प्रमाणीकरण गर्नेको
र्नाम: श्री हररबहादुर महत
पद: र्नगर प्रमुख
मममतिः २०७४।८।१५
पृष्ठ सं ख्या: २५

हेटौंडा ईपमहानगरपालिकाको
सार्वजलनक–लनजी साझेदारी योजना सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन लनदेलिका, २०७४
(नगर कायवपालिकाद्वारा लमलत २०७४/०८/१५ मा स्र्ीकृ त)

लर्षय सचू ी
पररच्छे द –१: प्रारलभभक .................................................................................................................... 1
१ पृष्ठभलू म .............................................................................................................................. 1
२ नाम र प्रारभभ ....................................................................................................................... 1
३ पररभाषा ............................................................................................................................. 1
४ साझेदारीको ईद्देश्य ................................................................................................................ 3
पररच्छे द –२: साझेदारीको स्र्रूप, क्षेत्र, अधार र संस्थागत व्यर्स्था ........................................................... 4
५ साझेदारीको स्र्रूप ............................................................................................................... 4
६ साझेदारीको क्षेत्रहरू .............................................................................................................. 4
७ साझेदारीको अधारहरू .......................................................................................................... 5
८ सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलत ............................................................................................ 6
पररच्छे द –३: साझेदारीको ऄर्सर पलहचान ........................................................................................... 7
९ सभं ालर्त योजनाको सचू ी तयार ................................................................................................ 7
१० योजनाको प्राथलमकीकरण र छनौट ............................................................................................ 7
पररच्छे द –४: साझेदारीको लर्स्तृत लर्र्रण तयार र योजनामा समार्ेि .......................................................... 9
११ लर्स्तृत लर्र्रण तयारी ............................................................................................................ 9
१२ सार्वजलनक सनु र्ु ाइ.............................................................................................................. 10
पररच्छे द –५: साझेदारको छनौट ........................................................................................................ 10
१३ साझेदारका प्रकारहरु............................................................................................................ 10
१४ अर्श्यक कागजातको तयारी ................................................................................................ 11
१५ व्यलि, फमव, कभपनी र सामालजक सस्ं थािाइ साझेदार छनौट गने प्रकृ या ............................................ 11
१६ लर्लिष्ट प्रकारका संस्था, फमव र्ा कभपनीिाइ साझेदार छनौट गने प्रकृ या............................................ 14
१७ साझा संयन्त्त्र र्ा संयि
ु कभपनी लनमावणको िालग साझेदार छनौट गने तररका ....................................... 14
१८ सहमलत–पत्र ...................................................................................................................... 15
i

१९ संझौता–पत्र ....................................................................................................................... 16
२० सहमलत–पत्र र संझौता–पत्रको सरु क्षा ....................................................................................... 16
पररच्छे द –६: साझेदारीको कायावन्त्र्यन, ऄनगु मन र र्ालषवक समीक्षा ........................................................... 16
२१ योजनाको कायावन्त्र्यन .......................................................................................................... 16
२२ योजनाको सपु ररर्ेक्षण र ऄनगु मन ........................................................................................... 16
२३ सपु ररर्ेक्षण तथा ऄनगु मनको प्रलतर्ेदन र त्यसको कायावन्त्र्यन ........................................................ 17
२४ योजनाको र्ालषवक समीक्षा ..................................................................................................... 17
पररच्छे द –७: लर्लर्ध ..................................................................................................................... 18
२५ लर्र्ाद समाधान ................................................................................................................. 18
२६ योजनाको ऄलन्त्तम मल्ू याङ्कन र त्यसको कायावन्त्र्यन .................................................................. 18
२७ सेर्ा िल्ु क, दस्तरु , रोयल्टी र्ा राजश्व अलदको पनु रार्िोकन......................................................... 20
२८ बीड र्ण्ड ......................................................................................................................... 20
२९ परफरमेन्त्स र्ण्ड .................................................................................................................. 20
३० संिोधन ........................................................................................................................... 21
३१ बचाई .............................................................................................................................. 21
ऄनसु चू ी १ .................................................................................................................................. 22

ii

पररच्छे द –१: प्रारम्भभक
१

पृष्ठभूम्म

सार्वजलनक लनजी साझेदारीको माध्यमबाट स्थानीय सेर्ा प्रर्ाह गनव सलकन्त्छ भन्त्ने हेटौडा ईपमहानगरपालिकाको
अफ्नै ऄभ्यास, ऄनभु र् र लसकाइ रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४
(८) मा
नगरपालिकािे “सार्वजलनक लनजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गनव सक्नेछ ” भन्त्ने ईल्िेख
गररएको छ । ईि व्यर्स्थािाइ कायावन्त्र्यन गनवको िालग प्रकृ यागत मागवदिवन अर्श्यक देलखन्त्छ । स्थानीय सरकार
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (७) मा नगरपालिकािे अफ्नो “काम, कतवव्य र ऄलधकारको प्रयोग गदाव
अर्श्यकता ऄनसु ार काननू , नीलत, योजना, मापदण्ड तथा कायवलर्लध बनाइ िागू गनव सक्नेछ ” भन्त्ने प्रार्धान
रालखएको छ। सोही प्रार्धानका अधारमा सार्वजलनक लनजी साझेदारी योजनाहरूको सञ्चािन र व्यर्स्थापनको
िालग अर्श्यक मागवदिवन प्रदान गनव सलकन्त्छ । तसथव, लनजी क्षेत्रसँग गररने साझेदारी योजनाहरूको ईद्देश्य, स्र्रुप,
क्षेत्र, अधार, पलहचान, छनौट, सञ्चािन, व्यर्स्थापन, ऄनगु मन तथा मल्ू याङ्न , सस्ं थागत व्यर्स्था, साझेदारको
प्रकार र साझेदार खरीद प्रकृ या िगायतका लर्षयमा अर्श्यक प्रकृ यागत मागवदिवन प्रदान गनव हेटौडा
ईपमहानगरपालिकाको नगर कायवपालिकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११
(७) बमोलजम
“हेटौंडा ईपमहानगरपालिकाको सार्वजलनक –लनजी साझेदारी योजना सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन लनदेलिका २०७४ ”
जारी गरी िागू गरे को छ ।
२

नाम र प्रारभभ

(१)
(२)

यस लनदेलिकाको नाम “हेटौंडा ईपमहानगरपालिकाको सार्वजलनक –लनजी साझेदारी योजना सञ्चािन तथा
व्यर्स्थापन लनदेलिका २०७४” रहेको छ ।
यो लनदेलिका नगर कायवपालिकािे स्र्ीकृ त गरे को लमलतबाट िागू हुनेछ ।

३

पररभाषा

लर्षय र्ा प्रसङ्गिे ऄको ऄथव निागेमा यस लनदेलिकामा,
(क)
(ख)
(ग)

“ऐन” भन्त्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” िाइ सभझनु पदवछ ।
“लनदेलिका” भन्त्नािे “हेटौंडा ईपमहानगरपालिकाको सार्वजलनक –लनजी साझेदारी योजना सञ्चािन तथा
व्यर्स्थापन लनदेलिका २०७४”िाइ सभझनु पदवछ ।
“ईपमहानगरपालिका” भन्त्नािे हेटौंडा ईपमहानगरपालिकािाइ सभझनु पदवछ ।

1

(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

(ड)

(ढ)

“योजना” भन्त्नािे यस लनदेलिका बमोलजम कायावन्त्र्यन गररने योजना, पररयोजना र्ा कायवक्रमिाइ सभझनु
पदवछ
“साझेदारी” भन्त्नािे “सार्वजलनक लनजी साझेदारी”िाइ सभझनु पदवछ।
“साझेदार” भन्त्नािे यस लनदेलिका बमोलजम सार्वजलनक लनजी साझेदारी योजना कायावन्त्र्यन गनवका िालग
सहमलत पत्र र्ा संझौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी कायव गने पक्षहरूिाइ सभझनु पदवछ ।
“सेर्ा िल्ु क ” भन्त्नािे यस लनदेलिका बमोलजम साझेदारिे कुनै सेर्ा र्ा सलु र्धा ईपिब्ध गराए र्ापत
सेर्ाग्राहीसँग संझौता ऄनसु ार लिन पाईने सेर्ा िल्ु किाइ सभझनु पदवछ ।
“लनजी क्षेत्र ” भन्त्नािे प्रचलित काननु ऄनसु ार सञ्चालित नाफामि
ू क फमव , कभपनी र्ा व्यलििाइ सभझनु
पदवछ। यो िब्दिे साझेदारी योजना कायावन्त्र्यनमा साझेदारको रूपमा सहभागी हुने गैर नाफामि
ू क संस्थास
मेतिाइ सभझनु पदवछ।
“सलमलत” भन्त्नािे यस लनदेलिका बमोलजम गठन भएको “सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलत ” िाइ सभझनु
पदवछ।
“सेर्ा करार ” भन्त्नािे ईपमहानगरपालिकािे प्रदान गनवपु ने सेर्ाहरूमध्ये साझेदारिाइ लनलित िल्ु क प्रदान
गरी साझेदारमाफव त् सेर्ा प्रदान गने गरी गररएको करारीय व्यर्स्थािाइ सभझनु पदवछ।
“व्यर्स्थापन करार” भन्त्नािे साझेदारिाइ लनलित व्यर्स्थापन िल्ु क प्रदान गरी सङ्गठनको कुनै सरं चना,
पर्ू ावधार सरं चना, जनिलि र्ा सेर्ा प्रदान गने कायवको व्यर्स्थापन गने गरी गररएको करारीय व्यर्स्थािाइ
सभझनु पदवछ।
“राजश्वमख
ु ी व्यर्स्थापन करार ” भन्त्नािे साझेदारबाट ईपमहानगरपालिकािाइ लनयलमत रूपमा लनलित
रोयल्टी, िल्ु क र्ा राजश्व प्राप्त हुने गरी पर्ू ावधार सरं चना र्ा सेर्ा प्रदान गने कायवको व्यर्स्थापन गने गरी
गररएको करारीय व्यर्स्थािाइ सभझनु पदवछ।
“लनमावण तथा हस्तान्त्तरण ” भन्त्नािे कुनै पर्ू ावधार सरं चनाको सञ्चािन र व्यर्स्थापन ईपमहानगरपालिकािे
नै बढी प्रभार्कारी रूपमा गनव सक्ने र्ा कुनै कारणिे गनवपु ने भएमा त्यस्ता पर्ू ावधार सरं चनाको लनमावण लनजी
क्षेत्रको परू ा र्ा अलं िक िगानीमा सभपन्त्न गरी त्यसको सञ्चािन र व्यर्स्थापनको अर्श्यक ज्ञान र सीप
सलहत ईपमहानगरपालिकािाइ हस्तान्त्तरण गने गरी गररएको करारीय व्यर्स्थािाइ सभझनु पदवछ। यस
व्यर्स्था ऄन्त्तगवत लनजी साझेदारिे गरे को िगानी ईपमहानगरपालिकाबाट ईलचत मनु ाफासलहत एकमष्टु र्ा
लकस्तामा प्राप्त गनव सक्नेछ।
“लनमावण, सञ्चािन तथा हस्तान्त्तरण ” भन्त्नािे कुनै एक पर्ू ावधार संरचना र्ा त्यसको कुनै लहस्सा लनजी
साझेदारको सभपणू व र्ा ऄलधकतम िगानीमा लनमावण गरी लनलित ऄर्लधसभम सञ्चािन गरी ईलचत
मनु ाफासलहत अफ्नो िगानी लफताव भैसके पलछ ईपमहानगरपालिकािाइ ईि पर्ू ावधार संरचना र त्यसमा प्रयोग
भएका सभपणू व सभपलतहरू चािु हाितमा सामान्त्यतः लर्ना मअ
ु बजा हस्तान्त्तरण गने गरी गररएको करारीय
व्यर्स्थािाइ सभझनु पदवछ।
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(ण)

(त)

(थ)

(द)

(ध)

४

“लनमावण, स्र्ालमत्र्करण, सञ्चािन तथा हस्तान्त्तरण ” भन्त्नािे कुनै सेर्ा प्रदान गनवको िालग अर्श्यक पने
सभपणू व प्रणािीको स्थापनाको िालग अर्श्यक पने सभपणू व िगानी लनजी साझेदारबाट हुने र एक लनलित
ऄर्लधसभम त्यसको स्र्ालमत्र् समेत अफै मा राखी लनमावण र सञ्चािन गरी ईलचत मनु ाफासलहत अफ्नो
िगानी लफताव भैसके पलछ त्यसमा प्रयोग भएका सभपणू व संरचना र सभपलिको स्र्ालमत्र् सलहत चािु हाितमा
सामान्त्यतः लर्ना मअ
ु बजा ईपमहानगरपालिकािाइ हस्तान्त्तरण गने गरी गररएको करारीय व्यर्स्थािाइ
सभझनु पदवछ।
“लनमावण, स्र्ालमत्र्करण तथा सञ्चािन” भन्त्नािे कुनै खास सेर्ा प्रदान गनवको िालग अर्श्यक पने पर्ू ावधार
संरचनाको लनमावण, सञ्चािन र व्यर्स्थापन गनवको िालग अर्श्यक पने सभपणू व र्ा अलं िक िगानी लनजी
साझेदारिे गरी त्यसको स्र्ालमत्र् समेत अफै मा राखी लनरन्त्तर सञ्चािन गरररहने गरी गररएको करारीय
व्यर्स्थािाइ सभझनु पदवछ। यस व्यर्स्थामा लनजी साझेदार टाट नपलल्टएसभम र्ा कुनै कारणिे ऄसक्षम
नभएमा र्ा काननु ी ऄलस्तत्र् समाप्त नभएमा संझौता बमोलजमको कायव गरररहन सक्दछ।
“लनमावण, हस्तान्त्तरण तथा सञ्चािन ” भन्त्नािे कुनै पर्ू ावधार संरचनाको लर्कासको िालग अर्श्यक पने
ऄलधकांि र्ा अलं िक िगानी लनजी क्षेत्रबाट हुने गरी त्यसको लनमावण सभपन्त्न भए पिात ईि संरचनाको
स्र्ालमत्र् र रे खदेखको मख्ु य लजभमेर्ारी ईपमहानगरपालिकािे लिइ लनजी साझेदारिाइ ईलचत मनु ाफा सलहत
अफ्नो िगानी लफताव लिनको िालग लनलित ऄर्लधसभम त्यसको सञ्चािन र व्यर्स्थापनको लजभमेर्ारी लदने
गरी गररएको करारीय व्यर्स्थािाइ सभझनु पदवछ। ईपमहानगरपालिका र्ा सरकारको स्र्ालमत्र्मा रहेको
जलमन र्ा सभपलिमा लनमावण भएको सरं चना सरु क्षा, प्रचलित काननु ी व्यर्स्था र्ा ऄन्त्य कुनै कारणिे
ईपमहानगरपालिकािे तत्कािै त्यसको मख्ु य दालयत्र् लिनु पने भएमा ईपमहानगरपालिकािे यस प्रकारको
करार गनव सक्नेछ।
“लर्कास, सञ्चािन तथा हस्तान्त्तरण ” भन्त्नािे भैरहेको कुनै सभपलि र्ा पर्ू ावधार सरं चनामा लनजी क्षेत्रको
िगानीमा कुनै सलु र्धा थप र्ा क्षमता लर्स्तार गरी सञ्चािन गने र लनलित ऄर्लधमा ईलचत मनु ाफा सलहत
अफ्नो िगानी लफताव भएपलछ लर्कास गररएको सरं चना र्ा सभपलि सामान्त्यतः लर्ना मअ
ु बजा
ईपमहानगरपालिकािाइ हस्तान्त्तरण गने गरी गररएको करारीय व्यर्स्थािाइ सभझनु पदवछ।
“राजश्वमख
ु ी लनमावण, सञ्चािन तथा हस्तान्त्तरण ” भन्त्नािे साझेदारबाट ईपमहानगरपालिकािाइ लनयलमत
रूपमा लनलित रोयल्टी, िल्ु क र्ा राजश्व प्राप्त हुने गरी कुनै जमीन र्ा पर्ू ावधार सरं चनामा थप सरं चनाहरू लनजी
क्षेत्रिे अफ्नै िगानीमा लनमावण गरी लनलित ऄर्लधसभम सञ्चािन र व्यर्स्थापन गने र ईलचत मनु ाफा सलहत
अफ्नो िगानी लफताव भएपलछ ईपमहानगरपालिकािाइ ईि संरचना र त्यसमा प्रयोग भएका सभपलिहरू
चािु हाितमा सामान्त्यतः लर्ना मअ
ु बजा ईपमहानगरपालिकािाइ हस्तान्त्तरण गने गरी गररएको करारीय
व्यर्स्थािाइ सभझनु पदवछ।

साझेदारीको उद्देश्य

सार्वजलनक लनजी साझेदारीका प्रमख
ु ईद्देश्यहरू लनभनानसु ार रहेका छन्:
3

(क)
(ख)
(ग)
(घ)

स्थानीय लर्कास र सेर्ा प्रर्ाहमा लनजी क्षेत्रको पँजू ी , प्रलर्लध, कायवकुििता, ईद्यमलििता र व्यर्स्थापकीय
दक्षतािाइ अकलषवत गरी ईपयोग गने,
साझेदारीको माध्यमबाट स्थानीय लर्कास र सेर्ा प्रर्ाहको दायरा फरालकिो बनाईने,
साझेदारीको माध्यमबाट स्थानीय सेर्ा प्रर्ाहको गणु स्तरमा बृलि गने,
साझेदारीको माध्यमबाट ईपमहानगरपालिकाको अन्त्तररक अयिाइ बृलि गने ।

पररच्छे द –२: साझेदारीको स्वरूप, क्षेत्र, आधार र संस्थागत व्यवस्था
५

साझेदारीको स्वरूप

(१)

सार्वजलनक लनजी साझेदारीका स्र्रुप देहाय बमोलजम हुन सक्नेछः
(क) सेर्ा करार
(ख) व्यर्स्थापन करार
(ग) राजश्वमख
ु ी व्यर्स्थापन करार
(घ) लनमावण तथा हस्तान्त्तरण
(ङ) लनमावण, सञ्चािन तथा हस्तान्त्तरण
(च) लनमावण, स्र्ालमत्र्करण, सञ्चािन तथा हस्तान्त्तरण
(छ) लनमावण, स्र्ालमत्र्करण तथा सञ्चािन
(ज) लनमावण, हस्तान्त्तरण तथा सञ्चािन
(झ) लर्कास, सञ्चािन तथा हस्तान्त्तरण
(ञ) राजश्वमख
ु ी लनमावण, सञ्चािन तथा हस्तान्त्तरण
अर्श्यकता ऄनसु ार ईपदफा (१) मा ईलल्िलखत स्र्रूपहरू बाहेकका ऄन्त्य साझेदारी योजनाहरू पलन
सञ्चािन गनव सलकनेछ।

(२)
६

साझेदारीको क्षेत्रहरू

साझेदारीका क्षेत्रहरू लनभनानसु ार हुनसक्ने छन्:
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

फोहरमैिा सङ्किन, व्यर्स्थापन र सदपु योग,
लपईने पानीको पर्ू ावधार लर्कास, पानीको अपलू तव र लर्तरण,
लसँचाआ,
सडक, पि
ु , र्स्ती लर्कास िगायतका पर्ू ावधार लनमावण, सञ्चािन तथा ममवत संभार,
स्र्ास््य सेर्ा,

4

(च)

(थ)

लर्द्यािय, सामदु ालयक भर्न, सभागृह, मनोरञ्जन स्थि, पाकव , पस्ु तकािय, खेिकुद सलु र्धाहरूको स्थापना
र व्यर्स्थापन,
र्जार पर्ू ावधारको लनमावण, व्यर्स्थापन, सार्वजलनक िौचािय, ढि लनकाि, स्नानगृह, पालकव ङ सलु र्धा,
र्धिािा, िर्दाह स्थि अलदको व्यर्स्था र सञ्चािन,
लर्द्यतु ईत्पादन, व्यर्स्थापन तथा लर्तरण र ईत्पालदत लर्द्यतु को थोक खरीद तथा लर्तरण,
दमकि, एभबि
ु ेन्त्स िगायतका सार्वजलनक सलु र्धाहरूको व्यर्स्था र सञ्चािन,
पयवटकीय क्षेत्रहरूको लर्कास, सञ्चािन र व्यर्स्थापन,
के र्िकार र सार्वजलनक यातायातको सञ्चािन,
परु ातालत्र्क, धालमवक एर्ं ऐलतहालसक महत्र्का क्षेत्रहरूको संरक्षण, सभबधवन, लर्कास र व्यर्स्थापन,
पर्ू ावधार तथा ऄन्त्य सेर्ाहरूको सेर्ा िल्ु क, दस्तरु तथा कर ईठाईने कायवको व्यर्स्थापन,
औद्योलगक क्षेत्र र लर्िेष अलथवक क्षेत्रहरूको लनमावण, संचािन र व्यर्स्थापन
कृ लष तथा पिजु न्त्य ईत्पादनहरू, जलडबटु ी संकिन, प्रिोधन तथा लर्क्री जस्ता कायवहरूिाइ प्रोत्साहन,
प्रर्धवन तथा सेर्ा ईपिब्ध गराईन अर्श्यक पने पर्ू ावधारहरूको लनमावण, संचािन र व्यर्स्थापन,
सीमान्त्तकृ त समदु ाय, लर्पन्त्न र्गव, ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरू, ज्येष्ठ नागररक िगायतका समदु ायिाइ सेर्ा
प-ु याईने प्रणािी र सरं चनाको स्थापना र व्यर्स्थापन,
ईपमहानगरपालिकािाइ ईपयि
ु िागेका ऄन्त्य पर्ू ावधार तथा सेर्ा सलु र्धाहरू ।

७

साझेदारीको आधारहरू

(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)

साझेदारीका अधारहरू लनभनानसु ार हुनेछन:्
(क)
(ख)

(ग)
(घ)

(ङ)

ईपमहानगरपालिकािे प्रदान गनवपु ने सेर्ा सलु र्धाहरू साझेदारी माफव त ईपिब्ध गराईँदा ईपभोिािे सि
ु भ
रूपमा सेर्ाहरू प्राप्त गने ऄर्स्थाको सलु नलितता र लनजी साझेदारिे ईलचत मनु ाफा प्राप्त गनवसक्ने ऄर्स्था,
साझेदारीको सबै पक्ष साझेदारहरूिे स्पष्ट रूपमा बझ्ु नसक्ने गरी सेर्ाको प्रकृ लत, स्थान, समय, सभबलन्त्धत
पक्षहरूको काम, कतवव्य र ऄलधकार, ऄनगु मन, लनयमन, समायोजन, भि
ु ानी अलद व्यर्स्थाहरूको लिलखत
लकटानी व्यर्स्था,
पर्ू व लनधावररत मापदण्ड ऄनसु ारको स्तरीय सेर्ा प्रदान भए नभएको सलु नलित गने लजभमेर्ारी
ईपमहानगरपालिकािे लिने र सेर्ा प्रदान गने तररका लनधावरण गने लजभमेर्ारी लनजी साझेदारिे लिने व्यर्स्था,
साझेदारहरूर्ीच जोलखम बाँडफाँड गदाव जोलखम ईठाईन बढी सक्षम पक्षहरूिाइ अधार मान्त्ने ऄर्स्था र
यसरी जोलखम ईठाईने साझेदारिाइ जोलखमको मात्राको अधारमा प्रलतफि प्राप्त गने ऄर्सर प्राप्त हुने
ऄर्स्था,
िामो ऄर्लधको साझेदारीमा दीघवकािीन अलथवक दालयत्र् र्हन गनव साझेदारहरूिे अफ्नो लर्िीय
ऄर्स्थािाइ ध्यानमा राखी साझेदारी गने ऄर्स्था।
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८

साववजम्नक म्नजी साझेदारी सम्मम्त

(१)

सार्वजलनक लनजी साझेदारीका सभबन्त्धमा अर्श्यक कायव गनव ईपमहानगरपालिकािे लनभनानसु ारको एक
सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतको गठन गनेछ।
(क) ईप-प्रमख
ऄध्यक्ष
ु
(ख) नगर कायवपालिकाको सदस्य १ जना मलहिा सलहत २ जना सदस्य
(ग) प्रमख
ु प्रिासकीय ऄलधकृ त सदस्य
(घ) स्थानीय ईद्योग बालणज्य सघं को ऄध्यक्ष र्ा लनजिे तोके को प्रलतलनलध सदस्य
(ङ) लर्लिय ब्यबस्थापन महािाखा प्रमख
सदस्य
ु
(च) पर्ू ावधार लर्कास महािाखा प्रमख
सदस्य सलचर्
ु
ईपमहानगरपालिकािे स्थानीय नागररक समाजको १ जना प्रलतलनलधिाइ सलमलतको सदस्यमा मनोनयन गनव
सक्नेछ ।
साझेदारी योजनाका सभबन्त्धमा छिफि गदाव सभबलन्त्धत र्डाको र्डा ऄध्यक्षिाइ सलमलतको बैठकमा
अमन्त्त्रण गनवु पनेछ।
सलमलतको बैठकमा अर्श्यकता ऄनसु ार लर्षयगत लर्ज्ञ, कुनै पदालधकारी, कमवचारी र ऄन्त्य संस्थाको
प्रलतलनलध र्ा व्यलििाइ अमन्त्त्रण गनव सलकनेछ ।
सलमलतको प्रमख
ु लजभमेर्ारीहरू लनभनानसु ार हुनेछन्:
(क) सार्वजलनक लनजी साझेदारी योजनाहरूको पलहचान र प्राथलमकीकरण गने
(ख) योजनाको ऄध्ययन, लर्श्लेषण तथा अर्श्यक प्रलतर्ेदन लिखतहरूको तयारी गने गराईने
(ग) सञ्चालित योजनाहरूको ऄनगु मन र मल्ू याङ्कन गने गराईने
(घ) लर्र्ाद व्यर्स्थापन गने
(ङ) सेर्ा िल्ु क, दस्तरु , रोयल्टी, िगानी अलद लनधावरण गनव लसफाररस गने
(च) ईपमहानगरपालिकािे तोके का ऄन्त्य कायवहरू गने
सलमलतिे कुनै खास कायव सभपादन गनवको िालग अर्श्यकता ऄनसु ार एक र्ा एक भन्त्दा बढी ईप सलमलत र्ा
कायवदि गठन गनव सक्नेछ।
ईपदफा (६) बमोलजम गठन भएको ईप सलमलत र्ा कायवदिको कायवलर्र्रण र कायव सभपादन लर्लध सलमलतिे
तोके बमोलजम हुनेछ।
ईपदफा (६) बमोलजम गठन भएको ईप सलमलत र्ा कायवदि अफ्नो कायव सभपन्त्न गररसके पलछ स्र्तः लर्घटन
हुनेछ।
सलमलतको बैठक र कायव सञ्चािन लर्लध ईपमहानगरपालिकािे तोके को ऄर्स्थामा सोही बमोलजम र ऄन्त्य
ऄर्स्थामा सलमलत अफै िे लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ।

(२)
(३)
(४)
(५)

(६)
(७)
(८)
(९)
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पररच्छे द –३: साझेदारीको अवसर पम्हचान
९

संभाम्वत योजनाको सूची तयार

(१)

र्ालषवक र्ा ऄन्त्य योजना तजमवु ाको क्रममा पलहचान गररएका सार्वजलनक लनजी साझेदारी योजनाहरूको छुट्टै
सचू ी तयार गनवु पनेछ ।
र्डा सलमलत र ऄन्त्य सलमलत र्ा ईप सलमलतहरूिे पलहचान गरे का सार्वजलनक लनजी साझेदारी योजनाहरूको
सचू ी ईपमहानगरपालिकामा पेि गनवु पनेछ ।
ईपमहानगरपालिकाको लर्षयगत िाखा र्ा महािाखािे अफू ऄन्त्तगवत के कस्ता योजनाहरू सार्वजलनक र
लनजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चािन र व्यर्स्थापन गनव सलकन्त्छ त्यसको सचू ी तयार गनवु पनेछ ।
कुनै फमव, कभपनी र्ा सस्ं थािे सार्वजलनक लनजी साझेदारी ऄन्त्तगवत कुनै योजना सञ्चािन र व्यर्स्थापन गनव
चाहेमा ईपमहानगरपालिकामा लनर्ेदन पेि गनव सक्नेछ ।
सार्वजलनक लनजी साझेदारी योजनाहरू पलहचान गनवका िालग ईपमहानगरपालिकािे सार्वजलनक सचू ना समेत
प्रकालित गनव सक्नेछ ।
ईपमहानगरपालिकािाइ ईपयि
ु िागेको कुनै लर्लधबाट साझेदारी योजनाहरू पलहचान गनव सक्नेछ।
ईपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६)बमोलजम प्राप्त सबै योजनाहरूको सचू ी सार्वजलनक लनजी साझेदारी
सलमलतमा छिफिका िालग पेि गनवु पने छ।
ईपदफा (६) बमोलजम प्राप्त सचू ीमा सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतिे अर्श्यक पररमाजवन र्ा थपघट
गनवसक्नेछ ।

(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
१०

योजनाको प्राथम्मकीकरण र छनौट

(१)

दफा ९ को ईपदफा (८) बमोलजम प्राप्त सचू ीिाइ
सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतिे सभबि
सरोकारर्ािाहरुसँग छिफि गरी ईनीहरुको सझु ार् र प्रलतबिता समेतिाइ ध्यानमा राखी योजनाको
प्राथलमकीकरण गनवु पनेछ । त्यसरी योजना प्राथलमकीकरण गदाव देहायका लर्षयमा ध्यान लदनु पनेछ ।
(क) योजनाको ईिेश्य
(ख) सञ्चािन हुने क्षेत्र र िाभालन्त्र्त हुने जनसङ्ख्या
(ग) िलक्षत र्गव
(घ) प्राप्त हुने भौलतक र्ा ऄभौलतक िाभहरु
(ङ) प्रत्यक्ष र्ा ऄप्रत्यक्ष िाभहरु
(च) र्ेफाआदा र्ा नकारात्मक प्रभार्हरु
(छ) साझेदार र साझेदारीको प्रकार तथा साझेदारका योगदानहरु
(ज) ईपमहानगरपालिकाका दालयत्र्हरु
7

(झ)
(ञ)

िगानी, प्रलतफि र जोलखमहरू
अर्श्यक देलखएका ऄन्त्य कुराहरु

द्रष्टव्यः
“सरोकारर्ािाहरु” भन्त्नािे सभबलन्त्धत योजनाबाट िाभ प्राप्त गने पक्ष , योजनाबाट हानी र्ा नकारात्मक
प्रभार् पनव जाने पक्ष र योजनासँग सरोकार भएका लक्रयालिि संघ, संस्था र्ा व्यलिहरुिाइ जनाईँछ ।
(२)

ईपदफा (१) बमोलजम योजनाको प्राथलमकीकरण गदाव देहाय बमोलजम लर्भाजन गरी छुट्टाछुट्टै प्राथलमकीकरण
गनवु पनेछः
(क) ईपमहानगरपालिकाको अभदानी बढाईने योजनाहरू
(ख) ईपमहानगरपालिकाको खचव बढाईने योजनाहरू
(ग) ईपमहानगरपालिकाको अभदानी र खचव दर्ु ै नबढाईने योजनाहरू
द्रष्टव्यः
(क)

(३)
(४)
(५)

“ईपमहानगरपालिकाको अभदानी बढाईने योजनाहरू ” भन्त्नािे ईपमहानगरपालिकाको राजश्व
बृलिमा प्रत्यक्ष योगदान पु-याईने योजनाहरू भन्त्ने सभझनु पदवछ ।
(ख) “ईपमहानगरपालिकाको खचव बढाईने योजनाहरू ” भन्त्नािे सामालजक , अलथवक, लिक्षा, स्र्ास््य,
गररर्ी लनर्ारण, र्ातार्रण सरं क्षण, जालत, भाषा, धमव सस्ं कृ लत, किा, सालहत्य, आलतहास, परु ातत्र्,
सभपदा अलदको सरं क्षण र लर्कास तथा प्रिासलनक र काननु ी सेर्ाको दृलष्टिे र्ा यस्तै ऄन्त्य प्रकारिे
ईपमहानगरपालिकािे काननू तः सञ्चािन गनवपु ने योजनाहरू भन्त्ने सभझनु पदवछ ।
(ग) “ईपमहानगरपालिकाको अभदानी र खचव दबु ै नबढाईने योजनाहरू ” भन्त्नािे ईपमहानगरपालिकािे
िगानी गनव नपने र ईपमहानगरपालिकाको राजश्व बृलिमा प्रत्यक्ष योगदान नगने योजनाहरू भन्त्ने
सभझनु पदवछ ।
ईपदफा ( २) बमोलजम तयार भएको प्राथलमकीकरणको सचू ीिाइ अर्श्यकता ऄनसु ार पररमाजवन र पनु ः
प्राथलमकीकरण गनव सलकनेछ ।
ईपदफा (१) बमोलजम गररने छिफि कायवक्रम अर्श्यकता हेरी एकै पटक र्ा पटक –पटक र सामलु हक र्ा
योजना ऄनसु ार छुट्टाछुट्टै गनव सलकनेछ ।
सलमलतिे योजना कायावन्त्र्यनको िालग ईपदफा (२) बमोलजम तयार भएको सचू ीबाट ईत्कृ ष्ट योजनाको छनौट
गनवु पनेछ।
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पररच्छे द –४: साझेदारीको म्वस्तृत म्ववरण तयार र योजनामा समावेश
११

म्वस्तृत म्ववरण तयारी

(१)
(२)

छनौट भएका योजनाको लर्स्तृत लर्र्रण सभबलन्त्धत महािाखािे तयार गनवु पनेछ ।
एकभन्त्दा बढी महािाखासँग सभबलन्त्धत योजनाको लर्स्तृत लर्र्रण प्रमख
ु प्रिासकीय ऄलधकृ तको नेतत्ृ र्मा
सबै महािाखाहरूिे संयि
ु रूपमा तयार गनवु पनेछ।
ईपदफा (१) र (२)बमोलजम तयार गररने लर्स्तृत लर्र्रण तयारीका िालग अर्श्यक कायवमा सहयोग गनवु सबै
महािाखाको कतवव्य हुनेछ ।
ईपदफा (१)र (२) बमोलजम तयार पानवपु ने लर्स्तृत लर्र्रणमा अर्श्यकता ऄनसु ार लनभन मध्ये कुनै र्ा सबै
समार्ेि हुन सक्नेछ ।
(क) र्स्तलु स्थलत लर्श्ले षण
(ख) सामालजक–अलथवक लर्श्लेषण
(ग) लर्िीय लर्श्लेषण
(घ) प्रालर्लधक लर्श्लेषण
(ङ) सभं ाव्यता ऄध्ययन
(च) र्ातार्रणीय प्रभार् लर्श्लेषण
(छ) अर्श्यक देलखएका ऄन्त्य ऄध्ययन र्ा लर्श्लेषणहरु
योजनाको लर्स्तृत लर्र्रणमा सामान्त्यतः लनभन पक्षहरुमा सझु ार् प्रस्ततु गररएको हुनु पनेछ ।
(क) साझेदारी गदाव र नगदाव र्ीचको लभन्त्नताको पलहचान,
(ख) साझेदारीको स्र्रुप (ढाँचा) र्ा प्रकारको लकटान,
(ग) साझेदार र सेर्ाग्राहीहरुको लहत सरं क्षण गने ईपायहरुको पलहचान,
(घ) समीक्षा र समायोजनका प्रकृ याहरुको खाका तयार,
(ङ) संझौताका अधारभतू रुपरे खा , (मख्ु य–मख्ु य ितव र्न्त्दजे हरु , समयार्लध, िगानी, सेर्ा िल्ु क
लनधावरण आत्यादी),
(च) जोलखम व्यर्स्थापनका ईपायहरु,
(छ) योजनाको प्रकृ लत ऄनसु ारका अर्श्यक ऄन्त्य पक्षहरु ।
योजनाको लर्स्तृत लर्र्रण तयार गनव र्ाह्य परामिव सेर्ा लिनु परे मा प्रचलित लनयमानसु ार त्यस्तो सेर्ा लिन
सलकनेछ ।
ईपदफा (६) र्मोलजम परामिवदाता छनौट गने प्रकृ या सभबलन्त्धत महािाखािे ऄगालड बढाईनु पनेछ ।
एकभन्त्दा बढी महािाखासँग सभबलन्त्धत योजनाको लर्स्तृत लर्र्रण तयार गनव को िालग परामिवदाता छनौट गने
प्रकृ या पर्ू ावधार लर्कास महािाखािे ऄगालड बढाईनु पनेछ ।

(३)
(४)

(५)

(६)
(७)
(८)
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(९)

ऄन्त्य लनकाय र्ा संस्थािे लनःिल्ु क परामिव सेर्ा ईपिब्ध गराईने भएमा र्ा ऄन्त्य लनकाय र्ा संस्थाको
अलथवक तथा प्रालर्लधक सहयोगमा परामिव सेर्ा प्राप्त गनव सलकने ऄर्स्था भएमा अपसी सहमलतमा त्यस्तो
सेर्ा सोझै प्राप्त गनव सलकनेछ ।

१२

साववजम्नक सुनुवाई

(१)

योजनाको लर्स्तृत लर्र्रण तयारीको क्रममा सार्वजलनक सनु र्ु ाइको अयोजना गनव अर्श्यक भएमा
सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतिे सो कायवक्रमको अयोजना गनव सक्नेछ।
ईपदफा (१) र्मोलजम गररने कायवक्रमको अयोजना गनव ऄनसु चू ी १ बमोलजमको सचू ना सरोकारर्ािाहरुिे
जानकारी पाईने गरी सार्वजलनक स्थिहरुमा टाँस गने र्ा सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गनवु पनेछ ।
सार्वजलनक सनु र्ु ाइ कायवक्रममा सभबलन्त्धत महािाखा र्ा ईपमहानगरपालिका िे अफूिे कायावन्त्र्यन गनव
िागेको साझेदारी योजनाबारे प्रस्ततु ी गनवु पनेछ ।
कायवक्रमका सहभागीहरुको लजज्ञासाको समाधान गने र ईनीहरुको सझु ार् र प्रलतर्िताको लटपोट गनवु पनेछ ।

(२)
(३)
(४)

पररच्छे द –५: साझेदारको छनौट
१३

साझेदारका प्रकारहरु

(१)

साझेदारी पररयोजनाका साझेदारहरू देहाय बमोलजमका हुन सक्नेछन् ।
(क) लनजी फमव, कभपनी र्ा व्यलिहरू
(ख) गैरसरकारी संस्था , सहकारी संस्था, ईपभोिा समहू , स्थानीय क्िब , टोि लर्कास संस्था,
सामदु ालयक संस्था र्ा यस्तै प्रकारका ऄन्त्य संस्थाहरु
(ग) लर्लिष्ट प्रकारका संस्था, फमव र्ा कभपनीहरू(Specialized Agencies)
(घ) साझा संयन्त्त्र र्ा संयि
ु कभपनीहरू(Special Purpose Vehicles)
द्रष्टव्यः
(क)

(ख)

“लर्लिष्ट प्रकारका संस्था, फमव र्ा कभपनीहरू (Specialized Agencies)” भन्त्नािे कुनै एक र्ा
लसलमत प्रकारको सार्वजलनक सेर्ा प्रदान गने ईद्देश्यिे प्रचलित काननु ऄनसु ार गठन भएको
सामालजक संस्था, धालमवक सांस्कृ लतक संस्था, गठु ी, लनजी फमव र्ा कभपनी अलदिाइ जनाईँछ ।
“साझा संयन्त्त्र र्ा संयि
ु कभपनीहरू (Special Purpose Vehicles)” भन्त्नािे सरकारी लनकाय,
लनजी क्षेत्र, सामालजक संस्था र्ा नागररक समाजका लनकायहरूमध्ये कुनै दइु र्ा सोभन्त्दा बढी
लनकायहरूको संयि
ु प्रयासमा कुनै खास प्रकारको सार्वजलनक सेर्ा प्रदान गनवको िालग गठन भएको
साझा संयन्त्त्र र्ा संयि
ु कभपनीहरूिाइ जनाईँछ ।

10

(२)
(३)

कुनै योजनाका िालग साझेदारको छनौट प्रलक्रया थाल्नु ऄलघ ईपदफा (१) मा ईलल्िलखत मध्ये कुन प्रकारको
साझेदार छनौट गनव खोजेको हो सोको कारण खि
ु ाइ लनणवय गनवु पनेछ।
ईपदफा (२) बमोलजमको लनणवय सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतको परामिवमा ईपमहानगरपालिका
प्रमख
ु िे गनेछ।

१४

आवश्यक कागजातको तयारी

(१)

साझेदार छनौटका िालग अर्श्यक पने मनसाय पत्र (Letter/Expression of Interest), प्रस्तार् पत्र
(Request for Proposal) िगायतका कागजातहरुको तयारी सामान्त्यतः सभबलन्त्धत महािाखािे गनवु पनेछ।
एकभन्त्दा बढी महािाखासँग सभबलन्त्धत मनसाय पत्र, प्रस्तार् पत्रि गायतका अर्श्यक कागजातहरु तयारी
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄलधकृ तको नेतत्ृ र्मा सभबलन्त्धत महािाखाहरूिे सयं ि
ु रूपमा तयार गनवु पनेछ।
ईपदफा (२) बमोलजमका कागजातहरू तयार गनव अर्श्यक सहयोग गनवु सबै महािाखाको कतवब्य हुनेछ।
ईपदफा (१ )र्ा (२)बमोलजम तयार भएको कागजातहरुको स्र्ीकृ ती प्रचलित सार्वजलनक खरीद ऐन र
लनयमार्िी बमोलजम गनवु पनेछ।
तयार भएको कागजातहरु ईपदफा (४) बमोलजम स्र्ीकृ त भएपलछ मात्र साझेदार छनौटको औपचाररक
प्रकृ याको थािनी गनवु पनेछ ।
साझेदारको छनौट गनव अर्श्यक प्रकृ या ऄगालड बढाईने लजभमेर्ारी सभबलन्त्धत महािाखाको हुनेछ।
एकभन्त्दा बढी महािाखासँग सभबलन्त्धत योजनाको साझेदार छनौट गनव अर्श्यकप्रकृ या ऄगालड बढाईने
लजभमेर्ारी पर्ू ावधार लर्कास महािाखाको हुनेछ।
ईपदफा (६)र (७)बमोलजम साझेदार छनौट गनवको िालग अर्श्यक सहयोग गनवु सबै महािाखाको कतवब्य
हुनेछ।

(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
१५

व्यम्ि, फमव, कभपनी र सामाम्जक संस्थालाई साझेदार छनौट गने प्रकृया

(१)

ईपमहानगरपालिकािे कुनै योजना सार्वजलनक –लनजी साझेदारीमा सञ्चािन र व्यर्स्थापन गनव ईपयि
ु देखी
लनणवय भए पिात अर्श्यक लर्र्रण खि
ु ाइ १५ देलख ३० लदनको समय लदइ मनसाय पत्र पेि गनवको िालग
सार्वजलनक सचू ना अव्हान गनवु पनेछ ।
मनसाय पत्र प्राप्त भएको लमलतिे १ मलहनालभत्र तोलकएको मापदण्डको अधारमा मनसाय पत्रहरूको
मल्ू याङ्कन गरी संभालर्त साझेदारहरुको संलक्षप्त सचू ी तयार गरी प्रमख
ु प्रिासकीय ऄलधकृ तबाट स्र्ीकृ त
गराईनु पनेछ।
मनसाय पत्रको मल्ू याङ्कन ईपमहानगरपालिकाको बोिपत्र मल्ू याङ्कन सलमलतिे गनवु पनेछ ।
योजना कायावन्त्र्यन गने सभबन्त्धमा १५ लदनदेलख ३० लदनसभमको भयाद लदइ अर्श्यक लर्र्रण खि
ु ाइ छुट्टा
छुट्टै प्रालर्लधक र अलथवक प्रस्तार् पेि गनवका िालग सलं क्षप्त सचू ीमा रहेका
मनसाय पत्रदाताहरूिाइ
सार्वजलनक सचू ना अव्हान गनवु पनेछ ।

(२)

(३)
(४)
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(५)
(६)

(७)

प्रालर्लधक प्रस्तार्को मल्ू याङ्कनबाट ईत्कृ ष्ठ ठहररएका कुनै तीन प्रस्तार्कको मात्र अलथवक प्रस्तार् स्र्ीकायव
हुनेछ।
ईपमहानगरपालिकाको अभदानी बढाईने खािको योजना कायावन्त्र्यनको िालग साझेदारको छनौट गदाव लनभन
मध्ये कुनै एक तररकाबाट गनव सलकनेछ।
(क) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईत्कृ ष्ठ ठहररएका कुनै तीन प्रस्तार्मध्ये सबैभन्त्दा बढी रकम बझु ाईने कर्ोि
गरे को प्रस्तार्किाइ छनौट गने र्ा,
(ख) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईतीणव भएका प्रस्तार्हरूको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाइ ५० प्रलतित ऄक
ं भार र
अलथवक प्रस्तार् िाइ५० प्रलतित ऄक
ै ो कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने
ं भार प्रदान गरी दर्ु क
प्रस्तार्किाइ छनौट गने र्ा,
(ग) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईतीणव भएका प्रस्तार्हरूको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाइ ५० प्रलतित ऄक
ं भार र
अलथवक प्रस्तार्मा प्रस्तालर्त राजश्विाइ कुि र्तवमान मल्ू यमा रूपान्त्तरण गरी सो मल्ू यिाइ ५०
प्रलतित ऄक
ै ो कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्किाइ छनौट गने र्ा,
ं भार प्रदान गरी दर्ु क
(घ) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईतीणव भएका प्रस्तार्हरूिे ईपमहानगरपालिकाबाट िगानी समेत माग गरे को
ऄर्स्थामा प्रस्तार्कहरूको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाइ ५० प्रलतित ऄक
ं भार र अलथवक प्रस्तार्मा
प्रस्तालर्त राजश्विाइ खदु र्तवमान मल्ू यमा रूपान्त्तरण गरी सो मल्ू यिाइ ५० प्रलतित ऄक
ं भार प्रदान
गरी दर्ु क
ै ो कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्किाइ छनौट गने । तर खदु र्तवमान मल्ू य
नकारात्मक रहेको प्रस्तार्कको प्रस्तार् स्र्ीकार गररने छै न ।
(ङ) खण्ड (घ) बमोलजम कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्क साझेदारीको िालग तयार नभएमा र्ा
कुनै कारणिे ऄयोग्य भएमा दोश्रो बढी कुि योग प्राप्त गने प्रस्तार्किाइ छनौट गनव सक्नेछ । दोश्रो
प्रस्तार्क पलन तयार नभएमा र्ा कुनै कारणिे ऄयोग्य भएमा तेश्रो बढी कुि योग प्राप्त गने
प्रस्तार्किाइ साझेदारीको िालग छनौट गनव सक्नेछ ।
ईपमहानगरपालिकाको खचव बढाईने खािको योजना कायावन्त्र्यनको िालग साझेदारको छनौट गदाव लनभन
मध्ये कुनै एक तररकाबाट गनव सलकनेछ।
(क) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईत्कृ ष्ठ ठहररएका कुनै तीन प्रस्तार् कहरूमध्ये सबैभन्त्दा कम रकम माग गरे को
प्रस्तार्किाइ छनौट गने र्ा,
(ख) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईिीणव भएका प्रस्तार्हरूको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाइ ८० प्रलतित ऄक
ं भार र
अलथवक प्रस्तार् िाइ२० प्रलतित ऄक
ै ो कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने
ं भार प्रदान गरी दर्ु क
प्रस्तार्किाइ छनौट गने र्ा,
(ग) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईतीणव भएका प्रस्तार्हरूको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाइ ८० प्रलतित ऄक
ं भार र
अलथवक प्रस्तार्मा माग गररएको रकम िाइ कुि र्तवमान मल्ू यमा रूपान्त्तरण गरी सो मल्ू यिाइ २०
प्रलतित ऄक
ै ो कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्किाइ छनौट गने र्ा,
ं भार प्रदान गरी दर्ु क
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(घ)

(८)

प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ई िीणव भएका प्रस्तार् कहरूिे ईपमहानगरपालिकाबाट रकम माग गनवक
ु ा
साथसाथै ईपमहानगरपालिकािाइ के ही राजश्व बझु ाईने समेत प्रस्तार् गरे को ऄर्स्थामा प्रालर्लधक
प्रस्तार्िाइ ८० प्रलतित ऄक
ं भार र अलथवक प्रस्तार्मा माग गररएको रकमको कुि र्तवमान
मल्ू यबाट बझु ाईने प्रस्तार् गररएको राजश्वको कुि र्तवमान मल्ू य घटाइ बाँकी रहेको र्तवमान
मल्ू यिाइ २० प्रलतित ऄक
ै ो कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्किाइ
ं भार प्रदान गरी दर्ु क
छनौट गने । तर माग गररएको रकमको कुि र्तवमान मल्ू यभन्त्दा ईपमहानगरपालिकािाइ बझु ाईन
प्रस्तार् गररएको राजश्वको कुि र्तवमान मल्ू य बढी भएमा त्यस्तो प्रस्तार्िाइ स्र्ीकार गररने छै न ।
(ङ) खण्ड (घ) बमोलजम कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्क साझेदारीको िालग तयार नभएमा र्ा
कुनै कारणिे ऄयोग्य भएमा दोश्रो बढी कुि योग प्राप्त गने प्रस्तार्किाइ छनौट गनव सक्नेछ । दोश्रो
प्रस्तार्क पलन तयार नभएमा र्ा कुनै कारणिे ऄयोग्य भएमा तेश्रो बढी कुि योग प्राप्त गने
प्रस्तार्किाइ साझेदारीको िालग छनौट गनव सक्नेछ ।
ईपमहानगरपालिकाको अभदानी र खचव दबु ै न बढाईने खािको योजना कायावन्त्र्यनको िालग साझेदारको
छनौट गदाव लनभन मध्ये कुनै एक तररकाबाट गनव सलकनेछ।
(क) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईत्कृ ष्ठ ठहररएका कुनै तीन प्रस्तार् कहरूमध्ये योजनामा सबैभन्त्दा बढी रकम
िगानी गने प्रस्तार् गने प्रस्तार्किाइ छनौट गने र्ा,
(ख) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईतीणव भएका प्रस्तार्हरूको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाइ ८० प्रलतित ऄक
ं भार र
अलथवक प्रस्तार् िाइ२० प्रलतित ऄक
ै ो कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने
ं भार प्रदान गरी दर्ु क
प्रस्तार्किाइ छनौट गने र्ा,
(ग) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईतीणव भएका प्रस्तार् कहरूको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाइ ८० प्रलतित ऄक
ं भार र
अलथवक प्रस्तार्मा प्रस्तार् गररएको िगानी रकम िाइ कुि र्तवमान मल्ू यमा रूपान्त्तरण गरी सो
मल्ू यिाइ २० प्रलतित ऄक
ै ो कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्किाइ
ं भार प्रदान गरी दर्ु क
छनौट गने र्ा,
(घ) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईिीणव भएका प्रस्तार्हरूिे ईपमहानगरपालिकािाइ के ही राजश्व बझु ाईने समेत
प्रस्तार् गरे को ऄर्स्थामा प्रालर्लधक प्रस्तार्िाइ ८० प्रलतित ऄक
ं भार र अलथवक प्रस्तार्मा प्रस्तार्
गररएको िगानी रकमको कुि र्तवमान मल्ू यबाट बझु ाईने प्रस्तार् गररएको राजश्वको कुि र्तवमान
मल्ू य घटाइ बाँकी रहेको र्तवमान मल्ू यिाइ २० प्रलतित ऄक
ै ो कुि योग
ं भार प्रदान गरी दर्ु क
सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्किाइ छनौट गने । तर िगानी रकमको कुि र्तवमान मल्ू य भन्त्दा
ईपमहानगरपालिकािाइ बझु ाईन प्रस्तार् गररएको राजश्वको कुि र्तवमान मल्ू य बढी भएमा त्यस्तो
प्रस्तार्िाइ स्र्ीकार गररने छै न ।
(ङ) खण्ड (घ) बमोलजम कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्क साझेदारीको िालग तयार नभएमा र्ा
कुनै कारणिे ऄयोग्य भएमा दोश्रो बढी कुि योग प्राप्त गने प्रस्तार्किाइ छनौट गनव सक्नेछ । दोश्रो
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प्रस्तार्क पलन तयार नभएमा र्ा कुनै कारणिे ऄयोग्य भएमा तेश्रो बढी कुि योग प्राप्त गने
प्रस्तार्किाइ साझेदारीको िालग छनौट गनव सक्नेछ ।
(९) ईपदफा (६), (७)र (८)मा ईलल्िलखत तररकाहरूमध्ये कुन तररकाबाट साझेदार छनौट गने हो सोको लनणवय
सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतको परामिवमा ईपमहानगरपालिकाको प्रमख
ु बाट अलथवक तथा प्रालर्लधक
प्रस्तार् अव्हान गनवपु र्ू व गररसक्नु पनेछ।
(१०) प्रालर्लधक र अलथवक प्रस्तार्को मल्ू याङ्कन ईपमहानगरपालिकाको बोिपत्र मल्ू याङ्कन सलमलतिे गरी
ऄलन्त्तम स्र्ीकृ लतको िालग नगर कायवपालिका समक्ष पेि गनवु पनेछ ।
१६

म्वम्शष्ट प्रकारका संस्था, फमव वा कभपनीलाई साझेदार छनौट गने प्रकृया

(१)

लर्लिष्ट प्रकारका सस्ं था, फमव र्ा कभपनीहरू (Specialized Agencies)मध्येबाट साझेदार छनौटको िालग
सार्वजलनक सचू ना प्रकालित गरी साझेदारीको िालग प्रस्तार् र्ा लनर्ेदन माग गनवु पनेछ ।
साझेदारीको िालग सभबलन्त्धत पक्षिे ईपमहानगरपालिकामा सोझै प्रस्तार् र्ा लनर्ेदन पेि गरे मा त्यसिाइ पलन
मान्त्यता लदआनेछ ।
प्रस्तार्क र्ा लनर्ेदक एक भन्त्दा बढी भएमा लनर्ेदकहरूसँग अलथवक तथा प्रालर्लधक प्रस्तार् माग गनवु पनेछ ।
ईपदफा (३) बमोलजम प्राप्त प्रालर्लधक तथा अलथवक प्रस्तार्को छनौट योजनाको प्रकृ लत ऄनसु ार दफा १५ को
ईपदफा (६), (७)र (८) मा ईलल्िलखत तररका मध्ये ईपयि
ु कुनै एक तररकाबाट गनवु पनेछ ।
ईपदफा (३) बमोलजम प्राप्त प्रालर्लधक तथा अलथवक प्रस्तार्को मल्ू याङ्कन ईपमहानगरपालिकाको बोिपत्र
मल्ू याङ्कन सलमलतिे गरी ऄलन्त्तम स्र्ीकृ लतको िालग नगर कायवपालिका समक्ष पेि गनवु पनेछ ।
ईपदफा (१) र्ा (२)बमोलजम प्राप्त लनर्ेदन एक मात्र भएमा ईि लनर्ेदकबाट प्रालर्लधक तथा अलथवक
प्रस्तार्को माग गनवु पनेछ ।
ईपदफा (६) बमोलजम प्राप्त प्रालर्लधक तथा अलथवक प्रस्तार् छनौट सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतिे
तोके को मापदण्डको अधारमा हुनेछ।

(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
१७

साझा संयन्त्त्र वा संयुि कभपनी म्नमावणको लाम्ग साझेदार छनौट गने तररका

(१)

कुनै सार्वजलनक सेर्ा प्रदान गनवको िालग ईपमहानगरपालिका, लनजी क्षेत्र, सामालजक संस्था र्ा नागररक
समाज मध्ये कुनै दइु र्ा सोभन्त्दा बढी सरोकारर्ािापक्षहरूको साझा प्रयास अर्श्यक भएमा त्यस्तो साझा
संयन्त्त्र र्ा संयि
ु कभपनीको िालग साझेदार छनौट गनव ईपमहानगरपालिकािे १५ लदनदेलख ३० लदनको समय
लदइ सार्वजलनक सचू ना प्रकालित गरी साझेदारीको िालग मनसाय पत्र अव्हान गनवु पनेछ।
मनसाय पत्र प्राप्त भएको लमलतिे १ मलहनालभत्र तोलकएको मापदण्डको अधारमा मनसाय पत्रहरूको
मल्ू याङ्कन गरी सभं ालर्त साझेदारहरुको सलं क्षप्त सचू ी तयार गरी ईपमहानगरपालिकाको प्रमख
ु बाट स्र्ीकृ त
गराईनु पनेछ।

(२)
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(३)

(४)
(५)

(६)

(७)
(८)

योजना कायावन्त्र्यन गने सभबन्त्धमा ३० लदनसभमको भयाद लदइ अर्श्यक लर्र्रण खि
ु ाइ छुट्टा छुट्टै प्रालर्लधक
र अलथवक प्रस्तार् पेि गनवका िालग संलक्षप्त सचू ीमा रहेका अिय पत्रदाताहरूिाइ सार्वजलनक अव्हान गनवु
पनेछ ।
प्रालर्लधक प्रस्तार्को मल्ू याङ्कनबाट ईत्कृ ष्ठ ठहररएका कुनै तीन प्रस्तार्कको मात्र अलथवक प्रस्तार् स्र्ीकायव
हुनेछ।
प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईतीणव भएका प्रस्तार्हरूको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाइ ५० प्रलतित ऄक
ं भार र अलथवक
प्रस्तार्मा प्रस्तालर्त िगानीिाइ कुि र्तवमान मल्ू यमा रूपान्त्तरण गरी सो मल्ू यिाइ ५० प्रलतित ऄक
ं भार
प्रदान गरी दर्ु क
ै ो कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्किाइ छनौट गनवु पनेछ।
ईपदफा (५) बमोलजम कुि योग सबभन्त्दा बढी ल्याईने प्रस्तार्क साझेदारीको िालग तयार नभएमा र्ा कुनै
कारणिे ऄयोग्य भएमा दोश्रो बढी कुि योग प्राप्त गने प्रस्तार्किाइ छनौट गनव सक्नेछ । दोश्रो प्रस्तार्क पलन
तयार नभएमा र्ा कुनै कारणिे ऄयोग्य भएमा तेश्रो बढी कुि योग प्राप्त गने प्रस्तार्किाइ साझेदारीको िालग
छनौट गनव सक्नेछ।
ईपदफा (१) बमोलजम मनसायपत्र अव्हान गदाव ३ र्टा भन्त्दा कम मनसाय पत्र प्राप्त भएमा १५ लदनको समय
लदइ मनसाय पत्र पेि गनव पनु ः सचू ना प्रकालित गनवु पनेछ ।
ईपदफा (७) बमोलजम मनसायपत्र अव्हान गदाव पलन कुनै मनसाय पत्र नै प्राप्त नभएमा पलहिो चोटी प्राप्त
मनसाय पत्रिाइ नै मान्त्यता लदइ साझेदार छनौटको प्रकृ या ऄगालड बढाईन सलकनेछ ।

१८

सहमम्त–पत्र

(१)

सझं ौता गनवु पर्ू व सहमलत–पत्रमा हस्ताक्षर गनवपु ने भए ३ मलहनाको समयार्लधमा नबढ्ने गरी सहमलत –पत्रमा
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄलधकृ तिे हस्ताक्षर गनवु पनेछ र सभबलन्त्धत महािाखा प्रमख
ु र सार्वजलनक लनजी साझेदारी
सलमलतको सदस्य सलचर् साक्षीको रुपमा रहनु पनेछ ।
ईपदफा (१) बमोलजमको सहमलत –पत्रमा हस्ताक्षर गनवपु ने र्ा नपने भन्त्ने लर्षयको लन क्यौि सभबलन्त्धत
महािाखा र सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतको सदस्य सलचर्को लसफाररसमा प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄलधकृ तिे गनवपु नेछ ।
ईपदफा (१) र (२) मा जनु सक
–पत्रमा
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन नीलतगत महत्र्का सहमलत
ईपहानगरपालिकाको प्रमख
ु िे हस्ताक्षर गनव सक्नेछ । यसरी हस्ताक्षर भएको सहमलत –पत्रको साक्षीमा प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄलधकृ त र सभबलन्त्धत् महािाखा प्रमख
ु रहनु पनेछ । कुनै सहमलत –पत्र नीलतगत महत्र्को हो भन्त्ने
लनणवय गने ऄलधकार ईपमहानगरपालिकाको प्रमख
ु मा हुनेछ ।
सहमलत–पत्रमा साझेदारको तफव बाट साझेदार संस्थाको प्रमख
ु र्ा लनजिे ऄलख्तयार सभु पेको व्यलििे अफ्नो
दइु जना साक्षीको रोहर्रमा हस्ताक्षर गनवु पनेछ ।

(२)

(३)

(४)
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१९

संझौता–पत्र

(१)
(२)

छनौट भएको साझेदारसँग लद्वपक्षीय सझं ौता गरी िागू गनवु पनेछ ।
सझं ौता गनवु पर्ू व ईपमहानग रपालिकािे सझं ौतामा ईल्िेख गररने ितवहरू एर्ं ऄन्त्य लर्षयका सभबन्त्धमा
अर्श्यकता ऄनसु ार काननु ी सल्िाह लिन सक्नेछ ।
सझं ौता–पत्रमा ईपमहानगरपालिकाको तफव बाट प्रमख
ु प्रिासकीय ऄलधकृ तिे दस्तखत गनवु पनेछ र सभबलन्त्धत
महािाखा प्रमख
ु र सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतको सदस्य सलचर् साक्षीको रुपमा रहनु पनेछ ।
ईपदफा (३) मा जनु सक
–पत्रमा नगरपालिकाको
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन नीलतगत महत्र्का सझं ौता
प्रमख
ु िे हस्ताक्षर गनव सक्नेछ । यसरी हस्ताक्षर भएको सझं ौता –पत्रको साक्षीमा प्रमख
ु प्रिासकीय ऄलधकृ त र
सभबलन्त्धत महािाखाको प्रमख
ु रहनु पनेछ । कुनै सझं ौता –पत्र नीलतगत महत्र्को हो भन्त्ने लनणवय गने ऄलधकार
ईपमहानगरपालिकाको प्रमख
ु मा हुनेछ ।
ईपदफा (३) र्ा (४) बमोलजम हुने संझौता –पत्रमा साझेदारको तफव बाट साझेदार संस्थाको प्रमख
ु र्ा लनजिे
ऄलख्तयार सभु पेको व्यलििे अफ्ना दइु जना साक्षीको रोहर्रमा हस्ताक्षर गनवु पनेछ ।

(३)
(४)

(५)
२०

सहमम्त–पत्र र संझौता–पत्रको सुरक्षा

(१)

साझेदारसँग भएको सहमलत–पत्र र संझौता–पत्र सभबलन्त्धत महािाखािे सरु लक्षत राख्नु पनेछ । एकभन्त्दा बढी
महािाखा संिग्न भै गररएका सहमलत –पत्र र्ा संझौता –पत्रको मि
ू प्रलत ईपमहानगरपालिकाको प्रमख
ु िे
तोके को महािाखामा राख्नु पनेछ र सभबि ऄन्त्य महािाखािे कायाविय प्रयोजनको िालग प्रलतलिलप राख्नु
पनेछ ।
सहमलत–पत्र र संझौता –पत्रको प्रलतलिलप हस्ताक्षर सभपन्त्न भएको एकहप्ता लभत्र सभबलन्त्धत महािाखािे
लर्िीय व्यर्स्थापन महािाखामा ऄलनर्ायव पठाईनु पनेछ ।

(२)

पररच्छे द –६: साझेदारीको कायावन्त्वयन, अनुगमन र वाम्षवक समीक्षा
२१

योजनाको कायावन्त्वयन

(१)
(२)

सझं ौता बमोलजम साझेदारी योजनाको कायावन्त्र्यन गराईने लजभमेर्ारी सभबलन्त्धत महािाखाको हुनेछ ।
ईपदफा (१) बमोलजम सञ्चािन गररने योजनाको कायवयोजना र्ा कायवतालिका तजमवु ा गरी कायावन्त्र्यन गनवु
पनेछ ।

२२

योजनाको सपु ररवेक्षण र अनगु मन

(१)

योजना कायावन्त्र्यन भएपलछ सोको लनयलमत सपु ररर्ेक्षण र ऄनगु मन संझौता –पत्रमा ईल्िेख भएको हकमा
सोही बमोलजम र नभएको हकमा सभबलन्त्धत महािाखािे गनवु पनेछ ।
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(२)

योजनाको सपु ररर्ेक्षण र ऄनगु मन संझौता –पत्र र दफा २१ (२) बमोलजमको कायवयोजना र्ा कायवतालिका र
तोलकएका ऄन्त्य मापदण्डका अधारमा गनवपु नेछ ।

२३

सुपररवेक्षण तथा अनुगमनको प्रम्तवेदन र त्यसको कायावन्त्वयन

(१)

दफा २२ (१) बमोलजम गररएको सपु ररर्ेक्षण र ऄुनगमन कायवको प्रलतर्ेदन सझं ौता –पत्रमा ईल्िेख भएको
हकमा सोही बमोलजम र नभएको हकमा सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतमा बझु ाईनु पनेछ ।
ईपदफा (१) बमोलजमक प्राप्त सपु ररर्ेक्षण र ऄनगु मन प्रलतर्ेदनमालथ सलमलतिे छिफि गरी ईपयि
ु लनणवय
गनव सक्नेछ ।

(२)
२४

योजनाको वाम्षवक समीक्षा

(१)

साझेदारिे अलथवक र्षव समाप्त भएको एक मलहनालभत्र र्ालषवक प्रगलत प्रलतर्ेदन सभबलन्त्धत महािाखामा पेि
गनवु पनेछ।
र्ालषवक प्रलतर्ेदनमा सामान्त्यतः लनभन लर्षयहरुको लर्श्ले षण गररएको हुनु पनेछ।
(क) संझौता बमोलजमका संख्यात्मक र गणु ात्मक िक्ष्यहरु,
(ख) हालसि भएका ईपिलब्धहरु,
(ग) िक्ष्य र प्रगलत र्ीच भएका लभन्त्नताहरु,
(घ) िक्ष्य र प्रगलत र्ीच भएका लभन्त्नताहरुका कारण र्ा समस्याहरु, त्यस्ता समस्या ईत्पन्त्न हुनक
ु ा कारण
र लतनिे पारे का प्रभार्हरु,
(ङ) ईत्पन्त्न समस्या समाधानका िालग भए गररएका प्रयासहरु,
(च) योजना कायावन्त्र्यनको क्रममा हालसि भएका राम्रा तथा नराम्रा ऄनभु र्हरु,
(छ) संझौतामा समायोजन गनवपु ने र्ा लनयमन गनवपु ने कुराहरु भए सो सभबन्त्धी सझु ार्हरु र त्यसो गनवु
पनावका कारणहरु,
(ज) अगामी समयमा ध्यान लदनपु ने लर्षय, क्षेत्र र्ा यस्तै ऄन्त्य कुरा भए ती कुराहरु र सो गनवु पनावका
कारणहरु ।
ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त प्रलतर्ेदन समीक्षाको िालग सभबलन्त्धत महािाखािे सार्वजलनक लनजी साझेदारी
सलमलतमा पेि गनवु पनेछ।
ईपदफा (३) बमोलजम प्राप्त प्रलतर्ेदनको समीक्षा सलमलतिे पलहिो चौमालसकलभत्र गनवु पनेछ। समीक्षा बैठकमा
सभबलन्त्धत साझेदारिाइ अमन्त्त्रण गनव सलकनेछ ।
सलमलतिे अर्श्यक छिफि गरी कुनै कायव गनव अर्श्यक भए सोको लसफाररस ईपमहानगरपालिका समक्ष
गनव सक्नेछ ।

(२)

(३)
(४)
(५)
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पररच्छे द –७: म्वम्वध
२५

म्ववाद समाधान

(१)

साझेदारी योजना कायावन्त्र्यनको क्रममा कुनै लर्र्ाद ईत्पन्त्न भएमा ईि लर्र्ादिे ऄसर पने पक्षिे ऄको
पक्षिाइ करारको समयार्लध लभत्रै लिलखत रूपमा सचू ना लदनु पनेछ ।
ईपदफा (१) बमोलजमको सचू नामा लर्र्ाद बारे पणू व जानकारी र समाधानका लर्कल्पहरू समेत ईल्िेख हुनु
पनेछ। तर लर्र्ाद समाधान गनव त्यसरी ईल्िेख गररएका लर्कल्पहरूमा लसमीत रहन करारका पक्षहरू बाध्य
हुनेछैन।
ईपदफा (१) बमोलजमको सचू ना पाएको १५ लदनलभत्र ऄको पक्षिे त्यस्तो लर्र्ाद समाधानको िालग पहि
गनवु पनेछ।
ईपदफा (१) बमोलजमको पहि नभएमा र्ा ईि पहि भएको १५ लदनलभत्र अपसी समझदारीबाट लर्र्ाद
समाधान हुन नसके मा सो भयाद समाप्त भएको ७ लदनलभत्र करारको कुनै पक्षिे सार्वजलनक लनजी साझेदारी
सलमलतमा जानकारी गराइ ईि सलमलतबाट लर्र्ाद समाधानको पहि गनवु पनेछ।
सलमलतिे लर्र्ाद समाधान गनव अफै र्ा सोका िालग सलमलतको सदस्यको ऄध्यक्षमा लर्र्ाद गने पक्षहरूको
एक-एक जना प्रलतलनलध रहेको ईपसलमलत गठन गरी लर्र्ाद समाधान गनव पहि गनव सक्नेछ।
सलमलतिाइ जानकारी प्राप्त भएको ३० लदनलभत्र पलन त्यस्तो लर्र्ाद समाधान हुन नसके मा र्ा सलमलतको
पहिमा लचि नबझ्ु ने पक्षिे त्यसरी समय समाप्त भएको र्ा सलमलतिे लसफाररि गरे को लमलतिाइ लर्र्ाद
भएको लमलत कायम गरी प्रचलित मध्यस्थता काननु बमोलजम लर्र्ादको समाधान गराईन मकाव पने पक्षिे
पहि गनव सक्नेछ।
लर्र्ाद खडा भएको र्ा मध्यस्थताको कारर्ाही िरू
मात्र करारको कुनै पक्षिे करार
ु भएको कारणबाट
बमोलजम अफूिे पािना गनवपु ने करारीय कतवब्य र्ा र्हन गनवपु ने दालयत्र् पािन र्ा र्हन गनव आन्त्कार गनव
सक्ने छै न।

(२)

(३)
(४)

(५)
(६)

(७)

२६

योजनाको अम्न्त्तम मूल्याङ्कन र त्यसको कायावन्त्वयन

(१)

सझं ौताको ऄर्लध समाप्त हुनभु न्त्दा तीन मलहना ऄगालड साझेदारिे ऄलन्त्तम प्रगलत प्रलतर्ेदन सभबलन्त्धत
महािाखामा बझु ाईनु पनेछ ।
ईपदफा (१) बमोलजमको प्रलतर्ेदनमा लनभन लर्षयहरु समार्ेि भएको हुनु पनेछः
(क) संझौता बमोलजमको िक्ष्य,
(ख) प्राप्त प्रत्यक्ष र ऄप्रत्यक्ष तथा भौलतक र ऄभौलतक ईपिलब्धहरु,
(ग) योजनाको कायावन्त्र्यनमा अआपरे का समस्या, लतनको कारण र प्रभार्हरु,
(घ) समस्या समाधानका िालग भएका प्रयास र लतनको प्रभार्,
(ङ) सकारात्मक र नकारात्मक ऄनभु र्हरु,

(२)
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(च)

(३)
(४)
(५)

(६)

(७)

भलर्ष्यमा समान प्रकृ लतका साझेदारी योजना सञ्चािन गनव ईपमहानगरपालिकािे ध्यान लदनु पने
कुराहरु,
(छ) संझौता नर्ीकरण गनवपु ने र्ा नपने र सो गनवु पनावका कारणहरु,
(ज) अर्श्यक देलखएका ऄन्त्य कुराहरु ।
ईपदफा (१) बमोलजमको प्रलतर्ेदन प्राप्त भएपलछ सभबलन्त्धत मिािाखािे छिफिको िालग सार्वजलनक लनजी
साझेदारी सलमलतमा पेि गनवु पनेछ।
ईपदफा (३) बमोलजमको प्रलतर्ेदन प्राप्त भएपलछ सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतिे एक मलहनालभत्र
ऄलन्त्तम मल्ू याङ्कन गनवु पनेछ ।
ईपदफा (४) बमोलजमको ऄलन्त्तम मल्ू याङ्कनमा सामान्त्यतः लनभन लर्षयहरुको लर्श्ले षण गररएको हुनु पनेछ
(क) संझौता बमोलजमको िक्ष्य,
(ख) प्राप्त प्रत्यक्ष र ऄप्रत्यक्ष तथा भौलतक र ऄभौलतक ईपिलब्धहरु,
(ग) योजनाको कायावन्त्र्यनमा अआपरे का समस्या, लतनको कारण र प्रभार्हरु,
(घ) समस्या समाधानका िालग भएका प्रयास र लतनको प्रभार्,
(ङ) सकारात्मक र नकारात्मक ऄनभु र्हरु,
(च) भलर्ष्यमा समान प्रकृ लतका साझेदारी पररयोजना सञ्चािन गनव ईपमहानगरपालिकािे ध्यान लदनपु ने
कुराहरु,
(छ) सहमलत–पत्र र्ा सझं ौता नर्ीकरण गनवु पने भए सोका कारणहरु,
(ज) सहमलत–पत्र र्ा सझं ौतामा समायोजन गनवु पने भए सो का कारणहरु,
(झ) अगामी लदनमा सभबलन्त्धत योजना ईपमहानगरपालिका अफै िे सञ्चािन गनवपु ने हो भने सोका
कारणहरु,
(ञ) साझेदारी योजना बन्त्द गनवपु ने भए सो का कारणहरु,
(ट) अर्श्यक देलखएका ऄन्त्य कुराहरु ।
प्रलतर्ेदनको मल्ू याङ्कन गरी सलमलतिे ईपमहानगरपालिकािाइ लनभन पाँच मध्ये कुनै एक ऄनसु ार लसफाररस
गनवु पनेछ ।
(क) सझं ौता–पत्रको लनलित ऄर्लधका िालग नर्ीकरण गने र्ा,
(ख) संझौतामा समयानक
ु ु ि समायोजन र्ा परु क संझौता गरी लनरन्त्तरता लदने र्ा,
(ग) नयाँ साझेदार छनौट गनवपु ने र्ा,
(घ) हाििाइ सभबलन्त्धत पररयोजना नगरपालिका स्र्यमिे सञ्चािन गने र्ा
(ङ) साझेदारी योजना नै बन्त्द गने ।
ईपदफा (६) बमोलजमको लसफाररसका सभबन्त्धमा ईपमहानगरपालिकािे संझौता ऄर्लधलभत्रै अर्श्यक
लनणवय गनवु पनेछ ।
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२७

सेवा शुल्क, दस्तुर, रोयल्टी वा राजश्व आम्दको पुनरावलोकन

(१)

साझेदारिे योजना सञ्चािन गदाव सझं ौता बमोलजम सेर्ाग्राही र्ा ईपमहानगरपालिकासँग लिन पाईने सेर्ा
िल्ु क र्ा ईपमहानगरपालिकािाइ बझु ाईनु पने राजश्वमा पनु रार्िोकन गनव अर्श्यक भए सोको कारण
सलहत लनर्ेदन सभबलन्त्धत महािाखामा लदनु पनेछ ।
ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त लनर्ेदन सभबलन्त्धत महािाखािे छिफिको िालग सार्वजलनक लनजी साझेदारी
सलमलतमा पेि गनवु पनेछ।
सलमलतिे ईपदफा (२) बमोलजम प्राप्त लनर्ेदन
ईपर अर्श्यक छिफि गरी ईपमहानगरपालिकािाइ
अर्श्यक सझु ार् लदन सक्नेछ।
ईपदफा (३) बमोलजम हुने सेर्ा िल्ु क, दस्तरु , रोयल्टी र्ा राजश्व अलदको पनु रार्िोकन सभबन्त्धी छिफिमा
सभबलन्त्धत साझेदारिाइ सलमलतको बैठकमा अमन्त्त्रण गनव सलकने छ ।
साझेदारिे लनर्ेदन नलदए पलन सेर्ा िल्ु क, दस्तरु , रोयल्टी र्ा राजश्व अलदको पनु रार्िोकन गनव अर्श्यक छ
भन्त्ने ईपमहानगरपालिकािाइ िागेमा सलमलतिे पनु रार्िोकन गरी ईपमहानगरपालिकािाइ अर्श्यक सझु ार्
लदन सक्नेछ।
ईपदफा (५) बमोलजम हुने सेर्ा िल्ु क, दस्तरु , रोयल्टी र्ा राजश्व अलदको पनु रार्िोकन सभबन्त्धी छिफिमा
सभबलन्त्धत साझेदारिाइ सलमलतको बैठकमा अमन्त्त्रण गनवु पनेछ ।

(२)
(३)
(४)
(५)

(६)
२८

बीड वण्ड

(१)

(३)

व्यलि, फमव र्ा कभपनीहरूिे प्रालर्लधक तथा अलथवक प्रस्तार् पेि गदाव ईपमहानगरपालिकािाइ बझु ाईन
कर्ोि गरे को कुि रकमको र्ा ईपमहानगरपालिकाबाट माग गरे को कुि रकमको २.५ प्रलतितिे हुन अईने
रकम बराबरको बीड बण्ड पेि गनवु पनेछ।
दफा १३ (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोलजमका साझेदारहरूिे र्ीडर्ण्ड पेि गनवु पने र्ा नपने सभबन्त्धमा
सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतको लसफाररसमा ईपमहानगरपालिकाको प्रमख
ु िे लनणवय गनवु पनेछ ।
दफा १३ (१) को खण्ड (घ) बमोलजमका साझेदारहरूिे र्ीडर्ण्ड पेि गनवु पने छै न ।

२९

परफरमेन्त्स वण्ड

(१)

साझेदारी योजना कायावन्त्यनको िालग छनौट भएको व्यलि, फमव र्ा कभपनीहरूिे संझौता गनवु
पर्ू व
ईपमहानगरपालिकािाइ बझु ाईन कर्ोि गरे को कुि रकमको र्ा ईपमहानगरपालिकाबाट माग गरे को कुि
रकमको १० प्रलतितिे हुन अईने रकम बराबरको परफरमेन्त्स बण्ड पेि गनवु पनेछ।
ईपदफा (१) बमोलजम साझेदारिे पेि गरे को परफरमेन्त्स बण्ड र्रार्रको रकम पर्ू ावधार संरचना र्ा हस्तान्त्तरण
योग्य सभपलिमा साझेदारिे िगानी गररसके पलछ परफरमेन्त्स र्ण्ड पेि गनवपु ने छै न।

(२)

(२)
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(३)

(४)

दफा १३ (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोलजमका साझेदारहरूिे परफरमेन्त्स र्ण्ड पेि गनवपु ने र्ा नपने
सभबन्त्धमा सार्वजलनक लनजी साझेदारी सलमलतको लसफाररसमा ईपमहानगरपालिकाको प्रमख
ु िे लनणवय गनवु
पनेछ ।
दफा १३ (१) को खण्ड (घ) बमोलजमका साझेदारहरूिे परफरमेन्त्स र्ण्ड पेि गनवपु ने छै न ।

३०

संशोधन

(१)
(२)

यो लनदेलिकाको कुनै प्रार्धान सि
ं ोधन र्ा थपघट गनवु परे मा नगर कायवपालिकाबाट सि
ं ोधन र्ा थपघट गनव
सलकनेछ ।
प्रचलित काननु को लर्पररत नहुने गरी र्ाधा ऄड्काई फुकाईने ऄलधकार नगर कायवपालिकािाइ हुनेछ ।

३१

बचाउ

(१)

यो लनदेलिका िागू हुनभु न्त्दा पलहिे भएका सझं ौताहरु अपसी सहमलतमा थपघट र्ा पररमाजवन नभएसभम जे
जस्तो ऄर्स्थामा छ सोही ऄर्स्थामा िागू रहनेछ ।
यो लनदेलिका िागू हुनु भन्त्दा ऄलघ र्ा पलछ यस लनदेलिका बमोलजम कुनै कायव गनव पलहिेको संझौतािे कुनै
बाधा ऄड्काई पारे को भए त्यस्तो बाधा ऄड्काई फुकाईन अपसी सहमलतमा परू क र्ा थप संझौता गरी
ऄथर्ा पलहिेको सझं ौतािाइ पररमाजवन गरी िागू गनव सलकनेछ ।
यो लनदेलिका िागू हुनभु न्त्दा पलहिे भएका संझौता यस लनदेलिकासँग नबालझएको हदसभम िागू हुनेछ ।

(२)
(३)
...........
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अनुसूची १
(दफा १२(२) सँग सभबलन्त्धत)
हेटौंडा ईपमहानगरपालिका
नगर कायावपालिकाको कायाविय

सार्वजलनक सनु र्ु ाइ कायवक्रमको सचू ना
हेटौंडा ईपमहा नगरपालिका र्डा नं. ....
............ ऄन्त्तगव त..........................................मा
...................................................................................................योजना (कुन योजना सञ्चािन
गनव
खोलजएको हो सोको नाम ईल्िेख गने) सार्वजलनक–लनजी साझेदारीको ....................................................(दफा ५ मा
ईल्िेलखत स्र्रूप/मोडेिहरू मध्ये कुन स्र्रूप/मोडेिमा सञ्चािन गनव खोजेको हो सो ईल्िेख गने) मोडेिमा सञ्चािन गदाव बढी
ईपयोगी हुने भन्त्ने लर्लभन्त्न ऄध्ययन र छिफिबाट देलखएको हुनािे ईपमहानगरपालिकािे सो कायवका िालग तयारी
गरररहेको व्यहोरा सभबि सबैिाइ जानकारी गराआन्त्छ । सो कायव गनवका िालग सभबि सबैको
लर्चार, सझु ार् र
प्रलतर्िता प्राप्त हुन सकोस भन्त्ने हेति
ु े सो सभबन्त्धी सार्वजलनक सनु र्ु ाइ कायवक्रम लनभन लमलत , स्थान र समयमा
रालखएको हुनािे प्रस्तालर्त योजनाबाट प्रत्यक्ष र्ा ऄप्रत्यक्ष िाभ प्राप्त गने पक्ष (सभं र् भए ईल्िेख गने) , हानी पग्ु ने पक्ष
(सभभर् भए ईल्िेख गने) र सभबलन्त्धत क्षेत्रमा लक्रयािीि स्थानीय क्िर् , संस्था, गैरसरकारी संस्था र प्रर्ि
ु र्गविाइ ईि
कायवक्रममा सहभागी भै अफ्ना ऄमल्ू य लर्चार र सझु ार्हरु प्रस्ततु गररलदनु हुन हालदवक ऄनरु ोध गररएको छ ।
सार्वजलनक सनु र्ु ाइ हुने
लमलतः.........
स्थान..........
समयः..........
यस सभबन्त्धी थप जानकारी चालहएमा कायाविय समयलभत्र फोन नं. .............. मा सभपकव राख्न सलकनेछ ।

...................................
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄलधकृ त
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