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सूर्योदर्य नगरपालिका 
सार्वजलनक लनजी साझेदारी िगानी व्र्यर्स्थापन तथा सञ्चािन ऐन, २०७४ 

प्रस्तार्ना:  

सूर्योदर्य नगर कार्यवपालिकाको लनजी िेत्रको िगानीिाई प्रोत्सावहत, प्रर्र्द्वन र संरक्षित गरी व्र्यापार व्र्यर्सार्य तथा उद्योग 
िेत्रमा िगानी गराई नगरपालिकासँग साझेदारी कार्यम गरी लनजी िेत्रको भलूमकािाई आलथवक वर्कासको िेत्रमा 
महत्र्पूणव ढङ्गबाट अगालड बढाउन र्ाञ्छनीर्य भएकोिे नेपािको संवर्िानको िारा २१४ को उपिारा (१) र िारा 
२२६ को उपिारा (१) बमोक्षजम सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभािे र्यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्यस ऐनको नाम "सूर्योदर्य नगरपालिका, सार्वजलनक लनजी साझेदारी िगानी 
व्र्यर्स्थापन तथा सञ्चािन ऐन, २०७४" रहेको छ । 

(२) र्यो ऐन नगर सभाबाट स्र्ीकृत भई प्रमाणीकरण भएपलछ तरुुन्त िाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषा : वर्षर्य र्ा प्रसंगिे अको अथव निागेमा र्यस ऐनमा: 
(क) "प्रमखु" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रमखु भने्न सम्झनपुछव । 

(ख) "उप प्रमखु" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको उपप्रमखु भने्न सम्झनपुछव । 

(ग) "नगरपालिका" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका, विक्कि, इिामिाई सम्झनपुछव । 

(घ) "कार्यवपालिका" भन्नािे संवर्िानको िारा २१६ बमोक्षजम गठित सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर कार्यवपालिका 
सम्झनपुछव । 

(ङ) "नगर सभा" र्ा "सभा" भन्नािे संवर्िानको िारा २२२ बमोक्षजम गिन भएको सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर 
सभािाई सम्झनपुछव । 

(च) "प्रमखु प्रशासकीर्य अलिकृत" भन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्यवपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर्य अलिकृत सम्झनपुछव । 

(छ) "सार्वजलनक िेत्र" भन्नािे सार्वजलनक वहतका िालग सूर्योदर्य नगरपालिका, प्रदेश सरकार र्ा संघीर्य सरकार 
स्र्र्यम ्र्ा लतनका मािव त कारोबार गने ठिपिीर्य र्ा बहपुिीर्य सहर्योग अन्तगवत प्राप्त रै्देक्षशक अनदुानको पि 
र्ा सरकारी पि भने्न सम्झनपुछव । 

(ज) "लनजी िेत्र" भन्नािे नगरपालिकािे लनमावण गरी सञ्चािन गने भौलतक संरचनामा नगरपालिकािे लनिावरण गरेको 
रकम नगरपालिकामा जम्मा गरी भौलतक संरचना भाडामा लिने व्र्यक्षि, काननु बमोक्षजम दताव भएको संघसंस्था 
सम्झनपुछव । 

(झ) "साझेदारी" भन्नािे नगरपालिकाको आफ्नो स्र्ामीत्र्, भाडा र्ा अन्र्य सार्वजलनक स्र्ामीत्र्मा रहेको जलमनमा 
लनमावण गने संरचनामा सो संरचना प्रर्योगका िालग लनजी िेत्र र नगरपालिकाको िगानीिाई सम्झनपुछव । 

(ञ) "संरचना" भन्नािे नगरपालिका र लनजी िेत्रिे नगरपालिकाको स्र्ामीत्र्मा रहेको जलमन/घर अन्र्य व्र्यक्षि र्ा 
संघसंस्थाको नाममा रहेको जलमन/घर र्ा सार्वजलनक स्र्ामीत्र्मा रहेको जलमनमा व्र्यापाररक, व्र्यार्सावर्यक, 
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औद्योलगक उद्दशे्र्यका िालग लनजी िेत्रिाई भाडामा िगाउन लनमावण गररएको नगरपालिकाको स्र्ामीत्र्मा 
रहेको संरचनािाई सम्झनपुछव । 

(ट) "संघसंस्था" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका र लनजी िेत्रिे साझेदारीमा लनमावण गरेको संरचनामा िगानी गनव र 
भाडामा लिन प्रचलित काननु बमोक्षजम दताव भएका सामाक्षजक संघसंस्था, व्र्यापाररक, व्र्यार्सावर्यक िमव, 
प्राइभेट लिलमटेड र पक्षलिक लिलमटेड कम्पनी,  सहकारी संस्था र वर्त्तीर्य कम्पनीिाई सम्झनपुछव । 

(ि) "व्र्यक्षि" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका र लनजीिेत्रको साझेदारीमा िगानी गरी लनमावण गने संरचना भाडामा 
लिने व्र्यक्षििाई सम्झनपुछव । 

पररच्छेद २ 

लनमावण गने संरचना र िगानी गने वर्लि 

३. लनमावण गने संरचना : 
(१) नगरपालिकािे आफ्नो स्र्ामीत्र्मा रहेको जलमनमा लनजी िेत्रसँगको साझेदारीमा व्र्यापाररक, व्र्यार्सावर्यक, 

औद्योलगक कामको िालग भाडामा िगाउन संरचना लनमावण गरी भाडामा िगाउन सक्नेछ । 

(२) नगरपालिकािे आफ्नो स्र्ामीत्र् बाहेक अन्र्य व्र्यक्षि, संघसंस्थाको स्र्ामीत्र्मा रहेको र्ा सार्वजलनक जलमन भाडामा 
लिई संरचना लनमावण गरी भाडामा िगाउन सक्नेछ । 

(३) उपदिा (१) र (२) बमोक्षजम नगरपालिकािे लनमावण गने संरचनामा व्र्यापाररक, व्र्यार्सावर्यक, औद्योलगक घर 
भर्न, पावकव ङ स्थि, हाटबजार, मनोरञ्जन पाकव , अन्र्य पाकव , पौडी पोखरी, कभडवहि, सभागहृ िगार्यत हनुछेन ्। 

(४) नगरपालिकािे आर्श्र्यक िानेमा उपदिा (३) मा उल्िेख गरेको बाहेकका संरचनाहरु पलन लनजी िेत्रको 
साझेदारीमा लनमावण गरी भाडामा िगाउन सक्नछे । 

४. िगानी गने वर्लि : 
(१) नगरपालिकािे लनजी िेत्रसँग साझेदारीमा लनमावण गने संरचनामा लनजी िेत्रिाई िगानी गनव ठदन संरचना लनमावण 

हनुे स्थि,  लनमावण हनुे संरचनाको वर्र्रण, न्रू्यनतम मालसक भाडादर, संरचना लनमावणको िालग िगानी गनुवपने 
न्रू्यनतम रकम, भाडामा ठदन ेअर्लि उल्िेख गरी १५ ठदनको सार्वजलनक सूचना गनुवपनेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोक्षजमको व्र्यर्स्था अनसुार प्राप् त भएका खामबन्दी बोिकबोि बमोक्षजम प्राप्त भएको कबोि 
अंकको आिारमा सबैभन्दा बढी िगानी गनव तथा सबैभन्दा बढी भाडा लतनव कबोि गनेिाई िगानी गनव तथा 
भाडामा संरचना ठदनपुनेछ । 

(३) िगानी गनव तथा भाडामा लिन छनौट भएका व्र्यक्षि, संघसंस्थािाई उपदिा (२) को प्रर्योजनका िालग सम्झौता 
गनव सात ठदन अर्लिको सूचना ठदनपुनेछ । 

(४) नगरपालिकािे लनिावरण गरेको लमलत र समर्यलभत्र उपदिा (२) बमोक्षजम छनौट भएका व्र्यक्षि/संघसंस्थािे 
नगरपालिकासँग िगानी गनव र संरचना भाडामा लिन सम्झौता गररसक्नपुनेछ । 

(५) लनिावररत लमलत र समर्यलभत्र सम्झौता नगरेमा िगानी गनव र भाडामा संरचना लिन कबोि गरी गने रै्कक्षल्पक 
व्र्यक्षि/संघसंस्थािाई संरचनामा िगानी गरी  भाडामा लिनठदन सम्झौता गररनेछ । 

(६) उपदिा (५) बमोक्षजम रै्कक्षल्पक व्र्यक्षि/संघसंस्था नभएमा संरचना लनमावणको िालग साझेदारी गरी भाडामा लिनका 
िालग पनु : सात ठदनको म्र्याद राखी सूचना प्रकाशन गनुवपनेछ । 
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(७) उपदिा (६) बमोक्षजम सूचना प्रकाक्षशत गदाव समते िगानी गरी भाडामा लिन कुनै व्र्यक्षि, संघसंस्था नआएमा 
नगरपालिकािे सहमलतको आिारमा िगानी रकम र मालसक भाडादर कार्यम गरी व्र्यर्स्थापन गनव सक्नेछ । तर 
र्यो सहमलतिाई प्रमखुमािव त नगर कार्यवपालिकामा अनमुोदन गराउन ुपनेछ । 

(८) छनौट भएका िगानीकताविे सम्झौता गदाव कबोि कुि िगानीको एक लतहाई रकम बझुाउन ुपनेछ । 

(९) िगानीकताविे कबोि गरेको िगानी रकम तीन वकस्तामा बझुाउन ु पनेछ । नगरपालिकािे लनमावण अर्लिको 
गणनाको आिारमा पन्र (१५) ठदनको म्र्याद ठदई िगानीको िालग िगानीकताविाई सूचना गनुवपनेछ र सो 
अर्लिमा िगानीकताविे िगानी रकम लनिावररत समर्य लभत्रमा नै बझुाउन ुपनेछ । 

(१०) उपदिा (९) बमोक्षजम रकम नबझुाएमा नगरपालिकािे जररर्ाना समेत लिन सक्नेछ । 

पररच्छेद-३ 

प्रर्योग अर्लि, लनिावररत उद्दशे्र्य, िरौटी रकम र भाडा असिुी तथा समार्योजन 

५. प्रर्योग अर्लि : 
(१) लनजी िेत्रिे साझेदारीमा लनमावण गरेको संरचना भाडामा ठदँदा प्रचलित ऐन, काननु बमोक्षजम िगानी अनपुातमा 

भाडामा प्रर्योग गने समर्य वकटान गरी सम्झौता गनुवपनेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोक्षजम सम्झौता गदाव पन्र र्षवभन्दा िामो अर्लिका िालग भाडामा ठदनेगरी सम्झौता गनव पाइनेछैन 
। 

(३) साझेदारीमा लनमावण हनुे संरचनामा िगानी गने लनजी िेत्रिे लनमावण कार्यव पूरा नहुँदै िगानी पूरा नगरी लबचैबाट 
सम्झौता भंग गरेमा नगरपालिकािे िगानी रकम आगामी आलथवक र्षवमा मात्र विताव गनुवपनेछ । 

(४) साझेदारीमा लनमावण गरेको संरचना सञ्चािन गरररहेको अर्स्थामा िगानीकताविे र्ीचमा सम्झौता भंग गरी संरचना 
खािी गरेमा संरचनामा हानीनोक्सानी गरेको भए िगानी रकमबाट कट्टी गरी बाँकी रकम आगामी आलथवक र्षव 
मात्र विताव गनुवपनेछ ।  

(५) लनजी िेत्रिे साझेदारीमा संरचना लनमावणका िालग िगानी गरेको रकममा नगरपालिकािे व्र्याज ठदनपुने छैन । 

(६) लनजी िेत्रिे साझेदारीमा िगानी गरेको रकम नगरपालिकािे आम्दानी बाँिी िगानी रकम मालसक भाडाबाट कट्टी 
गनुवपनेछ । 

(७) उपदिा (६) बमोक्षजम िगानी रकम कट्टा गदाव संरचना प्रर्योग गने समर्य अर्लिलभत्र चिुा हनुे गरी िगानी रकम 
कट्टा गनुवपनेछ । 

(८) िगानी रकम भाडाबाट कट्टा गररसकेपलछ संरचना प्रर्योग गने हक समाप्त हनुेछ र लनजी िेत्र र नगरपालिका बीच 
भएको सम्झौता सवकएको मालननेछ । 

(९) उपदिा (८) बमोक्षजम सम्झौता सवकएपलछ प्रर्योग गररहेको भौलतक संरचना र्यथा अर्स्थामा नगरपालिकािाई 
हस्तान्तरण गनुवपनेछ । 

(१०) उपदिा (९) बमोक्षजम खािी भएको संरचना सञ्चािन गने बारे नगरपालिकाको लनणवर्य बमोक्षजम हनुेछ । 

(११) लनजी िगानीकताविे संरचना भाडामा सञ्चािन गरररहेको अर्स्थामा अन्र्य कुनै व्र्यक्षि र्ा संघसंस्थािाई 
नगरपालिकाको स्र्ीकृलतलबना ठदन पाइने छैन । 
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(१२) उपदिा (११) बमोक्षजमको व्र्यर्स्थाको प्रलतकूि लिनेठदने गरेमा नगरपालिकािे सम्झौता भंग गरी दरैु् पििाई 
हटाई संरचना खािी गनव सक्नेछ । 

६. लनिावररत उद्दशे्र्य वर्पररत संरचना प्रर्योग, सञ्चािन गनव नहनुे : 
(१) लनजी िेत्र र नगरपालिकािे साझेदारीमा लनमावण गरेको संरचना प्रचलित ऐन, काननु र नगरपालिकािे लनिावरण 

गरेको मापदण्ड वर्पररत हनु ेगरी सञ्चािन गनव पाइने छैन । 

(२) नगरपालिकािे लनमावण गरेको मापदण्ड, लनिावरण गरेको पेशा, व्र्यर्सार्य मात्र संरचनामा सञ्चािन गनव पाइनछे । 

(३) उपदिा (२) मा भएको व् र्यर्स्था वर्परीत कार्यव गरे गराएमा नगरपालिकािे सम्झौता भंग गरी संरचना खािी 
गराउन सक्नछे । 

(४) भाडामा व्र्यर्सार्य सञ्चािन गने व्र्यक्षि, संघसंस्थािे काननु बमोक्षजम बझुाउन ु पने कर दस्तरु नबझुाई 
नगरपालिकामा व्र्यर्सार्य दताव नगराई व्र्यर्सार्य सञ्चािन गनव पाइने छैन । 

(५) उपदिा (४) बमोक्षजम कार्यव गने गराउने व्र्यक्षि, संघसंस्थािाई दिा ६ को उपदिा (३)  बमोक्षजम कारबाही 
गनव सवकनेछ । 

७. भाडा असिुी र समार्योजन: 
(१) लनमावण अर्लिसम्म संरचनाको भाडा लनजी िेत्रको साझेदार िगानीकताविाई लिन पाइने छैन । 

(२) लनजी िेत्रका िगानीकताव र नगरपालिकािे साझेदारीमा लनमावण गरेको संरचना लनमावण पूरा भएपलछ िगानीकताविाई 
हस्तान्तरण गरेपलछ मात्र लनिावररत मालसक भाडा असिु गनव पाइनेछ । 

(३) लनजी िेत्रका िगानीकताविे संरचना हस्तान्तरण गरेको लमलतदेक्षख शरुु अर्लिको गणना गररनेछ । 

(४) संरचना हस्तान्तरण भएको लमलतदेक्षख समर्य गणना गरी प्रत्र्येक दईु-दईु र्षवमा दश प्रलतशत भाडा र्ृवर्द् गरी भाडा 
समार्योजन गनुवपनेछ । 

(५) उपदिा (४) बमोक्षजम संरचनाको भाडा समार्योजन गदाव पवहिो पटक शरुुको मालसक संरचना भाडािाई आिार 
मालननेछ । 

(६) संरचना सञ्चािन सम्बन्िमा लनजी िेत्र र नगरपालिका बीच भएको सम्झौता बमोक्षजम गनुव गराउन ुपनेछ । 

पररच्छेद-४ 

सार्वजलनक लनजी साझेदारीमा पररर्योजना सञ्चािन व्र्यर्स्था 
८. पररर्योजना सञ्चािन तथा व्र्यर्स्थापन सलमलत: 
(१) र्यस ऐन अनसुार सञ्चािन गररने पररर्योजना देहार्य अनसुारको सलमलतबाट सञ्चािन तथा व्र्यर्स्थापन गररनेछ । 

(क) पररर्योजना सञ्चािन तथा व्र्यर्स्थापन सलमलत 

१. पररर्योजना सञ्चािन हनुे र्डाको र्डाध्र्यि   -संर्योजक 

(कुनै पररर्योजना सञ्चािन िेत्र २ र्ा सोभन्दा बढी र्डा भएमा संर्योजक नगर प्रमखुिे तोके बमोक्षजम हनुछे ।) 

२. उद्योग र्ाक्षणज्र्य संघको अध्र्यि    - सदस्र्य 

३. प्रमखुिे तोकेका सम्बक्षन्ित िेत्रका वर्ज्ञ १ जना - सदस्र्य 

४. कम्तीमा २ जना मवहिा सवहत िगानी गने व्र्यर्सार्यीहरु मध्र्येबाट 

    प्रमखुिे तोकेका ३ जना    - सदस्र्य 
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५. नगर कार्यवपालिकाको र्योजना शाखा प्रमखु   - सदस्र्य सक्षचर् 

(२) उपदिा (१) को खण्ड (क) बमोक्षजम गठित सलमलतिे तोवकएको कार्यवर्योजना अनसुारको कार्यवको तै्रमालसक 
प्रलतर्देन प्रमखु समि बझुाउन ुपनेछ । 

(३) उपदिा (२) अनसुारको प्रलतर्ेदन अनसुारको काम भए नभएको प्रमखुको लनदेशन अनसुार प्रमखु प्रशासकीर्य 
अलिकृतिे सपुरीर्ेिण गनुवपनेछ । 

(४) उपदिा (२) र (३) मा समरुप भएको नपाइएमा नगर कार्यवपालिकािे चाि ुपररर्योजनाका बारेमा वर्शेष लनणवर्य 
गरी अको पररर्योजना सञ्चािन तथा व्र्यर्स्थापन सलमलत गिन गरी  आर्योजना सम्पन्न गराउन ुपनेछ । 

(५) र्यस ऐन अनसुारको पररर्योजना सञ्चािन गनव छुटै्ट उपभोिा सलमलत र्ा लनमावण व्र्यर्सार्यी बाट र्स्त ुर्ा सेर्ा खररद 
प्रविर्या अपनाउन ुपनेछैन । 

पररच्छेद-५ 

संरचना सञ्चािन सम्झौता, अनगुमन, िलतपूलतव र संरचना खािी गराउने 

९. संरचना सञ्चािन सम्झौता :  

(१) लनजी िेत्र र नगरपालिकािे साझेदारीमा लनमावण गरेको संरचना िगानीकताविाई दईु पिीर्य सम्झौता नगराई 
हस्तान्तरण सञ्चािन गररने छैन । 

(२) संरचना हस्तान्तरणपूर्व नगरपालिकाको तिव बाट प्रमखु प्रशासकीर्य अलिकृतिे वहत प्रलतकूि नहनुे गरी लनजी 
िगानीकतावसँग सम्झौता गरी संरचना सञ्चािनका िालग हस्तान्तरण गनुवपनेछ । 

(३) उपदिा (२) बमोक्षजम भएको सम्झौता प्रमखु मिव त नगर कार्यवपालिकाबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदिा (२) बमोक्षजम सम्झौता गदाव नगरपालिकाको वहत वर्पररत सम्झौता गरी नगरपालिकािाई हानी नोक्सानी 
परु् र्याएको िहर भएमा लनज पदालिकारीबाट असिु उपर गनुवपनेछ । 

१०. अनगुमन गनुवपने :  

(१) लनजी िेत्रिे संरचना सञ्चािन गरेपलछ प्रत्र्येक दईु मवहनामा अनगुमन गने व्र्यर्स्था लमिाउनपुनेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोक्षजम अनगुमन गदाव लनमावण तथा सञ्चािन सम्झौता बमोक्षजम भए नभएको, लनिावररत उद्दशे्र्य 
बमोक्षजम संरचनाको उपर्योग भए नभएको, भौलतक अर्स्थाको संरिण, ममवत सम्भार भए नभएको स्थिगत 
लनररिण गरी प्रमखु प्रशासकीर्य अलिकृतिे प्रमखु समि प्रलतर्देन पेश गनुवपनेछ । 

(३) उपदिा (२) बमोक्षजमको प्रलतर्देनका आिारमा आर्श्र्यक कार्यव गनव प्रमखुिे प्रमखु प्रशासकीर्य अलिकृतिाई 
लनदेशन ठदनपुनेछ । 

११. िलतपूलतव भराउने :  

(१) साझेदारीमा लनमावण भएको संरचना सञ्चािन गदाव संरचना भत्काउने, वर्गाने कार्यव गने, सम्झौता बमोक्षजम गनुवपने 
ममवत सम्भार कार्यव नगरी हानी नोक्सानी परु्यावउने लनजी िेत्रका िगानीकतावबाट नगरपालिकािे िलतपूलतव असिु 
उपर गनुवपनेछ । 

(२) िापरबाही गने, सम्झौता बमोक्षजम कार्यव नगने लनजी िेत्रका िगानीकताविाई नगरपालिकािे िलतपूलतव भराई 
सम्झौता रद्द गरेर संरचना खािी गराउन सक्नेछ । 
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१२. संरचना खािी गराउने : 
(१) नगरपालिकािे सामान्र्य अर्स्थामा सम्झौता भंग गरी सम्झौता खािी गराउने छैन । तर लनजी िेत्रको 

िगानीकताविे ऐन, लनर्यम, नगरपालिकाको लनणवर्य, वहत र सम्झौता वर्परीत कार्यव गरेमा एक मवहनाको सूचना ठदई 
नगरपालिकािे संरचना खािी गराउन सक्नछे । 

(२) उपदिा (१) बमोक्षजम खािी गराएको संरचनाको िगानीकताविाई खािी गराएबापत कुनैपलन प्रकारको िलतपूलतव 
नगरपालिकािे ठदने छैन । 

(३) असामान्र्य पररक्षस्थलत आई संरचना खािी गनुवपने भएमा नगरपालिकािे तत्काि सम्बक्षन्ित लनजी िेत्रका 
िगानीकताविाई सूचना ठदई संरचना खािी गराउन सक्नछे । 

(४) उपदिा (३) बमोक्षजम तत्काि संरचना खािी गराउन परे एक मवहनाको संरचना भाडा लनजी िेत्रका 
िगानीकताविाई ठदनपुनेछ । 

(५) लनजी िेत्रका िगानीकताविे सम्झौता भंग गरी सम्झौता अर्लि पूरा हनु ु अगारै् संरचना खािी गनव नगर 
कार्यवपालिकाको कार्याविर्यमा लनर्देन ठदएमा संरचना खािी गनव सक्नछे ।तर तत्काि संरचना छोडेमा एक 
मवहनाको संरचना भाडा नगरपालिकािाई बझुाउन ुपनेछ । 

पररच्छेद-६ 

अन्र्य व्र्यर्स्था 
१२. नगरपालिका बाध्र्य नहनुे : 
(१) नगरपलिकाको वहत वर्परीत कार्यव गने, नगरपालिकाको कार्यवमा बारम्बार अर्रोि लसजवना गने, गैह्र काननुी 

कारोबार, व्र्यापार व्र्यर्सार्य गने लनजी िेत्रका िगानी गनव चाहने िगानीकताविाई िगानी गनव र संरचना सञ्चािन 
गनव ठदन नगरपालिका बाध्र्य हनुेछैन । 

(२) नगरपालिकाको लनर्यलमत कामकारबाहीमा वकचिो थाप्ने तथा नगरपालिकािे ठदएको आदेश बारम्बार अर्ज्ञा गने 
तथा प्रचलित ऐन लनर्यमानसुारको कर, राजश्व तोवकएको समर्यलभतै्र तोवकएको लनकार्यमा नबझुाउन े व्र्यक्षि र्ा 
संस्थािाई नगरपालिकाको र्यस सार्वजलनक लनजी साझेदारी कार्यविम अनसुारको पररर्योजनामा नगरपालिकाको 
साझेदार र्ा िाभग्राहीको रुपमा नगरपालिका सहभागी गराउन बाध्र्य हनुे छैन । 

(३) संचालित संरचनाको संरिण नगने, संरचनामा िलत परु्यावउने, सम्झौता र लनिावररत मापदण्ड वर्पररत कार्यव गने, 
सरसिाई नगने व्र्यक्षि, संघसंस्थािाई संरचना सञ्चािन गनव ठदइरहन नगरपालिका बाध्र्य हनुे छैन ।  

(४) र्यस ऐन बमोक्षजम भएका कार्यवहरु र्यसैबमोक्षजम र र्यस ऐनमा नभएका व्र्यर्स्थाहरु नेपािको प्रचलित ऐन बमोक्षजम 
हनुेछ । 

१३. बदर हनुे अर्स्था र जोक्षखमभार नपने : 
(१) र्यस ऐनमा भएको कुन ैव्र्यर्स्था प्रादेक्षशक र्ा संघीर्य काननुसँग बाक्षझएको प्रश्न उिेमा सो प्रमाक्षणत भएपलछ स्र्त: 

बदर हनुेछ । 

(२) उपदिा (१) अनसुारको प्रश्नको लनर्ारण न्र्यार्यपालिकाबाट हनुेछ । 

(३) उपदिा (१) र (२) बाट हनुे कुनै पलन जोक्षखम भार व्र्यक्षिगत रुपमा कसैप्रलत रहने छैन ।  

 


