार्वजङ्झनक ङ्झनकाम बनी तोङ्जकङ्छदएको
सार्वजङ्झनक सॊ स्था सम्झनङ्ट ऩछव।
(फ)

"सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी

साझेदायी"

बङ्ङारे

सम्फङ्ञन्धत

सार्वजङ्झनक ङ्झनकाम य रगानीकताव फीच स्रोत र्ा प्रङ्झतपर
फाॉडपाॉट तथा जोङ्ञखभ व्महोने
ऩूर्ावधाय

सॊ यचना
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ङ्झनभावण,

गयी आऩसी सहकामवभा

सञ्चारन,

ऩङ्टनस्थावऩना

र्ा

सार्वजङ्झनक सेर्ा प्रर्ाह गनव दपा १७ को उऩदपा (२)
भा उल्रेख बए भध्मे कङ्टनै तङ्चयकाफाट ऩङ्चयमोजना
कामावन्र्मन गने प्रफन्ध सम्झनङ्ट ऩछव।
(ब)

"सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी एकाइ" बङ्ङारे दपा १४
फभोङ्ञजभको सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी

एकाइ सम्झनङ्ट

ऩछव।
(भ)

"स्थानीम

तह" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका र्ा नगयऩाङ्झरका

सम्झनङ्ट ऩछव।
ऩङ्चयच्छे द-२
रगानी स्र्ीकृङ्झत तथा फोडव सम्फन्धी व्मर्स्था
३.

रगानी स्र्ीकृङ्झत : प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन छ अफव
रुऩैमाॉ र्ा सोबन्दा फढी रागत अनङ्टभान बएका ऩङ्चयमोजनाको रगानी स्र्ीकृङ्झत
फोडवफाट हङ्टनेछ।

४.

ऩङ्चयमोजनाको कामावन्र्म न: (१) सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीका ऩङ्चयमोजनाको
कामावन्र्मन दे हामका ङ्झनकामफाट हङ्टनेछ्(क)

प्रचङ्झरत सङघीम कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको
कामवऺेत्रभा ऩये का ऩङ्चयमोजना बए सम्फङ्ञन्धत स्थानीम
तह,

(ख)

प्रचङ्झरत सङघीम कानून फभोङ्ञजभ प्रदे श तहको
कामवऺेत्रभा ऩये का ऩङ्चयमोजना बए सम्फङ्ञन्धत प्रदे श
सयकाय,

(ग)

प्रचङ्झरत

सङघीम

कानून फभोङ्ञजभ

सङघको

अङ्झधकायऺेत्रभा ऩये का ऩङ्चयमोजनाभध्मे छ अफव
रुऩैमाॉसम्भ रागत अनङ्टभान बएका जरङ्जर्द्यङ्टत
रगामतका उजाव ऩङ्चयमोजना फाहेकको अन्म ऩङ्चयमोजना
र्ा दङ्टई सम भेगाफाट ऺभता सम्भको जरङ्जर्द्यङ्टत
रगामतका उजाव ऩङ्चयमोजना बए नेऩार सयकायको
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सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम र्ा ङ्झनकाम,
(घ)

छ अफव रुऩैमाॉ

बन्दा फढी रागत अनङ्टभान बएका

जरङ्जर्द्यङ्टत रगामतका उजाव ऩङ्चयमोजना फाहेकको अन्म
ऩङ्चयमोजना र्ा दङ्टई सम भेगार्ाट ऺभताबन्दा फढीको
जरङ्जर्द्यङ्टत रगामतका उजाव ऩङ्चयमोजना बए फोडव।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत

कानून फभोङ्ञजभको कङ्टनै ङ्झनकामरे ऩङ्जहचान गयी सूची स्र्ीकृत गये को

ऩङ्चयमोजनाको हकभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम य फोडवफीचको आऩसी सभझदायी र्ा
सम्झौताफाट कामावन्र्मन गनव सङ्जकनेछ।
(३) उऩदपा (१) को खण्ड (क) य (ख) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको
बए ताऩङ्झन स्थानीम र्ा प्रदे श तहको कामवऺेत्रभा ऩये का ऩङ्चयमोजनाभा ङ्जर्दे शी
रगानी गने सम्फन्धी व्मर्स्था सङघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(४) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको ऩङ्चयमोजनाको

कामावन्र्मन गदाव फोडवरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग सभन्र्म गनङ्टव ऩनेछ।
५.

फोडवको गठन : (१) स्र्दे शी र्ा ङ्जर्दे शी श्रोतको ऩङ्चयचारन गयी ऩूर्ावधाय
सॊ यचनाको ङ्झनभावण तथा सेर्ा ऺेत्र को ङ्जर्कास गयी रगानी प्रर्िवन गने सभेतको
कामव गनवको राङ्झग अङ्झधकायसम्ऩङ्ङ रगानी फोडव यहनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फोडवको गठन दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्(क)

प्रधानभन्त्री -

अध्मऺ

(ख)

अथव भन्त्री -

उऩाध्मऺ

(ग)

उद्योग, र्ाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतव भन्त्री -

सदस्म

(घ)

र्न तथा र्ातार्यण भन्त्री -

सदस्म

(ङ)

उजाव, जरश्रोत तथा ङ्झसॉचाई भन्त्री -

सदस्म

(च)

ऩङ्चयमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमका भन्त्री -सदस्म

(छ)

याङ्जिम मोजना आमोगको उऩाध्मऺ -

सदस्म

(ज)

नेऩार याि फैङ्कको गबनवय -

सदस्म
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(झ)

नेऩार सयकायको भङ्टख्म सङ्ञचर् -

(ञ)

उद्योग, ऩमवटन, ऩूर्ावधाय

सदस्म

ङ्जर्कास, र्ाङ्ञणज्म

कानून तथा ङ्जर्त्तीम ऺेत्रका ङ्जर्शेषऻहरूभध्मे
फोडवरे भनोनमन गये को कम्तीभा एकजना
भङ्जहरा सङ्जहत तीनजना
(ट)
६.

-सदस्म

कामावरमको प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत - सदस्म-सङ्ञचर्

सदस्महरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि,ऩदार्ङ्झध तथा ऩदभङ्टङ्ञि: ( १) दपा ५ को उऩदपा (२)
को खण्ड (ञ) फभोङ्ञजभका सदस्मको भनोनम फोडवको अध्मऺफाट हङ्टनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका सदस्महरुको

ऩदार्ङ्झध चाय र्षवको

हङ्टनेछ। ङ्झनजहरूको ऩङ्टनङ्झनम
व ङ्ञङ्ट ि हङ्टन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (२) भा

जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

भनोनीत

कङ्टनै सदस्मराई अध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै फखत ऩदफाट हटाउन सक्नेछ।
तय त्मसयी हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाई ऩेश गने भौकाफाट फङ्ञञ्चत
गङ्चयने छै न।
(४) उऩदपा ( ३) फभोङ्ञजभ कङ्टनै सदस्म ऩदभङ्टि बएभा र्ा ङ्झनजरे
आफ्नो ऩदफाट याङ्ञजनाभा ङ्छदएभा ङ्झनजको स्थानभा फाॉकी अर्ङ्झधका राङ्झग अको
व्मङ्ञिराई भनोनीत गनव सङ्जकनेछ।
७.

फैठक सम्फन्धी व्मर्स्था: (१) फोडवको फैठक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत स्थान य
सभमभा फस्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फैठक एक आङ्झथक
व र्षवभा कम्तीभा छ
ऩटक य दङ्टई फैठकको फीचको अर्ङ्झध दङ्टई भङ्जहनाबन्दा फढी नहङ्टने गयी फस्नङ्ट
ऩनेछ।
(३)

फोडव

फैठकको

अध्मऺता

अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा फोडवको उऩाध्मऺरे गनेछ।
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फोडवको

अध्मऺरे

य

ङ्झनजको

(४) फोडवरे ऩङ्चयमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमका सङ्ञचर्, नेऩार

सयकायका कङ्टनै अङ्झधकृत र्ा ङ्जर्शेषऻराई फोडवको फैठकभा आभन्त्रण गनव
सक्नेछ।

(५) फोडव फैठकको कामवसूचीभा ऩये को ऩङ्चयमोजनाका सम्फन्धभा हङ्टने

छरपरभा सम्फङ्ञन्धत प्रदे शका

भङ्टख्मभन्त्री र्ा स्थानीम तहका प्रभङ्टखराई

आभन्त्रण गनव सङ्जकनेछ।
(६) फोडवको ङ्झनणवम सदस्म-सङ्ञचर्रे अङ्झबरेख गयी प्रभाङ्ञणत गनेछ।
(७) फोडवको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवङ्जर्ङ्झध फोडव आपैरे ङ्झनधावयण गये
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
८.

फोडवको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: फोडवको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी

साझेदायी तथा ङ्झनजी रगानीभा

कामावन्र्मन गङ्चयने ऩङ्चयमोजना

तथा रगानी सम्फन्धी

नीङ्झत तजङ्टभ
व ा गने र्ा गयाउने,
(ख)

सम्बाव्म ऩङ्चयमोजनाहरुको ङ्जर्र्यण सङ्करन गयी त्मस्ता
ऩङ्चयमोजनाहरुको

अध्ममन

तमाय गने र्ा गयाउने,
(ग)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी

तथा
र्ा

ऩङ्चयमोजनाको
ङ्झनजी

सूची

ऺेत्रफाट

कामावन्र्मन हङ्टने ऩङ्चयमोजनाहरु भध्मे प्रङ्झतस्ऩधावत्भक र्ा
ङ्जर्शेष प्राथङ्झभकताका
गयाउने,
(घ)

ऩङ्चयमोजनाको छनौट गने

र्ा

प्रङ्झतस्ऩधावत्भक रुऩभा कामावन्र्मन गने गयी छनौट
गङ्चयएका

ऩङ्चयमोजनाहरुको

ऩायदङ्ञशत
व ा,स्र्च्छता

य

प्रङ्झतस्ऩधावको सङ्टङ्झनङ्ञितता हङ्टने गयी प्राङ्जर्ङ्झधक, ङ्जर्त्तीम
ऺभता तथा

सभमभै ऩङ्चयमोजना सम्ऩङ्ङ

गने आधाय

भूल्माङ्कन गयी त्मस्ता ऩङ्चयमोजनाहरुको ऩूर् व मोग्मताको

सूची तमाय , प्रस्तार् आह्वान, प्रस्तार्को भूल्माङ्कन,
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स्र्ीकृङ्झत,

ऩङ्चयमोजना

स्र्ीकृङ्झत,

रगानी

तथा

आर्श्मकता अनङ्टसाय त्मस्ता ऩङ्चयमोजनाका प्रस्तार्कसॉग
र्ाताव गयी सम्झौता गने र्ा गयाउने,
(ङ)

ङ्जर्शेष

प्राथङ्झभकताका

ऩङ्चयमोजनाहरुको

रुऩभा

कामावन्र्मन गने गयी छनौट गङ्चयएका ऩङ्चयमोजनाहरुको

र्ाताव भापवत ऩङ्चयमोजना ङ्जर्कास,ङ्झनभावण तथा सञ्चारन
गने गयी सम्झौता गने र्ा गयाउने,
(च)

आव्हान नगङ्चयएका

फोडवभा सोझै प्राप्त हङ्टन आएका

प्रस्तार्हरु आर्श्मकता अनङ्टसाय अध्ममन गयी सर्ेऺण
अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदने य त्मस्ता प्रस्तार्भा उङ्ञल्रङ्ञखत
ऩङ्चयमोजनाको राङ्झग कानून फभोङ्ञजभ आर्श्मक ऩने
अनङ्टभङ्झतऩत्र, इजाजतऩत्र, याईट
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने,
सहभङ्झत

प्रदान

गने

अप

र्ेका राङ्झग

रगानी स्र्ीकृङ्झत तथा

र्ा प्रस्तार्कसॉग

र्ाताव

गयी

सम्झौता गने र्ा गयाउने,
(छ)

स्र्ीकृत ऩङ्चयमोजनाको अध्ममन गयी सम्झौता फभोङ्ञजभ
ङ्झनभावण, कामावन्र्मन र्ा सञ्चारन बए र्ा नबएको
अनङ्टगभन गने र्ा गयाउने,

(ज)

ऩूर्ावधाय ङ्झनभावण तथा ऩङ्चयमोजना ङ्जर्कास रगामत
रगानीका ऺेत्रभा सङ्ञम्भङ्ञश्रत ङ्जर्त्त सम्फन्धी कामव गने,

(झ)

आङ्झथक
व
र्ा गैय आङ्झथक
व
सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध गयाउन
नेऩार सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस गने,

(ञ)

स्र्ीकृत ऩङ्चयमोजनाको राङ्झग आर्श्मक ऩने

हदफन्दी

बन्दा फढीको जग्गा खयीद गनव र्ा ङ्झरजभा उऩरव्ध
गयाउन सभन्र्म य सहङ्ञजकयण गने ,
(ट)

स्र्ीकृत ऩङ्चयमोजनाको र्ातार्यणीम प्रबार् भूल्माङ्कन
अध्ममनका राङ्झग
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र्न

तथा

र्ातार्यण

सम्फन्धी

अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने बएभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा
ऩूया गयी अनङ्टभङ्झत प्रदान गने र्ा गयाउने,
(ठ)

ऩङ्चयमोजना

ङ्जर्कास

सम्झौता ( प्रोजेक्ट

डेबेरऩभेन्ट

एङ्झिभेण्ट) तथा ऩङ्चयमोजना रगानी सम्झौता ( प्रोजेक्ट
इन्बेष्टभेण्ट एङ्झिभेण्ट) रगामतका सहङ्टङ्झरमत सम्झौता
(कन्सेसन एङ्झिभेन्ट) स्र्ीकृत गने,
(ड)

स्र्ीकृत ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनव प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ आर्श्मक ऩने

अनङ्टभङ्झत,

इजाजत तथा

स्र्ीकृङ्झतको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउने,
(ढ)

रगानी भैत्री र्ातार्यण तमाय गयी नेऩारराई ङ्जर्दे शी
रगानीको गन्तव्म स्थरको रुऩभा ङ्जर्कास गनव नेऩार
सयकायका सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग सहकामव गने,

(ण)

ङ्जर्दे शी रगानी आकङ्जषत
व गनवका राङ्झग फोडवरे उऩमङ्टि
ङ्ट सॉग ङ्छिऩऺीम रगानी
ठहमावााएको भङ्टरक
दोहोयो

कय

उन्भङ्टङ्ञि

रगामतका

सम्झौता य

रगानी

प्रर्िवन

सम्फन्धी र्ाताव गने र्ा सॊ मन्त्र स्थाङ्जऩत गने र्ा गयाउने
सम्फन्धभा नेऩार सयकायराई ङ्झसपाङ्चयश गने,
(त)

प्रत्मऺ

ङ्जर्दे शी

रगानीभा

र्ा

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी

साझेदायीभा सञ्चारन हङ्टने ऩूर्ावधाय सॊ यचना ङ्झनभावण,
सञ्चारन, ऩङ्टनस्थावऩना र्ा स्तयोङ्ङङ्झत गने र्ा सार्वजङ्झनक

सेर्ा प्रर्ाह गने ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन य रगानीको
सम्फन्धभा नेऩार सयकाय रगामत त्मस सम्फन्धी अन्म
ङ्झनकामराई आर्श्मक ङ्जर्शेषऻ सेर्ा उऩरब्ध गयाउने
तथा सभन्र्म एर्ॊ सहजीकयण गने र्ा गयाउने,
(थ)

ऩङ्चयमोजना ङ्जर्कास, रगानी प्रर्िवन तथा ऩङ्चयमोजना
कामावन्र्मनका

राङ्झग

सम्फङ्ञन्धत

भन्त्रारम,

प्रदे श,

स्थाङ्झनम तह एर्ॊ सयकायी तथा ङ्झनजी ऺेत्र फीच
सभन्र्म गने र्ा गयाउने,
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(द)

स्र्ीकृत ऩङ्चयमोजनाहरूको कामावन्र्मनका राङ्झग शीघ्र
ङ्झनणवम य सभस्माको ङ्झछटोछङ्चयतो सेर्ा प्रदान गने र्ा
गयाउने,

(ध)

फोडवको र्ाङ्जषक
व कामविभ य फजेट स्र्ीकृत गने,

(न)

सपरताऩूर्क
व

ऩङ्चयमोजना

रगानीकतावहरूको
अनङ्टसाय

त्मस्ता

सूची

तमाय

रगानीकतावहरु

कामावन्र्मन
गयी
र्ा

गने

आर्श्मकता
ऩूर् व

मोग्मता

ङ्झनधावयण बएका रगानीकतावहरू फीच नमाॉ ऩङ्चयमोजना
कामावन्र्मन गनव प्रङ्झतस्ऩधाव गयाउने,
(ऩ)

ङ्जर्दे शी रगानी

प्रर्िवन गने सम्फन्धभा प्रचाय प्रसाय

तथा ङ्जर्दे शी रगानीकताव फीच अन्तयङ्जिमा तथा अन्म
आर्श्मक कामव गनवका राङ्झग कामावरम तथा
ङ्जर्दे शङ्ञस्थत

नेऩारी

ङ्झनमोगहरूको सहकामव तथा

सभन्र्म स्थाङ्जऩत हङ्टने गयी त्मस्ता ङ्झनकामराई
ऩङ्चयचारन गने र्ा गयाउने,
(प)

ङ्जर्दे शी रगानी आकषवण गनव य त्मस्ता रगानीभा
स्थाऩना तथा सञ्चारन हङ्टने कङ्टनै ऩङ्झन ऩङ्चयमोजनाको
राङ्झग एकर ङ्झफन्दङ्ट सेर्ा केन्रफाट सेर्ा प्रदान गने र्ा
गयाउने,

(फ)

सम्झौता फभोङ्ञजभ

ङ्जर्त्तीम व्मर्स्थाऩन बई सकेऩङ्झछ

त्मस्तो सम्झौता फभोङ्ञजभ ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मनको
अनङ्टगभन गने र्ा गयाउने,
(ब)

रगानीकतावराई अनङ्टभङ्झत र्ा इजाजत प्रदान गये फाऩत
र्ा ऩङ्चयमोजना ङ्जर्कास गनव फोडवरे ऩङ्टमावयएको सेर्ा तथा
सहजीकयण फाऩत तोङ्जकए फभोङ्ञजभको

शङ्टल्क, दस्तङ्टय

ङ्झरने,
(भ)

फोडवफाट सहजीकयण गङ्चयएका र्ा गङ्चयने ऩङ्चयमोजनाराई
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आर्श्मक ऩने ऩूर्ावधाय

सॊ यचनाको ङ्झनभावण तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ रगानीकतावभापवत गने र्ा गयाउने ,
(म)
९.

तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामव गने।

अनङ्टगभन तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झत: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ कामावन्र्मन हङ्टने
ऩङ्चयमोजनाको कामावन्र्मन तथा

अनङ्टगभन गनव तथा सो कामवभा

सहजीकयण

गनवका राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभको एक अनङ्टगभन तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झत यहनेछ:(क)

फोडवको उऩाध्मऺ

(ख)

सङ्ञचर्, प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को
कामावरम

-सॊ मोजक

(आङ्झथक
व

तथा

ऩूर्ावधाय

ङ्जर्कास ङ्जर्षम हेने)

-सदस्म

(ग)

सङ्ञचर्, र्न तथा र्ातार्यण भन्त्रारम

-सदस्म

(घ)

सङ्ञचर्, उजाव, जरश्रोत तथा ङ्झसॉचाई
भन्त्रारम

(ङ)

-सदस्म

सङ्ञचर्, उद्योग, र्ाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतव
भन्त्रारम,

- सदस्म

(च)

सङ्ञचर्, याङ्जिम मोजना आमोग

(छ)

सङ्ञचर्,

ऩङ्चयमोजनासॉग

-सदस्म
सम्फङ्ञन्धत

भन्त्रारम

-सदस्म

(ज)

प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत

-सदस्म

(झ)

दपा 5 को उऩदपा (२) को खण्ड
(ठ) फभोङ्ञजभका सदस्मफाट फोडवको
अध्मऺरे तोकेको एक जना -सदस्म

(ञ)

फोडवको

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी

एकाइ प्रभङ्टख -

सदस्म-सङ्ञचर्

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको

अनङ्टगभन तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झतको

काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय तथा फैठक सम्फन्धी व्मर्स्था
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तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

हङ्टनेछ।
१०.

फोडवको कामावरम: ( १) फोडवको सङ्ञचर्ारमको रुऩभा कामव गनव रगानी फोडवको
एक कामावरम यहनेछ।
(२) कामावरमको सङ्गठनात्भक सॊ यचना य कभवचायीको दयफन्दी नेऩार
सयकायरे स्र्ीकृत गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(३) प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत कामावरमको ऩूया

सभम काभ गने

प्रभङ्टख ऩदाङ्झधकायी हङ्टनेछ।
(४) कामावरमरे आर्श्मक दे खेभा फोडवको स्र्ीकृङ्झत ङ्झरई सल्राहकाय
र्ा ङ्जर्शेषऻको सभूह गठन गनव सक्नेछ।
११.

कामावरमको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: कामावरमको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय
दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी

अर्धायणा

अन्तगवतका

ऩङ्चयमोजनाहरुको ऩङ्जहचान, सर्ेऺण तथा कामावन्र्मनको राङ्झग
ङ्जर्कासकताव छनौट तथा अनङ्टगभन रगामतका कामव गने,

(ख)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी

अर्धायणा

तथा ङ्झनजी

रगानीभा

कामावन्र्मन हङ्टने ऩङ्चयमोजनाको ङ्झनभावण, सञ्चारन, व्मर्स्थाऩन
रगामतका कामवभा सहजीकयण गने,

(ग)

फोडविाया

स्र्ीकृत

शतवहरू

तथा

प्रस्तार्

आह्वानभा

सॊ रग्न

सम्झौताको भस्मौदाको आधायभा प्रस्तार्क र्ा रगानीकतावसॉग
र्ाताव गयी सम्झौता गने,

(घ)

सम्झौता अनङ्टरूऩ ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनव रगानीकतावराई

(ङ)

ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मनभा दे ङ्ञखएका सभस्माको ङ्झनयाकयण गने,

(च)

स्र्ीकृत ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मनका राङ्झग सार्वजङ्झनक ङ्झनकाम,

(छ)

स्र्ीकृत ऩङ्चयमोजनारे प्राप्त गने

सहजीकयण गने,

प्रदे श, स्थानीम तह रगामत ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सभन्र्म गने,
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आङ्झथक
व
र्ा गैयआङ्झथक
व
सङ्टङ्जर्धा

उऩरब्ध हङ्टने व्मर्स्था ङ्झभराउने,
(ज)

कङ्टनै ऺेत्र र्ा ऩङ्चयमोजनाको राङ्झग उऩरब्ध गयाइएको

सङ्टङ्जर्धा

अऩमावप्त बएको र्ा अन्म कङ्टनै कायणफाट रगानी ङ्झनरुत्साङ्जहत
बएको दे ङ्ञखएभा सोको सङ्टधायका उऩाम फोडव सभऺ ऩेश गने,

(झ)

ऩङ्चयमोजनाको कामावन्र्मनको अनङ्टगभन गने तथा सभमताङ्झरका
फभोङ्ञजभ

ऩङ्चयमोजना

कामावन्र्मन

नबएको

दे ङ्ञखएभा

सो

सम्फन्धभा आर्श्मक कायफाही गनव र्ा अनङ्टभङ्झत यद्द गनवका
राङ्झग फोडव सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने,
(ञ)

कङ्टनै ङ्जर्शेष रगानीका ऺेत्र र्ा उऩऺेत्रभा ङ्जर्शेष ध्मान ङ्छदन

(ट)

स्र्दे शी तथा ङ्जर्दे शी रगानीको सङ्टयऺा तथा रगानी प्रर्िवन

आर्श्मक दे ङ्ञखएभा सोको सङ्टझार् फोडव सभऺ ऩेश गने,
सम्फन्धी कामव गने,

(ठ)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी तथा रगानी सम्फन्धभा अध्ममन

(ड)

फोडवको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र यहेका य फोडवरे ङ्झनणवम गयी

तथा अनङ्टसन्धान गने,

तोङ्जकङ्छदएका प्रशासङ्झनक तथा अन्म कामव गने।
१२.

प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत: ( १) फोडवको दै ङ्झनक प्रशासन सञ्चारन तथा कामव
सम्ऩादन गनव एक प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत यहनेछ।
(२) प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत फोडवभा ऩूया सभम काभ गने प्रभङ्टख
प्रशासकीम ऩदाङ्झधकायी हङ्टनेछ य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य अन्म सङ्टङ्जर्धा नेऩार
सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(३)

भान्मता

प्राप्त

ङ्ञशऺण

र्ाङ्ञणज्मशास्त्र, कानून, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग र्ा
स्नातकोत्तय तह

सॊ स्थाफाट अथवशास्त्र ,

व्मर्स्थाऩन,

ङ्जर्कास सम्फन्धी ङ्जर्षमभा कम्तीभा

उत्तीणव गये को य ऩङ्चयमोजना

ङ्जर्कास, सार्वजङ्झनक खङ्चयद,

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी , रगानी प्रर्िवन, ङ्जर्कास प्रशासन, फैं ङ्जकङ्ग, ङ्जर्त्तीम
ऺेत्र औद्योङ्झगक व्मर्स्थाऩनको ऺेत्रभा कम्तीभा दश र्षवको

व्मर्स्थाऩकीम

अनङ्टबर् हाङ्झसर गये को नेऩारी नागङ्चयक प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत ऩदभा ङ्झनमङ्टि
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हङ्टन मोग्म भाङ्झननेछ।
(४) दे हामको व्मङ्ञि फोडवको प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ऩदभा
ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टन मोग्म हङ्टने छै न्(क)

भ्रष्टाचाय, चोयी, भानर् फेचङ्झफखन तथा ओसायऩोसाय,
जफयजस्ती कयणी जस्ता
पौजदायी

ठहङ्चयएको,
(ख)

अङ्झबमोगभा

नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञखने कङ्टनै
अदारतफाट

कसूयदाय

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कारो सूचीभा ऩये को
अर्ङ्झधबय,

(ग)

ऩैङ्झतस र्षव उभेय ऩूया नगये को,

(घ)

ऩैसठ्ठी र्षव उभेय नाघेको।

(५) प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग नेऩार सयकाय
सभऺ

ङ्झसपाङ्चयस

गनव

फोडवको

उऩाध्मऺको

सॊ मोजकत्र्भा

आमोगको उऩाध्मऺ य नेऩार सयकायरे तोकेको ङ्जर्षम ङ्जर्ऻ

याङ्जिम

मोजना

यहेको तीन

सदस्मीम ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत यहनेछ।
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे प्रङ्झतस्ऩधावको आधायभा तोङ्जकए

फभोङ्ञजभको कामवङ्जर्ङ्झध ऩूया गयी प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग
तीनजना व्मङ्ञिको नाभ ङ्झसपाङ्चयस गनेछ।
(७)

उऩदपा ( ६)

फभोङ्ञजभ

ङ्झसपाङ्चयस

बएका

व्मङ्ञिहरूभध्मे

एकजनाराई नेऩार सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्रे प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ऩदभा
ङ्झनमङ्टि गनेछ।
(८) प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ऩदार्ङ्झध चाय र्षवको हङ्टनेछ य ङ्झनज
अको एक अर्ङ्झधका राङ्झग ऩङ्टन् ङ्झनमङ्टि हङ्टन सक्नेछ।
(९) दे हामको अर्स्थाभा प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ऩद ङ्चयि
हङ्टनेछ:(क)

उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ अमोग्म बएभा,
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(ख)

ङ्झनजरे आफ्नो ऩदफाट फोडवभापवत ङ्छदएको याजीनाभा

(ग)

कामवऺभताको अबार्, खयाफ आचयण र्ा ङ्झनज को कामव

नेऩार सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्बाफट स्र्ीकृत बएभा,

सम्ऩादनको स्तय सन्तोषजनक नबई नेऩार सयकाय
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्रे ङ्झनजराई हटाएभा,
(घ)

ङ्झनजको ऩदार्ङ्झध ऩूया बएभा,

(ङ)

ङ्झनजको भृत्मङ्ट बएभा,

(च)

ऩैसठ्ठी र्षव उभेय ऩूया बएभा ।

(१०) उऩदपा ( ९) को खण्ड ( ख) फभोङ्ञजभ हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई
सपाई ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(११) प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतभा ङ्झनमङ्टङ्ञि बई ऩदार्ङ्झध सभाप्त बएको

ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच र्षवसम्भ आपू फोडवभा यहेको अर्ङ्झधभा मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत
ऩत्र ङ्छदई रगानी स्र्ीकृङ्झत बएका ऩङ्चयमोजनाभा सॊ रग्न हङ्टन ऩाउने छै न।
१३.

प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: (१) मस ऐनभा
रेङ्ञखएका काभ, कतवव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको
अन्म काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

फोडवको फैठकभा ऩेश गङ्चयने प्रस्तार्हरूको सूची तमाय

(ख)

ऩङ्चयमोजना स्र्ीकृङ्झतका राङ्झग फोडव सभऺ ऩेश गने य

(ग)

फोडवफाट

(घ)

फोडव तथा कामावरमको र्ाङ्जषक
व
फजेट य कामविभ

(ङ)

फोडवफाट

गने,

आर्श्मक प्रङ्जिमा अगाडी फढाउने,
गयाउने,

बएका

ङ्झनणवम

ङ्झनदे शन

कामावन्र्मन

गने

तमाय गने य स्र्ीकृङ्झतका राङ्झग फोडव सभऺ ऩेश गने,
कामावन्र्मनको

ऩङ्चयमोजनाहरूको
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कामावन्र्मनको

राङ्झग

अनङ्टगभन,

स्र्ीकृत

सभीऺा,

भूल्माङ्कन गने,
(च)
१४.

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी

फोडवरे तोकेका अन्म कामवहरु गने।
एकाइ: (१) सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी

अर्धायणा

अन्तगवत कामावन्र्मन हङ्टने ऩङ्चयमोजनाहरुको सम्बाव्मता अध्ममन तथा रगानीकताव
छनौट गनव य सार्वजङ्झनक ङ्झनकामहरुराई ऩङ्चयमोजनाहरुको ङ्झनभावण, सञ्चारन तथा
अन्म ङ्जर्षमहरुभा सहजीकयण गनव कामावरमभा एक सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी
एकाइ यहनेछ।
(२)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी

एकाइको

काभ,

कतवव्म

तथा

अङ्झधकायहरु दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्(क)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी सम्फन्धी नीङ्झतगत ङ्जर्षमभा
कामवनीङ्झत, कामवङ्जर्ङ्झध तथा ङ्झनदे ङ्ञशका फनाई फोडव सभऺ
ऩेश गने,

(ख)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदा यीका ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन

गने रगानीकतावराई याम, सङ्टझार् र्ा ऩयाभशव ङ्छदने तथा
भागवदशवन गने,

(ग)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी सम्फन्धी आशमऩत्र आह्वान,
ऩूर्म
व ोग्मता तथा

प्रस्तार् आह्वानऩत्र तथा ऩङ्चयमोजना

सम्झौताको भस्मौदा तमाय गने तथा आव्हान गने,
(घ)

स्र्ीकृत

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदा यीभा सञ्चारन हङ्टने

ऩङ्चयमोजनाको ऩङ्चयमोजना फैं क तमाय गयी अध्मार्ङ्झधक
गने,
(ङ)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी

साझेदायीभा

कामावन्र्मन

हङ्टने

ऩङ्चयमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन, ऩङ्चयमोजना तमायी
ङ्जर्षमका ङ्जर्र्यणको भूल्माङ्कन गयी याम प्रङ्झतङ्जिमा ङ्छदने,

(च)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदाय

भा

सञ्चाङ्झरत

ऩङ्चयमोजनाहरुको कामावन्र्मनको अर्स्थाको अनङ्टगभन
तथा भूल्माङ्कन गयी याम, प्रङ्झतङ्जिमा तथा सङ्टझार् ङ्छदने,
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(छ)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी

साझेदायीभा

कामावन्र्मन

हङ्टने

ऩङ्चयमोजनाहरुको साझेदाय छनौट गने प्रङ्जिमा तमाय
गयी रागू गने,
(ज)

अन्तयावङ्जिम
अभ्मास

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी
तथा

अनङ्टसन्धान
साझेदायी

अनङ्टबर्हरुका

गने

तथा

ढाॉचाको

अर्रम्फन गने,
(झ)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी
आमोजनाको

राङ्झग

सम्फन्धभा

नेऩारभा

साझेदायीभा

ङ्झनमङ्झभत

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी

उऩमङ्टि

तमायी

का असर

हङ्टने

ङ्जर्षमहरु

कामावन्र्मन

तथा

रगानीकतावराई आर्श्मक सहमोग गने,

हङ्टने

कामावन्र्मनभा

(ञ)

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीका ऩङ्चयमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत

(ट)

फोडव र्ा कामावरमरे तोकेका अन्म कामव गने ।

सूचनाहरु सङ्करन गयी अङ्झबरेखीकयण गने,

(३) सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी एकाइको गठन, सङ्गठनात्भक ढाॉचा
तथा अन्म व्मर्स्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
१५.

रगानी एकाइ: ( १) मस ऐन फभोङ्ञजभ कामावन्र्मन हङ्टने ऩङ्चयमोजनाभा हङ्टने

रगानीको प्रर्िवन तथा रगानीभैत्री र्ातार्यणको राङ्झग सभन्र्म, सहकामव तथा
सहजीकयण गनव कामावरमभा एक रगानी एकाइ यहनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको रगानी एकाइको काभ, कतवव्म य
अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

ङ्झनजी रगानीभा कामावन्र्मन गङ्चयने ऩङ्चयमोजना तथा
रगानी सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टभ
व ा गयी फोडव सभऺ ऩेश
गने,

(ख)

ङ्झनजी

रगानीभा

कामावन्र्मन

हङ्टन

सक्ने

सम्बाव्म

ऩङ्चयमोजनाहरुको अध्ममन गयी ऩङ्चयमोजना सूची तमाय
गने,
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(ग)

फोडवभा सोझै प्राप्त हङ्टन आएका आव्हान नगङ्चयएका
प्रस्तार्हरुको हकभा आर्श्मक अध्ममन गने य सोको
राङ्झग आर्श्मक ऩने अनङ्टभङ्झत ऩत्र, इजाजत ऩत्र प्रदान
गनव सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउने,

(घ)

ऩङ्चयमोजना

रगानी

सम्झौता

रगामतका

सहङ्टङ्झरमत

(ङ)

ऩङ्चयमोजना ङ्जर्कास, रगानी प्रर्िवन तथा ऩङ्चयमोजना

सम्झौता तथा सभझदायी ऩत्रको भस्मौदा तमाय गने,
कामावन्र्मनका राङ्झग सार्वजङ्झनक ङ्झनकाम
ऺेत्र फीच सभन्र्म गने,

तथा ङ्झनजी

(च)

ङ्झनजी रगानीभा ऩङ्चयमोजनाको ङ्जर्कासकताव छनौटको

(छ)

रगानी सम्फन्धभा अध्ममन, अनङ्टसन्धान गने,

(ज)

र्ैदेङ्ञशक

(झ)

सम्बाङ्जर्त रगानीकतावको ङ्जर्र्यण तमाय गयी सम्बाङ्जर्त

(ञ)

फोडव र्ा कामावरमरे तोकेका अन्म कामव गने ।

आधायहरु तमाय गने,

रगानीका

ङ्जर्र्यण तमाय गने,

सन्दबवभा

तङ्टरनात्भक

राबको

रगानीकतावको रगानी सम्फन्धी ङ्ञजऻाशा सम्फोधन गने,

(३) रगानी एकाइको गठन, सङ्गठनात्भक सॊ यचना तथा अन्म व्मर्स्था
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
१६.

ङ्जर्शेषऻ सङ्झभङ्झत र्ा कामवदर: ( १) ऩङ्चयमोजना रगानीको कङ्टनै खास प्राङ्जर्ङ्झधक
ऩऺको अध्ममन तथा ङ्जर्श्लेषण गयी सङ्टझार् ङ्छदन कामावरमरे कामावदेश तथा
कामावर्ङ्झध तोकी

सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रका ङ्जर्शेषऻ यहेको एक ङ्जर्शेषऻ सङ्झभङ्झत र्ा

कामवदर गठन गनव सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका सदस्म तथा ऩदाङ्झधकायीहरुको सङ्टङ्जर्धा
कामावरमरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-३
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१७.

ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनव सङ्जकने: ( १) ऩूर्ावधाय सॊ यचना सम्फन्धी कङ्टनै
ऩङ्चयमोजना सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीफाट कामावन्र्मन गनव सङ्जकनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीफाट ऩङ्चयमोजना
कामावन्र्मन गदाव दे हामको कङ्टनै तङ्चयका अऩनाउन सङ्जकनेछ:(क)

ङ्झनभावण तथा हस्तान्तयण,

(ख)

ङ्झनभावण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,

(ग)

ङ्झनभावण, स्र्ाङ्झभत्र्कयण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,

(घ)

ङ्झनभावण, हस्तान्तयण तथा सञ्चारन,

(ङ)

ङ्झरज, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,

(च)

ङ्झरज, ङ्झनभावण, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,

(छ)

ङ्जर्कास, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,

(ज)

व्मर्स्थाऩन, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,

(झ)

ऩङ्टनस्थावऩना, सञ्चारन तथा हस्तान्तयण,
स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको राङ्झग ऩङ्टनस्थावऩना
बङ्ङारे भौजङ्टदा ऩूर्ावधाय सॊ यचनाको भभवत, ङ्जर्स्ताय र्ा
ऩङ्टनङ्झनभ
व ाण गयी ऩङ्टनस्थावऩना गने कामव सम्झनङ्ट ऩछव।

(ञ)
(३)

मस्तै अन्म कङ्टनै तङ्चयका।

उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ

ऩङ्चयमोजना

कामावन्र्मन

गदाव

कङ्टनै

ऩङ्चयमोजनाको ङ्झनभावण, सञ्चारन, ऩङ्टनस्थावऩना, भभवत तथा ङ्जर्स्तायभध्मे कङ्टनै एक
र्ा एकबन्दा फढी चयणभा ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनव सङ्जकनेछ।
१८.

ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन नगङ्चयने: मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन दे हामका ऩङ्चयमोजना सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीफाट

कामावन्र्मन गङ्चयने

छै न्(क)

ङ्जर्त्तीम, प्राङ्जर्ङ्झधक र्ा सञ्चारन सम्फन्धी जोङ्ञखभ ङ्झनजी
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ऺेत्रराई हस्तान्तयण नगयी ङ्झनजी ऺेत्रफाट कङ्टनै काभ
र्ा सेर्ा प्राप्त गने उद्देश्मफाट सञ्चारन हङ्टने ऩङ्चयमोजना,

१९.

प्राथङ्झभकता

(ख)

याङ्जिम सङ्टयऺासॉग सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयमोजना,

(ग)

फोडवरे तोङ्जकङ्छदएका अन्म ऩङ्चयमोजना।

ङ्झनधावयण:

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीफाट

कामावन्र्मन

गङ्चयने

ऩङ्चयमोजनाको प्राथङ्झभकताका ऺेत्र फोडवरे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
२०.

ऩङ्चयमोजना ऩङ्जहचान: (१) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा

कामावन्र्मन गनव सङ्जकने ऩङ्चयमोजना ऩङ्जहचान गयी सूची तमाय गनङ्टव ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूची तमाय गदाव ऩङ्चयमोजनाको सबे ऺण
रगामतको अध्ममन बए र्ा नबएको तथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जर्र्यण
सभेतका आधायभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे प्राथङ्झभकता ङ्झनधावयण गनङ्टव ऩनेछ।
(३) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩङ्चयमोजना ऩङ्जहचान गयी सूची ङ्झनधावयण गदाव

प्राङ्जर्ङ्झधक तथा ङ्जर्त्तीम ङ्जर्षमहरुभा फोडवसॉग ऩयाभशव ङ्झरन सङ्जकनेछ।
२१.

ऩङ्चयमोजना स्र्ीकृत गयाउनङ्ट ऩने: (१) दपा २० फभोङ्ञजभ ऩङ्जहचान गयी सूचीकृत
गङ्चयएका ऩङ्चयमोजनाहरु कामावन्र्मन गने सम्फन्धभा कामवऺेत्र अनङ्टसाय फोडव र्ा
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट स्र्ीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ ऩङ्चयमोजना स्र्ीकृत गयाउॉदा सार्वजङ्झनकङ्झनजी साझेदायीभा कामावन्र्मन गङ्चयने बए दपा १७ भा उङ्ञल्रङ्ञखत तङ्चयका भध्मे
कङ्टन तङ्चयकाफाट कामावन्र्मन गनव सङ्जकने हो सोको व्महोया उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ।
(३) कङ्टनै सार्वजङ्झनक ङ्झनकाम अन्तगवत एकै प्रकृङ्झतका एकबन्दा फढी
ऩङ्चयमोजना सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा

कामावन्र्मन गनव मस दपा फभोङ्ञजभ

ऩङ्चयमोजना स्र्ीकृत गयाउॉदा त्मस्तो ऩङ्चयमोजनाको ऩङ्टन् प्राथङ्झभङ्जककयण गनङ्टव
ऩनेछ।
२२.

ऩङ्चयमोजनाको सूची प्रकाशन गने: दपा २१ फभोङ्ञजभ ऩङ्चयमोजना स्र्ीकृत
बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे ऩङ्चयमोजनाको सूची प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ।

२३.

आशमऩत्र

आह्वान

गने: (१) दपा २१ फभोङ्ञजभ
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स्र्ीकृत ऩङ्चयमोजनाको

अध्ममन-अनङ्टभङ्झत,

सर्ेऺण

र्ा

कामावन्र्मनका

राङ्झग

सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनकामरे

सार्वजङ्झनक सूचना प्रकाशन गयी आशमऩत्र आह्वान गनङ्टव ऩनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको सूचनाभा दे हामका ङ्जर्र्यण खङ्टराउनङ्ट
ऩनेछ:-

२४.

(क)

आशमऩत्र ऩेश गने कामावरम र्ा ङ्झनकाम,

(ख)

आशमऩत्र ऩेश गने अर्ङ्झध,

(ग)

आशमऩत्रभा खङ्टराउनङ्ट ऩने ङ्जर्र्यण,

(घ)

आशमऩत्र साथ सॊ रग्न गनङ्टव ऩने कागजातहरु,

(ङ)

प्रस्तार्कको प्राङ्जर्ङ्झधक तथा आङ्झथक
व ऺभता,

(च)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जर्र्यण।

आशमऩत्र ऩेश गने: ऩङ्चयमोजनाको अध्ममन-अनङ्टभङ्झत, सर्ेऺण र्ा कामावन्र्मन गनव
चाहने व्मङ्ञिरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभका शतवका अङ्झधनभा यही दपा २३ फभोङ्ञजभको
सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत अर्ङ्झधङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा आशमऩत्र ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।

२५.

सॊ ङ्ञऺप्त सूची तमाय गने: दपा २४ फभोङ्ञजभ आशमऩत्र प्राप्त बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत
ङ्झनकामरे

तोङ्जकए फभोङ्ञजभको

आधायभा भूल्माङ्कन गयी तोङ्जकएका

प्रङ्जिमा

फभोङ्ञजभ प्रस्तार्कहरुको सॊ ङ्ञऺप्त सूची तमाय गनङ्टव ऩनेछ।
२६.

प्रस्तार् आह्वान गने: ( १) दपा २५ फभोङ्ञजभ सॊ ङ्ञऺप्त सूची तमाय गये ऩङ्झछ
सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनकामरे

सार्वजङ्झनक

सूचना

प्रकाशन

गयी

सो

सूचीभा

ऩये का

प्रस्तार्कहरुसॉग तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जर्षमहरु खङ्टराई प्रस्तार् आह्वान गनङ्टव
ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तार् ऩेश गनव चाहने प्रस्तार्करे तोङ्जकए
फभोङ्ञजभका

ङ्जर्र्यणहरु

खङ्टराई

सूचनाभा

उङ्ञल्रङ्ञखत

अर्ङ्झधङ्झबत्र

सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनकामभा प्रस्तार् ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।
२७.

प्रस्तार् छनौट गने: ( १) दपा २६ को उऩदपा ( २) फभोङ्ञजभ प्रस्तार् प्राप्त
बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत गठन गयी
तोङ्जकएको अर्ङ्झधङ्झबत्र दे हामका आधायभा प्रस्तार् छनौट गनङ्टव ऩनेछ्22

(क)

तोङ्जकएको सभमभा ङ्झनभावण सम्ऩङ्ङ गने आधाय

(ख)

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई फङ्टझाउनङ्ट ऩने योमल्टी यकभ बए

सङ्जहतको प्राङ्जर्ङ्झधक प्रस्तार्,
प्रस्ताङ्जर्त योमल्टी यकभ,

(ग)

ऩङ्चयमोजना

कामावन्र्मन

गदाव

उऩबोिासॉग

ङ्झरने

प्रस्ताङ्जर्त भहसङ्टर रगामतका ङ्जर्षम उङ्ञल्रङ्ञखत आङ्झथक
व
प्रस्तार्।
(२) मस दपा फभोङ्ञजभ प्रस्तार्

छनौट गये ऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे

त्मसको जानकायी तोङ्जकएको अर्ङ्झधङ्झबत्र प्रस्तार्कराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(३) मस दपा फभोङ्ञजभको प्रस्तार्

छनौट सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
२८.

आव्हान नगङ्चयएको प्रस्तार्: (१) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन प्रस्तार्क स्र्मॊरे सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीको

भाध्मभफाट ऩङ्चयमोजना

कामावन्र्मन गनवको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम सभऺ तोङ्जकए फभोङ्ञजभको आधाय,
दस्तङ्टय य ढाॉचाभा प्रस्तार् ऩेश गनव सक्नेछ।
स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग "

आव्हान नगङ्चयएको

प्रस्तार्" बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे सार्वजङ्झनक सूचना जायी नगये को अर्स्थाभा

रगानीकताव स्र्मॊरे कङ्टनै ऩङ्चयमोजना ङ्जर्कास गने उद्देश्मरे आशम प्रकट गयी ऩेश
गये को प्रस्तार् सम्झनङ्ट ऩछव।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको प्रस्तार् ऩेश गदाव दे हामका ङ्जर्षमहरु
उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ:(क)

ऩङ्चयमोजनाको ङ्जर्र्यण,

(ख)

प्रस्तार्कको प्राङ्जर्ङ्झधक तथा ङ्जर्त्तीम ऺभता सङ्जहतको

(ग)

ऩङ्चयमोजनाको प्रायङ्ञम्बक सॊ बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतर्ेदन

ङ्जर्र्यण (प्रोपाइर),

बए त्मस्तो प्रङ्झतर्ेदन,
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(घ)

प्रस्ताङ्जर्त व्मार्साङ्जमक मोजना,

(ङ)

ऩङ्चयमोजनाभा प्रमोग हङ्टने प्रङ्जर्ङ्झध,

(च)

ऩङ्चयमोजनाफाट प्राप्त हङ्टने सम्बाङ्जर्त राबको ङ्जर्र्यण।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रस्तार् दपा २७ को उऩदपा (१)
फभोङ्ञजभको भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा
अध्ममन तथा सबे ऺण

अनङ्टभङ्झत र्ा

सो

ऩङ्चयमोजनाको

ऩङ्चयमोजना ङ्जर्कास र्ा सञ्चारनको राङ्झग

तोङ्जकएको प्रङ्जिमा ऩूया गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा इजाजतऩत्र प्रदान गनव
सङ्जकनेछ।
(४) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको ऩङ्चयमोजना प्रस्तार्राई
भूल्माङ्कन गदाव सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा ङ्झनभावण हङ्टने ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतस्ऩधावको
आधायभा अगाङ्झड फढाउॉदा राबदामी हङ्टने दे ङ्ञखएभा सोही प्रस्तार्राई स्र्ीस

च्मारेन्जका आधायभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे तोकेको प्रङ्जिमा फभोङ्ञजभ प्रङ्झतस्ऩधाव
गयाउन सक्नेछ।
स्ऩङ्जष्टकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग "ङ्ञस्र्स च्मारेन्ज" बङ्ङारे

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे कङ्टनै सेर्ा ऺेत्र र्ा सडक

,

ये र जस्ता सार्वजङ्झनक

ऩङ्चयमोजनाका राङ्झग आव्हान नगङ्चयएको प्रस्तार् प्राप्त गये को अर्स्थाभा उि
प्रस्तार्बन्दा याम्रो प्रस्तार् प्राप्त हङ्टनसक्ने अङ्झबप्रामरे उऩमङ्टि प्रस्तार् चमन गनव
प्राप्त प्रस्तार्राई कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जर्ङ्झध र्ा प्रङ्जिमाफाट तेस्रो ऩऺराई सभेत आव्हान
गयी र्ा सार्वजङ्झनक गयी भूल्माङ्कन गङ्चयने ङ्जर्ङ्झध सम्झनङ्ट ऩछव।
(५) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको प्रस्तार् उऩय र्ाताव गदाव प्रस्तार्क
फाहेक

अन्म

कङ्टनै

प्रस्तार्कको

प्रस्तार्

स्र्ीकृत

बएभा

स्र्ीकृत

बएको

प्रस्तार्कतावफाट उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको प्रस्तार्कराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभको
ऩङ्चयमोजना ङ्जर्कासको िभभा बएको प्रायङ्ञम्बक खचव य अध्ममन तथा ङ्जर्कासको

िभभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको कङ्टनै खचव बएको अर्स्थाभा सो सभेत सोधबनाव
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ।
२९.

र्ाताविाया ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनव सक्ने: ( १) मस ऐनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कम्तीभा दङ्टईऩटक आशमऩत्र र्ा प्रस्तार् आह्वान गदाव ऩङ्झन
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छनौट हङ्टन नसकेको अर्स्थाभा त्मस्तो ऩङ्चयमोजना सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे सोझै
र्ाताविाया कामावन्र्मन गयाउन सक्नेछ।
(२) उऩदपा ( १) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दे हामको

कङ्टनै कायणरे कङ्टनै ऩङ्चयमोजना र्ाताविाया कामावन्र्मन गनव भनाङ्झसफ हङ्टने दे ङ्ञखएभा

त्मस्तो ऩङ्चयमोजना सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया गयी
र्ाताविाया कामावन्र्मन गयाउन सक्नेछ:(क)

ऩङ्चयमोजनाको प्रकृङ्झत र्ा रागतको कायण आङ्झथक
व तथा
प्राङ्जर्ङ्झधक रुऩभा

नबएको ऩङ्चयमोजना,

प्रङ्झतस्ऩधाव

हङ्टन

सक्ने

सम्बार्ना

(ख)

नमाॉ अर्धायणा र्ा प्रङ्जर्ङ्झध सभार्ेश बएको ऩङ्चयमोजना,

(ग)

याङ्जिम प्राथङ्झभकताका आधायभा कामावन्र्मन गने गयी

(घ)

मस ऐन फभोङ्ञजभको अन्म कामवङ्जर्ङ्झध अर्रम्फन गनव

छनौट गङ्चयएको ऩङ्चयमोजना,

उऩमङ्टि नदे ङ्ञखएको ऩङ्चयमोजना।
(३) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको कङ्टनै ऩङ्चयमोजना र्ाताविाया कामावन्र्मन
गनव चाहने प्रस्तार्करे तोङ्जकएका ङ्जर्षमहरु खङ्टराई सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम सभऺ
प्रस्तार् ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको
भूल्माङ्कन

गयी

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे

प्रस्तार्राई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जर्स्तृत
र्ाताविाया

ऩङ्चयमोजना

कामावन्र्मन

गनव

ङ्ञस्र्कृती ङ्छदन सक्नेछ।
३०.

र्ाताविाया ऩङ्चयमोजनाको ङ्जर्स्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गनव सक्ने: (१) मस ऐनभा
जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्जर्स्तृत सम्बाव्मता अध्ममन नबएको कङ्टनै

ऩङ्चयमोजनाको ङ्जर्स्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गनव चाहने व्मङ्ञिरे सोको अनङ्टभङ्झतको
राङ्झग कामावरम सभऺ ङ्झनर्ेदन ङ्छदन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩये को ङ्झनर्ेदन उऩय जाॉचफङ्टझ गदाव ङ्जर्स्तृत

सम्बाव्मता अध्ममन गने अनङ्टभङ्झत ङ्छदन भनाङ्झसफ दे ङ्ञखएभा कामावरमरे ङ्झनर्ेदकसॉग

र्ाताव गयी त्मस्तो ऩङ्चयमोजनाको ङ्जर्स्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गनव, गयाउन
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अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्जर्स्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गदाव गयाउॉदा
रागेको खचव त्मस्तो ङ्जर्स्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गने, गयाउने व्मङ्ञि स्र्मॊरे
व्महोनङ्टव ऩनेछ।
(४) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्जर्स्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयएको कङ्टनै
ऩङ्चयमोजनाको कामावन्र्मन गनवको राङ्झग प्रङ्झतस्ऩधाव गयाइएको अर्स्थाभा उऩदपा
(२) फभोङ्ञजभ ङ्जर्स्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गने, गयाउने व्मङ्ञि छनौट हङ्टन
नसकेभा ङ्झनजरे सो ऩङ्चयमोजनाको ङ्जर्स्तृत सम्बाव्मता अध्ममन गदाव गयाउॉदा
रागेको खचव त्मस्तो ऩङ्चयमोजनाको कामावन्र्मनको राङ्झग छनौट बएको प्रस्तार्
स्र्ीकृत हङ्टने व्मङ्ञिरे व्महोनङ्टव ऩनेछ।
(५) उऩदपा ( ४) फभोङ्ञजभ व्महोङ्चयने यकभको ङ्झनधावयण स्र्तन्त्र
भूल्माङ्कनकतावफाट गयाईनेछ।
(६) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩङ्चयमोजनाका सम्फन्धभा

तमाय ऩाङ्चयएको

अध्ममन प्रङ्झतर्ेदनको आधायभा त्मस्तो ऩङ्चयमोजना मस ऐन फभोङ्ञजभ कामावन्र्मन
गङ्चयनेछ।
३१.

अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) दपा २७,२८ य २९ फभोङ्ञजभ प्रस्तार् छनौट र्ा
स्र्ीकृङ्झत प्रदान गये ऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे प्रस्तार्कराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभको
शतवहरु तथा ढाॉचाभा सभझदायी गयी ऩङ्चयमोजनाको अध्ममन अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभझदायी गदाव सभमङ्झबत्र नै कामव
सम्ऩङ्ङ गने प्रमोजनका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ऩयपभे न्स फण्ड ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।
(३) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मस ऐन

फभोङ्ञजभ ऩङ्चयमोजना स्र्ीकृत बई उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टङ्झभतऩत्र प्राप्त गये को
अर्स्थाभा त्मस्तो अनङ्टङ्झभतऩत्र

प्रचङ्झरत कानूनको यीत ऩङ्टमावाौई जायी बएको

भाङ्झननेछ।
ऩङ्चयच्छे द-४
ङ्झनजी रगानी सम्फन्धी व्मर्स्था
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३२.

ङ्झनजी रगानी: (१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झनजी
ऺेत्रफाट ङ्झनभावण, सञ्चारन य व्मर्स्थाऩन हङ्टने प्रकृङ्झतको
भाङ्झथको ङ्झनजी रगानीका

छ अफव रुऩैमाॉबन्दा

ऩङ्चयमोजनाको सर्ेऺण, सहजीकयण तथा रगानीको

स्र्ीकृङ्झत फोडवफाट हङ्टनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनजी रागानी हङ्टने ऩङ्चयमोजनाभा
रगानीकतावको स्र्ाङ्झभत्र् सम्फन्धी व्मर्स्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(3) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको ङ्झनजी रगानी हङ्टने ऩङ्चयमोजनाहरुको

राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभका आधायभा प्रस्तार्को भूल्माङ्कन गयी अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान
गङ्चयनेछ।
३३.

ऩङ्चयमोजना ऩङ्जहचान: (१) ङ्झनजी रगानीभा कामावन्र्मन गनव सङ्जकने छ अफव रुऩैमाॉ
बन्दा भाङ्झथको रगानी हङ्टने

ऩङ्चयमोजनाहरु आर्श्मकता अनङ्टसाय

कामावरमरे

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम, ङ्झनजी ऺेत्र तथा अन्म ङ्झनकामसॉगको सभन्र्म तथा सहकामवभा
ऩङ्चयमोजनाको सूची तमाय गयी स्र्ीकृङ्झतका राङ्झग फोडव सभऺ ऩेश गनेछ।
(२) उऩदपा (१) भा

जङ्टन सङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सूचीभा

नऩये का ऩङ्चयमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत प्रस्तार् स्र्ीकृङ्झतका राङ्झग फोडव सभऺ ऩेश गनव
कङ्टनै फाधा ऩङ्टगेको भाङ्झनने छै न।
३४.

ऩङ्चयमोजना स्र्ीकृत गयाउनङ्ट ऩने: दपा ३३ फभोङ्ञजभ कामावरमरे ऩङ्जहचान गयी
ङ्झसपाङ्चयस गये को ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मनका राङ्झग फोडवफाट स्र्ीकृत गयाउनङ्ट
ऩनेछ।

३५.

सभझदायी गयी अनङ्टभङ्झतऩत्र

प्रदान गने: दपा ३४ फभोङ्ञजभ प्रस्तार् स्र्ीकृत

बएभा कामावन्र्मनका राङ्झग तोङ्जकए

फभोङ्ञजभको शतव य ढाॉचाभा सभझदायी गयी

ऩङ्चयमोजनाको अध्ममन अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गङ्चयनेछ।
ऩङ्चयच्छे द-५
सम्झौता सम्फन्धी व्मर्स्था
३६.

ऩङ्चयमोजनाको ङ्जर्र्यण ऩेश गनङ्टव ऩने : ( १) दपा ३१ फभोङ्ञजभ सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी
साझेदायीभा य दपा ३५ फभोङ्ञजभ ङ्झनजी रगानीभा ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनव
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सभझदायी

गये कोभा

प्रस्तार्करे

ऩङ्चयमोजना

त्मस्तो सभझदायीऩत्रभा
कामावन्र्मन

गनव

तोङ्जकए

उङ्ञल्रङ्ञखत

सभमार्ङ्झधङ्झबत्र

फभोङ्ञजभका

ङ्जर्र्यणहरु

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको अर्ङ्झधङ्झबत्र प्रस्तार्करे त्मस्तो ङ्जर्र्यण
ऩेश गनव नसकेभा त्मसको आधाय य कायण सङ्जहत अर्ङ्झध थऩका राङ्झग
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम सभऺ ङ्झनर्ेदन ङ्छदन सक्नेछ।
(३) उऩदपा ( २) फभोङ्ञजभको ङ्झनर्ेदन उऩय जाॉचफङ्टझ गदाव व्महोया
भनाङ्झसफ दे ङ्ञखएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे त्मस्तो ङ्जर्र्यण ऩेश गनव थऩ सभम ङ्छदन
सक्नेछ।
३७.

सम्झौता गनङ्टव ऩने: ( १) दपा ३१ य ३५ फभोङ्ञजभ बएको सभझदायीऩत्र तथा

दपा ३६ फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जर्र्यणको आधायभा प्रस्तार्कसॉग सम्झौताका शतव
रगामतका ङ्जर्षमभा र्ाताव गनव सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे एक र्ाताव सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टव
ऩनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ गङ्छठत र्ाताव सङ्झभङ्झतरे प्रस्तार्कसॉग

आर्श्मकता अनङ्टसाय र्ाताव गयी सम्झौताभा दे हामका कङ्टयाहरु खङ्टराई सम्झौताको
अङ्ञन्तभ भस्मौदा तमाय गनेछ:(क)

ऩङ्चयमोजनाको ङ्जर्र्यण,

(ख)

ऩङ्चयमोजना सङ्टरु य सम्ऩङ्ङ गने ङ्झभङ्झत,

(ग)

ऩङ्चयमोजनाको ङ्झनभावण र्ा सञ्चारन गदाव अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त

(घ)

अनङ्टभङ्झतऩत्रको अर्ङ्झध,

(ङ)

ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मनको चयणर्ि ङ्जर्र्यण य

(च)

ऩङ्चयमोजनाको प्राङ्जर्ङ्झधक गङ्टणस्तय तथा भाऩदण्ड,

(छ)

ऩङ्चयमोजना सञ्चारन सम्फन्धी ङ्जर्र्यण,

(ज)

ऩङ्चयमोजनाको सञ्चारन र्ा हस्तान्तयणको शतव,

व्मङ्ञिरे ऩाउने सङ्टङ्जर्धा तथा सहङ्टङ्झरमत,

कामावन्र्मन ताङ्झरका,
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(झ)

ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गदाव उऩबोिासॉग ङ्झरन ऩाउने

(ञ)

ऩङ्चयमोजनाको फीभा सम्फन्धी व्मर्स्था,

(ट)

ऩङ्चयमोजनाभा जङ्झडत भेङ्ञशन तथा ऩङ्चयमोजना

(ठ)

सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनकामराई

फङ्टझाउनङ्ट

(ड)

ऩङ्चयमोजना

कामावन्र्मन

गदाव

भहसङ्टर सम्फन्धी व्मर्स्था,

हस्तान्तयणका फखत हङ्टन ङ्ट ऩने अर्स्था य गङ्टणस्तय,
योमल्टी य ब ङ्टिानी ङ्जर्ङ्झध,

कङ्टनै

ऩने

शङ्टल्क

ऩऺरे

तथा

सम्झौता

फभोङ्ञजभको दाङ्जमत्र् ऩूया नगये को कायणफाट सम्झौता
यद्द हङ्टने अर्स्था,
(ढ)

ऩङ्चयमोजनाभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको कङ्टनै रगानी हङ्टने
बए त्मस्तो रगानी य सो फाऩत सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे
प्राप्त गने प्रङ्झतपर,

(३)

(ण)

जग्गा प्राङ्झप्त सम्फन्धी व्मर्स्था,

(त)

थऩ ऩङ्चयमोजना अध्ममन तथा सञ्चारन गनव ङ्छदने बए

(थ)

सर्-ङ्झरज गनव सक्ने बए सो सम्फन्धी शतव तथा अन्म

(द)

ऩङ्चयमोजना हस्तान्तयण गने बएभा त्मस्तो ङ्झनकाम,

(न)

अन्म आर्श्मक ङ्जर्षमहरु।

सो सम्फन्धी व्मर्स्था,
व्मर्स्था,

उऩदपा ( २)

फभोङ्ञजभ

सम्झौताको

राङ्झग

सहभङ्झत

बएको

दस्तार्ेजराई सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे स्र्ीकृङ्झत गयी प्रस्तार्कसॉग सम्झौता गनङ्टव
ऩनेछ।

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको र्ाताव सङ्झभङ्झतको कामवङ्जर्ङ्झध सो सङ्झभङ्झतरे
ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
३८.

सम्झौता कामावन्र्मन: ( १)

दपा ३७ फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ङ बएको
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सम्झौता

कामावन्र्मनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट सम्झौताको शतव फभोङ्ञजभ ऩूया

गनङ्टऩ
व ने इजाजत, स्र्ीकृङ्झत रगामतका सम्ऩङ्टणव दाङ्जमत्र् रगानी कतावरे फहन गनङ्टव
ऩनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ सम्झौता कामावन्र्मन गदाव सयोकायर्ारा

ङ्झनकामहरुसॉग कामावरमरे आर्श्मकता अनङ्टसाय सभन्र्म तथा सहजीकयण गने
गयाउने छ य त्मस्तो सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतवहरुको ऩारना गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत
सयोकायर्ारा ङ्झनकामको कतवव्म हङ्टनेछ।
(३) मस दपा फभोङ्ञजभ
प्रस्तार्करे सम्झौताका शतवहरुको

सम्झौता कामावन्र्मन गने

ङ्झसरङ्झसराभा

अधीनभा यही कामवमोजना ङ्झनभावण गयी

ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनङ्टव ऩनेछ।
३९.

सम्झौता यद्द गनव सक्ने: ( १) दपा ३७ फभोङ्ञजभ
उङ्ञल्रङ्ञखत
कामवसम्ऩादन

शतवहरुको

ऩारना

नगये को

अर्स्थाभा

गङ्चयएको सम्झौताभा
र्ा

तोङ्जकएको

सभमभा

नगये भा रगानीकतावरा ई मस ऐन फभोङ्ञजभ

प्रदान

गङ्चयएको

अनङ्टभङ्झतऩत्र सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे खाये ज गनव सक्नेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र खाये ज बएभा प्रस्तार्करे
सम्झौताभा

उल्रेख

बएको

अर्स्थाभा

फाहेक

सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनकामसॉग

कङ्टनै

ङ्जकङ्झसभको हाङ्झन नोक्सानी फाऩतको ऺङ्झतऩूङ्झतव दाफी गनव ऩाउने छै न।
(३) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ रगानीकतावसॉग बएको सम्झौता खाये ज
गदाव सो सम्झौताभा उल्रेख गङ्चयएको प्रङ्जिमा ऩूया गनङ्टव ऩनेछ।
४०.

यीत ऩङ्टगेको भाङ्झनने: प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मस
ऐन फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट ऩङ्चयमोजना स्र्ीकृत बई जायी बएको
अनङ्टभङ्झतऩत्र तथा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग बएको सभझदायी र्ा सम्झौता प्रचङ्झरत
कानून फभोङ्ञजभ यीत ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ।
ऩङ्चयच्छे द-६
सङ्टङ्जर्धा तथा प्रोत्साहन सम्फन्धी व्मर्स्था

४१.

कानून फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जर्धा ऩाउने: मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त गयी
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बएको रगानीरे मस ऐन फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जर्धाको अङ्झतङ्चयि प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ उद्योग र्ा कम्ऩनी रे ऩाउने सम्ऩूणव सॊ यऺण, सङ्टङ्जर्धा, सहङ्टङ्झरमत तथा
छङ्ट ट सभेत प्राप्त गनेछ।
४२.

फोडवरे थऩ सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध गयाउन ङ्झसपाङ्चयश

गनव सक्ने: ( १) मस ऐनभा

जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्राप्त हङ्टने सङ्टङ्जर्धाका
अङ्झतङ्चयि फोडवरे थऩ आङ्झथक
व सङ्टङ्जर्धा ङ्छदन नेऩार सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनव
सक्नेछ।

(२) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मस ऐन
फभोङ्ञजभ उऩरब्ध बएको सङ्टङ्जर्धा तोङ्जकएको अर्ङ्झधसम्भको राङ्झग उऩमोग गनव
फाधा ऩने छै न।
(३) कङ्टनै अनङ्टभङ्झतऩत्र व्मङ्ञिरे मस ऐन फभोजभ प्राप्त

सङ्टङ्जर्धाको

दङ्टरूऩमोग गये भा त्मस्तो सङ्टङ्जर्धा फोडवरे यद्द गयी त्मस्तो सङ्टङ्जर्धा फयाफयको यकभ
य सोभा शतप्रङ्झतशत जङ्चयफाना असङ्टर उऩय गनव सक्नेछ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ

सङ्टङ्जर्धा

यद्द

गनङ्टव अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत

अनङ्टभङ्झतऩत्रर्ाराराइव सपाई ऩेश गने भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
४३.

सम्बाव्मता न्मून ऩङ्चयऩूयक कोष (बामङ्जर्ङ्झरटी ग्माऩ पङ्ञण्डङ्ग) को व्मर्स्था: (१)
नेऩार सयकायरे दीघवकारीन रुऩभा सकायात्भक प्रङ्झतपर ङ्छदने तथा ऩूर्ावधाय
सॊ यचनाको दृङ्जष्टकोणरे भहत्र्ऩूणव दे ङ्ञखएको तय ङ्जर्त्तीम रुऩभा तत्कार भनाङ्झसफ

प्रङ्झतपर ङ्छदन नसक्ने ऩङ्चयमोजनाको ङ्झनभावण, सञ्चारन तथा ङ्जर्स्तायको राङ्झग एक
सम्बाव्मता न्मून ऩङ्चयऩूयक (बामङ्जर्ङ्झरटी ग्माऩ) कोष स्थाऩना गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषफाट
भाऩदण्डको आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका

तोङ्जकए फभोङ्ञजभका
ऩङ्चयमोजनाको

राङ्झग

फोडवको

ङ्झसपाङ्चयसभा आर्श्मक यकभ ऩूङ्ञॉ जगत तथा सञ्चारन अनङ्टदान र्ा ऋण उऩरब्ध
गयाउन सङ्जकनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा नेऩार सयकायरे सभम सभमभा
आर्श्मक यकभ ङ्जर्ङ्झनमोजन गनव सक्नेछ।
(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको
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कोष सञ्चारन तथा व्मर्स्थाऩन

सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
४४.

थऩ सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध गयाउन सक्ने: कङ्टनै रगानीकतावरे ऩङ्चयमोजना ङ्जर्कास तथा

सञ्चारन गदाव सम्झौताभा उल्रेख बएको सभमसीभा अगार्ै ङ्झनभावण कामव सम्ऩङ्ङ
गये भा र्ा ऩङ्चयमोजनाको गङ्टणस्तय उच्च बएभा र्ा अत्माधङ्टङ्झनक प्रङ्जर्ङ्झधको प्रमोग
गयी नेऩार सयकायराई थऩ राब हङ्टने दे ङ्ञखएभा त्मस्तो रगानीकतावराइव फोडवरे
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ थऩ आङ्झथक
व तथा गैय आङ्झथक
व प्रोत्साहन प्रदान गनव सम्फङ्ञन्धत
ङ्झनकामराई ङ्झसपाङ्चयस गनव सक्नेछ।
४५.

रगानीको

सङ्टयऺा

य

सॊ यऺण:

(१)

मस

ऐन

अन्तगवत

अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त

ऩङ्चयमोजनाराई अनङ्टभङ्झतऩत्रको अर्ङ्झधबय याङ्जिमकयण गङ्चयने छै न।
(२) मस

ऐन अन्तगवत अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त

ऩङ्चयमोजनाराई सार्वजङ्झनक

प्रमोजनको रागी फाहेक प्रत्मऺ र्ा अप्रत्मऺ रुऩभा अङ्झधिहण गङ्चयने छै न।
सार्वजङ्झनक प्रमोजनको रागी अङ्झधिहण गनङ्टव ऩदाव प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको
उङ्ञचत प्रङ्जिमा ऩूया गनङ्टव ऩनेछ।
(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ जायी बएको अनङ्टभङ्झतऩत्र र्ा सम्झौताका शतवहरू

उऩय अनङ्टभङ्झतऩत्र फहार यहेको अर्ङ्झधबय प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी कङ्टनै कानूनी,
प्रशासङ्झनक र्ा नीङ्झतगत व्मर्स्था बएभा मस ऐन फभोङ्ञजभ गङ्चयएको सम्झौता,
अनङ्टभङ्झतऩत्र र्ा इजाजतऩत्र प्रदान गङ्चयएको फहार यहेको अर्ङ्झधबय सो व्मर्स्था
रागू हङ्टने छै न।
ॉ ीको रुऩभा
(४) ऩङ्चयमोजनाको कामावन्र्मनको राङ्झग ऋण र्ा शेमय ऩूज
ङ्जर्दे शी भङ्टरा रगानी बएभा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिराई त्मस्तो ऋणको साॉर्ा,
ब्माज, राबाॊश , योमल्टी रगामत

ब ङ्टिानी गनव र्ा रगानी ङ्जपताव गनवको राङ्झग

आर्श्मक ङ्जर्दे शी भङ्टरा प्रचङ्झरत ङ्जर्ङ्झनभम दयभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सटही
सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध गयाइनेछ।
(५) मस ऐन अन्तगवत कामावन्र्मन बएको ऩङ्चयमोजनाराई अन्म स्र्दे शी
उद्योग सयहको सभान व्मर्हाय गङ्चयनेछ।
तय सङघीम कानून फभोङ्ञजभ याङ्जिम व्मर्हाय रागू नहङ्टने ङ्जर्षमको
हकभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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ऩङ्चयच्छे द-७
एकर ङ्झफन्दङ्ट सेर्ा केन्र तथा ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन
४६.

एकर ङ्झफन्दङ्ट सेर्ा केन्र: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ कामावन्र्मन गङ्चयने ऩङ्चयमोजनाको

राङ्झग ऩङ्चयमोजना सबे ऺण अनङ्टभङ्झत, सभझदायी ऩत्र, रगानी अनङ्टभङ्झत र्ा सम्झौता
रगामतका कामव गने तथा

ऩङ्चयमोजनाराई सहमोग एर्ॊ सहजीकयणका राङ्झग

कामावरमभा एक एकर ङ्झफन्दङ्ट सेर्ा केन्रको स्थाऩना गनव सङ्जकनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको एकर ङ्झफन्दङ्ट सेर्ा केन्रभा

नेऩार सयकायका सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम, ङ्जर्बाग, प्राङ्झधकयण, सार्वजङ्झनक सॊ स्थान,
नेऩार याि फैं क रगामतका ङ्झनकामफाट सम्फङ्ञन्धत कामावरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्र् हङ्टने
गयी ऩूया र्ा आॊङ्ञशक रुऩभा काभ गने गयी कभवचायी यहनेछन्।
(३) एकर ङ्झफन्दङ्ट सेर्ा केन्रको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

रगानीको

(ख)

कम्ऩनी

राङ्झग

प्राप्त

प्रस्तार्को

भूल्माङ्कन

गयी

स्र्ीकृङ्झतको राङ्झग आर्श्मक प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढाउने,
दताव,

कय

दताव,

उद्योग

दताव,

ङ्जर्दे शी

ङ्जर्ङ्झनभमको अनङ्टभङ्झत रगामतका अन्म दताव, अनङ्टभङ्झत
तथा स्र्ीकृङ्झत उऩरब्ध गयाउने,
(ग)

श्रभ स्र्ीकृङ्झत, ङ्झबसा, ऩयङ्झभट उऩरब्ध गयाउनका
राङ्झग आर्श्मक सभन्र्म य सहजीकयण गने ,

(घ)

ऩङ्चयमोजनाको राङ्झग आर्श्मक ङ्झनजी जग्गा प्राङ्झप्तभा

(ङ)

ऩङ्चयमोजनाराई

सहजीकयण गने,

आर्श्मक

ऩने

सयकायी

जग्गा

र्ा

र्नऺेत्रको जग्गा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा
ऩूया गयी ङ्झरजभा उऩरब्ध गयाउने,
(च)

र्ातार्यणीम अध्ममनको स्र्ीकृङ्झत उऩरब्ध गयाउने
व्मर्स्था ङ्झभराउने,
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(छ)

ऩङ्चयमोजनाको

राङ्झग

आर्श्मक

(ज)

प्रचङ्झरत कानून तथा सम्झौता अनङ्टसाय आङ्झथक
व
तथा

(झ)

ङ्जर्दे शी भङ्टरा सटही सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध गयाउने व्मर्स्था

(ञ)

ऩङ्चयमोजनाका राङ्झग आर्श्मक ऩने अन्म सभन्र्म तथा

रगामतका कामवभा सहजीकयण गने,

ऩूर्ावधाय सॊ यचना

गैय आङ्झथक
व सङ्टङ्जर्धा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाउने,
ङ्झभराउने,

सहजीकयणका कामव गने।
४७.

जग्गा प्राङ्झप्त: ( १) ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मनको राङ्झग आर्श्मक ऩने जग्गा
अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञि आपैँरे व्मर्स्था गनङ्टव ऩनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे जग्गा प्राङ्झप्तको
राङ्झग फोडव सभऺ अनङ्टयोध गये भा फोडवरे त्मस्तो जग्गा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
प्राप्त गनव आर्श्मक सहजीकयण गनेछ।
(३) उऩदपा ( २) फभोङ्ञजभ जग्गा प्राप्त गदाव जग्गाधनीराई ङ्छदनङ्ट ऩने
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको भङ्टआब्जा तथा

ऺङ्झतऩूङ्झतव सम्फङ्ञन्धत अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त

व्मङ्ञिरे व्महोनङ्टव ऩनेछ।
(४) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार
सयकायको स्र्ाङ्झभत्र्भा यहेको जग्गा ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मनको राङ्झग आर्श्मक
बएभा फोडवरे नेऩार सयकायको स्र्ीकृङ्झत ङ्झरई त्मस्तो जग्गा ङ्झरज र्ा फहारभा
प्रमोग गनव ङ्छदन सक्नेछ।
(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायरे कङ्टनै ऩङ्चयमोजनाको राङ्झग
जग्गा प्राप्त गयीङ्छदएकोभा त्मस्तो जग्गाको भङ्टआब्जा ङ्जर्तयण गने प्रमोजनको राङ्झग
नेऩार सयकायरे फोडवभा नै यहने गयी

जग्गा प्राङ्झप्त कोष खडा गयी सो कोष

भापवत जग्गाको भङ्टआब्जा ङ्जर्तयण गनव र्ा गयाउन सक्नेछ।
(६) उऩदपा ( ५) फभोङ्ञजभको कोषफाट ङ्जर्तयण बएको भङ्टआब्जा
फाऩतको यकभ सम्झौताभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे
नेऩार सयकायराई शोधबनाव गयाउन सक्नेछ।
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४८.

ऩङ्चयमोजनाको सङ्टयऺा: (१) अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे ऩङ्चयमोजनाको सङ्टयऺाको

राङ्झग फोडवसॉग अनङ्टयोध गये भा सो फाऩत राग्ने खचव अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे
व्महोने गयी त्मस्तो ऩङ्चयमोजनाको सङ्टयऺाको व्मर्स्था गनव नेऩार सयकाय सभऺ
ङ्झसपाङ्चयस गनव सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फोडवरे ङ्झसपाङ्चयस गये भा नेऩार सयकायरे
ऩङ्चयमोजनाको सङ्टयऺाको राङ्झग आर्श्मक व्मर्स्था गनव सक्नेछ।

४९.

सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने: ( १) ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गने ङ्झसरङ्झसराभा
फोडव र्ा नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य स्थानीम तहरे अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त
व्मङ्ञिराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने सहमोग, ङ्छदनङ्ट ऩने स्र्ीकृङ्झत र्ा

गयीङ्छदनङ्ट ऩने काभ सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत अर्ङ्झधङ्झबत्र गयीङ्छदनङ्ट र्ा उऩरब्ध
गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(२) ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गने ङ्झसरङ्झसराभा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे

कङ्टनै सहमोग भाग गये भा य त्मस्तो सहमोग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उऩरब्ध
गयाउन सङ्जकने बएभा सो फाऩत व्महोनङ्टव ऩने खचव य दाङ्जमत्र् अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त
व्मङ्ञिरे व्महोने गयी फोडव आपैरे त्मस्तो सहमोग उऩरब्ध गयाउन र्ा नेऩार
सयकाय, प्रदे श सयकाय र्ा स्थानीम तहको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई त्मस्तो
सहमोग उऩरब्ध गयाउन रेखी ऩठाउन सक्नेछ।
५०.

फोडवरे रेखी ऩठाउने : ( १) मस ऐन फभोङ्ञजभ स्र्ीकृत ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन
गनव प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आर्श्मक ऩने अनङ्टभङ्झत

ऩत्र, इजाजतऩत्र र्ा

स्र्ीकृङ्झतको राङ्झग ङ्झनर्ेदन ऩये कोभा प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको अर्ङ्झधङ्झबत्र

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे त्मस्तो अनङ्टभङ्झतऩत्र, इजाजतऩत्र तथा स्र्ीकृङ्झत नङ्छदएभा सो
कङ्टया खङ्टराई सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे फोडव सभऺ ङ्झनर्ेदन ङ्छदन सक्नेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ ऩये को ङ्झनर्ेदन भनाङ्झसफ दे ङ्ञखएभा फोडवरे

त्मस्तो ङ्झनकामराई अर्ङ्झध तोकी प्रचङ्झरत

कानून फभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झतऩत्र ,

इजाजतऩत्र र्ा स्र्ीकृङ्झत प्रदान गनव सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम र्ा ऩदाङ्झधकायीराई रेखी
ऩठाउन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेखी आएभा सो अर्ङ्झधङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत
ङ्झनकाम र्ा ऩदाङ्झधकाङ्चयरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झतऩत्र, इजाजतऩत्र र्ा
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स्र्ीकृङ्झत प्रदान गयी सोको जानकायी फोडवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
५१.

प्रदे श र्ा स्थानीम तहरे ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनव सक्ने: ( १) प्रदे श र्ा
स्थानीम तहरे आफ्नो कामवऺेत्र ङ्झबत्र ऩने ऩङ्चयमोजना मस ऐन फभोङ्ञजभ
सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा कामावन्र्मन गनव सक्नेछन्।
(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ फोडवफाट कामावन्र्मन गङ्चयने

कङ्टनै ऩङ्चयमोजना

प्रदे श र्ा स्थानीम तहफाट कामावन्र्मन गनव उऩमङ्टि दे ङ्ञखएभा सम्फङ्ञन्धत प्रदे श
र्ा स्थानीम तहराई त्मस्तो ऩङ्चयमोजना सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा कामावन्र्मन
गनव फोडवरे स्र्ीकृङ्झत प्रदान गनव सक्नेछ।
(३)

प्रदे श

र्ा

स्थानीम

तहरे

कङ्टनै

ऩङ्चयमोजना

सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी

साझेदायीभा कामावन्र्मन गदाव सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी एकाइसॉग

आर्श्मक

याम सल्राह भाग गनव सक्नेछ य त्मसयी याम सल्राह भाग बई आएभा एकाइरे
त्मस्तो याम सल्राह उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(४) उऩदपा ( १) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेखीएको बए ताऩङ्झन प्रदे श र्ा

स्थानीम तहरे सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा कामावन्र्मन गने कङ्टनै ऩङ्चयमोजनाभा

सम्बाव्मता न्मून ऩङ्चयऩूयक कोषको यकभ प्रमोग गने बएभा सम्फङ्ञन्धत प्रदे श र्ा

भन्त्रारमको स्र्ीकृङ्झत ङ्झरएय

स्थानीम तहरे रगानी फोडवको ङ्झसपाङ्चयसभा अथव
भात्र त्मस्तो ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गनङ्टव ऩनेछ।
५२.

ङ्झबसा सम्फन्धी व्मर्स्था: ( १) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतप्राप्त ऩङ्चयमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान र्ा
सबे ऺण गनव आउने ङ्जर्दे शी नागङ्चयकराई छ भङ्जहनासम्भको गैय ऩमवटक ङ्झबसा
ङ्छदईनेछ।
(२)

ऩङ्चयमोजनाभा

रगानी

गने

ङ्जर्दे शी

रगानीकताव

र्ा

एकजना

अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध र्ा त्मस्तो रगानीकताव र्ा प्रङ्झतङ्झनङ्झधका ऩङ्चयर्ायका सदस्म तथा
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ श्रभ ईजाजत प्राप्त गङ्चय

त्मस्तो ऩङ्चयमोजनाभा काभ गने

ङ्जर्दे शी काभदाय तथा कभवचायीराई प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसाय ऩङ्चयमोजनाभा ङ्जर्दे शी
रगानी कामभ यहेसम्भ नेऩारभा फस्न ङ्झबसा ङ्छदइनेछ।
स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनका राङ्झग “ऩङ्चयर्ायका सदस्म” बङ्ङारे
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ङ्जर्दे शी रगानीकताव र्ा ङ्झनजको आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झधको ऩङ्झत र्ा ऩत्नी,आभा,
फाफङ्ट य आङ्ञश्रत छोया, छोयी सम्झनङ्ट ऩछव।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका व्मङ्ञिराई आर्श्मकता तथा औङ्ञचत्म
ङ्झफचाय गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ङ्झबसाका राङ्झग कामावरम रे ङ्झसपाङ्चयस उऩरब्ध
गयाउनेछ।
५३.

सेर्ा सङ्टङ्जर्धाका शतव तोक्न सक्ने: (१) अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे उऩबोिाराई
सेर्ा सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध गयाउॉदा मस ऐन, फोडवरे गये का ङ्झनणवम, प्रचङ्झरत कानून
तथा सम्झौताको अधीनभा यही आर्श्मक शतव तोक्न सक्नेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका शतव ङ्जर्ऩयीत उऩबोिारे सेर्ा
सङ्टङ्जर्धा उऩबोग गनव ऩाउने छै न।

५४.

योमल्टी फङ्टझाउनङ्ट ऩने: अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे सम्झौता फभोङ्ञजभको योमल्टी
सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतव अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।

५५.

ऩङ्चयमोजना हस्तान्तयण गनङ्टव ऩने: (१) सार्वजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीफाट कामावन्र्मन
बएका ऩङ्चयमोजना सम्झौताभा उल्रेख बए

फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई

हस्तान्तयण गनङ्टव ऩनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ ऩङ्चयमोजना हस्तान्तयण हङ्टॉदा त्मस्तो

ऩङ्चयमोजनाभा जङ्झडत भेङ्ञशन, उऩकयण, सॊ यचना तथा अन्म मस्तै प्रकायका र्स्तङ्ट

तथा प्रणारीहरु सम्झौताभा रेङ्ञखएफभोङ्ञजभको ऺभता अर्स्था य चारू हारतभा
हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।
(३) ऩङ्चयमोजना हस्तान्तयण सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
५६.

स्र्ाङ्झभत्र् हङ्टने: मस ऐन

फभोङ्ञजभ हस्तान्तयण बएको ऩङ्चयमोजना य त्मस्तो

ऩङ्चयमोजनाभा जङ्झडत भेङ्ञशन, उऩकयण य अन्म सॊ यचना

तथा ऩङ्चयमोजनासॉग

सम्फङ्ञन्धत बर्न, घय तथा अन्म मस्तै प्रकायका र्स्तङ्ट तथा प्रणारीहरुको
स्र्ाङ्झभत्र् सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको हङ्टनेछ।
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ऩङ्चयच्छे द-८
ङ्जर्ङ्जर्ध
५७.

फोडवको कोष: (१) फोडवको आफ्नो एउटा छङ्ट ट्टै कोष हङ्टनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा दे हामका यकभहरू यहने छन्:…
(क)

नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,

(ख)

ङ्जर्दे शी सयकाय र्ा अन्तयावङ्जिम सॊ घ, सॊ स्थाफाट प्राप्त
सहमोग, अनङ्टदान यकभ,

(ग)

मस ऐन फभोङ्ञजभ रगानीकतावहरूफाट प्राप्त दस्तङ्टय य
सेर्ा शङ्टल्क फाऩत प्राप्त यकभ,

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको यकभ प्राप्त गनङ्टव अङ्ञघ
नेऩार सयकाय अथव भन्त्रारमको स्र्ीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।
(४) फोडवको कामव सञ्चारनको राङ्झग ऩूङ्ञॉ जगत य प्रशासङ्झनक खचवको

यकभ फोडवरे स्र्ीकृत गये को फाङ्जषक
व कामविभ य फजेटको आधायभा उऩदपा
(१) फभोङ्ञजभको कोषफाट व्महोङ्चयनेछ।
(५)

फोडवको

कोषको

सञ्चारन

सम्फन्धी

अन्म

व्मर्स्था

तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
५८.

रेखा य रेखाऩयीऺण: (१) फोडवको आम व्ममको रेखा नेऩार सयकायरे
अऩनाएको ढाॉचाभा याख्नङ्ट ऩनेछ।
(२) फोडवको अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकफाट हङ्टनेछ।
(३) फोडवरे र्ाङ्जषक
व
रुऩभा आफ्नो ङ्जर्त्तीम ङ्जर्र्यण सार्वजङ्झनक गनङ्टव
ऩनेछ।

५९.

कभवचायी सम्फन्धी व्मर्स्था: (१) फोडवराई आर्श्मक ऩने कभवचायी फोडवको
अनङ्टयोधभा नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाउनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ काजभा खङ्जटएका ङ्झनजाभती कभवचायीरे
फोडवका अन्म कभवचायी सयह फोडवरे सङ्टङ्जर्धा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।
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(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फोडवरे

आर्श्मकता अनङ्टसाय ङ्जर्शेषऻ सेर्ाको राङ्झग कयाय सेर्ाभा ङ्जर्शेषऻ ङ्झनमङ्टङ्ञि गनव
सक्नेछ। त्मस्ता ङ्जर्शेषऻको ऩाङ्चयश्रङ्झभक

य सङ्टङ्जर्धा कयायभा उल्रेख बए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
६०.

र्ाङ्जषक
व
प्रङ्झतर्ेदन: (१) फोडवको काभ कायफाहीको र्ाङ्जषक
व
प्रङ्झतर्ेदन प्रत्मेक
आङ्झथक
व र्षव सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र तमाय गयी प्रभङ्टख कामवकायी
अङ्झधकृतरे फोडव सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको र्ाङ्जषक
व प्रङ्झतर्ेदन सार्वजङ्झनक गङ्चयनेछ।
(३) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतर्ेदनभा अन्म कङ्टयाको अङ्झतङ्चयि

फोडवरे सो आङ्झथक
व
र्षवभा कामावन्र्मन गये को ऩङ्चयमोजना, ऩङ्चयमोजना सञ्चारन

गदाव बएको खचव य त्मसको उऩरब्धी, स्र्ीकृत बएको रगानी यकभ य
ऩङ्चयमोजना सङख्मा तथा बङ्जर्ष्मभा गनङ्टव ऩने सङ्टधाय सभेतका कङ्टयाहरु सभार्ेश गनङ्टव
ऩनेछ।
६१.

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: फोडवरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त केही अङ्झधकाय

भातहतका ऩदाङ्झधकायी र्ा सङ्झभङ्झत र्ा नेऩार सयकायको कङ्टनै ङ्झनकाम र्ा
ऩदाङ्झधकायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ।

६२.

ऺङ्झतऩूङ्झतव ङ्छदनङ्ट ऩने: ( १) ऩङ्चयमोजना कामावन्र्मन गने सम्फन्धभा कङ्टनै ऩऺरे मो
ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ र्ा सम्झौता ङ्जर्ऩयीत कङ्टनै काभ गये फाट

अको ऩऺराई हाङ्झन नोक्सानी ऩनव गएभा त्मसयी ऩनव गएको हाङ्झन नोक्सानी
फाऩतको भनाङ्झसफ यकभ हाङ्झन नोक्सानी गने ऩऺरे नोक्सानी ऩने ऩऺराई
ऺङ्झतऩूङ्झतव फाऩत फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग ऺङ्झतको भूल्माङ्कन स्र्तन्त्र
भूल्माङ्कनकतावफाट गङ्चयनेछ।
(३) ऺङ्झतको भूल्माङ्कन तथा ऺङ्झतऩूङ्झतव सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
६३.

अनङ्टदान तथा ऋण सहामता स्र्ीकाय गने : फोडवरे ङ्झनधावयण गये का ऩङ्चयमोजना एर्ॊ
याङ्जिम प्राथङ्झभकता प्राप्त ऩङ्चयमोजना ङ्जर्कास तथा कामावन्र्मनका राङ्झग अथव
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भन्त्रारमको सहभङ्झत तथा सभन्र्मभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

ऋण सहामता स्र्ीकाय

गनव सक्नेछ।
६४.

कायफाही गनव सक्ने : कङ्टनै रगानीकतावरे मस ऐनको व्मर्स्थाको ऩारना नगये भा

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे तोङ्जकएको प्रङ्जिमा ऩूया गयी दे हामको कङ्टनै र्ा सफै कायफाही
गनव सक्नेछ:-

६५.

(क)

ङ्झनभावण योक्का गने,

(ख)

अनङ्टभङ्झतऩत्र र्ा इजाजत ऩत्र यद्द गने,

(ग)

अन्म मस्तै प्रकायका जङ्टनसङ्टकै कायफाही।

कानूनी ङ्जर्र्ाद सभाधान: (१) ङ्जर्दे शी रगानीका सम्फन्धभा स्र्दे शी य ङ्जर्दे शी
रगानीकताव तथा नेऩार सयकाय य ङ्जर्दे शी रगानीकताव फीच कङ्टनै ङ्जर्र्ाद उत्ऩङ्ङ
बएभा त्मस्ता रगानीकतावरे आऩसी छरपर र्ा र्ातावफाट त्मस्तो ङ्जर्र्ादको
सभाधान गनङ्टव ऩनेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ ङ्जर्र्ाद उत्ऩङ्ङ बएको ऩैँ तारीस ङ्छदनङ्झबत्र
त्मस्तो ङ्जर्र्ादको सभाधान हङ्टन नसकेभा त्मस्तो ङ्जर्र्ाद कामावरमको योहफयभा
सम्फङ्ञन्धत ऩऺहरुरे आऩसी र्ाताविाया सभाधान गनङ्टव ऩनेछ।
(३) ङ्जर्र्ाद उत्ऩङ्ङ बएको ऩैँ तारीस ङ्छदनङ्झबत्र उऩदपा (१)

र्ा (२)

फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमाफाट ङ्जर्र्ाद सभाधान हङ्टन नसकेभा य त्मस्तो ङ्जर्र्ादको

ङ्ट रगानी र्ा ङ्जर्र्ाद सभाधान सम्फन्धी
सभाधान गनव ङ्जर्र्ादका ऩऺहरुफीच सॊ मि
सम्झौता बएकोभा त्मस्तो सम्झौता फभोङ्ञजभ ङ्जर्र्ादको सभाधान गङ्चयनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्जर्र्ाद सभाधान बएको कङ्टयाको जानकायी
ऩऺहरुरे त्मस्तो ङ्जर्र्ाद सभाधान बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र कामावरमराई ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ।
तय के कङ्टन शतवहरुभा त्मस्तो सहभङ्झत बएको हो बङ्ङे कङ्टयाको
जानकायी ङ्छदन ऩऺहरु फाध्म हङ्टने छै नन्।
(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩऺहरुफीच बएको सम्झौताभा ङ्जर्र्ाद

सभाधान सम्फन्धभा कङ्टनै व्मर्स्था नबएकोभा नेऩारको भध्मस्थता सम्फन्धी
कानून फभोङ्ञजभ भध्मस्थतािाया त्मस्तो ङ्जर्र्ादको सभाधान गङ्चयनेछ ।
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(६) कङ्टनै ङ्जर्दे शी रगानीका सम्फन्धभा उत्ऩङ्ङ ङ्जर्र्ादको सभाधान
ङ्जर्र्ादका ऩऺहरुरे अन्मथा

भञ्जङ्टय गये भा फाहेक अन्तयावङ्जिम व्माऩाय कानून

ङ्ट याि सङघीम आमोग (अनङ्झसट्रार) को प्रचङ्झरत ङ्झनमभ र्ा
सम्फन्धी सॊ मि
कामवङ्जर्ङ्झधको ऩारना गयी भध्मस्थता गङ्चयनेछ।

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ गङ्चयने भध्मस्थता नेऩारभा हङ्टनेछ य भध्मस्थता
सम्फन्धी नेऩारको सायर्ान कानून रागू हङ्टनेछ।
तय उऩदपा ( ३) फभोङ्ञजभको अर्स्थाभा सोही उऩदपा फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
(८) ऩऺहरुफीच ङ्जर्र्ाद हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ ङ्जर्र्ाद सभाधान सम्फन्धी कङ्टनै
सम्झौता नबएको र्ा बएको सम्झौता अऩमावप्त बएको भहसङ्टस गये भा ङ्जर्र्ाद
उत्ऩङ्ङ बएऩछी ऩङ्झन ङ्जर्र्ाद सभाधानका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ऩऺहरुरे सम्झौता गनव
सक्नेछन्। मसयी गङ्चयएको सम्झौताको जानकायी कामावरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(९) उऩदपा (८) र्भोङ्ञजभ बएको सम्झौताको हकभा सभेत मस दपा
फभोङ्ञजभ ङ्जर्र्ाद सभाधान गनव सङ्जकनेछ।
६६.

फाधा अड्काउ पङ्टकाउने: मस ऐनको कामावन्र्मन गदाव कङ्टनै फाधा अड्काउ दे खा
ऩये भा नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी आदे श जायी गयी
त्मस्तो फाधा अड्चन पङ्टकाउन सक्नेछ।

६७.

मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टन:े मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्टयाभा मस ऐन फभोङ्ञजभ य अन्म
कङ्टयाभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

६८.

नेऩार सयकायसॉग सम्ऩकव : फोडवरे नेऩार सयकायसॉग सम्ऩकव गदाव

प्रधानभन्त्री

तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरम भापवत् गनङ्टव ऩनेछ।
६९.

ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय: मस ऐनको उद्देश्म कामावन्र्मन गनव नेऩार सयकायरे
आर्श्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनमभ नेऩार याजऩत्रभा प्रकाशन
बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ।

७०.

कामवङ्जर्ङ्झध तथा ङ्झनदे ङ्ञशका फनाउन सक्ने: फोडवरे मस ऐन तथा मस ऐन अन्तगवत

फनेको ङ्झनमभार्रीको अङ्झधनभा यही आर्श्मक कामवङ्जर्ङ्झध तथा ङ्झनदे ङ्ञशका फनाउन
सक्नेछ य त्मस्तो कामवङ्जर्ङ्झध र्ा ङ्झनदे ङ्ञशका नेऩार याजऩत्रभा प्रकाशन गनङ्टव
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ऩनेछ।
७१.

खाये जी तथा फचाउ: ( १) ऩूर्ावधाय सॊ यचनाको ङ्झनभावण तथा सञ्चारनभा ङ्झनजी
रगानी सम्फन्धी ऐन,२०६३ य रगानी फोडव ऐन,२०६८ खाये ज गङ्चयएका छन्।

(२) ऩूर्ावधाय सॊ यचनाको ङ्झनभावण तथा सञ्चारनभा ङ्झनजी रगानी सम्फन्धी

ऐन, २०६३ य रगानी फोडव ऐन,२०६८ फभोङ्ञजभ बए गये का काभ कायफाही
मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गये को भाङ्झननेछ।

(३) रगानी फोडव ऐन,२०६८ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि फोडवको सदस्म तथा
कामवकायी प्रभङ्टख मसै ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि बएको भाङ्झननेछ य ङ्झनजहरु आफ्नो
ऩदार्ङ्झध कामभ हङ्टॉदाका ङ्झभङ्झतसम्भ आफ्नो ऩदभा फहार यहनेछन्।
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