
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) सखेुत, कार्ताक ११ गते, 2078 साल (अर्तररक्ताङ्क १६ 

भाग-२ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आर्थाक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालय 
 

कर्ााली प्रदेश सार्ाजर्नक र र्नजी साझेदारी र्नयमार्ली, २०७8 

कर्ााली प्रदेश सार्ाजर्नक र र्नजी साझेदारी ऐन, 2077 को 
दफा 95 ले ददएको अर्िकार प्रयोग गरी कर्ााली प्रदेश सरकारले 
देहायका र्नयमहरु बनाएको छ। 

 

पररच्छेद-1 
प्रारशभभक 

 



खण्ड ४) अर्तररक्ताङ्क १६ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त 207८/0७/११ 

 

 

 
2 

 

१.  संशिप्त नाम र प्रारभभ: (१) यी र्नयमहरुको नाम ×कर्ााली 
प्रदेश सार्ाजर्नक र र्नजी साझेदारी र्नयमार्ली, २०७8” 
रहेको छ। 

(२) यो र्नयमार्ली तरुुन्त्त प्रारभभ हनुेछ। 

२.  पररभाषा: वर्षय र्ा प्रसङ् गले अको अथा नलागेमा यस 
र्नयमार्लीमा,-  

(क) “ऐन” भन्नाले “कर्ााली प्रदेश सार्ाजर्नक र 
र्नजी साझेदारी ऐन, 2077” सभझन ुपछा। 

(ख) “प्रावर्र्िक सर्मर्त” भन्नाले र्नयम 2६ 
बमोशजमको प्रावर्र्िक सर्मर्त सभझन ुपछा। 

(ग) “मन्त्त्रालय” भन्नाले आयोजनासँग सभबशन्त्ित 
कर्ााली प्रदेश सरकारको मन्त्त्रालय सभझन ु
पछा र सो शब्दले मखु्यमन्त्त्री तथा 
मशन्त्त्रपररषद् को कायाालयलार्ा समेत जनाउँछ। 

पररच्छेद-२ 

साझेदारी, लगानी  तथा कायाान्त्र्यनको ढाचँा छनौट सभबन्त्िी व्यर्स्था 
३.  साझेदारीको ढाचँा छनौट गनुा पने: मन्त्त्रालयले आयोजना 

कायाान्त्र्यनका लार्ग ऐनको दफा ५ बमोशजमको साझेदारीको 
ढाँचा मध्ये कुनै एक ढाँचा छनौट गनुा पनेछ। 

४.  लगानीको ढाचँा छनौट गनुा पने: मन्त्त्रालयले आयोजना 
कायाान्त्र्यनका लार्ग ऐनको दफा ६ बमोशजम लगानीको ढाँचा 
छनौट गनुा पनेछ। 

५.  कायाान्त्र्यनको ढाचँा छनौट गनुा पने: ऐनको दफा ७ बमोशजम 
मन्त्त्रालयले आयोजना कायाान्त्र्यनको ढाँचा छनौट गनुा पनेछ। 
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पररच्छेद-३ 

पूर्ाािार र सामाशजक-आर्थाक आयोजनाको साझेदार छनौट सभबन्त्िी 
व्यर्स्था 

६.  सूचना प्रकाशन गनुापने: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा 
(१) र दफा २४ को उपदफा (१) बमोशजम आशयपत्र 
आह्वान गदाा कभतीमा तीस ददनको भयाद ददई रावियस्तरको 
दैर्नक पर्त्रकामा सार्ाजर्नक सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ र 
त्यस्तो सूचना मन्त्त्रालयको र्बेसार्टमा समेत राख् न ुपनेछ। 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको सूचनामा देहायका 
वर्र्रर् खलुाउन ुपनेछः- 

(क) आयोजनाको सभभाव्यता अध्ययन, सरे्िर् र्ा 
वर्स्ततृ र्डजार्न भएको भए सोको संशिप्त 
वर्र्रर्,  

(ख) आयोजनाको सभभाव्यता अध्ययन नभएको भए 
आर्थाक, सामाशजक, प्रावर्र्िक तथा र्ातार्रर्ीय 
रुपमा आयोजना सभभाव्य हनु सक्ने आिार, 

(ग) आयोजना कायाान्त्र्यन गदाा प्रदेश सरकारबाट 
कुनै सवुर्िा र्ा सहरु्लयत ददन सवकने भए 
सोको वर्र्रर्, 

(घ) आशयपत्र पेश गने अशन्त्तम र्मर्त, 

(ङ) आशयपत्र खोल्ने र्मर्त, समय र स्थान, 

(च) आशयपत्र छनौट हनुे आिार, 

(छ) आशयपत्रमा र्नर्ाय हनु ेसमय,  
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(ज) वर्द्यतुीय माध्यमबाट पेश गना सक्ने कागजात 
र्ा वर्र्रर्, 

(झ) आयोजनाको प्रकृर्त अनसुार अन्त्य आर्श्यक 
वर्र्रर्। 

७.  वर्र्रर् खलुाउन ुपनेः (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) 
र दफा २४ को उपदफा (२) बमोशजम आशयपत्र पेश गदाा 
आशयपत्रदाताले देहायका वर्र्रर् खलुाउन ुपनेछः- 

(क) आशयपत्र पेश गने कभपनी र्ा संस्थाको 
वर्र्रर्, 

(ख) आयोजना कायाान्त्र्यन गना सक्ने वर्त्तीय तथा 
प्रावर्र्िक िमता एर्म ्दिता, 

(ग) आयोजना कायाान्त्र्यनको व्यार्सावयक योजना, 
(घ) आयोजना कायाान्त्र्यन गना आर्श्यक वर्त्तीय 

स्रोत, 

(ङ)  आयोजनाको सभभाव्यता अध्ययन नभएको भए 
आर्थाक, सामाशजक, प्रावर्र्िक तथा र्ातार्रर्ीय 
रुपमा आयोजना सभभाव्य हनु सक्ने आिार,  

(च) अन्त्य आर्श्यक कुरा। 

(२) आशयपत्र पेश गदाा कभपनी र्ा संस्थाले एक लाख 
पचास हजार रुपैयाँ दस्तरु मन्त्त्रालयले तोकेको बैङ्क खातामा 
जभमा गरी सोको र्नस्सा समते पेश गनुा पनेछ। 

(३) मन्त्त्रालयले पेश हनु आएका आशयपत्र छुटै्ट दताा 
वकताबमा दताा गनुा पनेछ। 
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८.   आशयपत्र खोल्न ुपनेः (१) मन्त्त्रालयमा दताा भएका आशयपत्र 
सभबशन्त्ित आशयपत्रदाता र्ा र्नजको प्रर्तर्नर्िको रोहबरमा 
आशयपत्र आह्वान सभबन्त्िी सूचनामा तोवकएको र्मर्त, समय र 
स्थानमा खोल्न ुपनेछ।  

तर आशयपत्रदाता र्ा र्नजको प्रर्तर्नर्ि उपशस्थत 
नभएको कारर्ले मात्र आशयपत्र खोल्न बािा पने छैन। 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम खोर्लएका आशयपत्रको 
मूल्याङ्कनका लार्ग तीन ददनर्भत्र प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तमा 
पेश गनुा पनेछ। 

९.  आयशपत्र वफताा गना सक्न:े (१) कुन ै आशयपत्रदाताले पेश 
गरेको आशयपत्र वफतााका लार्ग मन्त्त्रालय समि र्नर्देन 
ददएमा र्ा मन्त्त्रालयले कुनै आशयपत्रदाताले पेश गरेको 
आशयपत्र वफताा गना आर्श्यक देखेमा सोको कारर् खलुाई 
त्यस्तो आशयपत्र र सोसगँ सभबशन्त्ित कागजात सभबशन्त्ित 
आशयपत्रदातालाई वफताा गना सक्नेछ। 

(२) उपर्नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापर्न वर्द्यतुीय माध्यमबाट पेश भएको आशयपत्र वफताा गनुा 
पने छैन। 

तर त्यस्तो अर्स्थामा आशयपत्र रद्द भएको जानकारी 
सभबशन्त्ित आशयपत्रदातालाई ददन ुपनेछ। 

१०.  आशयपत्रको मूल्याङ्कन तथा छनौट: (१) मन्त्त्रालयमा पेश 
भएका आशयपत्रको मूल्याङ्कन प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तले 
गनेछ। 
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(२) मन्त्त्रालयले कुन ै आयोजनाको लार्ग आशयपत्रको 
मूल्याङ्कन वर्र्ि, शता र तररका र्निाारर् गरेको भए प्रस्तार् 
मूल्याङ्कन सर्मर्तले सोही आिारमा आशयपत्र मूल्याङ्कन गरी 
प्रर्तर्देन तयार गनुा पनेछ। 

(३) उपर्नयम (२) बमोशजम कुन ै वर्र्ि, शता र तररका 
र्निाारर् नगरेको अर्स्थामा मन्त्त्रालयले आशयपत्र आह्वान 
सभबन्त्िी कागजातमा उशल्लशखत छनौटका आिार बमोशजम 
आशयपत्रदाताको प्रावर्र्िक तथा आर्थाक िमता र अनभुर्को 
मूल्याङ्कन गनुा पनेछ। 

(४) उपर्नयम (३) बमोशजम मूल्याङ्कनको लार्ग एक 
सय अङ्कमा नबढ्न ेगरी आयोजनाको प्रकृर्त अनसुार देहायका 
वर्षयमा देहाय बमोशजम अङ्क वर्भाजन गरी सो बमोशजमको अङ्क 
ददन ुपनेछ:- 

(क) प्रावर्र्िक िमता बापत तीस देशख पचास अङ्क, 

(ख) आर्थाक िमता बापत बीस देशख चालीस अङ्क, 

(ग) अनभुर् बापत दश देशख तीस अङ्क। 

(५) उपर्नयम (४) बमोशजम मूल्याङ्कन गदाा देहायको 
आिारमा गररनेछ:- 

(क) आशयपत्रदाताको प्रावर्र्िक िमताको मूल्याङ्कन 
गदाा आयोजना कायाान्त्र्यनको लार्ग कुन ै
यन्त्त्र, उपकरर्, फमुाला, बौविक सभपशत्त 
सभबन्त्िी अर्िकार, वर्शशष्टता र्ा जनशशक्त 
चावहने भए आशयपत्रदातासगँ रहेको त्यस्तो 
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यन्त्त्र, उपकरर्, बौविक सभपशत्त सभबन्त्िी 
अर्िकार, वर्शष्टता र्ा जनशशक्त, 

(ख) आशयपत्रदाताको आर्थाक िमताको मूल्याङ्कन 
गदाा आयोजनाको सरे्िर्, र्नमाार्, सञ् चालन 
तथा ममात सभभारको लार्ग आर्श्यक आर्थाक 
िमता भए र्ा नभएको र त्यस्तो 
आशयपत्रदाता कभपनी र्ा संस्था भए सोको 
वर्त्तीय वर्र्रर्को आिारमा त्यस्तो कभपनी र्ा 
संस्थाको वर्त्तीय स्रोतबाट आयोजनाको लार्ग 
व्यहोने रकम, ऋर् र्ा र्शक्र्टी रकम, 

(ग) आशयपत्रदाताको अनभुर्को मूल्याङ्कन गदाा 
र्नजले कुनै आयोजनाको र्नमाार्, सञ् चालन 
तथा कायाान्त्र्यन गरेको अनभुर्, 

(घ) आयोजनालाई बढी सभभाव्य बनाउन पेश 
गररएका अन्त्य कुरा। 

(६) उपर्नयम (५) बमोशजम मूल्याङ्कन गदाा प्रस्तार् 
मूल्याङ्कन सर्मर्तले साठी प्रर्तशत र्ा सो भन्त्दा बढी अङ्क प्राप् त 
गने मध्येबाट अर्िकतम ् अङ्क प्राप् त गने बढीमा छ र्टा 
आशयपत्रदाताको संशिप् त सूची तयार गरी छनौटको लार्ग 
र्सफाररस सवहतको प्रर्तर्देन मन्त्त्रालय समि पेश गनुा पनेछ। 

(७) उपर्नयम (६) बमोशजम पेश गररएको प्रर्तर्देनका 
आिारमा मन्त्त्रालयले संशिप् त सूची स्र्ीकृत गना सक्नेछ।  

(८) यस र्नयम बमोशजम आशयपत्रदाता छनौट गदाा 
आशयपत्रदाता छनौट हनु नसकेमा र्ा र्नयम ६ बमोशजम 
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आह्वान गररएको सूचना अनसुार कुनै पर्न आशयपत्रदाताबाट 
आशयपत्र पेश नभएमा मन्त्त्रालयले पनुः सूचना प्रकाशन गरी 
आशयपत्र माग गनुा पनेछ।  

(९) यस र्नयममा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापर्न एक मात्र आशयपत्रदाताबाट आशयपत्र पेश भएमा 
त्यस्तो आशयपत्र मूल्याङ्कन गना सवकनेछ। 

११.  संशिप् त सूची प्रकाशन: (१) र्नयम १० को उपर्नयम (७) 
बमोशजम स्र्ीकृत भएको संशिप् त सूची मन्त्त्रालयले प्रकाशन गनुा 
पनेछ। 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको संशिप् त सूची प्रकाशन 
भएको सात ददनर्भत्र सूचीमा परेका आशयपत्रदातालाई सोको 
जानकारी ददन ुपनेछ। 

१२.  प्रस्तार् माग गनुा पने: आयोजना कायाान्त्र्यन गने सभबन्त्िमा 
मन्त्त्रालयले र्नयम ११ बमोशजमको संशिप् त सूचीमा समार्शे 
भएका आशयपत्रदाताबाट देहायका वर्र्रर् खलुाई कभतीमा 
पैंतालीस ददनको भयाद ददई रावियस्तरको दैर्नक पर्त्रका र 
मन्त्त्रालयको र्रे्सार्ट माफा त सार्ाजर्नक सूचना प्रकाशन गरी 
प्रस्तार् माग गनुा पनेछ:-  

(क) प्रस्तार् सभबन्त्िी कागजात उपलब्ि हनु े
र्नकाय र सो बापत लाग्न े सेर्ा, शलु्क तथा 
दस्तरु, 

(ख) प्रस्तार् पेश गने तररका तथा प्रस्तार् पेश गने 
अशन्त्तम र्मर्त, समय र स्थान, 

(ग) प्रस्तार् खोल्ने र्मर्त, समय र स्थान, 



खण्ड ४) अर्तररक्ताङ्क १६ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त 207८/0७/११ 

 

 

 
9 

 

(घ) प्रस्तार् मूल्याङ्कनका आिार, 

(ङ) प्रस्तार्मा र्नर्ाय हनुे समय, 

(च) अन्त्य आर्श्यक कुरा। 

१३.  प्रस्तार् सभबन्त्िी कागजात तयार गनुा पने: (१) र्नयम १२ 
बमोशजम प्रस्तार् आह्वान गनुा पूर्ा मन्त्त्रालयले प्रावर्र्िक र 
आर्थाक प्रस्तार्को छुट्टाछुटै्ट कागजात तयार गरी स्र्ीकृत गनुा 
पनेछ। 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको प्रस्तार् सभबन्त्िी 
कागजातमा मन्त्त्रालयले छाप लगाई मन्त्त्रालयको सशचर् र्ा 
र्नजले तोकेको अर्िकृत कमाचारीले हस्तािर गरी प्रमाशर्त गनुा 
पनेछ। 

१४. प्रस्तार्कसँग पूर्ा छलफल: र्नयम १२ बमोशजम प्रस्तार् पेश 
गना तोकेको समय अशघ मन्त्त्रालयले र्मर्त, समय र स्थान तोकी 
प्रस्तार्कसँग आर्श्यकता अनसुार पूर्ा छलफल गना सक्नेछ। 

१५.  प्रस्तार् पेश गनुा पने: (१) प्रस्तार्दाताले प्रावर्र्िक र आर्थाक 
प्रस्तार् छुट्टाछुटै्ट र्सलबन्त्दी गरी मन्त्त्रालयमा पेश गनुा पनेछ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम प्रस्तार् पेश गदाा ऐनको 
दफा १४ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका वर्र्रर्को 
अर्तररक्त देहायका वर्र्रर् खलुाई पेश गनुा पनेछ:- 

 (क) आयोजना कायाान्त्र्यनको व्यार्सावयक योजना, 
 (ख) सभझौता अर्र्ि। 

(३) प्रस्तार्दाताले प्रस्तार् सभबन्त्िी कागजात खररद 
र्ापत अनसूुची-१ बमोशजमको शलु्क मन्त्त्रालयले तोकेको बैङ्क 
खातामा जभमा गरी सोको र्नस्सा पेश गनुा पनेछ। 
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(४) मन्त्त्रालयले दताा हनु आएका प्रस्तार् छुटै्ट दताा 
वकतार्मा दताा गरी सरुशित राख् न ुपनेछ। 

१६. प्रस्तार् खोल्न ुपनेः मन्त्त्रालयले दताा भएका प्रस्तार् प्रस्तार्दाता 
र्ा र्नजको प्रर्तर्नर्िको रोहबरमा प्रस्तार् आह्वानको सूचनामा 
तोकेको र्मर्त, स्थान र समयमा खोल्न ुपनेछ। 

 तर प्रस्तार्दाता र्ा र्नजको प्रर्तर्नर्ि अनपुशस्थत भएको 
कारर्ले मात्र प्रस्तार् खोल्न बािा पने छैन। 

१७.  प्रस्तार् वफताा गना सक्न:े (१) कुन ैप्रस्तार्दाताले पेश गरेको 
प्रस्तार् वफतााका लार्ग मन्त्त्रालय समि र्नर्देन ददएमा र्ा 
मन्त्त्रालयले कुन ै प्रस्तार्दाताले पेश गरेको प्रस्तार् वफताा गना 
आर्श्यक देखेमा सोको कारर् खलुाई त्यस्तो प्रस्तार् र सोसँग 
सभबशन्त्ित कागजात सभबशन्त्ित प्रस्तार्दातालाई वफताा गना 
सक्नेछ। 

(२) उपर्नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापर्न वर्द्यतुीय माध्यमबाट पेश भएको प्रस्तार् वफताा गनुा पने 
छैन। 

तर त्यस्तो अर्स्थामा प्रस्तार् रद्द भएको जानकारी 
सभबशन्त्ित प्रस्तार्दातालाई ददन ुपनेछ। 

१८. प्रस्तार् मूल्याङ्कन तथा छनौट: (१) प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तले 
मन्त्त्रालयमा पेश भएका प्रस्तार्को मूल्याङ्कन गनेछ। 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम प्रस्तार् मूल्याङ्कन गदाा 
पूर्ाािार आयोजनाको साझेदार छनौट सभबन्त्िी प्रस्तार्को 
ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोशजमका आिारमा र 
सामाशजक-आर्थाक आयोजनाको साझेदार छनौट सभबन्त्िी 
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प्रस्तार्को हकमा ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा 
उशल्लशखत आिारका अर्तररक्त देहायका आिारमा मूल्याङ्कन 
गनुा पनेछ:- 

(क) आयोजना कायाान्त्र्यन सभबन्त्िी सङ्गठनात्मक 
व्यर्स्था, प्रविया र कायातार्लका, 

(ख) आयोजनाको कायाान्त्र्यनबाट र्ातार्रर्मा पने 
प्रभार्।  

(३) प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तले प्रस्तार् मूल्याङ्कन गदाा 
पवहला प्रावर्र्िक प्रस्तार्को मूल्याङ्कन गनुा पनेछ। 

(४) यस र्नयम बमोशजम प्रावर्र्िक प्रस्तार् छनौट हनु 
कभतीमा साठी प्रर्तशत अङ्क प्राप् त गनुा पनेछ। 

(५) प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तले उपर्नयम (४) बमोशजम 
साठी प्रर्तशत अङ्क प्राप् त नगने प्रस्तार्कको छुटै्ट सूची तयार 
गरी प्रर्तर्देनमा समार्ेश गनुा पनेछ। 

(६) प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तले मूल्याङ्कन काया शरुु 
गरेको र्मर्तले पैंतालीस ददनर्भत्र प्रावर्र्िक प्रस्तार् छनौट 
सभबन्त्िी प्रर्तर्देन तयार गरी मन्त्त्रालय समि पेश गनुा पनेछ। 

(७) उपर्नयम (६) बमोशजम पेश भएको प्रर्तर्ेदन 
समेतको आिारमा मन्त्त्रालयले प्रावर्र्िक प्रस्तार् छनौट गरी 
स्र्ीकृत गनेछ। 

(८) उपर्नयम (७) बमोशजम स्र्ीकृत गररएका प्रस्तार् 
पेश गने प्रस्तार्कलाई मन्त्त्रालयले सात ददनर्भत्र आर्थाक 
प्रस्तार् खोल्न ेसूचनासवहत जानकारी पठाउन ुपनेछ। 
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(९) कुनै प्रस्तार्कको प्रावर्र्िक प्रस्तार् स्र्ीकृत नभएमा 
मन्त्त्रालयले त्यस्तो प्रस्तार्कलाई सोको जानकारी सवहत र्नजले 
पेश गरेको आर्थाक प्रस्तार् वफताा ददन ुपनेछ। 

(1०) उपर्नयम (८) बमोशजमको सूचनामा तोकेको 
र्मर्त, समय र स्थानमा प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तले आर्थाक 
प्रस्तार् खोली देहायको आिारमा मूल्याङ्कन गनेछ:-  

(क) आयोजनाको अनमुार्नत लागत, 

(ख) आयोजनाको कायाान्त्र्यन गदाा उपभोक्तासगँ 
र्लने प्रस्तावर्त सेर्ा शलु्क, 

(ग) रोयल्टी र्ा राजस्र् तथा त्यस्तो रोयल्टी र्ा 
राजस्र् भकु्तानी गने समय र तररका, 

(घ) सभझौताको प्रस्तावर्त अर्र्ि, 

(ङ) प्रदेश सरकारबाट अपेशित सवुर्िा तथा 
सहरु्लयत र्ा प्रदेश सरकारलाई उपलव्ि 
गराउन प्रस्तार् गररएका आर्थाक फार्दा,  

(च) अन्त्य आर्श्यक कुरा। 

(११) प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तले मूल्याङ्कन प्रर्तर्देन 
मन्त्त्रालयमा पेश गनुा पनेछ। 

(१२) उपर्नयम (११) बमोशजम पेश गररएको प्रर्तर्देन 
समेतको आिारमा मन्त्त्रालयले आर्थाक प्रस्तार् स्र्ीकृत गनेछ। 

(१३) उपर्नयम (१२) बमोशजम स्र्ीकृत भएको 
प्रस्तार्को प्रस्तार्कलाई मन्त्त्रालयले सात ददनर्भत्र सोको 
जानकारी ददन ुपनेछ।  
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१९.  र्ातााद्वारा आयोजना कायाान्त्र्यन सभबन्त्िी व्यर्स्था: (१) ऐनको 
दफा १७ बमोशजम र्ातााद्वारा आयोजना कायाान्त्र्यन गना चाहन े
कभपनीले ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) मा उशल्लशखत 
वर्र्रर्का अर्तररक्त देहायका कुरा खलुाई मन्त्त्रालय समि 
र्नर्देन ददन ुपनेछ:- 

(क) आयोजना कायाान्त्र्यनको व्यार्सावयक योजना, 
(ख) प्रस्तावर्त सभझौता अर्र्ि। 

 (२) उपर्नयम (१) बमोशजम र्नर्ेदन ददँदा र्नर्देकले 
र्नर्देन दस्तरु बापत दईु लाख पचास हजार रुपैयाँ मन्त्त्रालयले 
तोकेको बैंक खातामा जभमा गरी सोको र्नस्सा पेश गनुा 
पनेछ। 

(३) उपर्नयम (१) बमोशजम प्राप् त र्नर्देन उपर ऐन र 
यस र्नयमार्ली बमोशजम र्नर्देकले पेश गनुा पने आर्श्यक 
कागजात, वर्र्रर् र्ा प्रर्तर्देन पेश गरे नगरेको सभबन्त्िमा 
मन्त्त्रालयको सशचर्ले आर्श्यक जाँचबझु गने र्ा गराउनछे।  

(४) उपर्नयम (३) बमोशजम जाँचबझु गदाा र्नर्देकले 
र्नर्देनसाथ पेश गनुा पने कागजात, वर्र्रर् र्ा प्रर्तर्देन पेश 
गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कागजात, वर्र्रर् र्ा प्रर्तर्देन पेश 
गना सभबशन्त्ित र्नर्ेदकलाई मनार्सर् मावफकको भयाद तोकी 
र्नर्देन परेको र्मर्तले पन्त्र ददनर्भत्र सूचना ददन ुपनेछ।  

 (५) उपर्नयम (४) बमोशजम सूचना प्राप्त भएमा 
सभबशन्त्ित र्नर्देकले सूचनामा तोकेको भयादर्भत्र त्यस्तो 
कागजात, वर्र्रर् र्ा प्रर्तर्ेदन पेश गनुा पनेछ।    
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(६) उपर्नयम (५) बमोशजम कागजात, वर्र्रर् र्ा 
प्रर्तर्देन पेश नगने र्नर्देकको र्नर्देन उपर कुनै कारर्ाही 
गररने छैन।  

(७) उपर्नयम (१) बमोशजम प्राप्त र्नर्ेदन उपर जाँचबझु 
गदाा देहायका वर्षयलाई आिार र्लन ुपनेछः- 

(क) आयोजनाको सभभाव्यता, उपयोर्गता र ददगोपना, 
(ख) आयोजना कायाान्त्र्यनबाट प्राप् त हनुे राजश् र् र 

आभदानी, 
(ग) प्रदेश सरकारलाई कुनै प्रकारको आर्थाक 

दावयत्र् पने र्ा नपने, 

(घ) आयोजना कायाान्त्र्यनबाट हनुे रोजगारी 
र्सजानाको अर्स्था,   

(ङ) आयोजनाको अनमुार्नत लागत। 

(८) र्ातााद्वारा आयोजना कायाान्त्र्यन गना उपयकु्त 
देशखएमा प्रदेश सरकारले र्ाताा टोली गठन गना सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

सभझौता तथा अनमुर्तपत्र सभबन्त्िी व्यर्स्था  
२०. सभझौता गनुा पनेः (1) ऐन र यस र्नयमार्ली बमोशजम 

आयोजना कायाान्त्र्यनका लार्ग छनौट भएको प्रस्तार्कसगँ 
मन्त्त्रालयले ऐनको दफा २३ मा उशल्लशखत कुराहरु उल्लेख 
गरी सभझौता गनुा पनेछ। 

(२) उपर्नयम (1) बमोशजम गररने सभझौताको अर्र्ि 
देहायका आिारमा र्निाारर् गररनेछः- 
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(क) आयोजनाको प्रकृर्त, 

(ख) आयोजनाको लागत, 

(ग) प्रस्तार्कले आयोजना सञ् चालन गदाा उठाउन 
पाउने शलु्क, 

(घ) प्रस्तार्कले प्रदेश सरकारलाई बझुाउन ु पने 
कर, रोयल्टी र्ा अन्त्य प्रकारको रकम,  

(ङ) आयोजना सञ् चालनबाट प्रस्तार्कले प्राप्त गना 
सक्ने मनार्सब मनुाफा, 

(च) आयोजना र्नमाार् गना लाग्ने कुल अर्र्ि तथा 
प्रस्तार्कले शलु्क उठाई आयोजना सञ् चालन 
गना पाउने अर्र्ि, 

(छ) आयोजनाको वर्त्तीय स्रोत,  

(ज) आयोजनामा प्रदेश सरकारले संयकु्त लगानी गरे 
र्ा नगरेको कुरा। 

(३) उपर्नयम (1) बमोशजम गररने सभझौताको अर्र्ि 
बढीमा तीस र्षाको हनुछे।   

२१. अनमुर्तपत्र ददनेः ऐन र यस र्नयमार्ली बमोशजम आयोजना 
कायाान्त्र्यनका लार्ग छनौट भएको प्रस्तार्कलार्ा मन्त्त्रालयले 
अनसूुची-२ मा उल्लेख भए बमोशजमको दस्तरु र्लर्ा अनसूुची-३ 
बमोशजमको ढाँचामा अनमुर्तपत्र ददनेछ। 

पररच्छेद-५ 

प्रमखु कायाकारी अर्िकृतको योग्यता, काम, कताव्य र 
अर्िकार तथा पाररश्रर्मक र सवुर्िा  
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२२. प्रमखु कायाकारी अर्िकृतको योग्यताः ऐनको दफा ३८ को 
उपदफा (१) मा उल्लेशखत योग्यताको अर्तररक्त प्रमखु 
कायाकारी अर्िकृतको अन्त्य योग्यता देहाय बमोशजम हनु ु
पनेछः-  

(क) नेपाली नागररक, 

(ख) पैंतीस र्षा उमेर पूरा भएको, 
(ग) कभपनीसँग कुनै स्र्ाथा नबाशझएको,  
(घ) साहूको दामासाहीमा नपरेको,  
(ङ) उच्च नरै्तक चररत्र भएको। 

२३. प्रमखु कायाकारी अर्िकृतको काम, कताव्य र अर्िकारः ऐनको 
दफा ४२ मा उशल्लशखत काम, कताव्य र अर्िकारको अर्तररक्त 
प्रमखु कायाकारी अर्िकृतको अन्त्य काम, कताव्य र अर्िकार 
देहाय बमोशजम हनुेछः-  

(क) कभपनीको र्ावषाक प्रगर्त वर्र्रर् तयार गरी 
सञ् चालक सर्मर्तमा पेश गने, 

(ख) कभपनीको आय र व्ययको लेखापरीिर् गराउन,े 

(ग) कभपनीमा कायारत कमाचारीको सपुरीर्ेिर्, समन्त्र्य, 

र्नदेशन र र्नयन्त्त्रर् गने। 

२4. प्रमखु कायाकारी अर्िकृतको पाररश्रर्मक र सवुर्िाः प्रमखु 
कायाकारी अर्िकृतको पाररश्रर्मक र सवुर्िा प्रदेश सरकारको 
सशचर्ले खाए पाए सरह हनुछे।  

 

पररच्छेद-६ 

िर्तपूर्ता र्निाारर् सर्मर्त, प्रावर्र्िक सर्मर्त र प्रस्तार् 
मूल्याङ्कन सर्मर्त सभबन्त्िी व्यर्स्था 
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२५. िर्तपूर्ता र्निाारर् सर्मर्तः (१) ऐनको दफा 62 को उपदफा 

(२) र दफा ६३ को उपदफा (१) बमोशजम ददर्न ेिर्तपूर्ता 
र्निाारर् गने प्रयोजनका लार्ग देहाय बमोशजमको एक िर्तपूर्ता 
र्निाारर् सर्मर्त रहनेछ:- 

(क)  सशचर्, आन्त्तररक मार्मला तथा कानून 
मन्त्त्रालय    - संयोजक  

(ख)  उपसशचर्, भरू्म व्यर्स्था, कृवष तथा सहकारी 
मन्त्त्रालय    - सदस्य  

(ग)  उपसशचर्, भौर्तक पूर्ाािार तथा सहरी वर्कास 
मन्त्त्रालय    - सदस्य 

(घ) सभबशन्त्ित स्थानीय तहले तोकेको आयोजना 
िेत्रको स्थानीय उपभोक्ता एकजना - सदस्य  

(ङ) उपसशचर् (कानून), आन्त्तररक मार्मला तथा 
कानून मन्त्त्रालय              - सदस्य-सशचर् 

 (२) िर्तपूर्ता र्निाारर् सर्मर्तले सभबशन्त्ित वर्षयको 
वर्ज्ञ र घर जग्गा िनीलाई सो सर्मर्तको बैठकमा आमन्त्त्रर् 
गना सक्नेछ।  

 (३) िर्तपूर्ता र्निाारर् सर्मर्तको सशचर्ालय 
आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्त्रालयमा रहनेछ। 

 (४) िर्तपूर्ता र्निाारर् सर्मर्तले आफ्नो कायावर्र्ि 
आफै र्निाारर् गना सक्नेछ।  
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२६. प्रावर्र्िक सर्मर्तः (१) ऐनको दफा 79 बमोशजम पूर्ाािार 
आयोजना कायाान्त्र्यन सभबन्त्िमा प्रदेश सरकारलाई प्रावर्र्िक 
सझुार् ददन देहाय बमोशजमको एक प्रावर्र्िक सर्मर्त रहनेछ:- 

(क) सशचर्, मन्त्त्रालय   - अध्यि 
(ख) सशचर्, जलस्रोत तथा उजाा वर्कास मन्त्त्रालय 

    - सदस्य 
(ग) सशचर्,  भौर्तक पूर्ाािार तथा शहरी वर्कास 

मन्त्त्रालय             - सदस्य 
(घ) मान्त्यता प्राप्त वर्श्ववर्द्यालयबाट कभतीमा 

स्नातकोत्तर उत्तीर्ा गरेको र पूर्ाािार 
वर्कासका िेत्रमा कभतीमा पन्त्र र्षा अनभुर् 
प्राप्त गरेको  प्रदेश सरकारबाट मनोनीत एक 
जना वर्ज्ञ   - सदस्य  

(ङ) र्नदेशक, पूर्ाािार वर्कास र्नदेशनालय                             
    - सदस्य  

(२) उपर्नयम (१) को खण्ड (घ) बमोशजम मनोनीत 
सदस्यको पदार्र्ि दरु्ा र्षाको हनुेछ र र्नज पनुः मनोनीत हनु 
सक्नेछ। 

(३) उपर्नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापर्न मनोनीत सदस्यले तोवकएको शजभमरे्ारी र्मान्त्दारीपूर्ाक 
पूरा नगरेमा प्रदेश सरकारले र्नजलार्ा जनुसकैु बखत सदस्यको 
पदबाट हटाउन सक्नेछ। 

तर त्यसरी सदस्य पदबाट हटाउन ु अशघ र्नजलार्ा 
आफ्नो सफार्ा पेश गने मौका ददन ुपनेछ।  
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(४) प्रावर्र्िक सर्मर्तको बैठक आर्श्यकता अनसुार 
प्रावर्र्िक सर्मर्तको अध्यिले तोकेको र्मर्त, समय र स्थानमा 
बस्नेछ। 

(५) प्रावर्र्िक सर्मर्तको बैठक सभबन्त्िी कायावर्र्ि सो 
सर्मर्त आफैं ले र्निाारर् गरे बमोशजम हनुेछ।  

2७.  प्रावर्र्िक सर्मर्तको काम, कताव्य र अर्िकार: प्रावर्र्िक 
सर्मर्तको काम, कताव्य र अर्िकार देहाय बमोशजम हनुछे:- 

(क)  आयोजनाको लाभ लागत वर्श् लेषर् गरी प्रदेश 
सरकारलार्ा आर्श्यक सझुार् ददने, 

(ख)  मन्त्त्रालय र सार्ाजर्नक र्नजी साझेदारी 
आयोजना लगानी छनौट सर्मर्तबाट  
आयोजनाको बारेमा प्रावर्र्िक राय, परामशा 
माग भएमा त्यस्तो राय, परामशा उपलब्ि 
गराउने,  

(ग) आफुले गरेका काम कारबाहीको र्ावषाक 
प्रर्तर्देन प्रदेश सरकार समि पेश गने,  

(घ) प्रदेश सरकारले तोके बमोशजमका अन्त्य काम 
गने।  

२८.  सार्ाजर्नक र्नजी साझेदारी आयोजना लगानी छनौट सर्मर्तको 
काम, कताव्य र अर्िकारः ऐन तथा यस र्नयमार्लीमा अन्त्यत्र 
उशल्लशखत काम, कताव्य र अर्िकारको अर्तररक्त सार्ाजर्नक 
र्नजी साझेदारी  आयोजना छनौट सर्मर्तको अन्त्य काम, कताव्य 
र अर्िकार देहाय बमोशजम हनुेछः- 
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(क) आयोजनासँग सभबशन्त्ित नीर्त र्ा कानूनको 
सिुार गना र प्रचर्लत कानूनलाई लगानीमैत्री 
बनाउन सभबशन्त्ित र्नकायलाई सझुार् ददने, 

(ख) कुन ै आयोजनाको सभबन्त्िमा आर्श्यकता 
अनसुार ट्रान्त्जेक्सन एडभार्जरी सेर्ा र्लने, 

(ग) आयोजनाबाट उत्पाददत र्स्तकुो र्नकासीको 
लार्ग आर्श्यक सहजीकरर् गने। 

२९.  प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तको काम, कताव्य र अर्िकार: (१) 
प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तको काम, कताव्य र अर्िकार देहाय 
बमोशजम हनुेछः- 

(क) मन्त्त्रालयबाट स्र्ीकृत मापदण्ड, आशयपत्र र 
प्रस्तार् सभबन्त्िी कागजातमा उल्लेशखत शताका 
आिारमा आशयपत्र र प्रस्तार्को मूल्याङ्कन 
गने, 

(ख) आशयपत्र र प्रस्तार् मूल्याङ्कनको प्रर्तर्ेदन 
तयार गरी मन्त्त्रालय समि पेश गने, 

(ग) मन्त्त्रालयले तोके बमोशजमका अन्त्य काम 
गने। 

(२) प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तले आर्श्यकता अनसुार 
सभबशन्त्ित वर्षयको वर्ज्ञलाई सो सर्मर्तको बैठकमा आमन्त्त्रर् 
गना सक्नेछ। 

(३) प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तले आफ्नो काया 
सभपादनका लार्ग उपसर्मर्त गठन गना सक्नछे।  
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(४) प्रस्तार् मूल्याङ्कन सर्मर्तको बैठक तथा प्रस्तार् 
मूल्याङ्कन सभबन्त्िी अन्त्य कायावर्र्ि सो सर्मर्त आफैँ ले र्निाारर् 
गरे बमोशजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-७ 

वर्वर्ि 

३०.  काया सभपादन जमानत सभबन्त्िी व्यर्स्थाः प्रस्तार्कले काया 
सभपादन जमानत (परफरमेन्त्स बण्ड) बापत आयोजनाको कूल 
लागतको एक प्रर्तशत रकम र्ा सो बराबरको बैङ्क ग्यारेण्टी 
सभझौतामा उल्लेशखत समयर्भत्र मन्त्त्रालयमा पेश गनुा पनेछ। 

३१.  कायासभपादन जमानत जफत गना सवकनेः प्रस्तार्कले मनार्सर् 
कारर् र्बना सभझौतामा उल्लेशखत अर्र्िर्भत्र आयोजना 
कायाान्त्र्यन गना शरुु नगरेमा र्ा सभझौता र अनमुर्तपत्रमा 
उल्लेशखत शता उल्लङ्घन गरेमा र्नयम ३० बमोशजम पेश गरेको 
कायासभपादन जमानत जफत गना सवकनेछ। 

तर त्यसरी कायासभपादन जमानत जफत गनुा अशघ 
प्रस्तार्कलार्ा आफ्नो सफार्ा पेश गने मौका ददन ुपनेछ।  

३२.  अनगुमनः (1) आयोजना कायाान्त्र्यनको अनगुमन सार्ाजर्नक 
र्नजी साझेदारी आयोजना लगानी छनौट सर्मर्त र मन्त्त्रालयले 
गना र्ा गराउन सक्नछे। 

(2) उपर्नयम (1) बमोशजम अनगुमन गने प्रयोजनको 
लार्ग सार्ाजर्नक र्नजी साझेदारी आयोजना लगानी छनौट 
सर्मर्तले मन्त्त्रालयसँग समन्त्र्य गरी सभझौतामा उशल्लशखत 
शताका आिारमा आयोजना कायाान्त्र्यन भए र्ा नभएको मापन 
गने अनगुमन सूचक बनाउन ुपनेछ। 
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(३) उपर्नयम (२) बमोशजमको अनगुमन सूचक 
आयोजनाको अनगुमन गदाा प्रयोग गनुा पनेछ र अनगुमन समाप्त 
भएको सात ददनर्भत्र सोको र्लशखत प्रर्तर्देन सार्ाजर्नक र्नजी 
साझेदारी आयोजना लगानी छनौट सर्मर्त र मन्त्त्रालय समि 
पेश गनुा पनेछ।  

(४) उपर्नयम (३) बमोशजमको प्रर्तर्देनको आिारमा 
मन्त्त्रालयले आयोजना कायाान्त्र्यनका लार्ग अनमुर्तपत्र प्राप्त 
सभबशन्त्ित कभपनी र्ा संस्थालार्ा आर्श्यक र्नदेशन ददन 
सक्नेछ र त्यस्तो र्नदेशनको पालना गनुा सभबशन्त्ित कभपनी र्ा 
संस्थाको कताव्य हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

 

(र्नयम १५ को उपर्नयम (३) सँग सभबशन्त्ित) 

 

प्रस्तार् सभबन्त्िी कागजात खररद बापत लाग्ने शलु्क 

 

ि.सं. आयोजना लागत (रु.) सेर्ा शलु्क 

१. एक अबा रुपैयाँ भन्त्दा कम रु. २५,०००।- 
२. एक अबा रुपैयाँ देशख दरु्ा अबा 

रुपैयाँसभम 

रु. ५०,०००।- 

३. दरु्ा अबा रुपैयाँ भन्त्दा बढी 
चार अबा रुपैयासँभम 

रु. ७५,०००।- 

४. चार अबा रुपैया ँभन्त्दा बढी छ 
अबा रुपैयाँसभम 

रु. १,००,०००।- 

५. छ अबा रुपैयाँ भन्त्दा बढी दश 
अबा रुपैयाँसभम 

रु. १,५०,०००।- 

६. दश अबा रुपैयाँ भन्त्दा मार्थ रु. २,००,०००।- 
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अनसूुची-२ 

(र्नयम २१ सँग सभबशन्त्ित) 
 

अनमुर्तपत्र दस्तरु 

(क) जलवर्द्यतु 

 

ि.सं. जडान िमता अनमुर्तपत्र दस्तरु 

१. पाँच मेगार्ाट देशख दश 
मेगार्ाटसभम 

प्रर्त र्षा एकमषु्ट 
दश लाख रुपैया ँ

२. दश मेगार्ाट भन्त्दा बढी 
बीस मेगार्ाटसभम 

प्रर्त र्षा एकमषु्ट 
बीस लाख रुपैया ँ

 

(ख) बैकशल्पक उजाा (सौया शशक्त, र्ाय ुशशक्त, खर्नज, कोर्ला, ग्यास, 

र्ायोमास र्ा फोहोर लगायत अन्त्य कुनै पदाथा र्ा सािनको 
उपयोगबाट उत्पादनको सरे्िर् अनमुर्तपत्रको लार्ग प्रर्त 
मेगार्ाट प्रर्त र्षा दश हजार रुपैयाँ) 
 

(ग) अन्त्य पूर्ाािार 

 

ि.सं. आयोजना लागत (रु.) अनमुर्तपत्र दस्तरु 

१. एक अबा रुपैयाँ भन्त्दा कम रु. १,००,०००।- 
२. एक अबा रुपैयाँ देशख दरु्ा 

अबा रुपैयाँसभम 

रु. २,००,०००।- 

३. दरु्ा अबा रुपैयाँ भन्त्दा बढी 
चार अबा रुपैयासँभम 

रु. ३,००,०००।- 

४. चार अबा रुपैया ँभन्त्दा बढी 
आठ अबा रुपैयाँसभम 

रु. ४,००,०००।- 
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५. आठ अबा रुपैयाँ भन्त्दा बढी 
बीस अबा रुपैयासँभम 

रु. ५,००,०००।- 

६. बीस अबा रुपैयाँ भन्त्दा मार्थ रु. ६,००,०००।- 
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अनसूुची-३ 
(र्नयम २१ सँग सभबशन्त्ित) 

अनमुर्तपत्रको ढाचँा 
 

कर्ााली प्रदेश सरकार 

………………..मन्त्त्रालय  

 

................... अनमुर्तपत्र 

महाशय, 
 

 यस मन्त्त्रालय र त्यस कभपनी/संस्था बीच 
.................आयोजनाका सभबन्त्िमा र्मर्त.................. मा भएको 
सभझौता बमोशजम सो आयोजना कायाान्त्र्यनका लार्ग कर्ााली प्रदेश 
सरकारको र्मर्त............................ को र्नर्ाय अनसुार कर्ााली 
प्रदेश सार्ाजर्नक र र्नजी साझेदारी र्नयमार्ली, २०७८ को र्नयम 
२१ बमोशजम यो ............ अनमुर्तपत्र प्रदान गररएको छ। 

१. अनमुर्तपत्र पाउने कभपनी र्ा संस्थाको नाम र ठेगाना: 
२. आयोजनाको नाम: 
३. आयोजनाको वकर्सम: 
४. जलवर्द्यतु उत्पादनको लार्ग सरे्िर् गररने भए जलस्रोतको 

नाम र्ा अन्त्यको भए सोही बमोशजमको स्रोत: 
५. आयोजनाको िते्र: 

(क) शजल्ला:           

(ख) गाउँपार्लका/नगरपार्लका/उपमहानगरपार्लका/महानगर
पार्लका: 
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(ग) चार वकल्ला: 
 पूर्ा..................... पशश् चम..................... उत्तर 
......................दशिर् ...................... 

६. आयोजनाको प्रकृर्त: (पूर्ाािार र्ा सामाशजक-आर्थाक 
वर्कासका आयोजना मध्य े कुन प्रकृर्तको आयोजना हो सो 
खलुाउने) 

७. अनमुर्तपत्र बहाल रहने अर्र्ि: र्मर्त ............ देशख र्मर्त 
............ सभम 

८. अन्त्य शताहरु:  

(क) 

(ख)       
        अनमुर्तपत्र ददने अर्िकारीको, 

हस्तािर: 
कायाालयको छाप:                   नाम: 

पद: 
र्मर्तः 
 

प्रमाशर्करर् र्मर्त २०७८/०७/07 
 

 

 

 
 
आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुित 

 आज्ञाले, 
चि बहादरु बढुा 

 प्रदेश सरकारको सशचर्  


