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सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगािी नियमार्ली, २०७७ 

                                          g]kfn /fhkqdf k|sflzt ldlt 
                                                            2077।01।29 

 
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगािी ऐि, २०७५ को दफा ६९ ले ददएको अनिकार 

प्रयोग गरी िेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बिाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमहरूको िाम "सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा 
लगािी नियमार्ली, २०७७" रहेको छ । 

(२) यो नियमार्ली तरुुन्त प्रारभि हिुेछ। 

२.  पररिाषाः वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस नियमार्लीमा,- 

(क) “ऐि” िन्नाले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगािी ऐि, २०७५ 
सभझि ुपछव। 

(ख) “पररर्ार” िन्नाले एकासगोलमा बसेका पनत, पत्नी, छोरा, छोरा-बहुारी, 
छोरी, छोरी-ज्र्ाईं, आमा, बरु्ा, दाज,ु िाउजू, िाइ, िाइ-बहुारी, दददी, 
नििाज,ु बवहिी, बवहिी-ज्र्ाईं, बाजे, बज्यै, िानत, िानतिी सभझि ुपछव। 

(ग)  “मूल्याङ्कि सनमनत” िन्नाले नियम ३० बमोम्जमको मूल्याङ्कि सनमनत 
सभझि ुपछव ।  

(घ)  “सभिाव्यता न्यूि पररपूरक कोष” िन्नाले ऐिको दफा ४३ बमोम्जमको 
कोष सभझि ुपछव । 

(ङ) “नसफाररस सनमनत” िन्नाले ऐिको दफा १२ को उपदफा (५) 
बमोम्जमको नसफाररस सनमनत सभझि ुपछव । 

                      पररच्छेद-२ 

पदानिकारी तथा बोर्वको संरचिा सभबन्िी व्यर्स्था 

३. स्र्घोषणा गिुव पिनः (१) ऐिको दफा ५ को उपदफा (२) को खण्र् (ञ) बमोम्जम 
मिोिीत सदस्यले बोर्वको पवहलो बैठकमा िाग नलि ु अम्घ देहायका वर्र्रण सवहतको 
स्र्घोषणा गरी बोर्व समि पेश गिुव पिनछः- 
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(क) बोर्वसँग िएको कुिै ठेक्कापट्टा र्ा सार्वजनिक खररदसँग सभबम्न्ित 
करारमा निज र्ा निजको पररर्ारको कुिै सदस्य पि रहे र्ा िरहेको 
र रहेको िए सोको वर्र्रण, 

(ख) िेपालमा िएको कुिै वर्देशी लगािीमा निज र्ा निजको पररर्ारको कुिै 
सदस्य लगािीकताव कभपिी र्ा त्यस्तो कभपिीको साझेदार कभपिीको 
सञ्चालक र्ा शेयरििी र्ा एजेन्ट रहे र्ा िरहेको र रहेको िए सोको 
वर्र्रण, 

(ग) ऐि बमोम्जम कायावन्र्यि हिुे पररयोजिाको लगािीमा निज र्ा निजको 
पररर्ारको कुिै सदस्यको वहस्सा र्ा शेयर रहे र्ा िरहेको र रहेको 
िए सोको वर्र्रण । 

(२) कुिै सदस्यले स्र्घोषणा गरेको वर्षयमा कुिै पररर्तवि िएमा सभबम्न्ित 
सदस्यले बोर्वलाई सोको जािकारी गराउि ुपिनछ। 

(३) कुिै सदस्यले स्र्घोषणा गरेको वर्षयमा बोर्वमा प्रश्न उठी छलफल गिुव पिन 
िएमा र्ा अदालतले आदेश गरेमा बाहेक सो वर्षय सार्वजनिक गररिे छैि । 

4. बैठकमा िाग नलि िहिुेः बोर्वको बैठकको कायवसूचीमा समारे्श िएको कुिै वर्षयमा कुिै 
सदस्यको निजी स्र्ाथव रहेको िएमा सभबम्न्ित सदस्यले त्यस्तो बैठकमा िाग नलि 
हुँदैि । 

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग "निजी स्र्ाथव" िन्नाले कुिै सदस्य र्ा निजको 
पररर्ारको सदस्यको कुिै वकनसमको हक, वहत, स्र्ाथव र्ा सरोकार रहेको देहायको वर्षय 
सभझि ुपछवः- 

(क)  पररयोजिा र्ा लगािीकताव छिौट सभबन्िी वर्षय, 

(ख)  लगािीको अिमुनतपत्र ददि ेवर्षय, 

(ग)  लगािीको अिमुनतपत्र रद्द गिन वर्षय, 

(घ)  पररयोजिाको र्ातार्रणीय अध्ययि सभबन्िी वर्षय, 

(ङ)  पररयोजिा कायावन्र्यिको अिगुमि सभबन्िी वर्षय, 

(च)  पररयोजिा हस्तान्तरण र्ा हस्तान्तरण िएको पररयोजिाको सञ्चालि 
सभबन्िी वर्षय, 

(छ)  पररयोजिालाई ददइिे थप सवुर्िा र्ा लगािीको संरिण सभबन्िी 
वर्षय, 

(ज)  बोर्वले निजी स्र्ाथव अन्तगवत पिन ििी तोकेको अन्य वर्षय। 
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5. गोपिीयता कायम राख्न ु पिनः बोर्वको सदस्य, सदस्य-सम्चर् र्ा कायावलयको कमवचारीले 
पदीय हैनसयतमा काम गदाव आफ्िो जािकारीमा आएको कुिै गोप्य राख्न ु पिन सूचिा 
अिनिकृत व्यम्िलाई उपलब्ि गराउि, सोको स्रोत खोल्ि र्ा त्यस्तो सूचिा निज र्ा 
निजको पररर्ारको कुिै सदस्यको लाि, वहत र्ा फाइदाको लानग प्रयोग गिव र्ा गराउि 
हुँदैि।  

6. बोर्वको काम, कतवव्य र अनिकारः ऐि तथा यस नियमार्लीमा अन्यत्र उम्ल्लम्खत काम, 
कतवव्य र अनिकारको अनतररि बोर्वको अन्य काम, कतवव्य र अनिकार देहाय बमोम्जम 
हिुछे:- 

(क) लगािीसँग सभबम्न्ित िीनत र्ा कािूिको सिुार गिव र प्रचनलत 
कािूिलाई लगािीमैत्री बिाउि सभबम्न्ित निकायलाई सझुार् ददिे,  

(ख) िेपालमा लगािी गिव वर्देशी लगािीकताव, सरकार र्ा अन्तरावविय 
संस्थालाई आग्रह र्ा आमन्त्रण गिन, 

(ग)  लगािी प्रर्र्द्विका लानग वर्देशम्स्थत िेपाली नियोगसँग आर्श्यक 
संर्ाद, समन्र्य र्ा सभपकव  स्थावपत गिन,   

(घ) लगािी प्रर्र्द्वि गिव िेपाल र्ा अन्य मलुकुमा लगािी सभमेलि, 
कायवशाला र्ा लगािी मेला आयोजिा गिन,  

(ङ) पररयोजिा पवहचाि तथा स्र्ीकृत गरी आशयपत्र तथा प्रस्तार् आव्हाि 
गिव िेपाल र्ा अन्य मलुकुमा प्रस्ततुीकरण (सो केस) गिन र्ा गराउि,े 

(च) व्यार्सावयक प्रनतष्ठाि स्थापिा गिन, रकम वफताव लैजािे र्ा 
स्थािान्तरण गिन लगायतका कायवका लानग लगािीकतावलाई 
सहजीकरण गिन तथा सोको लानग समन्र्य गिन, 

 (छ) कुिै पररयोजिाको सभबन्िमा आर्श्यकता अिसुार ट्रान्जेक्सि 
एर्िाइजरी सेर्ा नलिे, 

(ज) लगािी प्रर्र्द्विका िेत्रमा देम्खएका समस्या समािाि गिव र्ा लगािीका 
िेत्रलाई अझ बढी आकषवक बिाउि लगािीकताव, लगािीकतावका 
प्रनतनिनि र्ा पदानिकारीसँग समय समयमा अन्तरविया र्ा छलफल 
गिन,  

(झ) पररयोजिाका लानग आर्श्यक मेनसि, उपकरण, औजार र्ा अन्य 
सामग्रीको पैठारीको लानग सहजीकरण गिन, 

(ञ) पररयोजिाबाट उत्पाददत र्स्त ुर्ा सेर्ाको निकासीको लानग आर्श्यक 
सहजीकरण गिन,  
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(ट) अिमुनतपत्र रद्द गिव नसफाररस िएकोमा तत ् सभबन्िमा आर्श्यक 
निणवय गिन । 

7. प्रमखु कायवकारी अनिकृतको नियमु्ि सभबन्िी कायववर्निः (१) प्रमखु कायवकारी 
अनिकृतको नियमु्िको लानग उपयिु व्यम्ि छिौट गरी िाम नसफाररस गिव नसफाररस 
सनमनतले कभतीमा पन्र ददिको भयाद ददई रावियस्तरका कभतीमा दईु र्टा दैनिक 
पनत्रकामा सूचिा प्रकाशि गिुव पिनछ र त्यस्तो सूचिा बोर्वको रे्बसाइटमा समेत राख्न ु
पिनछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम सूचिा प्रकाशि िएकोमा योग्यता पगेुका इच्छुक 
व्यम्िले देहायको वर्र्रण संलग्ि गरी अिसूुची-१ बमोम्जमको ढाँचामा नसफाररस 
सनमनतको सम्चर्ालय समि निरे्दि ददि ुपिनछः- 

(क) निजको रै्यम्िक वर्र्रण, 

(ख) ऐिको दफा १२ को उपदफा (३) बमोम्जम निजको योग्यता पगेुको 
वर्र्रण, 

(ग) निजले हानसल गरेको कायव अििुर्को वर्र्रण, 

(घ) ऐि तथा यस नियमार्लीको उदे्दश्य बमोम्जम प्रमखु कायवकारी 
अनिकृतको हैनसयतमा कायवसभपादि गदाव परु् याउिे समग्र योगदाि, 

(ङ) निजले कायावन्र्यि गिन रणिीनत र कायवयोजिा सभबन्िी प्रस्तार्, 

(च)  प्रमखु कायवकारी अनिकृत पदमा नियमु्िका लानग आफू उपयिु हिु े
आिार र कायवसभपादि गिव सक्िे वर्श्वसिीयताको पषु्ट्याईं । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम प्राप्त निरे्दि तथा वर्र्रणको मूल्याङ्कि गदाव उपयिु 
देम्खएका योग्यतािम अिसुारका उपलब्ि िएसभम कभतीमा तीि जिा व्यम्िको िाम 
नसफाररस सनमनतले सूचीकृत गिुव पिनछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जम सूचीकृत िएका व्यम्िले नसफाररस सनमनत समि 
उपनियम (२) को खण्र् (ङ) बमोम्जमको रणिीनत र कायवयोजिाको प्रस्ततुीकरण गिुव 
पिनछ । 

(५) नसफाररस सनमनतले सूचीकृत िएका व्यम्िसँग रणिीनतक छलफल 
(स््याटेम्जक नर्स्कशि) गिुव पिन र्ा अन्तर्ावताव नलि ुपिनछ । 
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(६) नसफाररस सनमनतले प्रमखु कायवकारी अनिकृत पदको लानग नसफाररस गदाव 
देहायको अङ्क िारका आिारमा सबैिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गिन उपलब्ि िएसभम तीि जिा 
व्यम्िको िाम नसफाररस गिुव पिनछः- 

(क)  शैम्िक योग्यता बापत देहाय बमोम्जम पाँच अङ्कः- 

     (१) स्िातकोत्तर बापत तीि अङ्क, 

 (२) वर्द्यार्ाररिी गरेको िए सो र्ापत थप दईु अङ्क ।        

(ख)  अििुर् बापत (काम गरेको प्रत्येक र्षवका लानग एक अङ्कका दरले) 
पन्र अङ्क, 

(ग)  प्रस्तावर्त रणिीनत र कायवयोजिा सवहतको प्रस्तार् बापत पचास अङ्क, 

(घ)  रणिीनतगत छलफल (स््याटेम्जक नर्स्कशि) र्ा अन्तर्ावताव बापत 
पच्चीस अङ्क, 

(ङ)  व्यम्ित्र् बापत पाँच अङ्क । 

 (७) नसफाररस सनमनतले प्रमखु कायवकारी अनिकृत छिौट सभबन्िमा अपिाउिे 
अन्य कायववर्नि सो सनमनत आफैं ले नििावरण गरे बमोम्जम हिुेछ। 

(८) प्रिािमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषकको कायावलयले नसफाररस सनमनतको 
सम्चर्ालयको रुपमा काम गिनछ । 

 

8.  कायवसभपादि करार गिुव पिनः (१) प्रमखु कायवकारी अनिकृतको पदमा नियिु िएको 
व्यम्िले नियिु िएको तीस ददिनित्र बोर्वको अध्यिसँग बावषवक कायवसभपादि करार 
(परफमनन्स कन्ट्रयाक्ट) गिुव पिनछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको कायवसभपादि करारमा देहायका वर्षय उल्लेख 
गिुव पिनछः- 

(क) प्रमखु कायवकारी अनिकृतले सभपादि गिुव पिन कायवको वर्र्रण तथा 
निजको म्जभमेर्ारी, 

(ख)  िेपाल सरकार सभबर्द् रहेका िीनत तथा कायविम, बजेट, रणिीनतक 
योजिा, बोर्वले गरेका निणवय तथा निजले पेश गरेको रणिीनत र 
कायवयोजिा सभबन्िी प्रस्तार्मा उम्ल्लम्खत व्यार्सावयक कायविम, 
योजिा, रणिीनत, कायवयोजिा र सोको कायावन्र्यिको खाका तथा 
समय सीमा, 



 

6 

 

(ग)  कायवसभपादिको मापि गिव सवकिे गरी तयार गररएको सूचक र्ा 
उपलम्ब्िको पररमाण, 

(घ)  कायवसभपादिको गणुस्तर, 

(ङ) अन्य आर्श्यक वर्षय। 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको कायवसभपादि करारमा उम्ल्लम्खत समय सीमानित्र 
कायवसभपादिका सूचक र्ा उपलम्ब्ि हानसल िएको देम्खिे गरी प्रमखु कायवकारी 
अनिकृतले कायवसभपादि गिुव पिनछ । 

(४) उपनियम (१) बमोम्जमको कायवसभपादि करार बमोम्जम प्रमखु कायवकारी 
अनिकृतबाट सभपादि िएको कामको पररमाण र उपलम्ब्ि र्ा त्यसको गणुस्तर, 
कायवसभपादि करारमा उम्ल्लम्खत समय सीमा र्ा स्तर बमोम्जम िए र्ा ििएको 
सभबन्िमा बोर्वको अध्यिले प्रत्येक र्षव मूल्याङ्कि गिन र्ा गराउिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जम मूल्याङ्कि गदाव प्रमखु कायवकारी अनिकृतसँग 
कायवसभपादिको पररमाण र त्यसको गणुस्तरका सभबन्िमा छलफल गिव सवकिेछ ।  

(६) उपनियम (४) बमोम्जम मूल्याङ्कि गदाव प्रमखु कायवकारी अनिकृतले 
कायवसभपादि करारमा तोवकएका सूचक बमोम्जमको समय सीमानित्र र्ा त्यस्तो करार 
बमोम्जमको पररमाण र गणुस्तरको कायवसभपादि गरेको िदेम्खएमा निजले कायवसभपादि 
करार बमोम्जम कायवसभपादि गरेको मानििे छैि । 

 (७) उपनियम (४) बमोम्जमको मूल्याङ्किका आिारमा आगामी र्षवको र्ावषवक 
कायवसभपादि करार गररिेछ । 

9. अिगुमि तथा सहजीकरण सनमनतको काम, कतवव्य र अनिकारः अिगुमि तथा 
सहजीकरण सनमनतको काम, कतवव्य र अनिकार देहाय बमोम्जम हिुेछः- 

(क)  लगािी स्र्ीकृनत प्राप्त िएका पररयोजिा कायावन्र्यिका लानग 
सहजीकरण गिन, 

(ख)  पररयोजिा कायावन्र्यिका लानग सभबम्न्ित निकाय र सरोकारर्ालासँग 
समन्र्य गिन,   

(ग)  पररयोजिासँग सभबम्न्ित सभझौता बमोम्जम पररयोजिा कायावन्र्यि िए 
र्ा ििएको अिगुमि गिन र्ा गराउिे,  

(घ)  अिगुमि प्रयोजिको लानग सभबम्न्ित निकाय तथा अिमुनतपत्र प्राप्त 
व्यम्ि बीच सूचिा आदाि प्रदाि गिव उपयिु संयन्त्र वर्कास गिन र्ा 
गराउिे, 
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(ङ)  पररयोजिाको अिगुमि गिन एकाइलाई प्रिार्कारी बिाउि आर्श्यक 
निदनशि ददि,े  

(च) पररयोजिा कायावन्र्यिमा आइपरेका समस्याको समािाि गिव पहल 
गिन,  

(छ)  पररयोजिा कायावन्र्यिमा समय, लागत र गणुस्तरको दृवष्टले उपयिु 
हिुे देम्खएमा प्रोत्साहि उपलब्ि गराउि बोर्व समि नसफाररस गिन,   

(ज)  पररयोजिा कायावन्र्यिको कायवतानलका अिसुार पररयोजिा निमावण र्ा 
सञ्चालि िगरेको अर्स्थामा त्यस्तो पररयोजिाको अिमुनत रद्द गिव 
आिार र कारण खलुाई बोर्व समि नसफाररस गिन,   

(झ) बोर्वले तोवकददएका वर्षय तथा िेत्र सभबन्िी कायव गिन र्ा गराउिे । 

१0.   अिगुमि तथा सहजीकरण सनमनतको बैठक सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) अिगुमि तथा 
सहजीकरण सनमनतको बैठक प्रत्येक मवहिामा कभतीमा एक पटक बस्िेछ। 

(२) अिगुमि तथा सहजीकरण सनमनतको बैठक सो सनमनतको संयोजकले तोकेको 
नमनत, समय र स्थािमा बस्िेछ । 

(३) अिगुमि तथा सहजीकरण सनमनतको बैठक बस्ििुन्दा कभतीमा चौबीस 
घण्टा अगारै् सो सनमनतको सदस्य-सम्चर्ले बैठकमा छलफल हिुे वर्षय सवहतको सूचिा 
सबै सदस्यलाई ददि ुपिनछ । 

(४) अिगुमि तथा सहजीकरण सनमनतको बैठकको कुल सदस्य सङ्ख्याको 
एकाउन्न प्रनतशत सदस्य उपम्स्थत िएमा बैठकको लानग गणपूरक सङ्ख्या पगेुको   
मानििेछ ।  

(५) अिगुमि तथा सहजीकरण सनमनतको बैठकको अध्यिता संयोजकले गिनछ र 
निजको अिपुम्स्थनतमा सनमनतले आफूमध्येबाट छािेको सदस्यले बैठकको अध्यिता   
गिनछ ।  

(६) अिगुमि तथा सहजीकरण सनमनतको बैठकमा आर्श्यकता अिसुार वर्षय 
वर्ज्ञलाइव आमन्त्रण गिव सवकिेछ । 

(७) अिगुमि तथा सहजीकरण सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हिुेछ र 
मत बराबर िएमा बैठकको अध्यिता गिन व्यम्िले निणावयक मत ददिेछ । 

(८) अिगुमि तथा सहजीकरण सनमनतको बैठकको निणवय बैठकको अध्यिता 
गिन व्यम्ि र सदस्य-सम्चर्ले प्रमाम्णत गिनछि।् 

(९) अिगुमि तथा सहजीकरण सनमनतको बैठक सभबन्िी अन्य कायववर्नि सो 
सनमनत आफैं ले नििावरण गरे बमोम्जम हिुेछ ।  
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१1. सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ सभबन्िी व्यर्स्थाː (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारी 
एकाइको सङ्गठिात्मक ढाँचा बोर्वको नसफाररसमा िेपाल सरकारले नििावरण गरे बमोम्जम 
हिुेछ ।   

(२) सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइमा प्रावर्निक, प्रशासि, न्याय (कािूि) 
लगायत अन्य सेर्ाका आर्श्यक कमवचारी रहि सक्िेछि ्।   

   (३) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि हिुे पररयोजिाका सन्दिवमा बोर्वले 
देहायका कायव समेत सभपादि गिन गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइलाई तोक्ि 
सक्िेछ:- 

(क)  पररयोजिाको पवहचाि तथा अध्ययि गिन, 

(ख)  पररयोजिाको प्रावर्निक तथा वर्त्तीय प्रारुप तजुवमा गरी पररयोजिा 
तयारीको कायव गिन, 

(ग) पररयोजिाको सभझौताको मस्यौदा तयार गिन, 

(घ)  पररयोजिाको खररदमा प्रनतस्पिाव बढाउि र िर् प्रर्तविलाई प्रोत्साहि 
गिव आर्श्यक कायव गिन,  

(ङ) पररयोजिा कायावन्र्यिमा बहि गिुव पिन जोम्खम र जर्ाफदेवहताका 
आिार तयार गरी नसफाररस गिन, 

(च)  पररयोजिा कायावन्र्यिमा वर्त्तीय र प्रावर्निक गणुस्तर सभबन्िी 
अिशुासि कायम गिव आर्श्यक कायव गिन, 

(छ) सार्वजनिक निकायलाई पररयोजिाको खररद, निमावण, सञ्चालि र अन्य 
वर्षयमा सहजीकरण गिन, 

(ज) पररयोजिाको लानग सेर्ा प्रर्ाह एकाइको रूपमा कायव गिन, 

(झ) पररयोजिासँग सभबम्न्ित िेत्रगत निकायहरूसँग सभपकव  एकाइको 
रूपमा कायव गिन,  

(ञ) सभिाव्यता न्यूि पररपूरक कोष पररचालिको लानग आर्श्यक समन्र्य 
गिन, 

(ट) सार्वजनिक-निजी साझेदारी सभबन्िमा राय, सझुार् ददिे। 

१२. लगािी एकाइ सभबन्िी व्यर्स्थाː (१) लगािी एकाइको सङ्गठिात्मक ढाँचा बोर्वको 
नसफाररसमा िेपाल सरकारले नििावरण गरे बमोम्जम हिुेछ ।   

(२) लगािी एकाइमा प्रावर्निक, प्रशासि, न्याय (कािूि) लगायत अन्य सेर्ाका 
आर्श्यक कमवचारी रहि सक्िेछि ्।   
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   (३) निजी लगािीमा कायावन्र्यि हिुे पररयोजिाका सन्दिवमा बोर्वले देहायका कायव 
समेत सभपादि गिन गरी लगािी एकाइलाई तोक्ि सक्िेछ:- 

(क)  निजी लगािीमा सञ्चालि हिुे पररयोजिाको पवहचाि तथा अध्ययि गिन, 

(ख)  लगािी प्रर्र्द्विको लानग राविय तथा अन्तरावविय सभमेलिको आयोजिा 
गिन, 

(ग)  वर्देशी लगािी नित्र्याउि रोर्-शो तथा यस्तै प्रकृनतका अन्य कायविम 
आयोजिा गिन,  

(घ)  स्र्देशी र्ा वर्देशी लगािीकताव तथा सभबम्न्ित निकायबीच समन्र्य 
गिन, 

(ङ) लगािीको लानग िीनतगत सिुारका सभबन्िमा अध्ययि अिसुन्िाि गरी 
सझुार् पेश गिन, 

(च)  पररयोजिासँग सभबम्न्ित सरोकारर्ाला, प्रदेश र्ा स्थािीय तहका 
प्रनतनिनिसँग पररयोजिाको वर्कास र कायावन्र्यिको लानग अन्तविव या र 
समन्र्य गिन, 

(छ)  लगािीकताव र सभिावर्त लगािीकतावका म्जज्ञासा तत्काल सभबोिि  
गिन व्यर्स्था नमलाउिे, 

(ज)  लगािी सभबन्िमा स्र्देश तथा वर्देशबाट सोनििे र सोनिएका 
प्रश्नार्लीलाई आिार मािी निरन्तर सोनििे प्रश्न र नतिका उत्तर तयार 
गरी रे्बसाइट माफव त ्सार्वजनिक गिन, 

(झ)  लगािी स्र्ीकृनत, अध्ययि, मूल्याङ्कि लगायत बोर्वले तोकेका अन्य 
कायव गिन।  

पररच्छेद-३ 

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि हिुे पररयोजिा सभबन्िी व्यर्स्था 

१३. पररयोजिाको अद्यार्निक वर्र्रण राख्न ु पिनः (१) सभबम्न्ित निकायले सार्वजनिक-निजी 
साझेदारीमा कायावन्र्यि गररिे पररयोजिा र सो सभबन्िी वर्र्रण अद्यार्निक गिुव पिनछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोम्जम वर्र्रण अद्यार्निक गदाव सभबम्न्ित निकायले 
लगािीका िेत्र समेतका आिारमा पररयोजिाको प्राथनमकतािम तोक्ि ुपिनछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम प्राथनमकतािम तोक्दा िेपाल सरकारको वर्द्यमाि 
िीनत, योजिा तथा कायविमलाई आिार नलि ुपिनछ । 



 

10 

 

१४. पररयोजिा पवहचाि, स्र्ीकृनत तथा प्रकाशिः (१) ऐिको दफा २० को उपदफा (१) 
बमोम्जम सभबम्न्ित निकायले सार्वजनिक÷निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि गिव सवकि े
पररयोजिाको पवहचाि गरी सूची तयार गिुव पिनछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम पवहचाि गररएका पररयोजिाको प्रारम्भिक सभिाव्यता 
अध्ययि गिुव पिनछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम पररयोजिाको प्रारम्भिक सभिाव्यता अध्ययि गदाव 
देहायका वर्र्रण सवहतको प्रनतरे्दि तयार गिुव पिनछः- 

(क) पररयोजिाको िाम, 

(ख) िेपाल सरकार, सभबम्न्ित प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहको िीनत, 
आर्निक योजिा, र्ावषवक कायविम तथा सभबम्न्ित निकायका र्ावषवक 
कायविम एरं् प्राथनमकतामा पररयोजिा परेको वर्र्रण, 

(ग) ऐिको दफा १७ को उपदफा (२) बमोम्जम पररयोजिा कायावन्र्यि 
हिु ेतररका र सोको आिार, 

(घ) पररयोजिा कायावन्र्यिको कायवतानलका, 

(ङ) पररयोजिा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि हिु सक्िे िए 
सोको आिार, 

(च) पररयोजिाको सर्निण िए र्ा ििएको, 

(छ) पररयोजिाको अिमुानित लागत, 

(ज) पररयोजिाको सर्निण िई कायावन्र्यि चरणमा रहेको र कुिै कारणले 
कायव सभपन्न हिु िसकेको िए सोको यथाथव वर्र्रण र अर्स्था, 

(झ) आनथवक, सामाम्जक तथा र्ातार्रणीय प्रिार् सभबन्िी प्रारम्भिक 
वर्र्रण, 

(ञ) अन्य आर्श्यक वर्र्रण । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको प्रनतरे्दिका आिारमा सभबम्न्ित निकायले 
प्रनतस्पिावत्मक र्ा प्राथनमकताको िेत्र छिौट गरी पररयोजिाको सूची स्र्ीकृत गिुव 
पिनछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोम्जम स्र्ीकृत पररयोजिाको सूची सभबम्न्ित निकायले 
प्रकाशि गिुव पिनछ । 

१५. आशयपत्र आह्वाि गिनः (१) ऐिको दफा २३ को उपदफा (१) बमोम्जम सभबम्न्ित 
निकायले पररयोजिाको अध्ययि-अिमुनत, सर्निण र्ा कायावन्र्यि गिव ईच्छुक 
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लगािीकतावलाई कभतीमा तीस ददिनित्र आशयपत्र र सो सँग सभबम्न्ित कागजात पेश गिव 
रावियस्तरको दैनिक पनत्रकामा सूचिा प्रकाशि गरी आशयपत्र आह्वाि गिुव पिनछ र 
त्यस्तो सूचिा सभबम्न्ित निकाय तथा कायावलयको रे्बसाइटमा समेत राख्न ुपिनछ। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको आशयपत्र आह्वाि सभबन्िी सूचिामा ऐिको दफा 
२३ को उपदफा (२) मा उम्ल्लम्खत वर्र्रणका अनतररि देहायका वर्र्रण खलुाउि ु 
पिनछ :- 

(क) पररयोजिाको सभिाव्यता अध्ययि, सर्निण र्ा वर्स्ततृ नर्जाइि िएको 
िए सोको संम्िप्त वर्र्रण, 

(ख) सभिाव्यता अध्ययि ििएको िए आनथवक, सामाम्जक, प्रावर्निक तथा 
र्ातार्रणीय रूपमा पररयोजिा सभिाव्य हिु सक्िे आिार, 

(ग) पररयोजिा कायावन्र्यि गदाव कुिै सवुर्िा र्ा सहनुलयत ददि सवकिे िए 
सोको वर्र्रण, 

(घ) पररयोजिा कायावन्र्यिको तररका, 

(ङ) आशयपत्र खोनलिे नमनत, समय र स्थाि, 

(च) आशयपत्र छिौट हिुे आिार, 

(छ) आशयपत्रमा निणवय हिुे समय, 

(ज) वर्द्यतुीय माध्यमबाट पेश गिव सक्िे कागजात र्ा वर्र्रण, 

(झ) पररयोजिाको प्रकृनत अिसुार अन्य आर्श्यक वर्र्रण । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको सूचिाको भयाद पररयोजिाको प्रकृनत अिसुार थप 
गिव सवकिेछ ।  

१६. पररयोजिा प्रस्ततुीकरण गरी आशयपत्र र्ा प्रस्तार् माग गिव सवकिेः (१) नियम १५ मा 
जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि लगािी प्रर्र्द्वि गिन सभमेलिमा पररयोजिा प्रस्ततुीकरण 
(सो केस) गरी आशयपत्र र्ा प्रस्तार् माग गिव सवकिेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोम्जम प्रस्ततुीकरण गदाव नियम १५ को उपनियम (२) 
बमोम्जमको वर्र्रण लगािीकतावलाई उपलब्ि गराइिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जम आशयपत्र र्ा प्रस्तार् माग गरी पररयोजिा छिौट 
गिन सभबन्िी अन्य व्यर्स्था बोर्वले नििावरण गरे बमोम्जम हिुेछ।  

१७. आशयपत्र पेश गिनः (१) इच्छुक लगािीकतावले आशयपत्र सभबन्िी कागजात सभबम्न्ित 
निकायबाट प्राप्त गरी र्ा सभबम्न्ित रे्बसाइट माफव त र्ाउिलोर् गरी आशयपत्र आह्वाि 
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सभबन्िी सूचिामा उम्ल्लम्खत कुराहरूको आिारमा आशयपत्र र सोसँग सभबम्न्ित 
कागजात तयार गरी सभबम्न्ित निकायमा पेश गिुव पिनछ।  

(२) उपनियम (१) बमोम्जम आशयपत्र पेश गदाव देहायका वर्षय खलुाउि ु
पिनछः- 

(क) आशयपत्र पेश गिन व्यम्ि, कभपिी र्ा संस्थाको वर्र्रण, 

(ख) पररयोजिा कायावन्र्यि गिव सक्िे वर्त्तीय तथा प्रावर्निक िमता एरं् 
दिता, 

(ग)  पररयोजिा कायावन्र्यिको व्यार्सावयक योजिा, 

(घ) पररयोजिा कायावन्र्यि गिव आर्श्यक वर्त्तीय स्रोत, 

(ङ) पररयोजिाको सभिाव्यता अध्ययि ििएको िए आनथवक, सामाम्जक, 
प्रावर्निक तथा र्ातार्रणीय रूपमा पररयोजिा सभिाव्य हिु सक्िे 
आिार, 

(च) अन्य आर्श्यक कुरा। 

  (३) उपनियम (१) बमोम्जम आशयपत्र पेश गदाव लगािीकतावले एक लाख पचास 
हजार रुपैयाँ दस्तरु सभबम्न्ित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जभमा गरी सोको निस्सा 
समेत पेश गिुव पिनछ ।   

(४) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि आशयपत्र पेश गिन 
निरे्दक छिौट िएमा निजले लगािी स्र्ीकृनतका लानग छुटै्ट दस्तरु बझुाउि ुपिन छैि ।  

(५) उपनियम (१) बमोम्जम आशयपत्र पेश हिु आएमा सभबम्न्ित निकायले छुटै्ट 
दताव वकताबमा दताव गिुव पिनछ । 

(६) उपनियम (१) बमोम्जम पेश िई दताव िएका आशयपत्र सभबम्न्ित 
लगािीकताव र्ा निजको प्रनतनिनिको रोहबरमा आशयपत्र आह्वाि सभबन्िी सूचिामा 
तोवकएको नमनत, समय र स्थािमा खोली मचुलु्का गरी मूल्याङ्किका लानग पेश गिुव 
पिनछ। 

तर यसरी तोवकएको नमनत, समय र स्थािमा आशयपत्र पेश गिन लगािीकताव र्ा 
निजका प्रनतनिनि उपम्स्थत ििएको कारणले मात्र आशयपत्र खोल्ि बािा पिन छैि। 

१८. आशयपत्र वफताव, संशोिि र्ा पिुः सूचिा प्रकाशि गिनः (१) कुिै निरे्दकले पेश गरेको 
आशयपत्र वफताव पाउँ ििी सभबम्न्ित निकाय समि निरे्दि ददएमा र्ा सभबम्न्ित 
निकायले त्यसरी पेश िएको आशयपत्र वफताव गिव आर्श्यक देखेमा सोको कारण खलुाई 
निजले पेश गरेको आशयपत्र र सोसँग सभबम्न्ित कागजात सभबम्न्ित निरे्दकलाई वफताव 
गिव सक्िेछ। 
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(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि वर्द्यतुीय माध्यमबाट 
पेश िएको आशयपत्र वफताव गिुव पिन छैि।   

तर त्यस्तो अर्स्थामा आशयपत्र रद्द िएको जािकारी सभबम्न्ित निरे्दकलाई 
गराउि ुपिनछ । 

(३) कुिै कारणर्श आशयपत्र र्ा सोसँग सभबम्न्ित कागजातमा संशोिि गिुव पिन 
िएमा सभबम्न्ित निकायले त्यसरी संशोिि िएको व्यहोराको सूचिा प्रकाशि गरी 
आर्श्यकता अिसुार आशयपत्र पेश गिन भयाद थप गिव सक्िेछ ।   

१९. आशयपत्रको मूल्याङ्कि तथा छिौटः (१) नियम १७ बमोम्जम सभबम्न्ित निकायमा पेश 
िएका आशयपत्रको मूल्याङ्कि नियम 3० बमोम्जमको मूल्याङ्कि सनमनतले गिनछ। 

(२) मूल्याङ्कि सनमनतले सभबम्न्ित निकायले कुिै पररयोजिाको लानग आशयपत्रको 
मूल्याङ्किको वर्नि, शतव र तररका नििावरण गरेको िए सोही आिारमा मूल्याङ्कि गरी 
प्रनतरे्दि तयार गिुव पिनछ। 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम कुिै वर्नि, शतव र तररका नििावरण िगरेको 
अर्स्थामा सभबम्न्ित निकायले आशयपत्र आह्वाि सभबन्िी कागजातमा उम्ल्लम्खत 
छिौटका आिार बमोम्जम आशयपत्र पेश गिन लगािीकतावको प्रावर्निक तथा आनथवक 
िमता र अििुर्को मूल्याङ्कि गिुव पिनछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोम्जम मूल्याङ्किको लानग एक सय अङ्कमा िबढ्ि े गरी 
पररयोजिाको प्रकृनत अिसुार देहायका वर्षयमा देहाय बमोम्जम अङ्क वर्िाजि गरी सो 
बमोम्जमको अङ्क ददइिेछः-  

(क) प्रावर्निक िमता बापत तीस देम्ख पचास अङ्क, 

(ख) आनथवक िमता बापत बीस देम्ख चालीस अङ्क, 

(ग) अििुर् बापत दश देम्ख तीस अङ्क । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जम मूल्याङ्कि गदाव देहायको आिारमा गररिेछः-  

(क) आशयपत्रदाताको प्रावर्निक िमताको मूल्याङ्कि गदाव सो पररयोजिाको 
कायावन्र्यिको लानग कुिै यन्त्र, उपकरण, फमुवला, बौवर्द्क सभपम्त्त 
सभबन्िी अनिकार, वर्म्शष्टता र्ा जिशम्ि चावहिे िए निरे्दकसँग 
रहेको त्यस्तो यन्त्र, उपकरण, बौवर्द्क सभपम्त्त सभबन्िी अनिकार, 
वर्म्शष्टता र्ा जिशम्ि, 

(ख) आशयपत्रदाताको आनथवक िमताको मूल्याङ्कि गदाव पररयोजिाको 
सर्निण, सञ्चालि तथा ममवत सभिारको लानग आर्श्यक आनथवक 
िमता िए र्ा ििएको र त्यस्तो आशयपत्रदाता कभपिी र्ा संस्था िए 
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सोको वर्त्तीय वर्र्रणको आिारमा त्यस्तो कभपिी र्ा संस्थाको वर्त्तीय 
स्रोतबाट पररयोजिाको लानग व्यहोिन रकम, ऋण र्ा इम्क्र्टी रकम, 

(ग) आशयपत्रदाताको अििुर्को मूल्याङ्कि गदाव निजले कुिै पररयोजिाको 
निमावण, सञ्चालि तथा कायावन्र्यि गरेको र त्यस्तै प्रकृनतको अन्य 
पररयोजिा निमावण, सञ्चालि तथा कायावन्र्यि गरेको अििुर्, 

(घ)  पररयोजिालाई बढी सभिाव्य बिाउि पेश गररएका अन्य आर्श्यक 
कुरा । 

(६) उपनियम (५) बमोम्जम मूल्याङ्कि गदाव मूल्याङ्कि सनमनतले साठी प्रनतशत र्ा 
सो िन्दा बढी अङ्क प्राप्त गिन मध्येबाट अनिकतम अङ्क प्राप्त गिन बढीमा छ र्टा 
आशयपत्रदाताको संम्िप्त सूची तयार गरी छिौटको लानग नसफाररस सवहतको प्रनतरे्दि 
पेश गिुव पिनछ ।  

(७) उपनियम (६) बमोम्जम पेश गररएको प्रनतरे्दिका आिारमा सभबम्न्ित 
निकायले संम्िप्त सूची स्र्ीकृत गिव सक्िेछ । 

(८) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि लगािी प्रर्र्द्वि गिन 
सन्दिवमा सभबम्न्ित निकायको निणवय अिसुार नियम १६ बमोम्जम प्रस्ततुीकरण (सो 
केस) गररएका पररयोजिाको लानग पेश हिु आएका आशयपत्रको छिौट त्यस्तो प्रस्ततुी 
गदाव उल्लेख गररएका शतवका आिारमा गिुव पिनछ।  

(९) यस नियम बमोम्जम आह्वाि गररएको सूचिामा एक मात्र आशयपत्र पेश 
िएमा पनि त्यस्तो आशयपत्र मूल्याङ्कि गिव सवकिछे ।  

२०. संम्िप्त सूची प्रकाशिः  )१ ( नियम १९ को उपनियम (७) बमोम्जम स्र्ीकृत िएको 
संम्िप्त सूची सभबम्न्ित निकायले प्रकाशि गिुव पिनछ। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम संम्िप्त सूची प्रकाशि िएको सात ददिनित्र सूचीमा 
परेका लगािीकतावलाई सोको जािकारी ददि ुपिनछ।    

२१. प्रस्तार् आह्वाि गिनः (१) ऐिको दफा 26 बमोम्जम प्रस्तार् आह्वाि गदाव सभबम्न्ित 
निकायले नियम २० बमोम्जमको संम्िप्त सूचीमा समारे्श िएका लगािीकतावबाट 
प्रनतस्पिावका आिारमा पररयोजिा कायावन्र्यि गिन सभबन्िमा देहायका कुराहरू खलुाई 
कभतीमा पैंतालीस ददिको भयाद ददई अङ्खग्रजेी र िेपाली िाषामा राविय स्तरका दैनिक 
पनत्रकामा प्रस्तार् आह्वािको सूचिा प्रकाशि गिुव पिनछः- 

(क) प्रस्तार् सभबन्िी कागजात उपलब्ि हिुे निकाय र सो बापत लाग्ि े
सेर्ा, शलु्क तथा दस्तरु, 
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(ख) प्रस्तार् पेश गिन तररका तथा प्रस्तार् पेश गिन अम्न्तम नमनत, समय र 
स्थाि, 

(ग) प्रस्तार् खोल्िे नमनत, समय र स्थाि, 

(घ) प्रस्तार् मूल्याङ्किका आिार, 

(ङ) प्रस्तार्मा निणवय हिुे समय, 

(च) अन्य आर्श्यक कुरा । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको सूचिा सभबम्न्ित निकायको रे्बसाइटमा समेत 
राख्न ुपिनछ ।  

२२. प्रस्तार् सभबन्िी कागजात तयार गिुव पिनः (१) नियम २१ बमोम्जम प्रस्तार् आह्वाि गिुव 
पूर्व सभबम्न्ित निकायले प्रावर्निक प्रस्तार् र आनथवक प्रस्तार् सभबन्िी छुट्टाछुटै्ट कागजात 
तयार गरी स्र्ीकृत गिुव पिनछ । 

            (२) उपनियम (१) बमोम्जमको प्रस्तार् सभबन्िी कागजातमा सभबम्न्ित 
निकायको छाप लगाई सभबम्न्ित कायावलय प्रमखु र्ा निजले तोकेको अनिकृत कमवचारीले 
हस्तािर गरी प्रमाम्णत गिुव पिनछ। 

२३.  प्रस्तार्कसँग पूर्व छलफलः नियम २१ मा तोवकएको प्रस्तार् पेश गिन समय अगारै् 
सभबम्न्ित निकायले नमनत, समय र स्थाि तोकी प्रस्तार्कसँग आर्श्यकता अिसुार पूर्व 
छलफल गिव सक्िेछ ।  

२४. प्रस्तार् पेश गिनः (१) ऐि तथा यस नियमार्ली बमोम्जम लगािी गिव इच्छुक प्रस्तार्कले 
प्रस्तार् सभबन्िी कागजात प्राप्त गरी सोमा उम्ल्लम्खत वर्र्रण तथा देहायका कुरा समेत 
खलुाई प्रावर्निक र आनथवक प्रस्तार् छुट्टाछुटै्ट सीलबन्दी गरी पेश गिुव पिनछः- 

(क) पररयोजिाको प्रारम्भिक सभिाव्यता अध्ययि, 

(ख) पररयोजिाको प्रावर्निक नर्जाइि र त्यसको दीगोपिा, 

(ग) पररयोजिाको अिमुानित लागत, 

(घ) पररयोजिाको वर्त्तीय स्रोत, 

(ङ) पररयोजिा कायावन्र्यिको व्यार्सावयक योजिा,  

(च) प्रारम्भिक र्ातार्रणीय अध्ययि सभपन्न िएकोमा सोको प्रनतरे्दि र्ा 
अध्ययि गिन योजिा, 

(छ) पररयोजिा कायावन्र्यि गदाव उपिोिासँग नलिे शलु्क र तत ्सभबन्िी 
अन्य आर्श्यक कुरा, 
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(ज) उजाव सभबन्िी पररयोजिा कायावन्र्यि गदाव िेपाल सरकारलाई 
अिसूुची-२ बमोम्जम बझुाउिे रोयल्टीको दर र ििुािी गिन रकमको 
वकस्ताबन्दी अङ्क, 

(झ) खण्र् (ज) मा उम्ल्लम्खत बाहेकका अन्य पररयोजिा कायावन्र्यि गदाव 
िेपाल सरकारलाई कुिै प्रकारको रोयल्टी बझुाउिे िए रोयल्टीको दर 
र ििुािी गिन रकमको वकस्ताबन्दी अङ्क, 

(ञ) िेपाल सरकारबाट अपेम्ित सवुर्िा तथा सहनुलयत र्ा िेपाल 
सरकारलाई ददि प्रस्तार् गररएका आनथवक फाइदा, 

(ट) सभझौताको प्रस्तावर्त अर्नि । 

(२) लगािीकतावले प्रस्तार् सभबन्िी कागजात खररद बापत अिसूुची-३ 
बमोम्जमको शलु्क सभबम्न्ित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जभमा गरी सोको निस्सा 
समेत पेश गिुव पिनछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोम्जम पेश हिु आएका प्रस्तार् सभबम्न्ित निकायले छुटै्ट 
दताव वकताबमा दताव गरी सरुम्ित राख्न ुपिनछ । 

(४) उपनियम (१) बमोम्जम पेश हिु आएका प्रस्तार् प्रस्तार्क र्ा निजको 
प्रनतनिनिको रोहबरमा सूचिामा तोवकएको नमनत, स्थाि र समयमा मूल्याङ्कि सनमनतले 
खोल्ि ुपिनछ ।  

तर प्रस्तार्क र्ा निजको प्रनतनिनि अिपुम्स्थत िएको कारणले मात्र प्रस्तार् खोल्ि 
बािा पगेुको मानििे छैि । 

२५. प्रस्तार् वफताव गिन, संशोिि गिन र्ा पिु: सूचिा जारी गिनः (१) कुिै निरे्दकले पेश 
गरेको प्रस्तार् वफताव पाउँ ििी सभबम्न्ित निकाय समि निरे्दि ददएमा र्ा सभबम्न्ित 
निकायले त्यसरी पेश िएको प्रस्तार् वफताव गिव आर्श्यक देखेमा सोको कारण खलुाई 
निजले पेश गरेको प्रस्तार् र सोसँग सभबम्न्ित कागजात सभबम्न्ित निरे्दकलाई वफताव गिव 
सक्िेछ। 

(२) कुिै कारणर्श प्रस्तार् र्ा सोसँग सभबम्न्ित कागजातमा संशोिि गिुव पिन 
िएमा सभबम्न्ित निकायले त्यसरी संशोिि िएको व्यहोराको सूचिा प्रकाशि गरी 
आर्श्यकता अिसुार प्रस्तार् पेश गिन भयाद थप गिव सक्िेछ ।   

२६. प्रस्तार् मूल्याङ्कि तथा छिौटः (१) नियम २४ बमोम्जम सभबम्न्ित निकायमा पेश िएका 
प्रस्तार्को मूल्याङ्कि नियम 3० बमोम्जमको मूल्याङ्कि सनमनतले गिनछ । 
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(२) मूल्याङ्कि सनमनतले सभबम्न्ित निकायले कुिै पररयोजिाको लानग प्रस्तार् 
मूल्याङ्किको वर्नि, शतव तथा तररका नििावरण गरेको िए सोही आिारमा मूल्याङ्कि गरी 
प्रनतरे्दि तयार गिुव पिनछ। 

(३) मूल्याङ्कि सनमनतले यस नियम बमोम्जम प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव पवहला 
प्रावर्निक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गिुव पिनछ । 

(४) मूल्याङ्कि सनमनतले ऐिको दफा २७ को उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत 
आिारका अनतररि देहायका आिारमा प्रावर्निक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गिुव पिनछः-  

(क) प्रस्तार्कको प्रावर्निक िमता तथा अििुर्, 

(ख) प्रस्तावर्त जिशम्िको कायविमता तथा अििुर्, 

(ग) पररयोजिा कायावन्र्यि सभबन्िी सङ्गठिात्मक व्यर्स्था, प्रविया तथा 
कायवतानलका, 

(घ) प्रस्तार्कको आनथवक हैनसयत, 

(ङ) पररयोजिाको आिारितू इम्न्जनियररङ्ग नर्जाइि, 

(च) पररयोजिाको कायावन्र्यिबाट र्ातार्रणमा पिन प्रनतकूल प्रिार् 
न्यूिीकरण गिव अपिाउिे उपाय, 

(छ) पररयोजिाको आनथवक सामाम्जक दावयत्र्, 

(ज) पररयोजिालाई बढी सभिाव्य बिाउि पेश गररएका अन्य आर्श्यक 
कुरा । 

(५) यस नियम बमोम्जम प्रावर्निक प्रस्तार् छिौट हिु कभतीमा साठी प्रनतशत 
अङ्क प्राप्त गिुव पिनछ ।  

(६) उपनियम (५) बमोम्जम साठी प्रनतशत अङ्क प्राप्त िगिन प्रस्तार्कको मूल्याङ्कि 
सनमनतले छुटै्ट सूची तयार गरी प्रनतरे्दिमा समारे्श गिुव पिनछ । 

(७) मूल्याङ्कि सनमनतले मूल्याङ्कि कायव सरुु गरेको नमनतले िब्बे ददिनित्र 
प्रावर्निक प्रस्तार् छिौट सभबन्िी प्रनतरे्दि तयार गरी सभबम्न्ित निकाय समि पेश गिुव 
पिनछ । 

(८) उपनियम (७) बमोम्जम पेश िएको प्रनतरे्दि समेतको आिारमा सभबम्न्ित 
निकायले प्रावर्निक प्रस्तार् छिौट तथा स्र्ीकृत गिनछ । 

(९) उपनियम (८) बमोम्जम प्रावर्निक प्रस्तार् छिौट गररएका प्रस्तार्कलाई 
सभबम्न्ित निकायले सात ददि नित्र आनथवक प्रस्तार् खोल्िे सूचिासवहत जािकारी पठाउि ु
पिनछ । 
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(१०) कुिै प्रस्तार्कको प्रावर्निक प्रस्तार् स्र्ीकृत ििएमा सभबम्न्ित निकायले 
त्यस्तो प्रस्तार्कलाई सोको जािकारी सवहत निजले पेश गरेको आनथवक प्रस्तार् वफताव ददि ु
पिनछ ।  

(११) उपनियम (९) बमोम्जम पठाइएको सूचिामा तोवकएको नमनत, समय र 
स्थािमा मूल्याङ्कि सनमनतले आनथवक प्रस्तार् खोली देहायको आिारमा मूल्याङ्कि गिनछ:- 

(क) पररयोजिाको लागत,  

(ख) पररयोजिा कायावन्र्यि गदाव उपिोिासँग नलिे प्रस्तावर्त शलु्क,  

(ग) रोयल्टी र्ा राजश् र् तथा सो ििुािी गिन समय र तररका, 

(घ) सभझौताको प्रस्तावर्त अर्नि, 

(ङ) िेपाल सरकारबाट अपेम्ित सवुर्िा तथा सहनुलयत र्ा िेपाल 
सरकारलाई उपलब्ि गराउि प्रस्तार् गररएका आनथवक फाइदा, 

(च) अन्य आर्श्यक कुरा । 

(१२) उपनियम (११) बमोम्जम मूल्याङ्कि सनमनतले मूल्याङ्कि गरी तयार गरेको 
प्रनतरे्दि सभबम्न्ित निकायमा पेश गिुव पिनछ । 

(१३) उपनियम (१२) बमोम्जम पेश गररएको प्रनतरे्दि समेतको आिारमा 
सभबम्न्ित निकायले आनथवक प्रस्तार् स्र्ीकृत गिनछ ।  

(१४) उपनियम (१३) बमोम्जम स्र्ीकृत िएको प्रस्तार्को प्रस्तार्कलाई 
सभबम्न्ित निकायले सात ददिनित्र सोको जािकारी ददि ुपिनछ। 

(१५) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि कुिै पररयोजिाको 
सभबन्िमा प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव प्रस्तार् आह्वाि सभबन्िी कागजातमा तोवकएको वर्नि, 
शतव तथा तररका बमोम्जम मूल्याङ्कि गिव सवकिेछ। 

(१६) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि संम्िप्त सूचीमा 
परेका प्रस्तार्को प्रावर्निक र्ा आनथवक पिको मात्र प्रनतस्पिाव गराई मूल्याङ्कि गिव 
सवकिेछ । 

(१७) कुिै कारणर्श प्रस्तार् आव्हाि सभबन्िी सूचिा रद्द िएमा पेश हिु 
आएका प्रस्तार् सभबम्न्ित प्रस्तार्कलाई वफताव ददि ुपिनछ ।  

(१८) उपनियम (१०) र्ा (१७) बमोम्जम प्रस्तार् वफताव नलि आउिे सूचिा 
सभबम्न्ित प्रस्तार्कलाई ददइिेछ र त्यस्तो सूचिा पाएको पन्र ददि नित्र प्रस्तार्कले 
प्रस्तार् वफताव नलि सक्िेछ । 
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(१९) उपनियम (१८) बमोम्जमको भयादनित्र कुिै प्रस्तार्क आफूले पेश गरेको 
प्रस्तार् वफताव नलि िआएमा सभबम्न्ित निकायले सोही व्यहोरा जिाइव त्यस्तो प्रस्तार् 
िखोली िष्ट गिव सक्िेछ । 

२७. आह्वाि िगररएको प्रस्तार् सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा २८ बमोम्जम सार्वजनिक 
सूचिा जारी िगरेको अर्स्थामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि हिुे गरी 
लगािीकताव स्र्यंले पेश गरेको प्रस्तार्लाई देहायको अर्स्थामा प्रवियामा लैजाि 
सवकिेछ:- 

(क)  सभबम्न्ित निकायले पवहचाि िगरेको र्ा पररयोजिा सूचीमा िरहेको, 
(ख) ियाँ अर्िारणा, अन्रे्षण तथा प्रवर्नि प्रयोग हिुे, 
(ग)  सार्वजनिक वहत प्रर्र्द्वि गिव सक्िे गरी राविय महत्र् िएको ििी 

सरकारका िीनत तथा कायविममा उल्लेख िएको, 
(घ) प्रस्तार् आह्वाि गररएकोमा कुिै पनि प्रस्तार् प्राप्त ििएको र्ा प्रस्तार् 

छिौट हिु िसकेको, 
(ङ) पररयोजिाको सभिाव्यता अध्ययिको सभपूणव दावयत्र् निरे्दक स्र्यंले 

बहि गिव मञ्जुर गरेको, 
(च)  प्रोप्राइटरी सामाि मात्र प्रयोग हिुे र निजी निकायसँग मात्र उपलब्ि 

हिु सक्िे सामाि उपयोग हिुे पररयोजिा िएको,  
(छ)  बोर्वले र्ा बोर्वको नसफाररसमा िेपाल सरकारले रणिीनतक रूपमा 

महत्त्र्पूणव पररयोजिा ििी निणवय गरेको, 
(ज)  नियम ४२ बमोम्जम अिमुनतपत्र रद्द िएको पररयोजिा।   

(२) यस नियम बमोम्जम प्रस्तार् पेश गदाव प्रस्तार्कले ऐिको दफा २८ को 
उपदफा (२) मा उम्ल्लम्खत वर्षयका अनतररि उपनियम (१) बमोम्जमको व्यहोरा 
पषु्टयाई हिुे कागजात पेश गिुव पिनछ । 

(३) यस नियम बमोम्जम प्रस्तार् पेश गदाव सो बापत दईु लाख पचास हजार 
रुपैयाँ दस्तरु सभबम्न्ित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जभमा गरी सोको निस्सा समेत 
पेश गिुव पिनछ । 

(४) यस नियम बमोम्जम पेश गररएको प्रस्तार्को सभबन्िमा सभबम्न्ित निकायले 
प्रस्तार्कसँग छलफल गिव, अध्ययि र्ा मूल्याङ्कि गरी प्रनतरे्दि तयार गिव, सो प्रयोजिको 
लानग सभबम्न्ित वर्षय वर्ज्ञको सहयोग नलि र्ा ऐिको दफा १६ बमोम्जमको वर्शेषज्ञ 
सनमनत र्ा कायवदललाई म्जभमेर्ारी ददि सक्िेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जम वर्शेषज्ञ सनमनत र्ा कायवदललाई म्जभमेर्ारी 
ददइएकोमा त्यस्तो सनमनत र्ा कायवदलले सभबम्न्ित प्रस्तार्कसँग जािकारी नलई आर्श्यक 
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अध्ययि गिुव पिनछ र सोको प्रारम्भिक अध्ययि प्रनतरे्दि मूल्याङ्किका लानग सभबम्न्ित 
निकाय समि पेश गिुव पिनछ ।  

(६) यस नियम बमोम्जमको प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गिुव अम्घ सभबम्न्ित निकायले 
त्यस्तो प्रस्तार्का सभबन्िमा यस नियमार्ली बमोम्जम सार्वजनिक सूचिा प्रकाशि गरी र्ा 
सोझै तेस्रो पिसँग प्रस्तार् आह्वाि गरी प्रनतस्पिावत्मक तलुिा गिव सक्िेछ। 

(७) यस नियम बमोम्जमको प्रस्तार्का सभबन्िमा आर्श्यकता, औम्चत्य तथा 
उपयिुता वर्चार गरी सभबम्न्ित निकायले त्यस्तो पररयोजिाका लानग पररयोजिाको 
अध्ययि तथा सर्निण अिमुनत र्ा पररयोजिा वर्कास र्ा सञ्चालिको लानग शतव तथा 
प्रविया तोकी स्र्ीकृनत प्रदाि गिव सक्िेछ । 

(८) उपनियम (७) बमोम्जम स्र्ीकृनत प्रदाि गररएका प्रस्तार्को प्रस्तार्कसँग 
सभबम्न्ित निकायले पररयोजिा कायावन्र्यिका लानग समझदारी गिनछ ।  

(९) उपनियम (८) बमोम्जम सभबम्न्ित निकायसँग समझदारी गरेको प्रस्तार्कले 
अध्ययि अिमुनत प्राप्त गिुव अम्घ कायवसभपादि जमाित बापत पररयोजिाको लागत 
अिमुािको शून्य दशमलर् पाँच प्रनतशतले हिु आउिे रकम बराबरको बैङ्क जमाित पेश 
गिुव पिनछ। 

(१०) ऐिको दफा २८ को उपदफा (५) को प्रयोजिका लानग पररयोजिा 
वर्कासका िममा िएको प्रारम्भिक खचव र अध्ययि तथा वर्कासको िममा िएको 
खचवको शोिििाव गिुव पिन िएमा सभबम्न्ित निकायले त्यसरी िएको खचव प्रस्तार् स्र्ीकृत 
िएको प्रस्तार्कबाट िराई ददि सक्िेछ ।  

२८. र्ातावद्वारा पररयोजिा कायावन्र्यि सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा २९ बमोम्जम 
र्ातावद्वारा पररयोजिा कायावन्र्यि गिव ईच्छुक लगािीकतावले देहायका कुरा खलुाई 
सभबम्न्ित निकाय समि निरे्दि ददि ुपिनछः- 

(क)  लगािीकतावको िाम र ठेगािा, 

(ख)  निरे्दक कभपिी िए त्यस्तो कभपिीको िाम, ठेगािा, कभपिी 
संस्थापिा िएको र्षव, सङ्गठिात्मक स्र्रूप, स्र्ानमत्र् तथा मु् य 
कायावलय, 

(ग)  कायावन्र्यि गिव चाहेको पररयोजिाको िाम र संम्िप्त वर्र्रण,  

(घ)  पररयोजिाको उपादेयता र सभिाव्यता सभबन्िी वर्र्रण,  

(ङ)  निरे्दकको पररयोजिा कायावन्र्यि गिव सक्िे आनथवक तथा प्रावर्निक 
िमता तथा अििुर् सभबन्िी वर्र्रण,  
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(च)  पररयोजिा कायावन्र्यिका लानग लगािीकतावसँग िएका र्ा निजलाई  
उपलब्ि हिु सक्िे मेनसि, उपकरण तथा जिशम्ि, 

(छ)  अन्य आर्श्यक कुरा । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम निरे्दि ददँदा निरे्दकले निरे्दि दस्तरु बापत दईु 
लाख पचास हजार रुपैयाँ सभबम्न्ित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जभमा गरी सोको 
निस्सा समेत पेश गिुव पिनछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोम्जम प्राप्त निरे्दि उपर प्रारम्भिक जाँचबझु गदाव सो 
वर्षयमा थप कागजात र्ा वर्र्रण माग गिुव पिन देम्खएमा सभबम्न्ित निकायले निरे्दकसँग 
त्यस्तो कागजात र्ा वर्र्रण माग गिव सक्िेछ ।  

(४) उपनियम (१), (२) र (३) बमोम्जम प्राप्त निरे्दि तथा कागजात जाँचबझु 
गदाव मूल्याङ्कि सनमनतले त्यस्तो प्रस्तार्क आनथवक र्ा प्रावर्निक रुपमा सिम रहे िरहेको 
र पररयोजिा सभिाव्य, उपयोगी र ददगो रहे िरहेको मूल्याङ्कि गरी सोको प्रनतरे्दि 
सभबम्न्ित निकाय समि पेश गिुव पिनछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोम्जम प्राप्त िएको प्रनतरे्दि समेतको आिारमा पररयोजिा 
सभबन्िी प्रस्तार् र्ातावद्वारा कायावन्र्यि गिव मिानसब देम्खएमा सभबम्न्ित निकायले सो 
पररयोजिा र्ातावद्वारा कायावन्र्यि गिवका लानग स्र्ीकृनत प्रदाि गिव सक्िेछ ।  

(६) यस नियम बमोम्जम र्ाताव गिव सभबम्न्ित निकायले आर्श्यकता अिसुार 
र्ाताव टोली गठि गिव सक्िेछ ।  

(७) ऐिको दफा २९ को उपदफा (४) बमोम्जम र्ातावद्वारा पररयोजिा 
कायावन्र्यि गदाव प्रस्तावर्त पररयोजिाका सभबन्िमा सभबम्न्ित निकायले देहायका आिार 
समेत वर्चार गरी मूल्याङ्कि गिुव पिनछः- 

(क)  पररयोजिाको सभिाव्यता र उपयोनगता, 

(ख)  पररयोजिा कायावन्र्यिबाट प्राप्त हिुे राजश्व र आय, 

(ग)  पररयोजिाबाट िेपाल सरकारलाई कुिै आनथवक दावयत्र् पिन र्ा िपिन, 

(घ)  प्रत्यि रोजगारी प्रदाि गिन पि, 

(ङ)  पररयोजिाको अिमुानित लागत तथा कायावन्र्यिको पि । 

२९. अिमुनतपत्र सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) नियम १९, २६, २७ र्ा २८ बमोम्जम प्रस्तार् 
छिौट तथा स्र्ीकृनत प्रदाि िएपनछ सभबम्न्ित निकायले प्रस्तार्कसँग पररयोजिा 
कायावन्र्यिका सभबन्िमा आर्श्यकता अिसुार देहायको वर्षयका शतवका आिारमा 
समझदारी गरी सर्निण अिमुनतपत्र प्रदाि गिनछः-  
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(क) प्रावर्निक तथा वर्त्तीय वर्षय, 

(ख) प्रारम्भिक सभिाव्यता अध्ययि तथा वर्स्ततृ सभिाव्यता अध्ययि, 

(ग) व्यार्सावयक योजिा, 

(घ) पररयोजिामा प्रयोग हिुे प्रवर्नि, उपकरण तथा जिशम्ि, 

(ङ) पररयोजिाबाट प्राप्त हिुे सभिावर्त लाि, 

(च)  र्ातार्रणीय तथा सामाम्जक अध्ययि,  

(छ)  सर्निण सभपन्न गिन अर्नि,  

(ज)  स्थािीय कभपिी दताव सभबन्िी,  

(झ)  लगािी स्र्ीकृनत नलिपुिन,  

(ञ) पररयोजिा सभपन्न गिन कायवतानलका,  

(ट) अन्य आर्श्यक शतव । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम गररिे समझदारीपत्रमा अिसूुची-४ बमोम्जमका 
वर्र्रण उल्लेख गिुव पिनछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको सर्निण अिमुनतपत्र प्रदाि गिुवपूर्व लगािीकतावले 
अिसूुची-५ बमोम्जमको दस्तरु सभबम्न्ित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जभमा गरी सोको 
निस्सा समेत पेश गिुव पिनछ । 

(४) उपनियम (१) बमोम्जम सर्निण अिमुनतपत्र प्रदाि गिन निणवय िएको सात 
ददिनित्र सभबम्न्ित निकायले निरे्दकलाई सो कुराको जािकारी ददि ुपिनछ ।  

(५) उपनियम (१) बमोम्जमको सर्निण अिमुनतपत्र प्रदाि गिुव पूर्व निरे्दकसँग 
कुिै समझदारीपत्र र्ा सभझौता िएको िए निरे्दकले त्यस्तो समझदारीपत्र र्ा सभझौता 
सभबम्न्ित निकायमा पेश गिुव पिनछ ।  

(६) कुिै लगािीकतावले सभबम्न्ित निकायले तोकेको भयादनित्र अिमुनतपत्र नलि 
आउि िसकेको मिानसब कारण देखाई भयाद थपका लानग निरे्दि ददएमा सभबम्न्ित 
निकायले आर्श्यकता अिसुार भयाद थप गिव सक्िेछ ।  

(७) यस नियम बमोम्जम ददइिे सर्निण अिमुनतपत्रको ढाँचा अिसूुची-६ बमोम्जम 
हिुेछ। 

(8) उपनियम (१) बमोम्जमको सर्निण अिमुनतपत्र सोही उपनियम बमोम्जमको 
समझदारीपत्रमा उम्ल्लम्खत अर्निसभम बहाल रहिेछ । 
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(९) उपनियम (१) बमोम्जमको सर्निण अिमुनतपत्रको भयाद समाप्त िएकोमा 
सभबम्न्ित प्रस्तार्कले त्यसरी भयाद समाप्त िएको तीस ददि नित्र आिार र कारण सवहत 
भयाद थपको लानग सभबम्न्ित निकाय समि निरे्दि ददि सक्िेछ ।  

(१०) उपनियम (९) बमोम्जम सभबम्न्ित प्रस्तार्कबाट सर्निण अिमुनतपत्रको 
भयाद थपको लानग निरे्दि प्राप्त िएकोमा सभबम्न्ित निकायले अिसूुची-५ बमोम्जमको 
दस्तरु नलई त्यस्तो सर्निण अिमुनतपत्रको भयाद थप गिव सक्िेछ ।  

३०. मूल्याङ्कि सनमनत: (१) ऐि तथा यस नियमार्ली बमोम्जम कुिै पररयोजिाको अध्ययि, 
सर्निण, वर्कास, निमावण, सञ्चालि तथा वर्स्तारका लानग आशयपत्र, प्रस्तार् लगायत अन्य 
कुिै निरे्दि र्ा प्रनतरे्दिका सभबन्िमा त्यस्ता वर्षयको मूल्याङ्कि गिव देहाय बमोम्जमको 
मूल्याङ्कि सनमनत रहिेछ:- 

(क) सभबम्न्ित निकायले तोकेको त्यस्तो निकायको उपलब्ि 

िएसभम राजपत्रावङ्कत प्रथम रेणी र्ा सो सरहको कमवचारी 

र त्यस्तो कमवचारी उपलब्ि ििएमा राजपत्रावङ्कत दद्वतीय   

रेणी र्ा सो सरहको कमवचारी                        -संयोजक 

(ख) सभबम्न्ित निकायले तोकेको पररयोजिासँग सभबम्न्ित  

वर्शेषज्ञ          -सदस्य 

(ग) सभबम्न्ित निकायले तोकेको त्यस्तो निकायको  

अनिकृत स्तरको प्रावर्निक कमवचारी                -सदस्य 

(घ) सभबम्न्ित निकायमा कायवरत कािूि अनिकृत       -सदस्य 

(ङ) सभबम्न्ित निकायले तोकेको अनिकृत स्तरको 

कमवचारी                          -सदस्य-सम्चर्  

(२) सभबम्न्ित निकायले पररयोजिाको प्रकृनतको आिारमा सभबम्न्ित वर्षयको 
वर्ज्ञलाई मूल्याङ्कि सनमनतको सदस्यको रुपमा थप गिव सक्िेछ ।  

(३) मूल्याङ्कि सनमनतले आर्श्यक ठािेमा सो सनमनतको बैठकमा कुिै निकायको 
पदानिकारी र्ा कुिै वर्षय वर्ज्ञलाई आमन्त्रण गिव र्ा सभबम्न्ित निकायको प्रमखुको 
स्र्ीकृनत नलई प्रावर्निक उपसनमनत गठि गिव सक्िछे। 

(४) मूल्याङ्कि सनमनतले कुिै पररयोजिा र्ा वर्षयमा गरेको मूल्याङ्किको प्रनतरे्दि 
तयार गरी सभबम्न्ित निकायको प्रमखु समि पेश गिुव पिनछ। 
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(५) मूल्याङ्कि सनमनतको बैठक तथा मूल्याङ्कि सभबन्िी अन्य कायववर्नि सो 
सनमनत आफैं ले नििावरण गरे बमोम्जम हिुेछ। 

पररच्छेद-४ 

लगािी स्र्ीकृनत तथा निजी लगािी 

३१. लगािी स्र्ीकृनत सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा ३ बमोम्जम कुिै पररयोजिामा 
लगािी गिव इच्छुक लगािीकतावले लगािी स्र्ीकृनतका लानग बोर्व समि अिसूुची-७ 
बमोम्जमको ढाँचामा िेपाली र्ा अङ्खग्रजेी िाषामा निरे्दि ददि ुपिनछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम निरे्दि ददँदा लगािीकतावले दस्तरु बापत एक लाख 
पचास हजार रुपैयाँ बोर्वले तोकेको बैङ्क खातामा जभमा गरी सोको निस्सा समेत पेश गिुव 
पिनछ ।   

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको निरे्दिसाथ लगािीकतावले देहायको वर्र्रण 
सवहतको प्रस्तार् पेश गिुव पिनछः- 

(क)  निजी लगािीमा कायावन्र्यि हिु े पररयोजिाको हकमा पररयोजिाको 
िाम, प्रकृनत, स्थाि र पररयोजिाको अर्िारणा सभबन्िी वर्र्रण, 

(ख)  पररयोजिा तयार गिव लाग्िे अिमुानित लागतको वर्र्रण, 

(ग)  स्र्देशी र्ा वर्देशी पूजँी र्ा रै्देम्शक ऋण िए सोको अिमुानित अंश 
समेत खलुाएको पररयोजिाको प्रस्तावर्त वर्त्तीय स्रोत वर्र्रण, 

(घ)  पररयोजिा कायावन्र्यिको व्यार्सावयक योजिा, 

(ङ)  पररयोजिा कायावन्र्यि गिन कायव तानलका, 

(च) निरे्दक कभपिी र्ा संस्थाको अद्यार्निक शेयर लगत, 

(छ) अन्य आर्श्यक कुरा । 

     (४) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि हिुे पररयोजिाको हकमा उपनियम 
(१) बमोम्जम ददइिे निरे्दि साथ उपनियम (३) बमोम्जमको वर्र्रणको अनतररि सो 
पररयोजिा वर्कास र सञ्चालि गिव सभबम्न्ित निकायबाट निरे्दक छिौट िएको वर्र्रण 
समेत पेश गिुव पिनछ । 

(५) उपनियम (१) बमोम्जम कुिै निरे्दि प्राप्त िएकोमा बोर्वले त्यस्तो निरे्दि 
प्राप्त िएको नमनतले पन्र ददिनित्र निरे्दि साथ प्राप्त कागजात तथा प्रस्तार् अध्ययि गरी 
प्रस्तावर्त पररयोजिाको आर्श्यकता तथा औम्चत्य वर्चार गरी लगािी स्र्ीकृनत ददि 
सक्िेछ । 
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(६) उपनियम (५) बमोम्जम लगािी स्र्ीकृत िएमा कायावलयले सो निणवय िएको 
नमनतले सात ददिनित्र निरे्दकलाई अिसूुची-८ बमोम्जमको ढाँचामा अिमुनतपत्र ददि ु
पिनछ।  

(७) यो नियमार्ली प्रारभि हिु ु पूर्व प्रचनलत कािूि बमोम्जम कुिै निकायमा 
लगािी स्र्ीकृनतको प्रवियामा रहेको पररयोजिा ऐिको दफा ३ बमोम्जम र्ा पररयोजिाको 
िमता वर्स्तार र्ा अन्य कुिै कारणले बोर्वको िते्रानिकारमा पिन िई बोर्वबाट कारबाही 
अगानर् बढाउि ुपरेमा त्यस्तो निकायले सो पररयोजिासँग सभबम्न्ित सभपूणव कागजात र 
अद्यार्निक वर्र्रण कायावलयलाइव हस्तान्तरण गिुव पिनछ। 

तर लगािी स्र्ीकृत िइसकेका कुिै पररयोजिाको पूजँी बवृर्द्, िमता बवृर्द्, शेयर 
हस्तान्तरण लगायतको प्रशासि, अिगुमि र्ा सहजीकरण सभबन्िी कायव सभबम्न्ित 
निकायबाट िै गिव यस उपनियमले बािा परु् याएको मानििे छैि । 

(८) उपनियम (७) बमोम्जम सभबम्न्ित निकायबाट पररयोजिा सभबन्िी कागजात 
र वर्र्रण प्राप्त िएमा बोर्वले आर्श्यक निणवय गरी लगािी स्र्ीकृनत सभबन्िी प्रविया 
अगानर् बढाउिेछ। 

(९) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि कुिै पररयोजिा 
कायावन्र्यि गिन लगािीकतावले एउटै प्रकृनतको फरक फरक यनुिट तथा िेत्र उल्लेख गरी 
एउटै पररयोजिाको रुपमा लगािी स्र्ीकृनतको लानग सभबम्न्ित निकायमा सो सभबन्िी 
प्रस्तार् समेत संलग्ि राखी निरे्दि ददि सक्िेछ। 

(१०) उपनियम (९) बमोम्जम कुिै निरे्दि प्राप्त िएमा र्ा सभबम्न्ित निकाय 
समि पररयोजिा कायावन्र्यिका लानग पेश िएका निरे्दिमा फरक फरक यनुिट तथा 
िेत्र उल्लेख गरेको िए तापनि त्यस्तो पररयोजिा एउटै पररयोजिाको रुपमा वर्कास गिव 
उपयिु हिुे देम्खएमा सभबम्न्ित निकायले एउटै पररयोजिाको रुपमा लगािी स्र्ीकृनत गिव 
सक्िेछ। 

(११) उपनियम (१०) बमोम्जम सभबम्न्ित निकायले स्र्ीकृनत प्रदाि गरेका 
पररयोजिाको कायावन्र्यि यस नियमार्लीमा उम्ल्लम्खत व्यर्स्थाको अिीिमा रही हिुेछ। 

(१२) यस नियम बमोम्जम लगािी स्र्ीकृनतको लानग पेश िएको निरे्दि बमोम्जम 
लगािी स्र्ीकृनत ििएमा कायावलयले सोको कारण सवहत निरे्दकलाई जािकारी गराउि ु
पिनछ । 

३२. पररयोजिा कायावन्र्यि सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा ४ को उपदफा (२) 
बमोम्जम कुिै निकायले पवहचाि गरी सूची स्र्ीकृत गरेको पररयोजिाको कायावन्र्यि गिव 
त्यस्तो निकायले बोर्वलाई नलम्खत अिरुोि गरी प्रस्तार् पठाउि सक्िेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोम्जम प्रस्तार् पठाउँदा देहायका कुरा खलु्िे आर्श्यक 
कागजात समेत संलग्ि राखी पठाउि ुपिनछ :- 

(क)  पररयोजिाको सभिाव्यता अध्ययि,  

(ख) पररयोजिाको आनथवक र प्रावर्निक पिको वर्श्लषेण,  

(ग) पररयोजिाको र्ातार्रणीय अध्ययि प्रनतरे्दि,  

(घ) पररयोजिाको कायव प्रगनत र यथाथव अर्स्था, 

(ङ) पररयोजिाको अद्यार्निक वर्र्रण,  

(च)  अन्य आर्श्यक कुरा । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको पररयोजिा कायावन्र्यि गिव प्राप्त प्रस्तार् बोर्वले 
अध्ययि गरी त्यस्तो निकायबाट कायावन्र्यि गिव उपयिु हिुे ठहर् याई निणवय गरेमा 
त्यस्तो निकाय र बोर्व बीच पररयोजिा कायावन्र्यिको लानग समझदारी गररिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जम समझदारी गदाव देहायका वर्षय समेत समारे्श 
गररिेछः- 

(क) पररयोजिाको वर्र्रण, 

(ख) सभबम्न्ित निकायले निर्ावह गिुव पिन म्जभमेर्ारी, 

(ग) बोर्वले निर्ावह गिुव पिन म्जभमेर्ारी, 

(घ) कायावन्र्यि गिुव पिन गरी तय गररएको कायवतानलका तथा कायवयोजिा, 

(ङ) अन्य आर्श्यक कुरा । 

(५) यो नियमार्ली प्रारभि हिु ुअम्घ प्रचनलत कािूि बमोम्जम कुिै निकायबाट 
अिमुनत प्रदाि गिन प्रवियामा रहेको कुिै पररयोजिा ऐिको दफा ४ बमोम्जम बोर्वको 
िेत्रानिकारमा पिन िई सो दफाको प्रयोजिका लानग बोर्वले अिमुनत ददि ु पिन र्ा 
कायावन्र्यि गिुव पिन िएमा त्यस्तो निकायले कायावलय समि पररयोजिाको वर्कास, 
निमावण, सञ्चालि तथा सहजीकरण गिव पररयोजिासँग सभबम्न्ित सभपूणव कागजात र 
वर्र्रण हस्तान्तरण गिुव पिनछ।  

(६) उपनियम (५) बमोम्जम हस्तान्तरण िई आएमा बोर्वले आर्श्यक निणवय 
गरी कायावन्र्यि प्रविया अगानर् बढाउि ुपिनछ ।  

(७) यो नियमार्ली प्रारभि हिु ुअम्घ प्रचनलत कािूि बमोम्जम कुिै निकायबाट 
अिमुनत प्राप्त गरी कुिै पररयोजिा कायावन्र्यिमा रहेको िए त्यस्तो पररयोजिाको निमावण र 
सञ्चालिको अिगुमि सोही निकायबाट गिव सवकिेछ।  
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(८) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि हिुे पररयोजिाको हकमा 
लगािीकतावको लानग एकल नबन्द ुसेर्ा लगायतको सेर्ाका लानग अन्य निकायलाई गररि े
नसफाररस लगािी स्र्ीकृनत प्रदाि गिन निकायबाट प्रदाि गररिेछ र पररयोजिाको अिगुमि 
र सभझौताको कायावन्र्यि पररयोजिा कायावन्र्यि गिन सभबम्न्ित निकायबाट हिुेछ।  

(९) यो नियमार्ली प्रारभि हिु ु अम्घ प्रचनलत कािूि बमोम्जम बोर्वको 
िेत्रानिकारमा परी कायावन्र्यि प्रविया अम्घ बढाइएको पररयोजिा बोर्वको िेत्रानिकारमा 
िपिन िएमा त्यस्तो पररयोजिासँग सभबम्न्ित सभपूणव कागजात तथा वर्र्रण कायावलयले 
सभबम्न्ित निकायलाई हस्तान्तरण गिुव पिनछ।  

३३. निजी लगािी सभबन्िी व्यर्स्था : (१) बोर्वले ऐिको दफा ३३ बमोम्जम निजी लगािीमा 
कायावन्र्यि हिु सक्िे पररयोजिा पवहचाि गरी स्र्ीकृत गिुव पिनछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोम्जम पवहचाि िएको पररयोजिा कायावन्र्यि गिव इच्छुक 
लगािीकतावले बोर्व समि निरे्दि ददि सक्िेछ । 

  (३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि कुिै लगािीकतावले 
पवहचाि ििएको पररयोजिा कायावन्र्यिको लानग समेत बोर्व समि निरे्दि ददि सक्िेछ। 

(४) उपनियम (२) र्ा (३) बमोम्जम परेको निरे्दि सभबन्िमा बोर्वले आर्श्यक 
जाँचबझु गरी त्यस्तो पररयोजिा निजी लगािीमा कायावन्र्यि गिव स्र्ीकृनत ददि सक्िेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जम निजी लगािीमा कायावन्र्यि गिव स्र्ीकृत गररएको 
पररयोजिा सभबन्िमा बोर्वले लगािीकतावलाई वर्स्ततृ पररयोजिा प्रस्तार् पेश गिव लगाउि 
सक्िेछ । 

(६) उपनियम (२), (३) र्ा (५) बमोम्जम प्राप्त निरे्दि र्ा प्रस्तार्को सभबन्िमा 
आर्श्यकता अिसुार लगािीकतावसँग र्ाताव समेत गरी बोर्वले कुिै शतव तोकी र्ा ितोकी 
निजी लगािीमा पररयोजिा कायावन्र्यिको सभझौता गिव सक्िेछ ।  

(७) उपनियम (६) बमोम्जम निजी लगािीमा कायावन्र्यि हिुे पररयोजिाको लगािी 
स्र्ीकृत गरी पररयोजिाको अध्ययि, सर्निण, कायावन्र्यि सभबन्िमा बोर्वले आर्श्यक 
सहजीकरण गिुव पिनछ ।   

(८) यस नियम बमोम्जम निजी लगािीमा कायावन्र्यि गररिे पररयोजिाको 
स्र्ानमत्र् सभबन्िी व्यर्स्था पररयोजिाको प्रकृनतका आिारमा बोर्वले नििावरण गिनछ । 

(९) यस नियम बमोम्जम निजी लगािीमा कायावन्र्यि गररिे पररयोजिाको 
मूल्याङ्किका आिार, निजी लगािीकतावको आनथवक िमता, प्रावर्निक पि, शेयरििीको 
संरचिा, वर्गतको कायव अििुर्, रोजगारी नसजविाका आिार लगायतका वर्षय 
पररयोजिाको प्रकृनत अिसुार बोर्वले नििावरण गिनछ । 
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पररच्छेद-५ 

पररयोजिा सभझौता र कायावन्र्यि 

३४.  वर्र्रण पेश गिुव पिनः  (१) ऐिको दफा ३१ र्ा ३५ बमोम्जम पररयोजिा कायावन्र्यि 
गिव समझदारी िएकोमा समझदारीपत्रमा उम्ल्लम्खत अर्निनित्र प्रस्तार्कले पररयोजिा 
कायावन्र्यि गिव देहायका वर्र्रण सभबम्न्ित निकायमा पेश गिुव पिनछः-  

(क)  पररयोजिाको सभिाव्यता अध्ययि, 

(ख)  पररयोजिाको अिमुानित लागत, 

(ग)  पररयोजिाको प्रस्तावर्त वर्त्तीय स्रोत, 

(घ) पररयोजिा कायावन्र्यिको व्यार्सावयक योजिा, 

(ङ)  पररयोजिाको र्ातार्रणीय अध्ययि प्रनतरे्दि, 

(च) पररयोजिा कायावन्र्यि िएपनछ त्यसका उपिोिाबाट असलु गिन 
अिमुानित महसलुको वर्र्रण, 

(छ)  पररयोजिा कायावन्र्यि पश्चात िेपाल सरकारलाई बझुाउि ुपिन रोयल्टी 
र्ा शलु्कको अिमुानित वर्र्रण, 

(ज) पररयोजिाको प्रावर्निक नर्जाइि र त्यसको ददगोपिा, 

(झ) समझदारीपत्रमा कुिै कुरा उल्लेख िएकोमा सो कुरा । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको अर्निनित्र वर्र्रण पेश गिव िसकेको मिानसब 
कारण खलुाई प्रस्तार्कले अर्नि थपको लानग सभबम्न्ित निकाय समि अिरुोि गिव 
सक्िेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम अिरुोि िई आएमा सभबम्न्ित निकायले त्यस्तो 
वर्र्रण पेश गिव बढीमा तीस ददिसभम अर्नि थप गिव सक्िेछ । 

३५. सभझौता सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा ३७ को उपदफा (१) बमोम्जमको र्ाताव 
सनमनतले सोही दफाको उपदफा (२) बमोम्जम तयार गरेको सभझौताको अम्न्तम मस्यौदा 
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि हिु े गरी पररयोजिा वर्कास सभझौता िएमा 
अिसूुची-९ बमोम्जम र पररयोजिा लगािी सभझौता िएमा अिसूुची-१० बमोम्जमको 
ढाँचामा स्र्ीकृनतका लानग सभबम्न्ित निकायमा पेश गिुव पिनछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम सभझौताको मस्यौदा तयार गदाव र्ाताव सनमनतले कुिै 
वर्शेषज्ञ सेर्ा नलि आर्श्यक ठािेमा सभबम्न्ित निकाय माफव त वर्शेषज्ञको परामशव सेर्ा 
नलि सक्िेछ। 
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(३) उपनियम (१) बमोम्जमको सभझौतामा पररयोजिा कायावन्र्यिको अर्नि 
उल्लेख गरी त्यस्तो अर्निनित्र कायव सभपन्न गिव पररयोजिा कायावन्र्यिका सूचक र्ा 
उपलम्ब्िको कायवतानलका समेत उल्लेख गिुव पिनछ । 

(४) उपनियम (१) बमोम्जमको सभझौताको अम्न्तम मस्यौदामा सभबम्न्ित 
निकायले स्र्ीकृनत ददि सक्िेछ।  

(५) उपनियम (४) बमोम्जम स्र्ीकृनत ददइएकोमा सभबम्न्ित निकायले प्रस्तार्क 
र्ा लगािीकतावसँग सभझौता गिुव पिनछ।  

(६) यस नियम बमोम्जम सभझौताको लानग र्ाताव सभपन्न िइसकेपनछ तथा 
सभझौता हिु ु पूर्व लगािीकतावले दस्तरु बापत पररयोजिा लागतको शून्य दशमलर् दईु 
प्रनतशत रकम सभबम्न्ित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जभमा गरी सोको निस्सा समेत 
पेश गिुव पिनछ। 

(७) यस नियम बमोम्जम स्र्ीकृत िएको सभझौता सभबम्न्ित निकायले 
रे्बसाइटमा प्रकाशि गिव सक्िेछ । 

(८) यस नियमार्लीको अिीिमा रही सभबम्न्ित निकायले अन्यथा निणवय गरेकोमा 
बाहेक सार्वजनिक÷निजी साझेदारी अर्िारणामा कायावन्र्यि हिु े पररयोजिाको हकमा 
त्यस्तो पररयोजिामा लगािी स्र्ीकृनत िएको नमनतले दईु र्षवनित्र र निजी लगािी सभबन्िी 
पररयोजिाको हकमा त्यस्तो पररयोजिामा लगािी स्र्ीकृनत िएको नमनतले एक र्षवनित्र 
पररयोजिा लगािी सभझौता सभपन्न गररसक्ि ुपिनछ ।  

            (९) उपनियम (८) बमोम्जमको अर्निनित्र सभझौता सभपन्न हिु िसकेमा त्यस्तो 
पररयोजिाको लगािी स्र्ीकृनत स्र्तः रद्द िएको मानििेछ र यसरी रद्द िएको जािकारी 
सभबम्न्ित लगािीकतावलाई ददि ुपिनछ । 

३६. सभझौता कायावन्र्यि सभबन्िी व्यर्स्था : (१) नियम ३५ बमोम्जम सभझौता गिुव अम्घ 
लगािीकतावले कायवसभपादि बापत पररयोजिाको कुल लागत अिमुािको शून्य दशमलर् 
एक प्रनतशतले हिुे रकम र्ा सो बराबरको बैङ्क जमाित पेश गिुव पिनछ।  

(२) नियम ३५ बमोम्जमको सभझौतामा उम्ल्लम्खत शतव बमोम्जमका म्जभमेर्ारी र 
दावयत्र् लगािीकतावले र्हि गिुव पिनछ । 

    (३) यस नियम बमोम्जम सभझौता कायावन्र्यि गदाव लगािीकतावले सभझौताका 
शतवको अिीिमा रही सभझौता िएको नमनतले तीि मवहिानित्र कायावन्र्यि कायवयोजिा 
बिाई सभबम्न्ित निकायमा पेश गिुव पिनछ ।  

३७. कभपिी दताव गिुव पिनः लगािी स्र्ीकृनत प्राप्त लगािीकतावको कभपिी स्थापिा ििएको 
िएमा त्यस्तो लगािीकतावले प्रचनलत कािूि बमोम्जम कभपिी दताव गिुव पिनछ । 
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३८. र्ातार्रणीय अध्ययि गिुव पिनः (१) पररयोजिाको प्रकृनत अिसुार त्यस्तो पररयोजिा 
कायावन्र्यि गिव प्रचनलत कािूि बमोम्जम र्ातार्रणीय अध्ययि गिुव पिन िएमा 
लगािीकतावले पररयोजिा लगािी स्र्ीकृनतको जािकारी प्राप्त गरेको नमनतले एक र्षवनित्र 
र्ातार्रणीय अध्ययि गिुव र्ा गराउि ुपिनछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम गररि े र्ातार्रणीय अध्ययिको िेत्र नििावरण, 
कायवसूची, वर्षयर्स्त ुतथा प्रनतरे्दिको ढाँचा प्रचनलत कािूि बमोम्जम हिुेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम तयार िएको प्रनतरे्दिको तेह्र प्रनत कायावलयमा पेश 
गिुव पिनछ र कायावलयले सो प्रनतरे्दि उपर आर्श्यक जाँचबझु गरी कुिै निकायबाट कुिै 
कुरा बझु्ि ुपिन र्ा राय र्ा सझुार् नलि ुपिन िए सो समेत नलई सो राय र्ा सझुार् र 
आफ्िो नसफाररस सवहत स्र्ीकृनतका लानग सभबम्न्ित निकायमा पठाउिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोम्जम प्राप्त प्रनतरे्दि अध्ययि, वर्श्लषेण गदाव कुिै कुरा थप 
अध्ययि गिुव पिन र्ा पररमाजवि गिुव पिन िएमा नसफाररस सवहतको राय र्ा सझुार्को 
आिारमा प्रनतरे्दि पररमाजवि गिवका लानग लगािीकतावलाई कायावलयले जािकारी 
गराउिेछ ।यसरी जािकारी गराएकोमा लगािीकतावले पन्र ददिनित्र आफूले पेश गरेको 
प्रनतरे्दि पररमाजवि गरी पेश गिुव पिनछ । 

(५) ऐिको दफा ३ बमोम्जम लगािी स्र्ीकृत िएको पररयोजिाको कायावन्र्यि 
गदाव लगािीकतावले र्ातार्रणीय प्रिार् मूल्याङ्कि अध्ययिको लानग र्ि तथा र्ातार्रण 
सभबन्िी अिमुनत नलि ुपिन िएमा बोर्वले प्रचनलत कािूि बमोम्जम त्यस्तो अिमुनत समेत 
प्रदाि गिनछ ।  

३९.  कायवसभपादि जमाित जफत हिु सक्िे : लगािीकतावले मिानसब कारण नबिा सभझौतामा 
उम्ल्लम्खत अर्निनित्र पररयोजिाको निमावण र्ा कायावन्र्यि गिव प्रारभि िगरेमा र्ा 
मिानसब कारण नबिा पररयोजिा निमावण र्ा कायावन्र्यिको उपलम्ब्ि र्ा सूचक हानसल 
िगरेमा र्ा सभझौतामा उम्ल्लम्खत शतव उल्लङ्घि गरेमा कायवसभपादि बापत नियम ३६ 
बमोम्जम पेश गरेको बैङ्क जमाित जफत गिव सवकिेछ।  

४०.  अिमुनतपत्रको अर्नि नििावरणका आिारः (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि 
हिुे पररयोजिाका लानग ऐिको दफा ३१ बमोम्जम प्रदाि गररिे अिमुनतपत्रको अर्नि 
देहायका आिारमा नििावरण गररिेछः- 

(क)  पररयोजिाको प्रकृनत, 

(ख)  पररयोजिाको लागत, 

(ग)  अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले पररयोजिा सञ्चालि गदाव उठाउि पाउिे 
शलु्क, 
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(घ)  अिमुनत प्राप्त व्यम्िले िपेाल सरकारलाई बझुाउि ुपिन कर, रोयल्टी 
र्ा अन्य प्रकारको रकम, 

(ङ)  पररयोजिा सञ्चालिबाट अिमुनत प्राप्त व्यम्िले प्राप्त गिव सक्िे मिानसब 
मिुाफा, 

(च)  पररयोजिा निमावण गिव लाग्िे कुल अर्नि तथा अिमुनत प्राप्त व्यम्िले 
शलु्क उठाई पररयोजिा सञ्चालि गिव पाउिे अर्नि, 

(छ)  पररयोजिाको वर्त्तीय स्रोत, 

(ज)  पररयोजिामा िेपाल सरकारले संयिु लगािी गरे र्ा िगरेको कुरा । 

  (२) उपनियम (१) बमोम्जम ददइिे अिमुनतपत्रको अर्नि तीस र्षव िन्दा बढी 
िहिुे गरी सभझौतामा लेम्खए बमोम्जम हिुेछ । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि िेपाल सरकारको 
प्राथनमकतामा रहेको कुिै पररयोजिा सार्वजनिक÷निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि गदाव सोको 
सभिाव्यता अध्ययि तथा पररयोजिा समेतलाई लगािी तथा निमावणका दृवष्टकोणले 
सभिाव्य बिाउि ुपिन देम्खएमा सभबम्न्ित निकायको नसफाररसमा िेपाल सरकारले त्यस्तो 
पररयोजिाको लानग अिमुनतपत्रको अर्नि बढीमा पचास र्षवसभम कायम गिव सक्िेछ।  

  (४) उपनियम (२) र्ा (३) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि वर्शेष 
पररम्स्थनत परी अिमुनतपत्रको अर्नि बढाउि आर्श्यक परेको कारण खलुाई अर्नि 
थपका लानग अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले भयाद समाप्त हिुिुन्दा तीस ददि अगारै् सभबम्न्ित 
निकाय समि निरे्दि ददएमा र सो निरे्दिको व्यहोरा मिानसब देखी सभबम्न्ित निकायले 
िेपाल सरकार समि नसफाररस गरेमा पररयोजिाको प्रकृनतका आिारमा िपेाल सरकारले 
उपनियम (१) बमोम्जमको अर्निमा बढीमा पाँच र्षवसभम अिमुनतपत्रको अर्नि थप गिव 
सक्िेछ।  

४१.  पररयोजिा कायावन्र्यिको अिगुमिः (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका पररयोजिा 
कायावन्र्यि गिवको लानग सभबम्न्ित निकायले अिगुमि गिनछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोम्जम अिगुमि गिन प्रयोजिको लानग सभबम्न्ित निकायले 
तानलका बिाई अिगुमि गिुव पिनछ । 

(३) बोर्वसँग सभझौता िई कायावन्र्यि िएको पररयोजिाको अिगुमि गिव बोर्वले 
पररयोजिा अिगुमि एकाइ गठि गिनछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको एकाइमा सभबम्न्ित वर्षयका प्रावर्निक, वर्ज्ञ तथा 
कमवचारी रहि सक्िेछि ्। 
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(५) सभबम्न्ित निकायले पररयोजिाको अिगुमि गदाव नियम ३५ को उपनियम 
(३) बमोम्जमको कायवतानलका अिसुार पररयोजिा कायावन्र्यि िई सूचक र्ा उपलम्ब्ि 
हानसल िए र्ा ििएको तथा सभझौताका शतव पालिा िए र्ा ििएको सभबन्िमा नियनमत 
रुपमा अिगुमि गिुव पिनछ । 

(६) उपनियम (५) बमोम्जम अिगुमि गदाव कायवतानलका बमोम्जम पररयोजिा 
कायावन्र्यि ििएको र्ा कायावन्र्यिको सूचक र्ा उपलम्ब्ि हानसल ििएको देम्खएमा सात 
ददिको भयाद ददई लगािीकतावसँग पररयोजिा निमावण, कायावन्र्यि र्ा सञ्चालि हिु 
िसकेको सभबन्िमा सभबम्न्ित निकायले स्पष्टीकरण माग गिव सक्िेछ । 

(७) उपनियम (६) बमोम्जम स्पष्टीकरण माग िएकोमा त्यस्तो कायवतानलका 
बमोम्जम पररयोजिा कायावन्र्यि हिु िसकेको कारण खलुाई सभबम्न्ित लगािीकतावले 
सभबम्न्ित निकाय समि स्पष्टीकरण पेश गिुव पिनछ । 

(८) उपनियम (७) बमोम्जम लगािीकतावले स्पष्टीकरण पेश िगरेमा र्ा पेश 
गरेको स्पष्टीकरण मिानसब िदेम्खएमा सभबम्न्ित निकायले बढीमा तीि मवहिासभमको र्ा 
सभझौतामा उल्लेख िए बमोम्जमको भयाद ददई त्यस्तो भयादनित्र कायवतानलका बमोम्जम 
पररयोजिा कायावन्र्यि गिव सक्िे गरी सिुार गिन मौका ददिेछ । 

(९) उपनियम (८) बमोम्जम ददइएको भयादनित्र पररयोजिा कायावन्र्यिमा सिुार 
िएको सूचक र्ा उपलम्ब्ि हानसल हिु िसकेमा सभबम्न्ित निकायले त्यस्तो 
लगािीकतावलाई थप तीि मवहिासभमको भयाद ददई सो भयादनित्र सभबम्न्ित निकायबाट 
कायवतानलका स्र्ीकृत गराई पररयोजिा कायावन्र्यि गिव सचेत गराउिेछ । 

(१०) उपनियम (९) बमोम्जमको भयादनित्र सभबम्न्ित लगािीकतावले पररयोजिा 
कायावन्र्यिको कायवतानलका सभबम्न्ित निकायबाट स्र्ीकृत गराई सोही बमोम्जम 
पररयोजिा कायावन्र्यि गिुव पिनछ । 

४२.  अिमुनतपत्र रद्द हिुेः (१) लगािीकतावले सभझौतामा उम्ल्लम्खत अर्निनित्र पररयोजिा 
कायावन्र्यि प्रारभि गिुव पिनछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको अर्निनित्र पररयोजिा कायावन्र्यि प्रारभि गिव 
िसवकिे मिानसब कारण िएमा त्यस्तो कारण खलुाई सभबम्न्ित लगािीकतावले त्यस्तो 
अर्नि ििुाि िहुँदै भयाद थपका लानग सभबम्न्ित निकाय समि निरे्दि ददि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको निरे्दिको व्यहोरा मिानसब देम्खएमा सभबम्न्ित 
निकायले पररयोजिा कायावन्र्यि प्रारभि गिव बढीमा तीि मवहिा भयाद थप गिव सक्िेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोम्जम सभबम्न्ित निकायले भयाद थप िगरेमा र्ा त्यसरी 
थप गररएको भयादमा समेत पररयोजिा कायावन्र्यि प्रारभि ििएमा सभझौताको अिीिमा 
रही त्यस्तो अिमुनतपत्र रद्द हिुेछ । 
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(५) कुिै पररयोजिाले नियम ४१ को उपनियम (१०) बमोम्जम कायवतानलका 
स्र्ीकृत िगराएमा र्ा स्र्ीकृत कायवतानलका बमोम्जम पररयोजिा कायावन्र्यि िगरेमा र्ा 
पररयोजिा कायावन्र्यि िए तापनि कायवतानलका बमोम्जमको सूचक र्ा उपलम्ब्ि हानसल 
गिव िसकेमा सभबम्न्ित निकायले कारण र आिार खलुाई त्यस्तो पररयोजिाको लगािी 
अिमुनतपत्र रद्द गिव सक्िेछ । 

४३.  पररयोजिा हस्तान्तरण सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कायावन्र्यि 
िएका पररयोजिा ऐिको दफा ५५ को उपदफा (१) बमोम्जम हस्तान्तरण गदाव 
पररयोजिा र सोसँग सभबम्न्ित घर, जग्गा, मेनसि, उपकरण तथा संरचिा चाल ुहालतमा 
सभबम्न्ित निकायलाई हस्तान्तरण गिुव पिनछ । त्यसरी हस्तान्तरण गदाव त्यस्तो 
पररयोजिा सञ्चालिका लानग अत्यार्श्यक हिुे सीप तथा प्रवर्नि समेत हस्तान्तरण गिुव 
पिनछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम हस्तान्तरण िएको पररयोजिा तथा सोसँग सभबम्न्ित 
र्स्तकुो स्र्ानमत्र् िेपाल सरकारको हिुेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम हस्तान्तरण िएको पररयोजिा िेपाल सरकारले 
नििावरण गरे बमोम्जम सञ्चालि गररिेछ । 

(४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि सभबम्न्ित 
लगािीकतावले िै सोही उपनियम बमोम्जम हस्तान्तरण िएको पररयोजिा सञ्चालि गिव 
निरे्दि ददएमा सभबम्न्ित निकायले पररयोजिाको स्र्ानमत्र् नलई त्यस्तो लगािीकतावसँग सो 
प्रयोजिका लानग पररयोजिा सञ्चालि सभझौता गरी त्यस्तो सभझौतामा उम्ल्लम्खत 
अर्निसभमका लानग पररयोजिा सञ्चालि गिव ददि सक्िेछ । 

पररच्छेद-६ 

लगािीकतावलाई प्रदाि गररिे सवुर्िा, प्रोत्साहि र संरिण 

४४.  थप सवुर्िा सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िलाई प्रचनलत कािूि बमोम्जम 
प्राप्त हिुे सवुर्िाका अनतररि ऐिको दफा ४२ को उपदफा (१) बमोम्जम देहायको थप 
आनथवक सवुर्िा ददि बोर्वले िेपाल सरकार समि नसफाररस गिव सक्िेछः-  

(क)  पररयोजिामा प्रयोग हिुे निमावण सामग्रीमा उपयोग हिुे पूजँीगत 
अिदुाि, 

(ख)  पररयोजिा कायावन्र्यि गदावका बखत प्रयोग हिुे वर्द्यतु महसलुको 
आंम्शक अिदुाि, 

(ग)  पररयोजिा कायावन्र्यि गिव सहनुलयत दरमा र्ा निःशलु्क सरकारी 
जग्गा उपलब्ि गराउिे व्यर्स्था, 
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(घ)  प्रचनलत कािूि बमोम्जम पाउिे छुटका अनतररि कर छुट र्ा नियावत 
अिदुाि, 

(ङ) पररयोजिा निमावण गिन नसलनसलामा पैठारी गररिे र्स्तमुा लाग्िे िन्सार 
लगायतका अन्य कर तथा दस्तरु छुट, 

(च) नलज रेण्टलमा छुट, 

(छ)  बजारमा कायम रहेको िन्दा कम व्याज दरमा ऋण उपलब्ि गराउि े
व्यर्स्था, 

(ज)  िेपाल सरकारको स्र्ानमत्र्मा रहेका मौजदुा पूर्ाविार संरचिाको 
निःशलु्क र्ा सहनुलयत रकममा प्रयोग गिव पाउिे व्यर्स्था, 

(झ)  पररयोजिा कायावन्र्यिको नसलनसलामा वफताव लैजािे गरी पैठारी हिु े
मालर्स्त,ु मेनसिरी उपकरण आददमा िन्सार छुट ददई अनिलेख 
कायम गरी र्ा बैङ्क ग्यारेण्टीमा सामाि छुटाउिे सवुर्िा, 

(ञ)  बोर्वले उपयिु देखेका आनथवक र्ा अन्य सवुर्िा । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम नसफाररसको लानग सभबम्न्ित निकायले बोर्वलाई 
नसफाररस गिव सक्िेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोम्जम बोर्वले नसफाररस गदाव अिगुमि तथा सहजीकरण 
सनमनतको राय नलि सक्िछे ।  

(४) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िलाई ऐि र्ा यस नियमार्ली बमोम्जम जिु प्रयोजिको 
लानग सवुर्िा ददइएको हो सोको उपयोग सोही प्रयोजिको लानग मात्र गिुव पिनछ । 

(५) उपनियम (४) को प्रनतकूल हिुे गरी ऐि र्ा यस नियमार्ली बमोम्जम प्राप्त 
हिुे सवुर्िा उपयोग गरेमा त्यस्तो सवुर्िाको दरुुपयोग िएको मानििेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोम्जम सवुर्िा दरुुपयोग िएको देम्खएमा त्यस्तो सवुर्िा रद्द 
िगिुव पिन कुिै कारण र आिार िए सोको सफाई पेश गिव सात ददिको भयाद ददई 
सभबम्न्ित लगािीकतावसँग बोर्वले स्पष्टीकरण माग गिनछ । 

(७) उपनियम (६) बमोम्जमको भयादनित्र स्पष्टीकरण पेश ििएमा र्ा पेश िएको 
स्पष्टीकरण मिानसब िदेम्खएमा त्यस्तो पररयोजिालाई ऐि र्ा यस नियमार्ली बमोम्जम 
ददइएका सवुर्िा ऐिको दफा ४२ को उपदफा (३) बमोम्जम रद्द गरी जररबािा गिव 
सवकिेछ ।  

(८) ऐिको दफा ४४ बमोम्जम कुिै थप सवुर्िा पाउिे लगािीकतावलाइव समेत यस 
नियम बमोम्जमको सवुर्िा उपलब्ि गराउि सवकिेछ ।  
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४५.  सभिाव्यता न्यूि पररपूरक कोषको सञ्चालि तथा व्यर्स्थापिः (१) सभिाव्यता न्यूि 
पररपूरक कोषको सञ्चालि तथा व्यर्स्थापि बोर्वले गिनछ ।  

   (२) सभिाव्यता न्यूि पररपूरक कोषको रकम प्रचनलत कािूि बमोम्जम स्थावपत 
"क" र्गवको कुिै र्ाम्णज्य बैङ्कमा खाता खोली जभमा गररिेछ । 

(३) सभिाव्यता न्यूि पररपूरक कोषको रकमबाट बोर्वको नसफाररसमा िेपाल 
सरकारले गरेको निणवय बमोम्जम ऐिको दफा ४३ बमोम्जम पररयोजिाको लानग अिदुाि 
र्ा सहनुलयतपूणव ऋण उपलब्ि गराइिेछ । 

(४) बोर्वले सभिाव्यता न्यूि पररपूरक कोषबाट पररयोजिाको पूजँीगत तथा 
सञ्चालि अिदुाि र्ा सहनुलयत ऋण उपलब्ि गराउि देहायको आिारमा नसफाररस गिव 
सक्िेछ :-  

(क)  प्रावर्निक दृवष्टले उपयिु तर लगािीको दृवष्टकोणले कम प्रनतस्पिाव 
िएको पररयोजिा वर्त्तीय रूपले सभिाव्य बिाउि ुपिन िएमा, 

(ख) पररयोजिासँग सभबम्न्ित सार्वजनिक निकायबाट वर्श्लषेण िई पूजँीगत 
तथा सञ्चालि अिदुाि र्ा ऋण सहनुलयत ददिे ििी निक्यौल िएमा,    

(ग)  पररयोजिालाई सभिाव्य बिाउिे अन्य वर्कल्पहरू पयावप्त र उपयिु 
ििएमा, 

(घ)  िेपाल सरकारका िीनत, योजिा तथा कायविम नित्र परेका तर 
सरकारका तफव बाट तत्काल कायावन्र्यि गिव िसवकिे िएमा,  

(ङ)  बोर्वले समय समयमा तोकेका अन्य आिारमा । 

(५) उपनियम (१) बमोम्जम बोर्वले िेपाल सरकार समि नसफाररस गदाव 
सभबम्न्ित निकायको अिरुोि समेतको आिारमा देहायका िेत्रगत पररयोजिालाई ऐिको 
दफा ४३ को उपदफा (२) बमोम्जमको सवुर्िाको लानग नसफाररस गिव सक्िेछः-   

(क) राविय गौरर्, रुपान्तरणकारी र्ा राविय प्राथनमकता प्राप्त पररयोजिा, 

(ख)  िेपाल सरकारले तोकेका जलाशययिु बहउुदे्दश्यीय वर्द्यतु पररयोजिा,  

(ग) यातायात पूर्ाविार पररयोजिा, 

(घ) कृवषलाई आिनुिकीकरण गिन पररयोजिा, 

(ङ) रे्ष्ट टु इिजी पररयोजिा,  

(च)  खािेपािी प्रशोिि र्ा फोहोर पािी प्रशोिि पररयोजिा, 

(छ)  बोर्वले तोकेका अन्य पररयोजिा।   
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(६) सभिाव्यता न्यूि पररपूरक कोषको लेखा परीिण महालेखा परीिकबाट   
हिुेछ । 

पररच्छेद-७ 

वर्वर्ि 

४६. एकल नबन्द ु सेर्ा केन्रः (१) एकल नबन्द ु सेर्ा केन्रमा कायावलयका कमवचारीको 
अनतररि देहायका निकायको प्रनतनिनित्र् हिुे गरी तत ् तत ् निकायका कमवचारी रहिे 
छि:्- 

(क) िनूम व्यर्स्था, सहकारी तथा गररबी निर्ारण मन्त्रालय,  

(ख) िौनतक, पूर्ाविार तथा यातायात मन्त्रालय, 

(ग) र्ि तथा र्ातार्रण मन्त्रालय,  

(घ) िपेाल राि बैङ्क, 

(ङ) अध्यागमि वर्िाग,  

(च) आन्तररक राजस्र् वर्िाग,  

(छ) उद्योग वर्िाग, 

(ज) खािी तथा िगूिव वर्िाग,  

(झ) िन्सार वर्िाग,  

(ञ) रम तथा व्यर्सायजन्य सरुिा वर्िाग,  

(ट) वर्द्यतु वर्कास वर्िाग, 

(ठ) कभपिी रम्जिारको कायावलय,  

(र्) िपेाल दूरसञ्चार प्रानिकरण, 

(ढ) िेपाल वर्द्यतु प्रानिकरण,     

(ण) बोर्वले तोकेका अन्य निकाय । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमका निकायबाट प्रनतनिनित्र् गिव कायावलयले 
आर्श्यकता अिसुार कमवचारी माग गिनछ र त्यस्तो कमवचारी उपलब्ि गराउि ुसभबम्न्ित 
निकायको कतवव्य हिुेछ । 

(३) एकल नबन्द ु सेर्ा केन्रले देहाय बमोम्जमका कायवका लानग सहजीकरण 
गिनछ:- 
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(क) कभपिी, फमव, उद्योगको दताव, अिमुनत, इजाजत, स्थापिा, िर्ीकरण, 
कारोबार अिमुनत लगायतका कायवको लानग एकद्वार प्रणाली वर्कास 
गरी लगािीकतावलाई सेर्ा उपलब्ि गराउिे, 

(ख) पररयोजिा वर्कासका लानग सभबम्न्ित निकायमा नसफाररस पत्र जारी 
गिन, 

(ग) लगािीकतावलाई स्थायी लेखा िभबर उपलब्ि गराउिे, 

(घ) प्रचनलत कािूि बमोम्जम वर्देशी लगािीको स्र्ीकृनत र रकम वफताव 
लैजािे (ररप्यावट्रयशि) कायवको लानग नसफाररस तथा सहजीकरण गिन, 

(ङ) पररयोजिा निमावणको लानग आर्श्यक औद्योनगक पूर्ाविार निमावणमा 
सहजीकरण गिन, 

(च) प्रचनलत कािूि बमोम्जम वर्देशी लगािीकताव तथा कामदारलाई रम 
स्र्ीकृनत तथा निसा उपलब्ि गराउि सहजीकरण गिन, 

(छ) लगािी पोटवलको स्थापिा र सञ्चालि गरी लगािी सभबन्िी सूचिा तथा 
जािकारी उपलब्ि गराउिे, 

(ज) पररयोजिा वर्कासका लानग प्रचनलत कािूि बमोम्जम स्थापिा िएको 
कभपिीको पूजँी र्वृर्द्, उदे्दश्य थप, उदे्दश्य पररर्तवि, िामसारी, 
ठाउँसारी र्ा स्थािान्तरणको स्र्ीकृनत सभबन्िी कायव गिन र्ा 
सहजीकरण गिन र्ा सो सभबन्िी नसफाररस गिन, 

(झ) पररयोजिा कायावन्र्यि सभबन्िमा आर्श्यक पिन सबै प्रकारका 
नसफाररस तथा सहजीकरणको कायव गिन, 

(ञ)  बोर्वले तोकेको अन्य कायव गिन । 

 (४) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि बोर्वले उद्योग 
वर्िागसँग आर्श्यक समझदारी गरी औद्योनगक व्यर्साय ऐि, २०७६ को दफा ३७ को 
उपदफा (१) बमोम्जम िेपाल सरकारले स्थापिा गरेको एकल नबन्द ु सेर्ा केन्र माफव त ्
एकल नबन्द ुसेर्ा प्रदाि गिन व्यर्स्था नमलाउि सक्िेछ ।  

४७. बोर्वको कोष सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा ५७ बमोम्जमको कोषमा रहिे रकम 
बोर्वले तोकेको प्रचनलत कािूि बमोम्जम स्थावपत "क" र्गवको कुिै र्ाम्णज्य बैङ्कमा खाता 
खोली जभमा गररिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको खाताको सञ्चालि प्रमखु कायवकारी अनिकृत र्ा 
निजले तोकेको अनिकृत कमवचारी र कायावलयको लेखा शाखाको प्रमखुको संयिु 
दस्तखतबाट हिुेछ।  
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४८. वर्शेषज्ञ समूह र्ा कायवदलः (१) ऐिको दफा १६ को उपदफा (१) बमोम्जम वर्शेषज्ञ 
सनमनत र्ा कायवदल गठि गदाव सामान्यता देहायका िेत्रमा कभतीमा दश र्षवको अििुर् 
हानसल गरेका वर्शेषज्ञ समारे्श गिुव पिनछः- 

(क)  इम्न्जनियररङ्ग, 

(ख)  पूर्ाविार संरचिा निमावण र्ा सञ्चालि, 

(ग)  म्चवकत्साशास्त्र, 

(घ)  सञ्चार तथा सूचिा प्रवर्नि, 

(ङ)  वर्त्त वर्श्लषेण तथा लेखापरीिण, 

(च)  व्यर्स्थापि, र्ाम्णज्यशास्त्र, अथवशास्त्र, बैवकङ्ग र्ा बीमा, 

(छ)  कािूि, 

(ज)  र्ि तथा र्न्यजन्त ुसंरिण, 

(झ)  कृवष, 

(ञ)  र्ातार्रण संरिण, 

(ट)  पररयोजिा वर्श्लषेण, 

(ठ)  बौवर्द्क सभपम्त्त, 

(र्)  पयवटि,  

(ढ)  बोर्वले तोकेको अन्य िेत्र । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम वर्शेषज्ञ सनमनत र्ा कायवदल गठि गिवको लानग 
कायावलयले सभबम्न्ित िते्रका वर्शेषज्ञहरूको सूची खर्ा गरी त्यस्तो सूची अद्यार्निक 
गिनछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको सूची तयार गिव कायावलयले समय समयमा 
सार्वजनिक सूचिा प्रकाशि गरी सभबम्न्ित वर्शेषज्ञको रै्यम्िक वर्र्रण माग गरी त्यस्तो 
सूची अद्यार्निक गिव सक्िेछ । 

(४) वर्शेषज्ञ सनमनत र्ा कायवदलका सदस्यको पारररनमक तथा अन्य सवुर्िा 
त्यस्तो सनमनत र्ा कायवदल गठि गदावका बखत नििावरण िए बमोम्जम हिुेछ । 

४९.  िनतपूनतव नििावरण सभबन्िी व्यर्स्था: (१) ऐिको दफा ६२ को उपदफा (१) बमोम्जम 
हानि िोक्सािी परेको पिले सभबम्न्ित निकाय समि त्यस्तो हानि िोक्सािीको 
िनतपूनतवको लानग निरे्दि ददि सक्िेछ।  
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(२) उपनियम (1) बमोम्जम निरे्दि प्राप्त िएमा सोको जाँचबझु गरी िनतको 
मूल्याङ्कि गिव ऐिको दफा ६२ को उपदफा (२) को प्रयोजिको लानग सभबम्न्ित 
निकायले स्र्तन्त्र मूल्याङ्किकताव नियिु गिुव पिनछ। 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम स्र्तन्त्र मूल्याङ्किकतावको नियमु्ि तथा अन्य शतवहरु 
सभबम्न्ित निकायले नििावरण गरे बमोम्जम हिुेछ। 

(४) स्र्तन्त्र मूल्याङ्किकतावले मूल्याङ्कि गरी राय सवहतको प्रनतरे्दि सभबम्न्ित 
निकायमा पेश गिुव पिनछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जमको प्रनतरे्दिको आिारमा िनतपूनतव नििावरण गरी 
सभबम्न्ित निकायले हानि िोक्सािी गिन पिबाट त्यस्तो िनतपूनतव िराइददि ुपिनछ।  

५०.  सहमनत नलि ुपिन: ऐि तथा यस नियमार्ली बमोम्जम बोर्वको सङ्गठि संरचिा बिाउँदा, 
वर्शेषज्ञ नियमु्ि गदाव, कुिै सनमनत र्ा कायवदल गठि गदाव र्ा कुिै कायववर्नि र्ा निदन म्शका 
बिाउँदा आनथवक दावयत्र् पिन वर्षयमा िेपाल सरकार, अथव मन्त्रालयको सहमनत नलि ु
पिनछ । 

५१. खारेजी तथा बचाउ: (१) पूर्ाविार संरचिाको निमावण तथा सञ्चालिमा निजी लगािी 
सभबन्िी नियमार्ली,२०६४ र लगािी बोर्व नियमार्ली,२०६९ खारेज गररएका छि।्  

(२) पूर्ाविार संरचिाको निमावण तथा सञ्चालिमा निजी लगािी सभबन्िी 
नियमार्ली,२०६४ र लगािी बोर्व नियमार्ली,२०६९ बमोम्जम िए गरेका काम 
कारबाही यसै नियमार्ली बमोम्जम िए गरेको मानििेछ।  



 

40 

 

अिसूुची-१ 

(नियम ७ को उपनियम (२) सँग सभबम्न्ित) 

प्रमखु कायवकारी अनिकृत पदमा नियमु्िको नसफाररसका लानग ददइिे निरे्दिको ढाँचा 

 

रीमाि ्संयोजकज्यू, नमनतः 
नसफाररस सनमनत । 

वर्षयः निरे्दि पेश गरेको । 
महोदय, 
 
लगािी बोर्वको प्रमखु कायवकारी अनिकृत पदमा नियमु्िका लानग नसफाररस गिव त्यस 
सनमनतबाट नमनत ................... मा प्रकाम्शत सूचिा बमोम्जम देहायका वर्र्रण सवहत यो 
निरे्दि पेश गरेको छु । 
 
वर्र्रणः- 
 

निरे्दकको: 
हस्तािरः 
िामः 
ठेगािाः 
सभपकव  िं.: 
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अिसूुची-२ 

(नियम २४ को उपनियम (१) को खण्र् (ज) सँग सभबम्न्ित) 

िेपाल सरकारलाई बझुाउि ुपिन रोयल्टीको दर (उजाव िेत्र) 

१. अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले जलवर्द्यतुको व्यापाररक उत्पादि सरुु गरेको पन्र र्षवसभम प्रनत 
जनर्त वकलोर्ाट र्ावषवक एक सय रुपैयाँ र प्रनत यनुिट (वकलोर्ाट घण्टा) सरदर नबिी 
मूल्यको दईु प्रनतशतका दरले,  

२. िमसङ्ख्या १. मा उम्ल्लम्खत अर्निपनछ अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले प्रनत जनर्त वकलोर्ाट 
र्ावषवक एकहजार रुपैयाँ र प्रनत यनुिट (वकलोर्ाट घण्टा) सरदर नबिी मूल्यको दश 
प्रनतशतका दरले,  

३. रै्कम्ल्पक उजाव (सौयव शम्ि र्ा र्ाय ु शम्ि) को हकमा जलवर्द्यतु पररयोजिा सरहको 
रोयल्टी । 
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अिसूुची-३ 

(नियम २४ को उपनियम (२) सँग सभबम्न्ित) 

प्रस्तार् सभबन्िी कागजात खररद र्ापत लाग्िे शलु्क 

ि.सं. पररयोजिा लागत (रु.) सेर्ा शलु्क 

१. ६ अबव िन्दा कम रु. १,००,०००।-  

२. ६ अबव देम्ख १० अबवसभम रु. १,५०,०००।- 

३. १० अबव देम्ख १५ अबवसभम रु. २,००,०००।- 

४. १५ अबव देम्ख २० अबवसभम रु. २,५०,०००।- 

५. २० अबव देम्ख ३० अबवसभम रु. ३,००,०००।- 

६. ३० अबव िन्दा बढी  रु.३,५०,०००।- 
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अिसूुची-४ 

(नियम २९ को उपनियम (२) सँग सभबम्न्ित) 

समझदारीपत्रमा उल्लेख गिुव पिन वर्र्रण  

१. पररिाषाः 
२. उदे्दश्यः 
३. कभपिीको दावयत्र्/म्जभमेर्ारीः 
४. कायवयोजिा तथा समय साररणीः 
५. सरोकारर्ाला सरकारी निकायको अनिकार तथा दावयत्र्/म्जभमेर्ारीः 
६. कायवसभपादि बापतको जमाितः 
७. सूचिा आदाि-प्रदािः 
८. अर्निः 
९. समझदारीपत्र बहाल रहिे/िरहिे अर्स्थाः 
१०. समझदारीपत्र िङ्ग हिुे अर्स्थाः 
११. कभपिीको प्रनतनिनित्र्/जमािीः 
१२. अन्यः 
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अिसूुची-५ 

(नियम २९ को उपनियम (३) र (१०) सँग सभबम्न्ित) 

सर्निण अिमुनत तथा भयाद थप बापतको दस्तरु 

(क)  जलवर्द्यतु 

ि.सं. जर्ाि िमता अिमुनतपत्र दस्तरु भयाद थप दस्तरु 

१. २०० मेगार्ाट देम्ख 
५०० मेगार्ाट सभम 

प्रनत र्षव एकमषु्ट ५० 
लाख रुपैयाँ 

प्रनत र्षव अिमुनतपत्र दस्तरु सरह 

२. ५०० मेगार्ाट िन्दा 
बढी 

प्रनत र्षव एकमषु्ट ६० 
लाख रुपैयाँ 

प्रनत र्षव अिमुनतपत्र दस्तरु सरह 

 

(ख) रै्कम्ल्पक उजाव (सौयव शम्ि, र्ाय ुशम्ि, खनिज, कोइला, ग्याँस र्ा र्ायोमास र्ा फोहोर 
लगायत अन्य कुिै पदाथव र्ा साििको उपयोगबाट) उत्पादिको सर्निण अिमुनतपत्रको लानग 
प्रनत मेगार्ाट प्रनत र्षव १० हजार रुपैयाँ। 
 

(ग) अन्य पूर्ाविार 

ि.सं. पररयोजिा लागत (रु.)        अिमुनत दस्तरु 

१. ६ अबव िन्दा कम रु. ३,००,०००।- 

२. ६ अबव देम्ख १० अबवसभम रु. ५,००,०००।-  

३. १० अबव देम्ख १५ अबवसभम रु. १०,००,०००।-  

४. १५ अबव देम्ख २० अबवसभम रु. १५,००,०००।-  

५. २० अबव देम्ख ३० अबवसभम रु. २०,००,०००।-  

६. ३० अबव िन्दा बढी  रु. २५,००,०००।-  
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अिसूुची-६ 

(नियम २९ को उपनियम (७) सँग सभबम्न्ित) 

सर्निण अिमुनतपत्रको ढाँचा 

महाशय, 
तपाईले...............पररयोजिा कायावन्र्यिको सभबन्िमा सर्निण अिमुनतका लानग ददि ु

िएको निरे्दि सभबन्िमा लगािी बोर्वको नमनत .......................को निणवय अिसुार सार्वजनिक-
निजी साझेदारी तथा लगािी नियमार्ली, २०७६ को नियम २९ को उपनियम (१) बमोम्जम 
देहाय बमोम्जमको सर्निण अिमुनतपत्र प्रदाि गररएको छ । 
 

१. अिमुनत पाउिे कभपिी, व्यम्ि र्ा सङ्गदठत संस्थाको िाम र ठेगािाः- 
२. पररयोजिाको िामः- 
३. पररयोजिाको वकनसमः- 
४. जलवर्द्यतु उत्पादिको लानग सर्निण गररिे िए जलस्रोतको िाम र्ा अन्यको िए सोही 

अिसुारको स्रोतः- 
५. प्रस्तावर्त िेत्रः- 

(क) प्रदेशः-     (ख) म्जल्लाः- 
(ग) गाउँपानलका/िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलकाः-  
(घ) चार वकल्लाः-  

पूर्व------------- पम्श्चम-------------------उत्तर---------------- दम्िण------------ 
६. सर्निणको प्रकृनतः- (सरकारी र्ा निजी जग्गा, यातायात पूर्ाविार तथा पररबहि, र्ि यस्तै 

प्रकारको पररयोजिाको प्रकृनत खलुाउिे) 
७. अिमुनतपत्र बहाल रहिे अर्निः- नमनत........देम्ख नमनत ..........सभम 
८. अन्य आर्श्यक शतव:-  

    (क) 
    (ख) 

९. अन्य नियमिकारी निकायबाट अन्य कुिै वर्षयमा अिमुनत र्ा स्र्ीकृनत नलिपुिन िए सोको 
वर्र्रणः- 

अिमुनतपत्र ददि ेअनिकारीको. 
हस्तािर: 

(कायावलयको छाप)                           िामः- 
                                                                        पदः 
                                          नमनतः- 
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अिसूुची-७ 

(नियम ३१ को उपनियम (१) सँग सभबम्न्ित) 

 
लगािी स्र्ीकृनतको लानग निरे्दि  

                        (िेपाली)                   नमनत 

री प्रमखु कायवकारी अनिकृतज्यू, 
लगािी बोर्वको कायावलय । 
..............पररयोजिाको लगािी स्र्ीकृनतको लानग सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगािी 
नियमार्ली, २०७६ को नियम 3१ बमोम्जम देहायका वर्र्रण खलुाई यो निरे्दि पेश गरेको  
छु । 
१. निरे्दक कभपिी, व्यम्ि र्ा सङ्गदठत संस्थाको िाम र ठेगािाः- 
२. पररयोजिाको वकनसमः- 
३. लगािी गिन िेत्रः- जलवर्द्यतु/पयवटि/यातायात पूर्ाविार............ (खलुाउिे) 
४. लगािी गिन प्रस्तावर्त स्थािः- 

(क) प्रदेशः- 
(ख) म्जल्लाः- 
(ग) गाउँपानलका/िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/ महािगरपानलका  
(घ) चार वकल्लाः- 
  पूर्व----------------- पम्श्चम--------------उत्तर------------- दम्िण------------- 

५. लगािीको वकनसम:- 
६. पररयोजिाको अिमुानित लागत (स्र्ःपूजँी/ऋण लगािी अिपुात) रु. ....... 

 (पषु्ट्याईं/वर्र्रण संलग्ि गिुव पिन) 
७. लगािी गिन अर्निः- नमनत ................ देम्ख........ सभम 
८. अन्य आर्श्यक वर्र्रणः- 
   (क) 
   (ख) 
मानथ उम्ल्लम्खत व्यहोरा ठीक साँचो हो झटु्टा ठहरे कािूि बमोम्जम सहुँला बझुाउँला । 
 
     (सङ्गदठत संस्था िए सोको छाप)      निरे्दकको, 

हस्तािर:- 
िामः- 

ठेगािाः-
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              Schedule-7 

( Relating to sub-rule (1) of Rule 31) 

       

Application for Investment Approval 

                                          (English)                                 Date 

To 

 The Chief Executive Officer,  

Office of the Investment Board  

 

I hereby submit this application, along with the following details, for investment approval of 

……….. Project, as per Rule 31 …… of the Public-Private Partnership and Investment 

Regulation, 2020. 
 

1.  Name  and Address of Applicant Company, Person or Corporate Body: 

2. Type of  Project: 

3. Sector of Investment : Hydropower/Tourism/Transport Infrastructure…. (to be explained) 

4. Proposed Area of Investment: 

a. Province: 

b. District: 

            c. Rural Municipality/Municipality/Sub-Municipal Corporation/Municipal 

                 Corporation:            
      

d. Boundaries: 

East-----------------West-------------------North----------------- South--------------------- 

5. Type of Investment: 

6. Estimated Cost of Project (Equity/Debt ratio) Rs— 

       ( Explanation/Description to be attached) 

7.Period of Investment: From………. To……… 

8. Other necessary details : 

       (a) 

       (b) 
 

The above mentioned information is true and correct, if proved false, I shall  bear and pay in 

accordance with law.  

          (Seal in the case of Corporate Body)              Applicant's, 

                                                                                    Signature:  

Name:  

               Address: 
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अिसूुची-८ 

(नियम ३१ को उपनियम (6) सँग सभबम्न्ित) 

लगािी अिमुनतपत्रको ढाँचा 

महाशय, 
................पररयोजिाको अध्ययि तथा वर्कास गिवका लानग तपाइले निरे्दि ददि ु िएकोमा 
लगािी बोर्वको नमनत .......................को निणवय अिसुार सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा 
लगािी ऐि, २०७५ को दफा ३ बमोम्जम उि पररयोजिामा लगािी स्र्ीकृनत प्रदाि गरेकोले 
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगािी नियमार्ली, २०76 को नियम ३१ को उपनियम (६) 
बमोम्जम लगािी अिमुनतपत्र प्रदाि गररएको छ । 
१. निरे्दक कभपिी, व्यम्ि र्ा सङ्गदठत संस्थाको िाम र ठेगािाः- 
२. लगािी हिु ेपररयोजिाको िाम:- 
३. पररयोजिाको वकनसमः - 
४. स्र्ीकृत लगािी रकमः- 

स्र्ःपूजँीः-   ऋणः- 
कुल जभमाः- 

५. स्थािीय साझेदारः- 
६. लगािी गिन प्रस्तावर्त स्थािः- 

(क) प्रदेशः-     (ख) म्जल्लाः- 
(ग) गाँउपानलका/िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/ महािगरपानलकाः 
(घ) चार वकल्लाः-  
पूर्व----------------- पम्श्चम--------------उत्तर---------------- दम्िण--------------- 

७. लगािीको प्रकृनतः- 
८. लगािी बहाल रहिे अर्निः- नमनत............देम्ख नमनत............सभम 
९. अन्य आर्श्यक शतवहरुः- 

लगािी स्र्ीकृनत ददि ेअनिकारीको, 
हस्तािर:- 

         (कायावलयको छाप)                  िामः- 
पदः-  
नमनतः- 
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अिसूुची-९ 

(नियम ३५ को उपनियम (१) सँग सभबम्न्ित) 

पररयोजिा वर्कास सभझौताको ढाँचा  

१. पररिाषा तथा व्या्या: 
२. पररयोजिा लगािी अिमुनतपत्रको प्रारभि हिुे नमनत तथा अर्नि: 
३. शतवहरुः 
४. पररयोजिा अिगुमि एकाइको व्यर्स्था तथा अनिकार र म्जभमेर्ारीः 
५. पररयोजिा पिुरार्लोकि (वर्ज्ञ) समूहको व्यर्स्था तथा अनिकार र म्जभमेर्ारीः 
६. पररयोजिा लगािीको स्रोतको व्यर्स्थाः 
७. पररयोजिा वर्कास-निमावण, सञ्चालि व्यर्स्था तथा तररकाः 
८. जग्गा प्रानप्त सभबन्िी व्यर्स्थाः 
९. कर तथा अन्य छुटः 
१०. बोर्व तथा सभबम्न्ित निकायको म्जभमेर्ारीः 
११. लगािीकतावको म्जभमेर्ारीः 
१२. रोयल्टी शलु्क तथा जमाित सभबन्िी व्यर्स्थाः 
१३. काबू बावहरको पररम्स्थनतः 
१४. शतव पूरा ििएको र सभझौता िङ्ग हिुे अर्स्थाः 
१५. अनिकार र वहस्सेदारी बाँर्फाँर्ः 
१६. वर्र्ाद समािािः 
१७. प्रनतनिनित्र् तथा र्ारेण्टीः 
१८. अन्य: 
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अिसूुची-१० 

(नियम ३५ को उपनियम (१) सँग सभबम्न्ित) 

पररयोजिा लगािी सभझौताको ढाँचा  

१. पररिाषा तथा व्या्याः 
२. शलु्क नििावरणः 
३. पररयोजिा लगािीको प्रारभि हिुे नमनत तथा अर्निः 
४. पररयोजिाले समेटेको िेत्रः 
५. लगािीको स्र्ानमत्र्ः 
६. पररयोजिास्थलः 
७. पररयोजिाको समय सीमाः 
८. आनथवक तथा अन्य सवुर्िाः 
९. कायवसभपादि जमाितः 
१०. लगािी बोर्वको म्जभमेर्ारीः 
११. पररयोजिा कभपिीको म्जभमेर्ारीः 
१२. काबू बावहरको पररम्स्थनतः 
१३. शतव पूरा ििएको र सभझौता िङ्ग हिुे अर्स्थाः 
१४. वर्र्ाद समािािः 
१५. प्रनतनिनित्र् तथा र्ारेण्टीः 
१६. अन्य वर्षयः 

 
 


