www.lawcommission.gov.np

मस्यौदा

राष्ट्रिय प्राथममकता प्राप्त केही पुर्ााधार सं रचना आयोजनाको द्रततर
मनमााण तथा
ु
ष्ट्रर्कासका सम्बन्धमा व्यर्स्था गना बनेको ष्ट्रर्धेयक
प्रस्तार्ना: राष्ट्रिय प्राथममकता प्राप्त केही पूर्ााधार सं रचनाको द्रततर
रुपमा
ु

मनमााण गरी आमथाक

र्ृष्ट्रिलाई मतब्रता ददन, त्यस्ता पूर्ााधार सं रचना आयोजनाको समयबि, सहज र प्रभार्कारी
ु लाई आत्ममनभार र सम्र्ृष्ट्रि तर्ा उन्मूख गराउन, मनधााररत अर्मधमभत्र नै
कायाान्र्यनबाट मुलक
ु लाई ष्ट्रर्कासोन्मूख रािमा स्तरोन्नमत गने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गना र मुलक
ु को ददगो
मुलक
ष्ट्रर्कासको लक्ष्य हामसल गरी सर्ासाधारणको आमथाक ष्ट्रहत र सुष्ट्रर्धा कायम राख्न र्ाञ्छनीय
भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्भक
१.

संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय प्राथममकता प्राप्त केही आयोजनाको
द्रततर
मनमााण तथा ष्ट्रर्कास सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहे को छ ।
ु
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले दश र्र्ाको अर्मधसम्म बहाल रहनेछ ।

२.

पररभार्ा: ष्ट्रर्र्य र्ा प्रसं गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आयोजना” भन्नाले आयोजना सं भाव्यता अध्ययन भईसकेका दे हायको
कुनै राष्ट्रिय प्राथममकता प्राप्त आयोजना सम्झनुपछा:
(१)

दे हाय बमोम्जमको सडकः
(क)

कम्म्तमा पचास ष्ट्रकलोममटर लम्बाईको दुई ले नको
सडक,

(ख)

कम्म्तमा

पम्च्चस

ष्ट्रकलोममटर

लम्बाई

भएको

कम्म्तमा चार ले नको सडक,
(ग)

मनरन्तर रुपमा कम्म्तमा दुई ष्ट्रकलोममटर सुरुङ्ग
मागा भएको सडक ।

(२)

अन्तरााष्ट्रिय नागररक उड्डयन सेर्ा प्रदान गने ष्ट्रर्मानस्थल,
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(३)

कम्म्तमा दुई सय मेगार्ाट जमडत क्षमताको ष्ट्रर्द्युत उजाा
उत्पादन गने प्लान्ट तथा त्यसको सं रचना,

(४)

२२० ष्ट्रकलोभोल्ट (के भी) र्ा सो भन्दा र्ढी प्रसारण
क्षमताको ष्ट्रर्द्युत प्रसारण लाईन र सोको सर्स्टे शन,

(५)

कम्म्तमा

एक

सय

ष्ट्रकलोममटर

लम्बाईको

रे लमागा र्ा

कम्म्तमा पााँच ष्ट्रकलोममटर लम्बाईको भूममगत मागा,
(६)

र्ीस हजार हे क्टर भन्दा बढी मसं म्चत क्षेत्र भएको मसं चार्ा
सुष्ट्रर्धा सं रचना,

(७)

प्रमतददन दश करोड मलटर भन्दा बढी पानी आपूमता गने
खानेपानी सुष्ट्रर्धाको सं रचना,

(८)

पच्चीस

अर्ा

र्ा

सो

भन्दा

र्ढी

आयोजना

लागतमा

कायाान्र्यन हुने कुनै पूर्ााधार सं रचना र्ा आयोजना ।
(ख)

“आयोजना कायाान्र्यन” भन्नाले आयोजनाको ष्ट्रर्स्तृत र्म्न्जमनयररङ्ग
मडजार्न, मसमभल सं रचनाको मनमााण, मेम्शनरी तथा उपकरणको जडान
सम्झनुपछा र सो शब्दले आयोजना कायाान्र्यन गना आर्श्यक अन्य
कुनै मनमााण¸ आपूमता¸ जडान र्ा काम समेतलाई जनाउने छ।

(ग)

"आयोजना कायाान्र्यन समयतालीका" भन्नाले दर्ा ६ को उपदर्ा
(१) बमोम्जम मनधाारण भएको आयोजना कायाान्र्यन समयतालीका
सम्झनुपछा ।

(घ)

"आयोजना कायाालय" भन्नाले दर्ा ४ को उपदर्ा (२) बमोम्जमको
कुनै मनकाय

(ङ)

सम्झनुपछा ।

“करार” भन्नाले आयोजना कायाान्र्यन गना आयोजना कायाालयले
मनमााणकताा¸ र्स्तु आपूमताकताा¸ परामशादाता र्ा अन्य व्यम्िसं ग गरे को
सं झौता सं म्झनु पछा ।

(च)

“कायाकारी मनदे शक” भन्नाले दर्ा ३३ बमोम्जम मनयुि कायाकारी
मनदे शक सम्झनुपछा ।

(छ)

“तोष्ट्रकएको र्ा तोष्ट्रकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको
मनयममा तोष्ट्रकएको र्ा तोष्ट्रकए बमोम्जम सम्झनुपछा ।

(ज)

"मनदे शक समममत" भन्नाले दर्ा १९ बमोम्जमको आयोजना मनदे शक
समममत

सम्झनुपछा ।
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(झ)

“मनमााणकताा” भन्नाले आयोजना मनमााण गनाका लामग दर्ा ११ र्ा १३
बमोम्जम छनौट भएको व्यम्ि सम्झनुपछा ।

(ञ)

“प्रस्तार्क” भन्नाले दर्ा ११ बमोम्जम प्रस्तार् पेश गने व्यम्ि
सम्झनुपछा ।

(ट)

“मन्त्रालय” भन्नाले अयोजनाको मनमााण तथा ष्ट्रर्कासका सम्बन्धमा
प्रचमलत कानून बमोम्जम नीमतगत मनणाय गना र्ा त्यसको प्रष्ट्रिया
प्रारम्भ गना म्जम्मेर्ार नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पछा ।

(ठ)

“ष्ट्रर्द्यू त उजाा” भन्नाले जलस्रोत, खमनजतेल, र्ायु, गयााँस, सौयाशम्ि, जैष्ट्रर्क
पदाथा, र्ोहोरमैलाको पररचालन र्ा अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने
उजाा सम्झनु पछा ।
पररच्छे द–२
आयोजनाको छनौट तथा कायाान्र्यन

३.

आयोजनाको छनौट: (१) मन्त्रालयले कुनै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथममकता प्राप्त
आयोजनाको रुपमा छनौट गरी कायाान्र्यन गना मनदे शक समममत समक्ष मसर्ाररस गनेछ
।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम मसर्ाररस गदाा त्यस्तो आयोजना आमथाक तथा
ु को
प्राष्ट्रर्मधक रुपमा सम्भाव्य, र्ातार्रणीय रुपमा दीगो, कायाान्र्यन योगय तथा मुलक
लामग अमत आर्श्यक रहेको सूचना र तथ्य सष्ट्रहत मसर्ाररस गनुा पनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्जम पेश भएको सूचना र तथ्यको आधारमा मनदे शक
समममतले त्यस्तो आयोजना यस ऐन बमोम्जम कायाान्र्यन गने र्ा नगने मनणाय गनेछ ।
(४) यस ऐन बमोम्जम आयोजना छनौट गदाा आयोजनाको ष्ट्रर्त्तीय स्रोत सुमनम्ित
भएको हुन ु पनेछ ।

४.

आयोजनाको कायाान्र्यन: (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन यस
ऐन अन्तगातको आयोजना कायाान्र्यन गदाा यस ऐन बमोम्जमको कायाष्ट्रर्मध अर्लम्र्न गनुा
पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन गदाा मन्त्रालयले दे हायको कुनै
कायाालयलाई त्यसको म्जम्मेर्ारी तोकी आयोजना कायाान्र्यन गनुप
ा नेछ :(क)

आफ्नो मातहतमा रहे को कुनै आयोजना कायाालय¸ सं गठीत सं स्था र्ा
त्यस्तो सं स्थाको पूण ा र्ा अमधकांश स्र्ामीत्र् रहे को सं गठीत सं स्था,
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(ख)

ु
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र्ा स्थानीय तहको एकल र्ा सं यि
रुपमा पूणा र्ा अमधकाश स्र्ामीत्र् भएको सं गठीत सं स्था,
खण्ड (क) र्ा (ख) बमोम्जमका सं स्थाको पूण ा र्ा अमधकांश स्र्ामीत्र्

(ग)

रहेको कुनै सं गठीत सं स्था,
आयोजनासं ग सम्बम्न्धत ष्ट्रर्र्यमा कुनै ममत्र रािसाँग भएको सं झौता

(घ)

बमोम्जम स्थाष्ट्रपत उपयुि कायाालय र्ा र्काई ।
(३) आयोजना कायाालयले यस दर्ा बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन गदाा
दे हायको खररद ष्ट्रर्मध अर्लम्बन गना सक्नेछः
(क)

सं रचनात्मक र्ा र्काई दरमा आधाररत (युमनट बेस्ड) करार,

(ख)

मडजायन तथा मनमााण करार,

(ग)

र्म्जमनयररङ्ग प्रोक्यूरमेन्ट (र्ष्ट्रपसी) करार,

(घ)

र्म्जमनयररङ्ग प्रोक्यूरमेन्ट कन्स्रक्शन एण्ड र्ार्नामसङ्ग (र्ष्ट्रपमसएर्)
करार,

(ङ)

टनाकी करार ।

(४) मन्त्रालयले उपदर्ा (३) मा उम्ल्लम्खत खररद ष्ट्रर्मधमध्ये आयोजना
कायाालयले कुन ष्ट्रर्मध अर्लम्बन गनुा पने हो सो ष्ट्रर्र्य नेपाल सरकार¸ अथा मन्त्रालयको
सहममतमा मनधाारण गनुप
ा नेछ ।
(५) उपदर्ा (४) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन उपदर्ा (३) को
खण्ड (ग) र्ा (घ) बमोम्जमको खररद ष्ट्रर्मध बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन गदाा मनदे शक
समममतको स्र्ीकृमत प्राप्त गनुा पनेछ ।
५.

आयोजनाको मूल्यांकन:- (१) ष्ट्रर्स्तृत आयोजना प्रमतर्ेदन तयार नभएको आयोजना भए
आयोजना कायाालयले आयोजनाको ष्ट्रर्स्तृत आयोजना प्रमतर्ेदन तयार गरी स्र्ीकृमतका
लामग मन्त्रालय समक्ष पेश गनेछ ।
(२) दर्ा ४ को उपदर्ा (३) को खण्ड (ग) र्ा (घ) बमोम्जमको आयोजना
भए सम्बम्न्धत मनमााणकतााले पेश गरे को ष्ट्रर्स्तृत आयोजना प्रमतर्ेदनमा आयोजनाको
कायाालयले आफ्नो कुनै राय र्ा सुझार् सष्ट्रहत नेपाल सरकार समक्ष पेश गनुा पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) र्ा (२) बमोम्जम पेश भएको ष्ट्रर्स्तृत आयोजना प्रमतर्ेदन तथा
त्यस सं ग सम्बम्न्धत मडजायन तथा स्पेम्शष्ट्रर्केशनको मूल्यांकन गना तोष्ट्रकए बमोम्जमको
एक मूल्यांकन समममत गठन हुनेछ ।
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(४) उपदर्ा (३) बमोम्जमको मूल्यांकन समममतले तोष्ट्रकए बमोम्जम मडजायन
मूल्यांकन गरी स्र्ीकृमतका लामग मन्त्रालयमा पेश गनेछ ।
(५) आयोजनाको ष्ट्रर्स्तृत पररयोजना प्रमतर्ेदन मन्त्रालयले स्र्ीकृत गनेछ र
आयोजना कायाालयले त्यसको कायाान्र्यन गनुा पनेछ ।
(६) यस दर्ामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन दर्ा ४ को
उपदर्ा (३) को खण्ड (ग) र्ा (घ) बमोम्जमको आयोजना कायाान्र्यन गदाा आयोजना
कायाान्र्यनको लामग तयार गरे को ष्ट्रर्स्तृत पररयोजना प्रमतर्ेदनमा उल्ले ख भएको प्राष्ट्रर्मधक
तथा ष्ट्रर्त्तीय पक्ष र सामाम्जक तथा र्ातार्रणीय पक्षको मूल्यांकन गना मन्त्रालयले तोष्ट्रकए
बमोम्जम एक आयोजना मूल्यांकन समममत गठन

गनेछ ।

(७) उपदर्ा (६) बमोम्जमको मूल्यांकन समममतमा आयोजनाको प्रकृमत अनुसार
कम्म्तमा एकजना उच्च दक्षता प्राप्त प्राष्ट्रर्मधक ष्ट्रर्शेर्ज्ञ, आर्श्यकता अनुसार ष्ट्रर्त्त ष्ट्रर्श्लेर्ण
ष्ट्रर्शेर्ज्ञ तथा सामाम्जक तथा र्ातार्रण ष्ट्रर्शेर्ज्ञ रहने छन्।
(८) उपदर्ा (७) बमोम्जमका ष्ट्रर्शेर्ज्ञलाई सम्बम्न्धत आयोजना कायाालयले
परामशादाताको रुपमा मनयुि गनुा पनेछ ।
(९) उपदर्ा (६) बमोम्जमको समममतले आयोजनाको प्राष्ट्रर्मधक, ष्ट्रर्त्तीय पक्ष,
सामाम्जक तथा र्ातार्रणीय पक्ष मूल्यांकन गरी सम्बम्न्धत मन्त्रालयमा प्रमतर्ेदन पेश
गनेछ ।
(१०) उपदर्ा (९) बमोम्जम पेश गरे को प्रमतर्ेदन ष्ट्रर्र्रण मनामसर् दे म्खएमा
मन्त्रालयले आयोजना र त्यसको ष्ट्रर्स्तृत पररयोजना प्रमतर्ेदन स्र्ीकृत गरी कायाान्र्यन
गराउनु पनेछ ।
६.

समय तालीका मनधाारण गनुप
ा ने:(१) मनदे शक समममतले मन्त्रालयको मसर्ाररसमा आयोजना
कायाान्र्यन पूरा गरी सक्नु पने ददन यष्ट्रकन गरी आयोजना कायाान्र्यन समय तामलका
(प्रोजेक्ट र्म्म्लमेन्टे शन टार्म शेड्यूल) मनधाारण गनुप
ा नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको समय तामलकामा आयोजना कायाान्यन गररसक्नु
पने कुल अबमधको समय तालीकाका अमतररि प्रत्येक बर्ा र प्रत्येक चार महीनामभत्र गरर
सक्नु पने कामको ष्ट्रर्र्रण उल्ले ख गनुा पने छ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्जमको ष्ट्रर्र्रणमा अन्य कुराको अमतररि प्रत्येक चार
महीनामा मनमााणकतााले आयोजना कायाान्र्यनका लामग सम्पादन गररसक्नु पने कामको
ष्ट्रर्र्रण, म्जम्मेर्ार व्यम्ि, कायासम्पादनबाट हामसल हुनपु ने उपलम्व्धको ष्ट्रर्र्रण उल्ले ख
गनुा पनेछ ।
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(४) उपदर्ा (२) र (३) बमोम्जमको समयतालीका बमोम्जम काया सम्पादन गरी
आयोजना कायाान्यनको उपलम्व्ध हामसल गनुा आयोजना कायाालय, सुपरीर्ेक्षक र्ं म्जमनयर¸
मनमााणकताा र कायाकारी मनदे शकको कताव्य हुनेछ ।
(५)

आयोजना

कायाान्र्यन

समय

तालीका

सुपरीर्ेक्षक

र्ं म्जमनयर

तथा

मनमााणकताासाँग हुने करारको अमभन्न अं ग हुनेछ ।
(६) मनदे शक समममतको स्र्ीकृमत ष्ट्रर्ना आयोजना कायाान्र्यन समय तामलका
पररर्तान हुन सक्ने छै न ।
७.

आयोजना लाभ ष्ट्रर्तरण कायािम: (१) यस ऐन बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन गदाा
प्राकृमतक स्रोतको प्रयोग, पररचालन र्ा ष्ट्रर्कास हुने भएमा त्यस्तो आयोजनाबाट प्राप्त हुने
लाभको मनम्ित अंश रोयल्टी, सेर्ा र्ा प्रमतर्लको रुपमा आयोजना प्रभाष्ट्रर्त क्षेत्रका
स्थानीय तह र स्थानीय समुदायलाई ष्ट्रर्तरण र्ा उपलब्ध गराउने कायािम (स्कीम) लाई
आयोजनाको अमभन्न अं गको रुपमा कायाान्र्यन गनुा पनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दर्ाको प्रयोजनका लामग कुनै आयोजना कायाान्र्यन गदाा आयोजनाको
लामग आर्श्यक जगगा प्राप्त गरे को कारणले मात्र प्राकृमतक स्रोतको प्रयोग¸ पररचालन र्ा
ष्ट्रर्कास गरे को मामनने छै न ।
(२) आयोजना प्रभाष्ट्रर्त क्षेत्रका स्थानीय तह र स्थानीय समुदायलाई ष्ट्रर्तरण र्ा
उपलब्ध गराउने प्रमतर्ल र्ा सेर्ा सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोष्ट्रकए बमोम्जम हुनेछ ।

८.

आयोजना कायाान्र्यन प्रारम्भ गनुा पनेः- (१) कुनै आयोजनाको ष्ट्रर्स्तृत पररयोजना
प्रमतर्ेदन, र्ातार्रणीय प्रभार् मूल्यांकन अध्ययन प्रमतर्ेदन र

जगगा प्रामप्त, पुनर्ाास तथा

पुनस्थाापना योजना सम्र्म्न्ध प्रमतर्ेदन तयार नगररएको भए आयोजना कायाालयले
तोष्ट्रकएको अर्मधमभत्र त्यस्ता ष्ट्रर्र्यका ष्ट्रर्स्तृत प्रमतर्दे नहरु तयार गरी मन्त्रालयमा
बुझाउनु पनेछ ।
तर दर्ा ४ को उपदर्ा (३) को खण्ड (ग) र्ा (घ) बमोम्जमको अर्स्थामा
त्यस्ता प्रमतर्ेदनहरु मनमााणकतााले तयार गरी आयोजना कायाालय मार्ात मन्त्रालयमा
बुझाउनु पनेछ ।
(२) दर्ा ६ बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन समयतामलका मनधाारण भएपमछ
मनमााणकतााले त्यस्तो समयतामलकामा उम्ल्लम्खत अर्मधमभत्र आयोजनाको कायाान्र्यन
प्रारम्भ गनुा पनेछ ।
(३) मनामसर् कारणमबना यस दर्ा बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन प्रारम्भ हुन
नसकेमा आयोजना कायाालयले मनमााणकताासाँग भएको करार रि गना सक्नेछ ।
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९.

आयोजना कायाान्र्यन ष्ट्रर्मध:- (१) मनमााणकतााले आयोजना कायाान्र्यन समय तालीका
(प्रोजेक्ट र्म्प्लीमेन्टे सन सेड्यूल) बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन गनुा पनेछ र प्रत्येक
महीनामा आयोजना कायाान्र्यनको प्रगमत ष्ट्रर्र्रण आयोजना कायाालयमा पेश गनुा

पनेछ

।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन भए र्ा नभएको सम्बन्धमा
आयोजना कायाालयले मनयममत रुपमा सुपरीर्ेक्षण, अनुगमन र्ा मनगरानी गनुा पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्जमको प्रमतर्ेदनको आधारमा र्ा उपदर्ा (२) बमोम्जम
सुपररर्ेक्षण, अनुगमन र्ा मनगरानी गदाा आयोजनाको कायाान्र्यन सोको समय तामलका
बमोम्जम भएको नदे म्खएमा आयोजना कायाालयले मनमााणकतााबाट तोष्ट्रकए बमोम्जम
स्पष्टीकरण माग गना सक्नेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोम्जम पेश गरे को स्पष्टीकरण सन्तोर्जनक दे म्खएमा
आयोजना कायाालयले त्यस चौमामसक अर्मध मभत्र सम्पन्न गना बााँकी रहे को काम समेत
अको चौमामसक अर्मध मभत्र सम्पन्न गने गरी अनुममत ददन सक्नेछ ।
(५) उपदर्ा (३) बमोम्जम माग भएको स्पष्टीकरण पेश नगरे मा र्ा पेश भएको
स्पष्ट्रष्टकरण सन्तोर्जनक नदे म्खएमा आयोजना कायाालयले सम्बम्न्धत मनमााणकताालाई
मनामसब कारण ष्ट्रर्ना र्ा मनजको लापरबाही र्ा हे लचिाईबाट आयोजना कायाान्र्यनमा
अनार्श्यक ष्ट्रढलाई भएको दे म्खएमा त्यसको र्ैकम्ल्पक व्यर्स्था गरी ष्ट्रढलाई भएको
अर्मध त्यस चौमामसक मभत्र समायोजन गना मनदे शन ददन सक्नेछ ।
(६) उपदर्ा (४) र्ा (५) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन दर्ा ४ को
उपदर्ा (३) को खण्ड (ङ) बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन भएको भए सो प्रयोजनका
लामग भएको करार बमोम्जम हुनेछ ।
(७) उपदर्ा (४) र्ा (५) बमोम्जमको अर्मध मभत्र पूरा गनुा पने काम सम्पन्न
नभएमा कायाकारी मनदे शकले तोष्ट्रकए बमोम्जम जररर्ाना गरी पूरा नभएको काम अको
चौमामसक अर्मध मभत्र सम्पन्न गना आदे श ददन सक्नेछ ।
(८) मनामसर् कारण ष्ट्रर्ना उपदर्ा (४) बमोम्जम ष्ट्रढलाई भएको अर्मधलाई
उपदर्ा (५) बमोम्जम मनधााररत अर्मधमभत्र समायोजन नगरे मा कायाकारी मनदे शकले करार
अन्त्य गरी आयोजना कायाान्र्यन गने मनमााणकताालाई हटाउन सक्नेछ ।
(९) उपदर्ा (८) बमोम्जम करार अन्त्य भएमा सम्बम्न्धत मनमााणकतााले ददएको
जुनसुकै जमानत जर्त हुनेछ ।
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(१०) उपदर्ा (६) बमोम्जम करार अन्त्य भएकोमा प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै
कुरा ले म्खएको भए तापमन त्यस्तो मनमााणकताालाई कुनै ष्ट्रकमसमको शोधभनाा र्ा क्षमतपूमता
रकम ददनु पने छै न ।
(११) उपदर्ा (८) बमोम्जम करार अन्त्य भएकोमा बााँकी रहे को काम सम्पन्न
गनाका लामग तोष्ट्रकए बमोम्जम र्ैकम्ल्पक व्यर्स्था गनुा पनेछ ।
पररच्छे द-३
आयोजनाको लागत मूल्यांकन तथा मनमााणकतााको छनौट
१०. आयोजनाको ष्ट्रर्र्रण सार्ाजमनक गनुा पनेः दर्ा ५ को उपदर्ा (५) र्ा (१०) बमोम्जम
कुनै आयोजना स्र्ीकृत भएमा सर्ासाधारणको जानकारीका लामग मन्त्रालयले आफ्नो
र्ेभसार्टमा राख्नु पनेछ ।
११. मनमााणकतााको छनौट ष्ट्रर्मधः (१) दर्ा ५ को उपदर्ा (५) र्ा (१०) बमोम्जम
आयोजना स्र्ीकृत भएपमछ त्यसको कायाान्र्यनका लामग मनमााणकताा छनौट गना आयोजना
कायाालयले कम्म्तमा पैंतालीस ददनको अर्मध तोकी आयोजना कायाान्र्यन प्रस्तार्
(प्रोजेक्ट र्म्म्प्लमेन्टे शन प्रपोजल) आव्हान गनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन प्रस्तार् आव्हान गदाा अन्य
कुराको अमतररि दर्ा ४ को उपदर्ा (३) मा उम्ल्लम्खत कुन खररद ष्ट्रर्मध अपनाउने
हो सो ष्ट्रर्र्य, त्यस्तो प्रस्तार् साथ पेश गनुा पने र्ा जानकारी गनुा पने कागजात र्ा
ष्ट्रर्र्रण र छनौट गने आधार समेत उल्ले ख गनुा पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्जमको आव्हान बमोम्जम त्यस्तो प्रस्तार् पेश गना चाहने
र्च्छु क प्रस्तार्कले सोही उपदर्ामा उम्ल्लम्खत अर्मधमभत्र आयोजनाको प्राष्ट्रर्मधक तथा
आमथाक पक्षको छु ट्टा छु ट्टै मसलर्न्दी खाम सष्ट्रहतको प्रस्तार् आयोजना कायाालयमा पेश
गनुा पनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोम्जम पेश भएका आयोजना कायाान्र्यन प्रस्तार् मध्ये
तोष्ट्रकए बमोम्जमको कायाष्ट्रर्मध पूरा गरी सम्बम्न्धत प्रस्तार्क र्ा मनजको प्रमतमनमधको
रोहबरमा प्राष्ट्रर्मधक प्रस्तार् खोल्नु पनेछ ।
(५) उपदर्ा (४) बमोम्जम खोमलएका प्रस्तार् मध्ये सबैभन्दा उपयुि दे म्खएका
बढीमा पााँच प्रस्तार्कको प्राष्ट्रर्मधक प्रस्तार् दर्ा ५ बमोम्जमको मूल्यांकन समममतबाट
पैंतालीस ददनमभत्र मूल्यांकन गराई प्राप्त मसर्ाररसको आधारमा छनौट गनुा पनेछ ।
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(६) उपदर्ा (५) बमोम्जम छनौट नभएका प्राष्ट्रर्मधक प्रस्तार्को प्रस्तार्कहरुलाई
तीन ददनमभत्र सो कुराको जानकारी ददई मसलर्न्दी आमथाक प्रस्तार् ष्ट्रर्ताा मलन तोष्ट्रकए
बमोम्जमको सूचना ददनु पनेछ ।
(७) आयोजना कायाालयले उपदर्ा (५) बमोम्जम प्राष्ट्रर्मधक प्रस्तार् छनौट
गरे पमछ त्यस्तो प्रस्तार् पेश गने प्रस्तार्कहरुको आमथाक प्रस्तार् मनजहरु र्ा मनजहरुको
प्रमतमनमधको उपम्स्थमतमा खोल्नु पनेछ ।
(८) उपदर्ा (७) बमोम्जम आमथाक प्रस्तार् खोमलए पमछ आयोजना कायाालयले
सबभन्दा कम मूल्यको प्रस्तार् पेश गने प्रस्तार्कको िमसं याया मनधाारण गरी सबैभन्दा
पष्ट्रहलो िमको प्रस्तार्कसाँग र्ाताा गनेछ ।
(९) उपदर्ा (८) बमोम्जमको र्ाताा सर्ल हुन नसकेमा त्यस पमछका कम
मूल्य र आकर्ाक प्रस्तार् पेश गने प्रस्तार्कसाँग र्ाताा सर्ल नभए सम्म िमशः र्ाताा
गनेछ ।
(१०) उपदर्ा (८) र्ा (९) बमोम्जम प्रस्तार्कसाँग र्ाताा गदाा आमथाक रुपमा
सबभन्दा बढी ष्ट्रकर्ायमत, प्राष्ट्रर्मधक रुपमा सबैभन्दा बढी उपयुि र सुदृढ तथा
र्ातार्रणीय रुपमा सबैभन्दा बढी दीगो हुने गरी प्रस्तार् पेश गने प्रस्तार्लाई आयोजना
कायाालयले आकर्ाक प्रस्तार्कको रुपमा छनौट गनेछ ।
(११) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन यस दर्ा बमोम्जम
आयोजना कायाान्र्यन प्रस्तार् आव्हान गदाा एक जना प्रस्तार्कको मात्र प्राष्ट्रर्मधक प्रस्तार्
छनौट भएको अर्स्थामा पमन मनजसाँग नै र्ाताा गरी मनजको आमथाक प्रस्तार् उपयुि
दे म्खएमा मनजलाई छनौट गना बाधा पने छै न ।
१२.

मनमााणकतााको छनौटका आधार- (१) दर्ा ११ को उपदर्ा (१०) र्ा (११) र्मोम्जम
मनमााणकताा छनौट गदाा दर्ा ४ को उपदर्ा (३) को खण्ड (ग) र्ा (घ) बमोम्जमको
आयोजना भए दे हायका ष्ट्रर्र्यलाई समेत तोष्ट्रकए बमोम्जम छनौटका आधार मलनु पनेछः
(क)

र्म्न्जमनयररङ्ग प्रोक्युरमेन्ट करार र्ा र्म्न्जमनयररङ्ग प्रोक्युरमेन्ट
कन्स्रक्शन एण्ड र्ार्नाम्न्सङ्ग करार सर्लता पूर्क
ा कायाान्र्यन
गरे को अनुभर्¸

(ख)

र्ष्ट्रपसीएर्का लामग प्रस्तार् गररएको प्रस्तार् भए दर्ा १४ को
उपदर्ा (२) मा उम्ल्लम्खत ष्ट्रर्र्य¸

(ग)

प्राष्ट्रर्मधक रुपमा आकर्ाक मडजायन र आयोजनाको ददगोपना¸

(घ)

र्ातार्रणीय रुपमा न्यू न क्षमत पुयााउने आयोजना¸
9
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(ङ)

तोष्ट्रकए बमोम्जमका अन्य आधार ।

(२) उपदर्ा (१) मा ले म्खए बाहे क अन्य आयोजनामा मनमााणकतााको
छनौट प्रचमलत कानून बमोम्जम हुनेछ ।
१३. सोझै र्ाताा गरी मनमााणकताा छनौट गना सष्ट्रकनेः (१) दर्ा ११ मा जुनसुकै कुरा
लेम्खएको भए तापमन दे हायका अर्स्थामा सम्भाष्ट्रर्त कुनै मनमााणकताासाँग सोझै र्ाताा गरी
छनौट गना सष्ट्रकनेछः
(क)

दर्ा ११ बमोम्जम प्रस्तार् आव्हान गदाा प्रस्तार् पेश नभएमा र्ा
पेश भएका कुनै पमन प्रस्तार् प्राष्ट्रर्मधक रुपमा छनौट हुन
नसकेमा,

(ख)

नयााँ अर्धारणा र्ा नयााँ प्रष्ट्रर्मधमा आधाररत आयोजना भएमा,

(ग)

पचास अबा र्ा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजना
भएमा ।

(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम बातााबाट मनमााणकताा छनौट गने अन्य व्यर्स्था
तोष्ट्रकए बमोम्जम हुनेछ ।
१४. प्रस्तार्कले जानकारी गराउनुपनेः (१) प्रस्तार्कले दर्ा ११ को उपदर्ा (३) बमोम्जम
प्रस्तार् पेश गदाा आयोजना कायाालयले प्रस्तार् आव्हान गदाा आव्हानपत्रमा जानकारी
गराउनु पने गरी उल्ले ख भएका ष्ट्रर्र्रण जानकारी गराउनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको ष्ट्रर्र्रणको अमतररि प्रस्तार्कले दे हायको ष्ट्रर्र्रण
समेत जानकारी गराउनु पनेछः
(क)

प्रस्तार्कको ष्ट्रर्म्त्तय, प्राष्ट्रर्मधक (उपकरण मेम्शनरी, औजार आदद)
र मानर् स्रोत क्षमता,

(ख)

प्रस्तार् पेश गदााका बखतसम्म प्रस्तार्कले मनमााण सम्पन्न गरे का
पूर्ााधार सं रचना आयोजनाको ष्ट्रर्र्रण,

(ग)

प्रस्तार् पेश गदााका बखतसम्म प्रस्तार्कले मनमााण गरररहे का
पूर्ााधार

सं रचना

सम्बन्धी

आयोजना

र

त्यस्तो

आयोजनाको

कायाान्र्यनको म्स्थमत,
(घ)

कुनै आयोजना कायाान्र्यन गना नसकेको कारणले प्रस्तार् पेश
गदााका

र्खतभन्दा

तत्काल

अम्घको

चार

र्र्ाको

अर्मधमा

कारबाईमा परे को र्ा कालो सूम्चमा परे र्ा नपरे को सो सम्बन्धी
ष्ट्रर्र्रण,
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(ङ)

ु
स्थानीय मनमााणकताासाँग सं यि
उपिम (जोर्न्ट भेन्चर) मा
प्रस्तार् पेश गरे को भए स्थानीय मनमााणकतााको ष्ट्रर्र्रण,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लामग कम्म्तमा पन्र प्रमतशत
लगानी

र्ा

प्रमतर्ल

बााँडर्ाड

गने

व्यर्स्था

भएको

ु
सं यि

ु
उपिमलाई मात्र सं यि
उपिमको रुपमा स्र्ीकार गना सष्ट्रकनेछ
।
(च)

प्रस्तार् पेश गदााका बखतसम्म खण्ड (ङ) बमोम्जमको मनमााणकताा
सम्बन्धमा खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोम्जमको ष्ट्रर्र्रण,

(छ)

तोष्ट्रकए बमोम्जमका अन्य आर्श्यक ष्ट्रर्र्रण।

(३) उपदर्ा (२) बमोम्जमको ष्ट्रर्र्रण झुठ्ठा प्रमाम्णत भएमा प्रस्तार्कसाँग करार
सम्पन्न भर्सकेको रहे छ भने पमन आयोजना कायाालयले जुनसुकै बखत उि करार रद्द
गना सक्नेछ ।
(४) उपदर्ा (२) को खण्ड (ग) बमोम्जम पेश गरे को ष्ट्रर्र्रणमा उम्ल्लम्खत
आयोजनामध्ये तीन र्ा सो भन्दा बढी आयोजनाको म्स्थमत मनामसर् कारण ष्ट्रर्ना
सम्बम्न्धत करार बमोम्जम पूरा गररसक्नुपने समयसीमामभत्र पूरा नगरे को भएमा त्यस्तो
प्रस्तार्कको प्रस्तार् छनौटको लामग योगय हुने छै न ।
(५) उपदर्ा (२) को खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन कुनै
प्रस्तार् कालो सूम्चमा परे कोमा कालो सूम्चको लामग मनधााररत अर्मध व्यमतत भर्सकेको
र्ा कालोसूम्चबाट मनज र्ुकुर्ा भर्सकेको रहे छ भने त्यस्तो सूम्चमा परे को कारणले मात्र
कुनै प्रस्तार्कको प्रस्तार् अयोगय भएको मामनने छै न ।
१५. आयोजनाको लागत मूल्यांकन:- (१) दर्ा ५ को उपदर्ा (१) बमोम्जम आयोजना
कायाालयले तयार गरे को र्ा दर्ा ४ को उपदर्ा (३) को खण्ड (ग) र्ा (घ) को
आधारमा मनमााणकतााले पेश गरे को ष्ट्रर्स्तृत आयोजना प्रमतर्ेदनमा उम्ल्लम्खत आयोजनाको
लागत रकम र त्यसको लामग लगानी गना प्रस्ताष्ट्रर्त रकम प्रदान गने सं स्था तथा
लगानीका शता तथा र्न्दे जका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन गनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम अध्ययन गदाा आयोजना कायाालयले तयार गरे को र्ा
मनमााणकतााले पेश गरे को आयोजनाको कुल लागत, लगानीको स्रोत रकम, ष्ट्रर्दे शी मुद्रा र
नेपाली रुपैं याको रकमको ष्ट्रर्र्रण र त्यसको अनुपात, आयोजनाको लामग लगानी गने
ष्ट्रर्त्तीय सं स्था भए त्यसको ष्ट्रर्र्रण र सााँर्ा रकम, व्याजदर, अन्य कुनै शुल्क भए
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ु ानी गने तरीका र अर्मध लगायतका ष्ट्रर्त्तीय शता समेत अध्ययन
त्यसको ष्ट्रर्र्रण, भि
गनुप
ा नेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्जम अध्ययन गदाा आयोजनाको सम्भाव्यता तथा त्यसका
लगानीका शताहरु उपयुि दे म्खएमा मन्त्रालयले दर्ा ११ को उपदर्ा (८) र्ा (९)
बमोम्जम प्रस्तार्कसाँग र्ाताा गना आयोजना कायाालयलाई मनदे शन ददनेछ ।
(४)

आयोजनाको लागत तथा लगानीका शता मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था

तोष्ट्रकए बमोम्जम हुनेछ ।
पररच्छे द-४
आयोजना कायाान्र्यन सम्बन्धी सं स्थागत व्यर्स्था
१६.

आयोजना सहजीकरण र्काई:- (१) आयोजनाको कायाान्र्यनलाई सहज तुल्याउन,
आयोजना कायाान्र्यनमा नेपाल सरकार¸ प्रदे श सरकार र स्थानीय तहसाँग समन्र्य गना¸
आयोजना कायाान्र्यनको र्ास्तष्ट्रर्क म्स्थमतको अद्यार्मधक अनुगमन गना र आयोजनालाई
प्रदान गररने सुष्ट्रर्धा एकै ष्ट्रर्न्दुबाट नै उपलव्ध गराउन मन्त्रालयमा एक आयोजना
सहम्जकरण र्काई रहनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको र्काईमा आयोजनाको प्रकृमत बमोम्जम नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार र्ा स्थानीय तहका उपयुि मनकायका कम्म्तमा राजपत्रांष्ट्रकत
दितीय श्रे णीका अमधकृत रहन सक्नेछन् ।
(३) आयोजना सहम्जकरण र्काईको काम¸ कताव्य र अमधकार तोष्ट्रकए बमोम्जम
हुनेछ ।

१७.

आयोजना सुपरीर्ेक्षक समूह मनयुि गने :- (१) आयोजना कायाान्र्यन त्यसको ष्ट्रर्स्तृत
मडजायन र स्पेमसष्ट्रर्केशन बमोम्जम भए र्ा नभएको¸ आयोजनाको मसमभल¸ मेकामनकल र्ा
ष्ट्रर्द्युतीय मनमााण भए त्यस्तो काया मनधााररत गुणस्तर बमोम्जम भए र्ा नभएको र्ा करार
बमोम्जम काया सम्पादन भए र्ा नभएको यष्ट्रकन गना र आयोजना कायाालयको तर्ाबाट
मनयममत अनुगमन गना आयोजना कायाालयले एक सुपरीर्ेक्षक समूह मनयुि गनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको समूहमा पूर्ााधार सं रचना ष्ट्रर्शेर्ज्ञ, मनमााण
र्ं म्जमनयर लगायत उपयुि योगयता पूरा गरे का अन्य आर्श्यक ष्ट्रर्ज्ञहरु रहनेछन् ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्जमका सुपरीर्ेक्षक समूहको मनयुम्ि प्रचमलत कानून
बमोम्जम हुनेछ ।
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(४) उपदर्ा (१) बमोम्जम मनयुि समूहले आयोजना मनमााण स्थलमा र्ा
आयोजनाका

मनमााणकताासाँग

सम्बन्धमा

प्रमतमनमधको है मसयतमा
१८.

कायासम्पादन

गदाा

आयोजना

कायाालयको

गनेछ ।

ष्ट्रर्शेर्ज्ञ समूह गठन गने:- (१) आयोजना कायाालयले कुनै खास प्रयोजनका लामग
आर्श्यकता अनुसार ष्ट्रर्शेर्ज्ञ समूह गठन गना सक्नेछ ।
(२)

उपदर्ा

(१)

बमोम्जम

गठन

हुने

समूहका

सदस्यहरुको

कायाक्षेत्र,

पाररश्रममक र सुष्ट्रर्धा मनयुि गदााका बखत आयोजना कायाालयले मनधाारण गरे बमोम्जम
हुनेछ ।
१९.

आयोजना मनदे शक समममत:- यस ऐन अन्तगात कायाान्र्यन हुने आयोजनाको छनोट गना
तथा आयोजना मनमााणमा सहजता पुयााउन, आयोजना कायाान्र्यनमा नीमतगत मनदे शन ददन
तथा त्यसको मनयममत अनुगमन गरी आयोजना कायाान्र्यनमा गमत ददनका लामग दे हाय
बमोम्जमको एक उच्चस्तरीय आयोजना मनदे शक समममत रहनेछ:
(क)

प्रधानमन्त्री

(ख)

आयोजना कायाान्र्यनसं ग सम्बम्न्धत मन्त्रीहरु

– अध्यक्ष
–

सदस्य
(ग)

अथा मन्त्री

–

सदस्य

(घ)

उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

– सदस्य

(ङ)

मुयाय सम्चर्

–

सदस्य
(च)

प्रधानमन्त्री कायाालयको आयोजनासाँग सम्बम्न्धत सम्चर्

–

सम्चर्
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको समममतको बैठक प्रधानमन्त्रीले तोकेको ठाउाँ, मममत
र समयमा बस्नेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्जमको समममतको र्ैठकमा आयोजना कायाान्र्यनसाँग
सम्बम्न्धत मन्त्रालयका सम्चर्हरु तथा आयोजना मनदे शकलाई आमन्त्रण गनुप
ा नेछ ।
(४) उपदर्ा (१) बमोम्जमको समममतको बैठक र्ा कायासम्पादन सम्बन्धी
कायाष्ट्रर्मध समममत आर्ैले मनधाारण गरे बमोम्जम हुनेछ ।
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२०.

आयोजना मनदे शक समममतको काम, कताव्य र अमधकार:- यस ऐनमा ले म्खएको अन्य
कामको अमतररि मनदे शक समममतको काम, कताव्य र अमधकार दे हाय बमोम्जम हुनेछ:
(क)

आयोजनाको कायाान्र्यन म्स्थमत अध्ययन गरी आर्श्यक नीमतगत
मनदे शन ददने,

(ख)

आयोजनाको अनुगमन गरी मनधााररत अर्मधमभत्र नै कायाान्र्यन हुन
सक्ने कुरामा सुमनम्ित हुन अपनाउनु पने उपाय र गनुा पने सुधारका
लामग मन्त्रालय र्ा आयोजना कायाालयलाई आर्श्यक मनदे शन ददने,

(ग)

आयोजना कायाान्र्यन गना प्रचमलत कानून बमोम्जम उपलव्ध हुने
सुष्ट्रर्धाका अमतररि थप सुष्ट्रर्धा ददनु पने रहे छ भने त्यस्तो सुष्ट्रर्धा
उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारलाई मसर्ाररस गने,

(घ)

दर्ा ४ को उपदर्ा (३) को खण्ड (क) बमोम्जमको आयोजनाको
हकमा ष्ट्रर्त्तीय स्रोत पयााप्त नभए त्यसको व्यर्स्थापन गना नीमतगत
मनणाय गने,

(ङ)

आयोजना कायाान्र्यन गना आर्श्यक नीमतगत सुधार गनुा पने भए
त्यसको लामग नेपाल सरकार, मम्न्त्रपररर्द्लाई मसर्ाररस गने,

(च)

तोष्ट्रकए बमोम्जमका अन्य काम गने र्ा गराउने ।
पररच्छे द-५
जगगा प्रामप्त तथा र्ातार्रण संरक्षण

२१.

जगगा प्राप्ती, पुनर्ाास तथा पुनस्ा थापना योजना बनाउनु पने:- (१) आयोजना कायाालयले
आयोजना प्रभाष्ट्रर्त घरपररर्ारलाई लम्क्षत गरी जगगा प्रामप्त¸ पुनर्ाास र्ा पुनस्थाापना योजना
(स्कीम) तजुम
ा ा गरी सम्बम्न्धत आयोजना स्थलको उपयुि ठाउाँमा आयोजना प्रभाष्ट्रर्त
घर पररर्ारको भेला बोलाई सार्ाजमनक गनुा पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको भेलामा प्राप्त गरीने घर जगगा र अन्य सम्पम्त्तको
क्षमतपूमता रकम मनधाारणका मलग अनुमामनत प्रमत र्काई मूल्य समेत प्रस्तार् गनुा पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्जमको भेलामा नेपाली भार्ामा ले म्खएको योजनाको सार
सं क्षेप आयोजना प्रभाष्ट्रर्तलाई उपलव्ध गराउनु पने छ ।
(४) उपदर्ा (१) बमोम्जमको भेलाबाट जगगा प्रामप्त¸ पुनर्
ा ास तथा पुनस्ा थापना
योजनाको सम्बन्धमा प्राप्त सुझार् र प्रमतष्ट्रिया समेत सम्र्ोधन हुने गरी आयोजना
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कायाालयले पररमाम्जात योजना तयार गनुा पनेछ र त्यस्तो योजना स्र्ीकृतीका लामग
मन्त्रालयमा पेश गनुा पनेछ ।
(५) मन्त्रालयले जगगा प्रामप्त¸ पुनर्ाास र्ा पुनस्थाापना योजना प्राप्त भएको पैं तामलस
ददन मभत्र म्स्र्कृत गनुा पनेछ।
(६) जगगा प्रामप्त¸ पुनर्ाास र्ा पुनस्ा थापना योजनाको तजूम
ा ा तथा स्र्ीकृमत
सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोष्ट्रकए बमोम्जम हुनेछ ।
२२.

र्ाताािारा जगगा प्राप्त गने:- (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन
यस ऐन बमोम्जम कायाान्र्यन हुने आयोजनाको लामग आर्श्यक जगगा प्राप्त गनुा परे मा
आयोजना कायाालयले र्ातााबाट जगगा प्राप्त गना सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम जगगा प्राप्त गदाा आयोजना कायाालयले सम्बम्न्धत
जगगा धनी र्ा जगगाधनीका प्रमतमनमधसं ग प्रत्यक्ष र्ाताा गरी जगगा प्राप्त गना सक्नेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्जम प्राप्त गररने जगगाको मूल्यांकन, क्षमतपूमता तथा
तत्सम्बन्धी अन्य ष्ट्रर्र्य आयोजना र जगगाधनी बीच भएको र्ा हुने सम्झौता र म्स्र्कृत
जगगा प्रामप्त तथा पुनर्ाास तथा पुनस्थाापना योजनामा भएको व्यर्स्था बमोम्जम हुनेछ ।
(४) यस दर्ा बमोम्जम जगगा प्राप्त गदाा जगगा प्रामप्त गना आयोजना कायाालयले
र्ाताा प्रारम्भ गरे को मममतले छ मष्ट्रहना मभत्र पूरा गररसक्नु पनेछ ।

२३.

जगगा प्रामप्त सम्बन्धी व्यर्स्था:- (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए
तापमन आयोजना कायाान्र्यन गना आर्श्यक पने जगगा दर्ा २२ बमोम्जम प्राप्त गना
नसष्ट्रकएमा र्ा आयोजना कायाालयले यस दर्ा बमोम्जम जगगा प्राप्त गना चाहे मा यस दर्ा
र्मोम्जम मनधाारण हुने जगगा प्रामप्त¸ पुनर्ाास र्ा पुनस्थाापना योजना बमोम्जम क्षमतपूमता
रकम जगगा धनीलाई ददई नेपाल सरकारले जुनसुकै जगगा जुनसुकै बखत प्राप्त गना
सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम प्राप्त हुने जगगाको क्षमतपूमता रकम मनधाारण गनाको
लामग दे हाय बमोम्जमको एक क्षमतपूमता मनधाारण समममत रहनेछ:(क)

सम्बम्न्धत प्रमुख म्जल्ला अमधकारी

–

सं योजक
(ख)

सम्बम्न्धत म्जल्ला समन्र्य समममतको प्रमुख

–

सदस्य
(ग)

प्राप्त गरीने जगगासाँग सम्बम्न्धत गाउाँपामलका अध्यक्ष
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र्ा नगरपामलका प्रमुख र्ा मनजले तोकेको प्रमतमनमध

–

सदस्य
(घ)

सम्बम्न्धत मालपोत अमधकृत

–

सदस्य
(ङ)

कायाकारी मनदे शक

– सदस्य

(३) उपदर्ा (१) बमोम्जमको समममतले क्षमतपूमता रकम मनधाारण गदाा दे हायका
ष्ट्रर्र्यलाई आधार मलनेछ:(क)

आयोजना कायाालयले आयोजना प्रभाष्ट्रर्त घरपररर्ालाई लम्क्षत गरे र
तजुम
ा ा

गरे को

जगगा

प्रामप्त

तथा

पुनर्ाास

तथा

पुनस्थाापना

योजनाको म्स्र्कृत प्रमतर्ेदन,
(ख)

रम्जिेशनको प्रयोजनका लामग सम्बम्न्धत मालपोत कायाालयले मनधाारण
गरे को मूल्य,

(ग)

जगगा प्राप्त गने सूचना प्रकाशन हुन ु भन्दा तत्काल अम्घ कायम रहे को
प्रचमलत र्जार मूल्य,

(घ)

जगगा र जगगामा रहे को बालीको ष्ट्रकमसम र त्यसको प्रचमलत र्जार
मूल्यको आधारमा मूल्यांकन गररएको अनुमामनत मूल्य,
तर बाली सम्बम्न्धत जगगा धनीले नै प्राप्त गना सक्ने अर्स्था
भएमा त्यस्तो बाली मूल्यांकन गररने छै न ।

(ङ)

जगगामा कुनै घर, टहरा, पखााल रहे को भए त्यस्ता सं रचनाहरुको प्रचमलत
र्जार मूल्यको आधारमा मूल्याकंन गररएको अनुमामनत मूल्य,

(च)

हुष्ट्रकासकेका रुख र्ा र्लर्ूलका रुख भए त्यसको प्रचमलत र्जार
मूल्यको आधारमा मूल्यांकन गररएको अनुमामनत मूल्य,

(च)

जुन आयोजनाका लामग जगगा प्राप्त गने कारबाही प्रारम्भ भएको हो
त्यस्तो आयोजनाको जगगा प्रामप्तका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै
मनदे शन जारी गरे को भए त्यस्तो मनदे शन,

(छ)

जगगा प्राप्त गरे को कारणले सो जगगामा बसोबास गने जगगाधनी र्ा
मोहीको बसोर्ास, व्यापार र्ा व्यर्साय अन्यत्र सानुा परे को कारणले
मनजलाई हुन सक्ने सम्भाष्ट्रर्त हामन नोक्सानीको मनामसर् मूल्य ।
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(४) क्षमतपूमता मनधाारण सममतीले उपदर्ा (३) बमोम्जम क्षमतपूमता मनधाारण गनुा
अम्घ आयोजना प्रभाष्ट्रर्त घर पररर्ार र्ा मनजका प्रमतमनधीसाँग छलर्ल गने लगायत
क्षमतपूमता मनधाारणसाँग सम्बम्न्धत अन्य ष्ट्रर्र्यमा थप जानकारी र सुझार् मलन आर्श्यक
भएमा ष्ट्रर्ज्ञहरु समेत रहे को उपसममती गठन गना सक्नेछ ।
(५) उपदर्ा (३) र (४) बमोम्जम प्राप्त सूचना र जानकारीका आधारमा
क्षमतपूमता मनधाारण सममतीले क्षमतपूमता रकम मनधाारण गनेछ ।
(६) क्षमतपूमता मनधाारण समममतले क्षमतपूमता रकम मनधाारण गदाा सम्भर् भएसम्म
सर्ासम्मतबाट र सो नभएमा बहुमतबाट मनणाय गने छ ।
(७) उपदर्ा (५) बमोम्जम मनधाारण भएको क्षमतपूमता रकमको दर सम्बम्न्धत
सरोकारर्ालाको जानकारीका लामग तोष्ट्रकए बमोम्जम सार्ाजमनक गररनेछ ।
(८) उपदर्ा (७) बमोम्जम सार्ाजमनक भएको पन्र ददन मभत्र क्षमतपूमता मनधाारण
समममतले मनधाारण गरे को क्षमतपूमता रकम उपर म्चत्त नर्ुझ्ने व्यम्िले कारण र आधार
खू लाई त्यस्तो रकम पुनरार्लोकनका लामग त्यस्तो समममतमा मनर्ेदन गना सक्नेछ ।
(९) उपदर्ा (८) बमोम्जम मनर्ेदन परे कोमा समममतले आधार र कारण मनामसर्
दे खेमा क्षमतपूमता रकमको पुनरार्लोकन गनेछ ।
(१०) यस दर्ामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन जगगा प्राप्त गनुप
ा ने
आयोजनास्थलका कुल जगगाधनी मध्ये पचास प्रमतशत भन्दा र्ढी जगगाधनी र्ा कुल
क्षेत्रर्ल मध्ये दुई मतहाई क्षेत्रर्ल भन्दा र्ढी जगगाका लामग जगगा प्राप्त गदाा मनधाारण
भएको क्षमतपूमता रकम भन्दा बढी हुने गरी यस दर्ा बमोम्जम क्षमतपूमता रकम मनधाारण
हुने छै न ।
२४.

क्षमतपूमता रकम र्ुझ्नु पने:- (१) दर्ा २३ बमोम्जम मनधाारण भएको क्षमतपूमता रकम
ु ानी गनेछ र सो प्रयोजनका लामग क्षमतपूमता रकम
सम्बम्न्धत आयोजना कायाालयले भि
र्ुम्झमलन सम्बम्न्धत जगगा धनी र्ा मोही भए मोहीलाई सूचना ददनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको सूचना प्राप्त गरे को एक महीना मभत्र सम्बम्न्धत
जगगा धनी र्ा मोहीले आयोजना कायाालयमा क्षमतपूमता रकम दाबी गरी मनजको बैंक खाता
ु ामन मलनु पनेछ ।
मार्ात क्षमतपूमता रकमको भि
(३) उपदर्ा (२) बमोम्जम क्षमतपूमता रकम भूिानी गदाा आयोजना कायाालयले
सम्बम्न्धत जगगा धनीको स्र्ामीत्र्को लगत कट्टा गरी आयोजना कायाालयको नाममा
दाम्खल खारे ज गना सम्बम्न्धत मालपोत कायाालयलाई अनुरोध गनुा पनेछ ।
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(४) उपदर्ा (२) बमोम्जमको अर्मध मभत्र कुनै जगगाधमन र्ा मोहीले क्षमतपूमता
रकम बुम्झ नमलएमा त्यस्तो रकम जगगा धनी र्ा मोहीले एक र्र्ा मभत्र जष्ट्रहले सुकै पमन
बुझ्न सक्ने गरी आयोजना कायाालयमा धरौटी रकम सरह रहनेछ ।
ु ानी दददा
(५) उपदर्ा (४) बमोम्जमको रकम जगगाधनी र्ा मोहीलाई भि
ु ानी हुने गरी
मनजको नाममा कुनै र्ाम्णज्य बैंकमा रहेको मनजको बैक खाता मार्ात भि
ददनु पनेछ ।
(६) उपदर्ा (५) बमोम्जमको अर्मध मभत्र पमन सम्बम्न्धत जगगाधनी र्ा मोहीले
क्षमतपूमता रकम बुझी नमलएमा त्यस्तो रकम सम्बम्न्धत म्जल्ला प्रशासन कायाालयमा रहे को
धरौटी खातामा जम्मा गनुा पनेछ ।
(७) यस दर्ामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन कसै ले यस दर्ा
बमोम्जम क्षमतपूमता रकम नबुझेको कारणले मात्र आयोजना कायाान्र्यन गना र आयोजना
कायाालयले क्षमतपूमता रकम नबुझ्ने जगगाधनी र्ा मोष्ट्रहको घर, जगगा, र्गैंचामा प्रर्ेश गने
र आयोजना कायाान्र्यनका लामग त्यस्तो घर, जगगा आदद प्राप्त भएको मानी मनयन्त्रणमा
मलन बाधा पने
२५.

छै न ।

आयोजना कायाान्र्यन गना र्ाधा नपनेः– (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको
भए तापमन आयोजना कायाान्र्यन गनुप
ा ने आयोजनास्थलको कुल जगगाधनीमध्ये दुई
मतहाई भन्दा बढी जगगा धनी र्ा प्राप्त गनुा पने आयोजना स्थलको कुल जगगामध्ये तीन
चौथाई क्षेत्रर्ल भन्दा बढी जगगाका जगगा धनीले दर्ा २४ बमोम्जम क्षमतपूमता रकम
बुम्झसकेको भए त्यस्तो जगगाका अन्य जगगाधनीले क्षमतपूमता बुझ्न र्न्कार गरे को र्ा
मनधााररत अर्मधमभत्र त्यस्तो रकम नबुझेको कारणले मात्र आयोजना कायाान्र्यन गना बाधा
पने छै न ।
तर त्यस्तो जगगाधनीलाई दर्ा २४ बमोम्जम धरौटीमा रहेको क्षमतपूमता रकम
प्राप्त गने अमधकारबाट बंम्चत हुने छै न।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम क्षमतपूमता रकम बुझ्न र्न्कार गने र्ा नबुझ्ने जगगा
धनीको क्षमतपूमता रकम दर्ा २४ बमोम्जम धरौटी खातामा जम्मा गरी सके पिात त्यस्तो
जगगाको जगगाधनीको लगत कट्टा गरी आयोजना कायाालयको नाममा दाखे ल खारे ज गना
सम्बम्न्धत मालपोत कायाालयलाई अनुरोध गनुप
ा नेछ ।
(३) उपदर्ा (२) र्ा दर्ा २४ को उपदर्ा (३) बमोम्जम लगत कट्टा तथा
दाम्खल खारे जका लामग अनुरोध भएमा सम्बम्न्धत मालपोत कायाालयले सात ददन मभत्र
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लगत कट्टा र दाम्खल खारे ज गरी त्यसको जानकारी आयोजना कायाालयलाई ददनु पनेछ
।
(४) आयोजनाको जगगा प्रामप्त सम्बन्धी कायालाई सहजीकरण गना सम्बम्न्धत नापी
कायाालय

तथा

मालपोत

कायाालयले

आयोजना

कायाालयको

अनुरोधमा

आयोजना

कायाालयको पररसरमा मालपोत कायाालयको र्काई राख्न र्ा आयोजना कायाान्र्यन
स्थलमा डोर खटाउनु पनेछ ।
२६.

अन्य सम्पम्त्त हटाउनु पने:- (१) दर्ा २२ र्ा २३ बमोम्जम प्राप्त गररएको जगगामा
रहेको घर, गोठ, र्ालीनाली, पखााल, रुख, बााँस आदद आयोजना कायाालयले तोकेको म्याद
मभत्र साष्ट्रर्कका जगगा धनीले हटाउनु

पनेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम घर, गोठ, र्ालीनाली, पखााल, रुख, बााँस आदद
नहटाएमा त्यस्तो

र्स्तु सम्बम्न्धत स्थानीय तहको सम्बम्न्धत र्डाका कम्म्तमा एक

जना र्डा सदस्यको रोहर्रमा लगत कायम गरी सम्बम्न्धत स्थानीय तहलाई म्जम्मा
लगाउनु पनेछ ।
२७.

सरकारी र्ा सार्ाजमनक जगगा उपलव्ध गराउने:- यस ऐन अन्तगात आयोजना कायाान्र्यन
गदाा आयोजना मनमााण र्ा त्यसबाट लाभ ष्ट्रर्तरण गने प्रयोजनका लामग कुनै सरकारी र्ा
सार्ाजमनक जगगा आर्श्यक भएमा आयोजनाको प्रयोजनका लामग नेपाल सरकारले त्यस्तो
जगगा मलज र्ा बहालमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

२८.

ष्ट्रर्द्युत मागाको अमधकारः (१) यस ऐन बमोम्जम कुनै आयोजना कायाान्र्यन गदाा ष्ट्रर्द्युत
उत्पादन र्ा प्रसारण लार्न सम्बन्धी आयोजना भए त्यस्तो आयोजनालाई सरकारी,
सार्ाजमनक, गुठी, सामुदाष्ट्रयक र्ा कुनै पमन व्यम्िको जगगाबाट ष्ट्रर्द्युत प्रसारण लार्न
ष्ट्रर्स्तार गने ष्ट्रर्द्युत मागाको अमधकार (रार्ट अर् र्लोम्क्रमसटी र्े) हुने छ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको अमधकार प्रयोग गदाा आयोजनाले सं भर् भएसम्म
सरकारी, सार्ाजमनक र्ा सामुदाष्ट्रयक जगगाबाट ष्ट्रर्द्युत प्रसारण लार्न ष्ट्रर्स्तार गने गरी
आयोजना मडजायन तथा कायाान्र्यन गनुा पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्जमको अमधकार प्रयोग गदाा उपदर्ा (२) बमोम्जमको
जगगाबाट ष्ट्रर्द्युत प्रसारण लार्न ष्ट्रर्स्तार गना सं भर् नभई कुनै गुठी र्ा कुनै व्यम्िको
जगगाबाट नै ष्ट्रर्स्तार गनुा पने बाध्यता भएमा सं भर् भएसम्म मानर् बसोबासको शहरी,
ग्रामीण र्ा र्स्ती क्षेत्र र्ा र्स्ती ष्ट्रर्कासको लामग तय भर्सकेको क्षेत्र बाहे कको अन्य
क्षेत्रबाट ष्ट्रर्द्युत प्रसारण लार्न ष्ट्रर्स्तार गनुा पनेछ ।
19

www.lawcommission.gov.np

(४) उपदर्ा (१) , (२) र (३) बमोम्जम ष्ट्रर्द्युत प्रसारण लार्न प्रसारण ष्ट्रर्स्तार
गदाा प्रयोग भएको, तामनएको¸ जडान गररएको ष्ट्रर्द्युतीय खम्बा र्ा तारबाट सम्बम्न्धत
जगगा धनीलाई त्यस्तो जगगामा कुनै ष्ट्रकमसमको बाली लगाउन, मानर् र्ा पशुको
अर्ागमन गना र्ा कुनै याम्न्त्रक र्ा सर्ारी साधन चलाउन, बाली लगाउन, त्यसको
हेरचाह गना र त्यसबाट प्राप्त प्रमतर्ल सं कलन गना बाधा नपुगने गरी आयोजनाले
आर्श्यक सुरक्षाका उपायहरुको व्यर्स्था गनुा

पनेछ ।

(५) आयोजनाले उपदर्ा (३) बमोम्जम ष्ट्रर्द्युत प्रसारण लार्न ष्ट्रर्स्तार गरे कोमा
त्यस प्रयोजनका लामग राखेको र्ा उठार्एको खम्बा र्ा टार्रको लामग प्रयोग भएको
जगगा बाहेक अन्य जगगा प्राप्त गनुा पने छै न ।
तर आयोजनाले त्यस्तो जगगामा ष्ट्रर्द्युत मागाको अमधकार प्रयोग गरे र्ापत तोष्ट्रकए
बमोम्जमको क्षमतपूमता सम्बम्न्धत जगगा धनीलाई ददनु पनेछ ।
(६) आयोजनाले यस दर्ा बमोम्जम ष्ट्रर्द्युत मागाको अमधकार प्रयोग गरे को
कारणले मात्र त्यस्तो जगगामा रहे को सम्बम्न्धत जगगा धनीको हक, भोग र स्र्ामीत्र्का
कुनै अशर पने छै न र त्यस्तो जगगा मधतो, बन्धक ददन र्ा कुनै ष्ट्रकमसमले ष्ट्रर्िी गना,
सट्टापट्टा गना र्ा त्यसको कुनै ष्ट्रकमसमको हक हस्तान्तरण गना बाधा पने छै न ।
तर त्यसरी मधतो बन्धक ददएको र्ा हक हस्तान्तरण गरे को कारणले आयोजनाको
यस दर्ा बमोम्जमको अमधकारमा अशर पने छै न ।
२९.

र्न क्षेत्रको रुख कटान सम्बन्धी व्यर्स्था:- (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा
लेम्खएको भए तापमन आयोजना कायाान्र्यनका लामग आर्श्यक पने आयोजना स्थल मभत्र
पने रुख कटान गनुा पने भएमा सम्बम्न्धत र्न कायाालयको समन्र्यमा आयोजना
कायाालयले रुख कटान सम्बन्धी सम्पूण ा ष्ट्रर्र्रण सष्ट्रहतको प्रमतर्ेदन तयार गनुा पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको प्रमतर्ेदन स्र्ीकृत भएपमछ आयोजना कायाालयले
त्यस्तो प्रमतर्ेदन बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यनका लामग जमत सं यायामा रुख काट्नु पने
हो त्यमत नै सं यायामा रुख हुकााउन प्रमत रुख र्ापतको तोष्ट्रकए बमोम्जमको रकम
सम्बम्न्धत र्न कायाालयलाई उपलव्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) को प्रयोजनका लामग आयोजना कायाान्र्यन गना जमत र्न क्षेत्र
प्रयोग भएको हो त्यमत नै क्षेत्रर्लभन्दा कम नहुने गरी र्ृक्षारोपण गरी रुख हुकााउने
तथा र्न क्षेत्र कायम गनाका लामग आयोजना स्थल रहे को आसपास र्ा त्यस्तो क्षेत्रमा
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सम्भर् नभएमा मछमेकको स्थानीय तह र्ा म्जल्लामा आर्श्यक जगगाको व्यर्स्था गनुा
पनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) को प्रयोजनका लामग जगगा खररद र्ा प्राप्त गनुा पने भएमा यस
ऐन र्मोम्जम जगगा प्राप्त गना सष्ट्रकनेछ र त्यस र्ापतको रकम आयोजनाको लागत
रकममा समार्ेश गनुा पनेछ ।
(५) उपदर्ा (१) बमोम्जम रुख कटान गदाा सम्बम्न्धत र्न कायाालय र र्न
उपभोिा समममत रहेको ठाउाँ भए त्यस्तो समममतको रोहर्रमा छपान टााँचा लगाई कटान
गरर तोष्ट्रकएको स्थानमा घाटगद्दी गरर र्न उपभोिा समममतको र्न क्षेत्रको हकमा र्न
उपभोिा समममत र राष्ट्रिय र्न क्षेत्रको हकमा सम्बम्न्धत र्न कायाालयलाई काठ
हस्तान्तरण गनुा पनेछ ।
(६) उपदर्ा (३) बमोम्जम काष्ट्रटएको रुख सात ददनमभत्र र्न उपभोिा समममत
र्ा र्न कायाालयले व्यर्स्थापन गनुा पनेछ ।
(७) यस दर्ा बमोम्जमको रुख कटान र्ा व्यर्स्थापन गदाा लागने खचा आयोजना
कायाालयले व्यहोनेछ ।
(८) यस दर्ा बमोम्जम रुख कटान गदाा सं भर् भए सम्म कम भन्दा कम रुख
काष्ट्रटने र र्न क्षेत्रलाई सं भर् भएसम्म कम क्षमत हुने गरी आयोजनाको मडजायन तथा
मनमााण गनुा
३०.

पनेछ ।

र्ातार्रण प्रभार् मुल्यांकन सम्बन्धी व्यर्स्था:- (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा
लेम्खएको भए तापमन यस ऐन अन्तगात आयोजना कायाान्र्यन गदाा कानून बमोम्जम गनुा
पने प्रारम्म्भक र्ातार्रणीय परीक्षण र्ा र्ातार्रणीय प्रभार् मूल्यांकन त्यस्तो परीक्षण र्ा
मूल्यांकन गना प्रारम्भ गरे को चार महीनामभत्र सम्पन्न गरर सक्नु पनेछ ।
(२) मनामसब कारण दे खाई उपदर्ा (१) बमोम्जम अर्मधमा त्यस्तो परीक्षण र्ा
मूल्यांकन गने काम सम्पन्न हुन नसष्ट्रकने भएमा आयोजना कायाालयले एक महीनामा
नबढाई त्यस प्रयोजनका लामग म्याद थप गना सक्नेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्जम परीक्षण र्ा मूल्यांकन गनाको लामग र्ातार्रण
सम्बन्धी ष्ट्रर्शेर्ज्ञहरुको सेर्ा मलन सष्ट्रकनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोम्जमका ष्ट्रर्शेर्ज्ञहरुको योगयता र्ा मनजहरुबाट मलर्ने सेर्ा
सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोष्ट्रकए बमोम्जम हुनेछ ।
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(५) यस ऐन बमोम्जम कायाान्र्यन गररने आयोजनाको र्ातार्रणीय प्रभार्
मूल्यांकन र्ा प्रारम्म्भक र्ातार्रण परीक्षणको प्रयोजनको लामग त्यस्तो अयोजना प्रचमलत
कानून बमोम्जम राष्ट्रिय गौरर्को आयोजना मामननेछ ।
३१.

मनमााण काया र्ातार्रण मैत्री हुन ु पने:- (१) आयोजना कायाालयले आयोजना कायाान्र्यन
र्ा मनमााण गदाा र्ातार्रण मैत्री हुने गरी बनाउन लगाउनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) को प्रयोजनको लामग आयोजनाको र्ररपरर र्ा दांया र्ांया
र्ृक्षारोपण तथा हररयाली कायम गना जैष्ट्रर्क र्ं म्जमनष्ट्रयरङ्ग (र्ायो र्म्न्जमनयररङ्ग) लगायत
अन्य उपयुि ष्ट्रर्मध र उपाय समेत अर्लम्र्न गनुा पनेछ ।

३२.

सार्धानी अपनाउनु पने:- (१) मनमााणकतााले आयोजना मनमााण र्ा कायाान्र्यन गदाा
आयोजनास्थलको आसपास र्ा र्ररपरर रहे को बस्ती, खेतर्ारी र्ा सं रचनामा यथासक्य कम
क्षमत हुने गरी सार्धानी पूर्क
ा काम गनुा पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम सार्धानी अपनाउाँदा पमन कसै लार्ा कुनै क्षमत पुगेमा
आयोजना कायाालयले त्यसको मूल्यांकन गरी मनामसर् क्षमतपूमता ददलाउने व्यर्स्था गनुा
पनेछ ।
तर त्यस्तो सम्पम्त्तको मबमा गरे को भए सम्बम्न्धत मबमा कम्पनीबाट क्षमतपूमता
भराउनु

पनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्जम क्षमतपूमता नपाएको र्ा क्षमतपूमता रकममा म्चत्त

नबुझेको कारणले मनमााण कायामा अर्रोध गना सष्ट्रकने छै न ।
पररच्छे द–६
मानर्स्रोत व्यस्थापन
३३.

कायाकारी मनदे शक:- (१) यस ऐन बमोम्जम आयोजना कायाान्र्यन गदाा सम्बम्न्धत
मन्त्रालयले आयोजना कायाान्र्यन गने प्रमुख म्जम्मेर्ार अमधकाररको रुपमा एकजना
कायाकारी मनदे शक मनयुि गनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम कायाकारी मनदे शक मनयुि गदाा र्म्जमनयररङ्ग ष्ट्रर्र्यमा
स्नातक भई र्म्जमनयररङ्ग, पूर्ााधार ष्ट्रर्कास, मनमााण व्यर्स्थापन, व्यर्स्थापन, आयोजना
व्यर्स्थापन ष्ट्रर्र्यमा कम्म्तमा स्नातकोत्तर उपामध हामसल गरी दे हायको अनुभर् हामसल
गरे का व्यम्िहरु मध्येबाट खुला प्रमतस्पधााको आधारमा छनौट भएको उमेदर्ारलाई गनुा
पनेछः
(क)

मनजामती सेर्ाको कम्म्तमा रा.प्र. प्रथम श्रे णी र्ा सो भन्दा मामथको
अमधकृतको है मसयतमा कम्म्तमा सात र्र्ाको अनुभर् भएको,
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नेपाल सरकारको पूण ा र्ा आंम्शक स्र्ामीत्र् भएको सं गठीत सं स्थाको

(ख)

कम्म्तमा दशौं तह र सो भन्दा मामथल्लो पदमा कम्म्तमा दश र्र्ा को
अनुभर् भएको,
कम्म्तमा एक अबा भन्दा बढी लागत भएको आयोजनामा कायाकारी

(ग)

मनदे शक र्ा सो सरहको है मसयतमा कम्म्तमा पााँच र्र्ा सं लगन भई
सर्लता पूर्क
ा आयोजना कायाान्र्यन गरर सकेको ।
(३) कायाकारी मनदे शकको मनयुिका लामग मन्त्रालयलाई मसर्ाररस गना दे हाय
बमोम्जमको एक मसर्ाररस समममत गठन हुनेछः
(क)

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष

– सं योजक

(ख)

मन्त्रालयको सम्चर्

– सदस्य

(ग)

मन्त्रालयले तोकेको सम्बम्न्धत क्षेत्रको ष्ट्रर्र्यष्ट्रर्ज्ञ

–

सदस्य
(४) उपदर्ा (३) बमोम्जमको समममतले तोष्ट्रकए बमोम्जमको कायाष्ट्रर्मध पूरा गरी
एकजना उपयुि उमेदर्ारलाई मनयुिको लामग मसर्ाररस गनेछ ।
(५) उपदर्ा (४) को प्रयोजनका लामग मसर्ाररस समममतले कम्म्तमा एक्कार्स
ददनको म्याद ददई आर्ेदनका लामग सार्ाजमनक सूचना प्रकाशन गनेछ ।
(६) उपदर्ा (५) बमोम्जम प्रकाशन भएको सूचना बमोम्जम आर्ेदन ददने
उमेिारले

आयोजना कायाान्र्यनको मागाम्चत्र सष्ट्रहतको आयोजना प्रोर्ार्ल मसर्ाररस

समममतमा पेश गनुा पनेछ ।
(७) उपदर्ा (४) बमोम्जम मसर्ाररस भएको उमेदर्ारलाई नेपाल सरकारले
सम्बम्न्धत आयोजनाको कायाकारी मनदे शक पदमा मनयुि गनेछ ।
(८) कायाकारी मनदे शक आयोजना कायाालयको पूरा समय काम गने प्रमुख
प्रशासकीय पदामधकारी हुनेछ र आयोजना कायाान्र्यन गनुा मनजको प्रमुख म्जम्मेर्ारी
हुनेछ ।
(९) कायाकारी मनदे शकले यस ऐन तथा दर्ा ३५ बमोम्जमको काया सम्पादन
करार बमोम्जम मनजलाई प्राप्त अमधकारको प्रयोग र कताव्यको पालना गनेछ ।
(१०) यस ऐनमा अन्यथा व्यर्स्था भएकोमा बाहे क यस ऐन बमोम्जम आयोजना
कायाालयले गनुा पने सम्पूणा काम कायाकारी मनदे शकले गनुा पनेछ ।
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३४.

कायाकारी मनदे शकको काया अर्मधः- (१) कायाकारी मनदे शकको काया अर्मध सामान्यतया
आयोजना अर्मधभरको लामग हुनेछ ।
तर आयोजनाको कायाान्र्यन सम्पन्न भएको दुई महीनापमछ मनजको काया अर्मध
स्र्तः समाप्त हुनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन दर्ा ३५ बमोम्जम
काया सम्पादन करारमा उल्लेम्खत सूचक बमोम्जमको उपलम्ब्ध हामसल हुन नसकेमा
कायाकारी मनदे शकलाई पदमुि

गना सष्ट्रकनेछ ।

(३) उपदर्ा (२) बमोम्जम पदमुि भएमा बााँकी अर्मधका लामग अको
कायाकारी मनदे शक मनयुि गनुा पनेछ ।
३५.

कायासम्पादन करार:- (१) कायाकारी मनदे शक मनयुि भएको एक महीनामभत्र आयोजना
कायाान्र्यनका सम्बन्धमा मन्त्रालय र कायाकारी मनदे शक बीच कायासम्पादन करार हुन ु
पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम हुने काया सम्पादन करारमा अन्य कुराको अमतररि
दे हायको ष्ट्रर्र्रण उल्ले ख गनुा पनेछ:
(क)

आयोजनाको सं म्क्षप्त ष्ट्रर्र्रण, कायाान्र्यन गररसक्नु पने अर्मध र

मममत,
(ख)

आयोजना कायाान्र्यन गना कायाकारी मनदे शकले पूरा गनुा पने
म्जम्मेर्ारी र्ा सम्पादन गनुा पने कामको ष्ट्रर्र्रण,

(ग)

आयोजना कायाान्र्यनका मसलमसलामा कायाकारी मनदे शकले प्रयोग
गना सक्ने अमधकार, गना सक्ने काम र पालना गनुा पने कताव्यको
ष्ट्रर्र्रण,

(घ)

खण्ड (ग) बमोम्जमको अमधकार प्रयोग गदाा मनजले प्रयोग गने
आमथाक प्रशासन, कमाचारी प्रशासन तथा व्यर्स्थापन, करार
प्रशासन तथा आयोजना व्यर्स्थापन सम्बन्धी अमधकारको ष्ट्रर्र्रण,

(ङ)

कायाकारी मनदे शकले प्रत्येक चार मष्ट्रहनामा सम्पादन गनुप
ा ने
कामको ष्ट्रर्र्रण र त्यस सम्बन्धी समय तालीका,

(च)

कायाकारी

मनदे शकले

पाउने

मामसक

पाररश्रममक,

सुष्ट्रर्धा

र

सहुमलयतको ष्ट्रर्र्रण,
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(छ)

खण्ड (ख) बमोम्जमको काया सम्पादन भए र्ा नभएको कुरा
मनधाारण हुन सक्ने सं यन्त्र र त्यसका सूचकहरु,

(ज)

खण्ड (ख) बमोम्जमको सम्पादन गनुा पने काम पूण ा रुपमा
सम्पादन भई उपलम्ब्ध हामसल भएमा बाष्ट्रर्क
ा
रुपमा कायाकारी
मनदे शकले

खण्ड

(च)

बमोम्जमको

पाररश्रममकमा

थप

हुने

पाररश्रममक रकम,
(झ)

अन्य आर्श्यक ष्ट्रर्र्य ।

(३) उपदर्ा (२) को खण्ड (ख), (ग) र (ङ) बमोम्जमको म्जम्मेर्ारी र्ा काया
सम्पादन पूरा भए र्ा नभएको सम्बन्धमा आमथाक र्र्ा पूरा भएको प्रत्येक चार महीनामा
मूल्यांकन

गररनेछ ।

(४) उपदर्ा (३) बमोम्जम मूल्यांकन गदाा कायाकारी मनदे शकले र्ाष्ट्रर्क
ा
र्ा
चौमामसक रुपमा पूरा गनुप
ा ने म्जम्मेर्ारी र्ा सम्पादन गनुप
ा ने काम पूरा नभएमा मनजलाई
अको चौमामसक अर्मध सम्म पूरा गना अर्सर प्रदान गनुा पनेछ ।
(५) उपदर्ा (४) बमोम्जम ददर्एको अर्मधमभत्र कायाकारी मनदे शकले अम्घल्लो
चौमामसक अर्मध र चालु चौमामसकको अर्मधमभत्र सम्पादन गनुा पने काम पूरा गनुा पनेछ
।
(६) उपदर्ा (४) र्ा (५) बमोम्जम पूरा गनुा पने म्जम्मेर्ारी र्ा सम्पादन गनुा
पने काम मनामसर् कारणबाट सम्पादन हुन नसकेको र्ा नसष्ट्रकने भएमा त्यसको कारण
र आधार खुलाई त्यस्तो अर्मध पुरा हुन ु अम्घ नै कायाकारी मनदे शकले मन्त्रालयमा
मनर्ेदन ददन सक्नेछ ।
(७) उपदर्ा (५) बमोम्जमको अर्मधमभत्र पमन काया सम्पादन हुन नसकेमा र्ा
उपदर्ा (६) बमोम्जम मनर्ेदन नपरे मा र्ा परे को भए पमन मनर्ेदनमा उम्ल्लम्खत कारण र
आधार मनामसब नदे म्खएमा उपदर्ा (१) बमोम्जम मनयुि कायाकारी मनदे शकको करार
अन्त्य हुने र मनजलाई मन्त्रालयले अर्काश ददनु पनेछ ।
३६.

सरुर्ा गना नसष्ट्रकने:- प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन कुनै मनजामती
र्ा सरकारी सेर्ा, नेपाल सरकारको पूण ा र्ा आंम्शक स्र्ामीत्र्मा रहे को सं गठीत सं स्थाको
सेर्ामा कायारत रहेको कमाचारी यस ऐन बमोम्जम कायाकारी मनदे शक पदमा मनयुि
भएमा र्ा आयोजना कायाालयमा काजमा खष्ट्रटएमा आयोजना कायाान्र्यनको अर्मधभर
मनजलाई अन्यत्र सरुर्ा गना सष्ट्रकने

छै न ।
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तर मनजको बढु र्ा भएमा र्ा मनजलाई ष्ट्रर्भागीय कारबाई गनुा परे मा सरुर्ा गना
बाधा पने छै न ।
३७.

आयोजनाका कमाचारी:- (१) आयोजनामा आयोजना कायाान्र्यनका लामग आर्श्यक
सं यायामा र्म्जमनयररङ्ग, व्यर्स्थापन, कानून, ले खा, आमथाक प्रशासन र र्न तथा र्ातार्रण
सं रक्षण क्षेत्रसाँग सम्बम्न्धत ष्ट्रर्शेर्ज्ञ कमाचारी रहने छन् ।
(२) उपदर्ा (१) मा ले म्खएका कमाचारीको अमतररि आयोजनामा आयोजना
कायाान्र्यनसाँग सम्बम्न्धत अन्य कमाचारी रहने छन् ।
(३) उपदर्ा (१) र्ा (२) बमोम्जमको कमाचारीहरुमध्ये पचास प्रमतशत सम्म
्
कमाचारी कायाकारी मनदे शकले उम्चत ठहराएको उपायिारा र उम्चत ठहरयाएको
शतामा
करारमा मनयुि गना सक्नेछन् र त्यसरी मनयुि भएका कमाचारीहरु जुन कायाकारी
मनदे शकले मनयुि गरे को हो मनज प्रमत समेत व्यम्िगत रुपमा जर्ार्दे ही हुनेछन् ।
(४) उपदर्ा (३) बमोम्जम मनयुि कमाचारी मनजलाई मनयुि गने कायाकारी
मनदे शकको र्च्छामा बहाल रहने छन्, र कायाकारी मनदे शकले जुनसुकै कारणले आफ्नो
पदबाट अर्काश पाएमा मनजहरुले स्र्तः अर्काश पाएको मामननेछ ।
(५) उपदर्ा (३) बमोम्जम मनयुि हुन बााँष्ट्रक रहे का पचास प्रमतशत कमाचारीहरु
खुला प्रमतस्पधााबाट आयोजना कायाान्र्यनको अर्मधभरका लामग करार से र्ामा मनयुि हुने
छन् ।
(६) उपदर्ा (५) बमोम्जम मनयुि हुने कमाचारीको प्रत्येक र्र्ा नर्ीकरण हुन
सक्ने गरी तोष्ट्रकए बमोम्जम काया सम्पादन करार गररनेछ ।
(७) उपदर्ा (६) बमोम्जमको काया सम्पादन मूल्यांकन प्रत्येक र्र्ा गररने छ र
मनामसर् कारण ष्ट्रर्ना तोष्ट्रकए बमोम्जमको काया सम्पादन सूचक हामसल नगरे मा मनजको
करार स्र्तः अन्त्य भएको मामननेछ ।
(८) यस दर्ामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन नेपाल सरकारले
आयोजना कायाान्र्यनको लामग आर्श्यक हुने खास प्रकृमतको काया सम्पादन गने
मनजामती र्ा अन्य सरकारी कमाचारीहरु कायाकारी मनदे शकको माग बमोम्जम मनम्ित
अर्मधका लामग आयोजना कायाालयमा काजमा खटाउन सक्नेछ ।

26

www.lawcommission.gov.np

पररच्छे द–७
करार प्रशासन सम्बन्धी व्यर्स्था
३८.

मनधााररत अर्मधमभत्र कायाान्र्यन गनुप
ा नेः- (१) आयोजना मनमााणको मसलमसलामा आयोजना
कायाालयसं ग करार गने मनमााणकताा र्ा अन्य पक्षले करारमा उल्ले ख भएको अर्मध मभत्र
आयोजना कायाान्र्यन समय तालीका बमोम्जमको मनमााणकाया र्ा अन्य काया पूरा गनुा
पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको अर्मधमभत्र त्यस्तो काया पूरा नगरे मा मनजले यस
पररच्छे द तथा करार बमोम्जमको दाष्ट्रयत्र् मनर्ााह गनुा पनेछ ।

३९.

मनधााररत अर्मध मभत्र मनमााण पूरा नभएमा म्याद बढाउन सष्ट्रकने:- (१) आयोजना
कायाान्र्यनमा सं लगन मनमााणकतााले मनामसर् कारण दे खाई करार बमोम्जमको चौमामसक
समयतालीका र्ा समयार्मध मभत्र आयोजना कायाान्र्यन समयतामलका बमोम्जम काया
सम्पन्न गना नसकेमा त्यस्तो काया पूरा गनाका लामग मनम्ित अर्मध थप गना माग गना
सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम अर्मध थप गना माग गररएकोमा सम्बम्न्धत
मनमााणकतााले आयोजना कायाान्र्यन पुरा गना प्रयत्न गदाा गदै पमन काबू बाष्ट्रहरको
पररम्स्थमत उत्पन्न भएको कारणले आयोजना कायाान्र्यन समय तालीका बमोम्जम मनमााण
सम्पन्न गनुा पने अर्मधमा नबढ्ने गरी अको चौमामसक मभत्र पूरा गने गरी र्ा आयोजना
कायाान्र्यनको अम्न्तम र्र्ा भए थप एक र्र्ा सम्मका लामग मन्त्रालयको स्र्ीकृमत मलई
कायाकारी मनदे शकले म्याद थप गना सक्नेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्जम थष्ट्रपएको समयार्मध मभत्र पमन करार बमोम्जमको
काम सम्पन्न नगरे मा कायाकारी मनदे शकले मनमााणकताासंग भएको करार अन्त्य गनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोम्जम करार अन्त्य भएकोमा सम्बम्न्धत मनमााणकतााले कुनै
क्षमतपूमता रकम दार्ी गना सक्ने छै न ।
तर मनजले करार बमोम्जम सम्पन्न गरे को स्र्ीकृत काम र्ापतको रकम दार्ी गना
बाधा पने छै न।
(५) उपदर्ा (३) बमोम्जम करार अन्त्य भएकोमा त्यस्तो मनमााणकतााको र्मा र्ा
कम्पनी र्ा कम्पनीको संचालक र्ा सहायक कम्पनी,मनजको एकाघर पररर्ारका सदस्य
र्ा त्यस्तो सदस्यको र्मा, कम्पनी र्ा सं चालक र्ा मनजको एकाघर पररर्ारको सदस्य र्ा
ु
शेयर धनी समेत रहेको सं यि
उपिम (जोर्न्ट भेन्चर) लाई दश र्र्ासम्म नेपाल
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सरकार, प्रदे श सरकार र्ा स्थानीय तहबाट सं चामलत अन्य कुनैपमन आयोजना मनमााणमा
सहभागी हुन नसक्ने गरी कालोसूचीमा

राम्खनेछ ।

(६) मनमााणकताासंग भएको करार उपदर्ा (३) बमोम्जम अन्त्य भएमा आयोजना
कायाान्र्यन हुन नददन र्ा त्यसलाई बाधा पुयााउन बदमनयत पूर्क
ा मनजले आयोजनाको
काम पूरा नगरे को कारणले आयोजनाको लागतमा सारभूतमा रुपमा बृष्ट्रि भएमा त्यस्तो
बृष्ट्रि भएको लागत रकम सम्बम्न्धत मनमााणकतााबाट अशुल उपर गनुा पनेछ।
४०.

काया सम्पन्न भएमा बोनस पाउने:- (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए
तापमन यस ऐन बमोम्जमका आयोजना कायाान्र्यन गदाा करार बमोम्जमको काम पूरा गने
मममत भन्दा अम्घ नै मनमााणकतााले आयोजना कायाान्र्यन गरी काम सम्पन्न गरे कोमा जमत
अर्मध अम्घ काम सम्पन्न भएको छ त्यसको अनुपातमा करारमा उल्ले ख भए बमोम्जमको
र्ोनस रकम प्रदान गना

सष्ट्रकनेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम बोनस रकम प्राप्त गने प्रयोजनको लामग मनजले
आयोजना सम्पन्न हुने ददन भन्दा कम्म्तमा एक मष्ट्रहना अम्घ नै कायाकारी मनदे शकलाई सो
कुराको पूर् ा सूचना ददनुपनेछ ।
४१.

क्षमतपूमता रकम ददनु पनेः- (१) आयोजना कायाान्र्यन समयतालीका बमोम्जम आयोजना
सम्पन्न नगरी सम्पन्न गनुा पने अर्मध भन्दा ष्ट्रढलो गरे मा मनमााणकतााले मलक्र्ीडेटेड
डयामेज र्ापत प्रमतददन करारमा उल्लेख भए बमोम्जमको दरले क्षमतपुमता ददनुपनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम क्षमतपुती भराउने कायाष्ट्रर्मध र क्षमतपूमता र्ापतको
अमधकतम रकम करारमा उल्ले ख भए बमोम्जम हुनेछ ।

४२.

भेररयसन आदे श:- (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन यस ऐन
अन्तगान मनमााण काया, र्स्तु आपूमता, परामशा सेर्ा र्ा अन्य सेर्ाको भेररयसन आदे श जारी
गने अमधकार दे हायका हुनेछ:
(क)

करार मूल्यको दश प्रमतशतसम्मको भए कायाकारी मनदे शकले,

(ख)

र्ीस

प्रमतशतसम्मको

भए

कायाकारी

मनदे शकको

मसर्ाररसमा

मन्त्रालयको सम्चर्ले र
(ग)

खण्ड (ख) मा उल्ले ख भएको रकम भन्दा बष्ट्रढको भेररयसन भए
नेपाल सरकार, मम्न्त्रपररर्द्ले ।

(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन दर्ा ४ को उपदर्ा
(२) को खण्ड (क), (ख) र्ा (ग) बमोम्जमका सं गठीत सं स्था भए प्रचमलत कानून
बमोम्जम हुनेछ ।
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४३.

आयोजनाको प्रत्याभूमतः– (१) यस ऐन बमोम्जम मनमााणकतााले मनमााण, जडान र्ा आपुमता
गरे को भौमतक सं रचना, मेम्शनरी, उपकरण, यन्त्र, र्स्तु, आयोजना प्रणाली र्ा सेर्ाको
मनमााणकतााले करारमा उल्ले ख भए बमोम्जम कम्म्तमा दुई र्र्ाको प्रत्याभूमत (गयारे म्ण्ट)
ददनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको अर्मधमभत्र मनमााणकतााले मनमााण गरे को आयोजना,
यसको भौमतक सं रचना, जडान भएको मेम्शन, उपकरण, यन्त्र र्ा आपूमता गरे को र्स्तु,
सेर्ा र्ा प्रणाली मबमग्रएमा, सं चालन हुन नसकेका र्ा त्यसमा कुनै हामन नोक्सानी भएमा
मनमााणकतााले करारमा उल्ले ख भए बमोम्जम ममात, सम्भार र्ा सं चालन गनेछ ।
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पररच्छे द-८
आयोजना कायाान्र्यनको सहजीकरण
४४.

करार प्रशासनको म्जम्मेर्ारीः– (१) आयोजना कायाान्र्नयका ष्ट्रर्मभन्न सं रचना र्ा र्काई
मनमााण, जडान, आपूमता, स्थापनाको अनुगमन गना कायाकारी मनदे शकको प्रत्यक्ष मनदे शनमा
रहने गरी आयोजना कायाालयमा एक करार प्रशासन समूह रहनेछ ।
(२)

उपदर्ा

(१)

बमोम्जमको

समूहले

आयोजनाको

प्रभार्कारी

रुपमा

कायाान्र्यन गना आर्श्यक उपाय अर्लम्बन गने यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको मनयम
तथा करार बमोम्जम सम्पूणा काया गने र्ा गराउने छ र त्यस प्रयोजनका लामग
मनमााणकताा र्ा अन्य पक्षसाँग गनुा पने र्ाताा, छलर्ल, सहकाया र्ा पत्राचार यथाम्शघ्र
गनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्जम गनुा पने काम बदमनयत र्ा लापरर्ाही र्ा हेलचत्र्याई
गरी समयमा नै नगरे को र्ा सम्बम्न्धत व्यम्िलाई गनुा पने पत्राचार र ददनु पने जर्ार्
र्ा गनुा पने काम समयमा नै कारणले नेपाल सरकारलाई हामन नोक्सानी भएमा त्यस्तो
समूह म्जम्मेर्ार
४५.

हुनेछ ।

ु मा ष्ट्रर्द्युत उजाा आपुमतामा
ईन्धन ष्ट्रर्तरणमा प्राथममकता ददनु पने:- कुनै कारणर्स मुलक
कटौमत र्ा पेरोमलयम पदाथा आपूमतामा अर्रोध उत्पन्न भएमा र्ा आपूमतामा सं कट दे खा
परे मा आयोजना कायाालयको मसर्ाररसमा उजाा र्ा पेरोमलयम पदाथा आपूमता र्ा ष्ट्रर्तरण
गने मनकायले आयोजना कायाान्र्यनलाई पष्ट्रहलो प्राथममकता ददई ष्ट्रर्द्युत र्ा पेरोमलयम
पदाथा उपलव्ध गराउनु पनेछ ।

४६.

मनमााण सामग्री उपलव्ध गराउन प्राथममकता ददनु पनेः- प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा
लेम्खएको भए तापमन कुनै कारणर्स स्र्दे शमा उत्पाददत मनमााण सामग्रीहरुको आपुमतामा
अर्रोध उत्पन्न भएमा

आयोजना कायाालयको मसर्ाररसमा नेपाल

सरकार, नेपाल

सरकारको कुनै मनकाय र्ा मनजी उद्योग व्यर्सायीले पष्ट्रहलो प्राथममकता ददई त्यस्ता
सामग्रीहरु आयोजनालाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
४७.

भन्सार जााँचपास गना प्राथममकता ददनेः- आयोजना कायाान्र्यनका लामग पैठारी गनुा पने
आर्श्यक मेशेनरी, औजार, उपकरण, सर्ारी साधन, मनमााण सामाग्री, पाटपूजाा र्ा ष्ट्रर्ष्र्ोटक
पदाथा प्रचमलत कानून बमोम्जम पैठारी गदाा आयोजना कायाालयको अनुरोधमा सम्बम्न्धत
भन्सार कायाालयले पष्ट्रहलो प्राथममकता ददई जााँचपास गनुा पनेछ ।

४८.

ष्ट्रर्दे शी मुद्राको ष्ट्रर्मनमयको सुष्ट्रर्धाः- (१)

यस

ऐन

बमोम्जम

कायाान्र्यन

हुने

ु ानी गनुा पने र्ा नेपालमभत्र ल्याउने
आयोजनाको लामग सम्पन्न भएको करार बमोम्जम भि
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ष्ट्रर्दे शी मुद्राको कुल रकमको ष्ट्रर्मनमयका लामग मन्त्रालयको मसर्ाररसमा नेपाल राि
बैंकले स्र्ीकृती प्रदान गनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम एकपटक स्र्ीकृत भएको रकमको हदसम्म त्यस्तो
रकम भ ुिानी लै जान र्ा नेपाल मभत्र ल्याउन आयोजना अर्मधमा थप स्र्ीकृमत मलर्रहनु
आर्श्यक पने छै न ।
(३) उपदर्ा (२) को प्रयोजनका लामग त्यस्तो रकम लै जान र्ा ल्याउनका लामग
आयोजना कायाालयको मसर्ाररसमा सम्बम्न्धत र्ाम्णज्य बैंकले अमभले ख राखी रकम
लै जान र्ा ल्याउन सुष्ट्रर्धा प्रदान गनुा पनेछ ।
४९.

सहयोग गनुा पनेः- (१) आयोजना कायाालयले आयोजना कायाान्र्यन गना नेपाल सरकार,
सम्बि मन्त्रालय, ष्ट्रर्भाग, प्रदे श सरकार, स्थानीय तह, सम्बम्न्धत प्रमुख म्जल्ला अमधकारी
तथा अन्य सम्बम्न्धत मनकायहरुसं ग आर्श्यक समन्र्य र्ा सहयोगको माग गना सक्नेछ
।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम समन्र्य र्ा सहयोग माग भएमा सम्बम्न्धत
मन्त्रालय, ष्ट्रर्भाग, प्रदे श सरकार, स्थानीय तह, प्रमुख म्जल्ला अमधकारी र्ा मनकायले
प्राथममकता ददई आर्श्यक सहयोग गनुा पनेछ ।
(३) आयोजनाको लामग जगगा प्रामप्त गने , जगगा नाप नक्सा र स्रे स्ता ममलान गने,
प्रारम्म्भक र्ातार्रणीय परीक्षण तथा र्ातार्रणीय प्रभार् मूल्यांकन स्र्ीकृत गने, राष्ट्रिय र्न
प्रयोग गने र्ा रुख कटान गना स्र्ीकृमत ददने, आयोजनाको लामग आर्श्यक बजेट मनकासा
ददने, ले खा परीक्षण गने लगायतका काम कारबाहीका सम्बन्धमा कायाकारी मनदे शकबाट
अनुरोध भई आएमा सम्बम्न्धत मनकायले यथाशीघ्र त्यस्तो काम कारबाही सम्पादन गरी
सहयोग गनुा पनेछ ।
(४) आयोजना कायाान्र्यनको मसलमसलामा कुनै ष्ट्रकमसमको बाधा, अर्रोध र्ा
व्यर्धान पुयााएको कारणले कानून र व्यर्स्था उल्लघं न भएको र्ा हुन सक्ने अर्स्था
भएमा कायाकारी मनदे शकको अनुरोधमा र्ा आफ्नै पहलमा सम्र्म्न्धत प्रमुख म्जल्ला
अमधकारीले आर्श्यकता अनुसार सुरक्षाको व्यर्स्था गनुा पनेछ ।

५०.

स्थानीय मनमााण सामाग्रीको उपयोग:- (१) आयोजनाको मनमााण गदाा सम्भर् भएसम्म
गुणस्तररय स्थानीय मनमााण सामाग्रीको प्रयोग गनुा पनेछ ।
(२) आयोजनाको मनमााण क्षेत्रमभत्र मनमााणको मसलमसलामा उपलब्ध हुने स्थानीय
मनमााण सामग्री आयोजनाले गने मनमााण कायामा प्रयोग गना सक्नेछ र प्रचमलत कानूनमा
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जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन त्यसमा कुनै पमन मूल्य, शुल्क, कर र्ा दस्तुर लागने
छै न ।
(३) आयोजनाको लामग आर्श्यक स्थानीय मनमााण सामग्रीहरु आयोजना स्थल
आसपास तथा अन्यत्र कुनै स्थानमा उपलव्ध भएमा प्रचमलत कानून बमोम्जम कर र्ा
दस्तूर मतरी उपयोग गना सष्ट्रकनेछ ।
५१.

श्रम सम्बन्धी व्यर्स्था:- (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन
आयोजना मनमााणको समय तालीका तथा समय सीमालाई ध्यान ददई मनमााण कायालाई
उपयुि मसफ्टको व्यर्स्था गरी चौमबसै घण्टा मनमााण काया सं चालन गना सष्ट्रकनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम आयोजनाको मनमााण गदाा एक मसफ्टमा मनमााण
कायामा सं लगन श्रममक र्ा कामदार अको मसफ्टमा अमतररि समयको लामग काममा
सं लगन भएमा त्यसरी अमतररि काममा लगाए र्ापत प्रचमलत कानून बमोम्जम अमतररि
समयको थप पाररश्रममक ददनु पनेछ ।
(३) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन आयोजनामा कायारत
श्रममक र्ा कमाचारी, मनमााणकतााले सम्झौता गरे का मनमााण व्यर्सायी, आपुमताकताा र
मनजका कामदार र्ा कमाचारीले आयोजनाको मनमााण अर्मधभर कुनै ष्ट्रकमसमको हडताल,
धनाा, घेराउ र्ा आयोजना कायाान्र्यनमा बाधा व्यर्धान पुर्याउने त्यस्तै प्रकृमतका अन्य
कुनै ष्ट्रर्रोध र्ा असहयोगका काम कारबाई गना सक्ने छै न ।
(४) उपदर्ा (३) बमोम्जमको काम कारबाई गने श्रममक, मनमााण व्यर्सायी र्ा
आपुमताकताालाई आयोजनाको कामबाट तत्कालै हटाउन सष्ट्रकनेछ ।
(५) आयोजनामा कायारत कमाचारी, श्रममक तथा कामदारलाई काममा लगाउं दाका
र्खत र्ीमा लगायत स्र्ास्थ्य र सुरक्षाका उपलब्ध भएसम्म पयााप्त उपायहरुको व्यर्स्था
गनुा पनेछ ।

५२. अनामधकृत प्रर्ेशलाई मनयमन गना सक्नेः (१) आयोजना कायाान्र्यन प्रारम्भ भए पमछ
आयोजना मनमााणका कारणबाट सर्ासाधारणको जीऊ¸ ज्यान र्ा सम्पम्त्तमा हुन सक्ने हामन¸
नोक्सानी र्ा जोम्खम मनर्ारणका लामग पूर्स
ा ार्धानीका पयााप्त उपाय अपनाउनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) को प्रयोजनका लामग आयोजना कायाालयले सार्ाजमनक सूचना
प्रकाशन गरी आयोजनाको मनमााण क्षेत्र र्ा आयोजनाको पररसरमभत्र सर्ासाधारणको
प्रर्ेशलाई मनयमन गना सक्नेछ ।
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(३) उपदर्ा (२) बमोम्जम सूचना प्रकाशन भएकोमा आयोजना कायाालयको
अनुममत मबना कसै ले पमन त्यस्तो क्षेत्र र्ा पररसरमा प्रर्ेश गना सक्ने छै न ।
५३. मनर्ेमधत क्षेत्र तोक्न सक्नेः- (१) आयोजना कायाान्र्यन गदाा आयोजना क्षेत्र मध्ये कुनै र्ा
सबै ठाउाँमा मनर्ेमधत क्षेत्र तोक्नु पने दे म्खएमा कायाकारी मनदे शकको मसर्ाररसमा
सम्बम्न्धत अमधकारीले मनर्ेमधत क्षेत्र तोक्नु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम मनर्ेमधत क्षेत्र तोष्ट्रकएको सूचना सर्ासाधारणको
जानकारीको सार्ाजमनक गनुा पनेछ ।
५४. करारको

अमभन्न अंग हुनःे

आयोजना

कायाान्र्यन

परामशादाता र्ा अन्य व्यम्ि साँग गररने करारमा

गदाा

मनमााणकताा¸

आपूमताकताा¸

यस ऐन बमोम्जमका प्रार्धान त्यस्ता

करारमा लागू हुने हदसम्म करारको अमभन्न अङ्गको रुपमा समार्ेश भएको मामननेछ ।
पररच्छे द-९
मनमााण कायाको गुणस्तर
५५.

मनमााण सामाग्री गुणस्तरीय बनाउनु पनेः– (१) कायाकारी मनदे शकले स्थानीय मनमााण
सामग्रीलाई आयोजनाको मनमााणमा प्रयोग गना गुणस्तरीय बनाई लायक बनाउन आर्श्यक
उत्पादनस्थल, प्रोसेमसङ प्लान्ट र्ा प्रयोगशाला स्थापना गना सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम स्थापना गररएको उत्पादनस्थल, प्रोसेमसङ प्लान्ट र्ा
प्रयोगशालाबाट उत्पाददत र्ा प्रशोमधत मनमााण सामाग्री आयोजनाको काममा बाहे क अन्यत्र
प्रयोग गना सष्ट्रकने छै न ।

५६.

आयोजनाको मनमााण ष्ट्रर्मध र गुणस्तरः (१) आयोजनाको मनमााण गदाा त्यसको ष्ट्रर्स्तृत
पररयोजना प्रमतर्ेदनमा उल्ले ख भए बमोम्जमको मडजायन, स्टान्डडा, स्पेम्शष्ट्रर्केसन र
गुणस्तर कायम हुने गरी गनुा पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको गुणस्तर कायम गना आयोजना मनमााण सम्बन्धमा
उपलव्ध सर्ोत्तम र्म्न्जमनयररङ्ग, र्ातार्रणीय, मसमभल मनमााण तथा याम्न्त्रक उपकरण
जडानको अभ्यासको आधार मलनु पनेछ ।

५७.

आयोजना मनमााण सम्बन्धी नम्सा: (१) आयोजनाको मनमााण काया गदाा मनमााण काया
सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोम्जम मनधाारण भएको नम्सा बमोम्जम हुन ु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको नम्सामा नपरे का र्ा स्पष्ट नभएका नष्ट्रर्नतम र
उच्च प्रष्ट्रर्मधसाँग सम्बम्न्धत ष्ट्रर्र्यमा सम्बम्न्धत ष्ट्रर्ज्ञको राय मलई समममतले स्र्ीकृत गरे को
मनमााण काया सम्बन्धी नम्सा प्रयोग गना सष्ट्रकनेछ ।
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५८.

गुणस्तर र पररमाणको परीक्षण:- (१) आयोजनाको लामग प्रयोग हुने मनमााण सामग्री,
मनमााण तथा आयोजनाबाट भएका खररद कारर्ाहीहरुको परीक्षण गना समममतको अध्यक्षले
एक ष्ट्रर्शेर्ज्ञ सष्ट्रहतको उपसमममत गठन गना सक्नेछ र त्यस्तो उपसमममत मार्ात
कायाकारी मनदे शकले गुणस्तर र्ा पररमाणको परीक्षण गराउन सक्नेछ ।
(२) आयोजना कायाालयले उपदर्ा (१) को प्रयोजनका लामग छु ट्टै प्रयोगशाला
राख्न सक्नेछ ।
पररच्छे द-१०
ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध

५९.

गुनासो व्यर्स्थापनः-

(१) कायाकारी मनदे शकले आयोजना कायाान्र्यन गने मसलमसलामा

स्थानीय समुदाय, स्थानीय तह र्ा सर्ासाधारण लगायत ष्ट्रर्मभन्न माध्यमबाट आउन सक्ने
गुनासो व्यर्स्थापन गना आयोजना कायाालयमा एक गुनासो व्यर्स्थापन र्काईको व्यर्स्था
गनुा पनेछ ।
(२) गुनासो व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य कायाष्ट्रर्मध तोष्ट्रकए बमोम्जम हुनेछ ।
६०.

आपतकालीन

उिार

सम्बन्धी

व्यर्स्था:-

(१)

आयोजना

कायाालयले

आयोजना

कायाान्र्यनको मसलमसलामा आयोजना क्षेत्र तथा र्रपर कुनै दुघट
ा ना परी र्ा अन्य
आपतकालीन म्स्थमत श्रृजना भएमा त्यसको तत्काल उिार सम्बन्धी कायामा मद्दत पुयााउने
छ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम उिार सम्बन्धी काया गदाा म्जल्ला ष्ट्रर्पद व्यर्स्थापन
समममत तथा अन्य कुनै मनकायसं ग समन्र्य गनुा परे मा त्यस्तो काम समेत गनुा पनेछ ।
(३) आयोजना कायाान्र्यनको कारण श्रृम्जत आपतकालीन अर्स्थामा गररने उिार
सम्बन्धी कायाको आमथाक दाष्ट्रयत्र् आयोजना कायाालयबाट व्यहोनुा पनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन आयोजनाको मनमााण
कायाको लामग कुनै र्मा, कम्पनी र्ा मनमााण व्यर्सायीसं ग सम्झौता गररएकोमा त्यस्तो
र्मा, कम्पनी र्ा मनमााण व्यर्सायीको तर्ार्ाट आयोजनामा कायारत व्यम्िहरुको उिार
काया गनुा पने अर्स्था श्रृजना भएमा त्यसको आमथाक दाष्ट्रयत्र् सोही र्मा, कम्पनी र्ा
मनमााण व्यर्सायीले ब्यहोनुा
६१.

पनेछ ।

आयोजना कायाान्र्यनमा अर्रोध गना नहुनःे –

(१) आयोजनाको कायाान्र्यन प्रारम्भ

भएपमछ त्यसको कायाान्र्यनमा बाधा अर्रोध हुने गरी कसै ले पमन आयोजना स्थल र्ा
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ु , धनाा, घेराउ, बन्द र्ा हडताल गना सष्ट्रकने
त्यसको आसपासमा कुनै ष्ट्रकमसमको जुलश
छै न ।
(२) आयोजनाको प्रयोजनका लामग कामदार, कमाचारी, मनमााण सामाग्री, मेम्शन,
उपकरण र्ा त्यसको पाटपूजाा र्ा र्न्धन पररर्हन र्ा ढु र्ानी गदाा सर्ारी र्ा ढु र्ानी
साधनको आर्ागमनमा कसैले बाधा अर्रोध गना र्ा गराउन हुाँदैन ।
(३)

उपदर्ा

(२)

को

प्रयोजनका

त्यस्तो

सर्ारी

र्ा

ढु र्ानी

साधनमा

सर्ासाधारणले स्पष्ट दे म्खने गरी आयोजनाको प्रयोजनका लामग प्रयोग भएको व्यहोराको
सम्बम्न्धत म्जल्ला प्रशासन कायाालयले जारी गरे को प्रमाणपत्र राख्नु पनेछ ।
६२.

प्रर्ेश ष्ट्रर्न्दु खोल्न नहुनःे -(१) कुनै राजमागा, द्रतमागा
मा र्ा त्यसको कुनै सहायक मागा
ु
र्ा रे लमागा र्ा मसं चाईको नहर मनमााण गनुा पने आयोजना भए त्यस्तो आयोजनाको
मडजायनमा मनधाारण भएको ष्ट्रर्न्दुमा बाहे क कसै ले कुनै थप प्रर्ेश ष्ट्रर्न्दु र्ा प्रस्थान ष्ट्रर्न्दु
(बार्पास) मनमााण गरी र्ा खुलार् द्रतमागा
र्ा सहायक मागामा जोड्न सक्ने छै न ।
ु
(२) आयोजना कायाालयले आयोजना स्थलको आर्श्यकता अनुशार र्ा स्र्ीकृत
मडजाईन अनुसार राजमागा, रे लमागा, द्रतमागा
मा र्ा त्यसको कुनै सहायक मागाको ष्ट्रर्मभन्न
ु
स्थानमा यात्रु तथा जनार्रको सहज आर्ागमन र्ा सर्ारी प्रर्ेशको लामग सर् र्े, अन्डर
पास र्ा ओभरहे ड पुलको मनमााण गना सक्नेछ ।
(३) मनधााररत ठाउाँमा र्ाहेक राजमागा, द्रतमागा
मा र्ा त्यसको कुनै सहायक मागा
ु
र्ा रे लमागा र्ा मसं चाईको नहरको दुबै तर्ा आर्श्यकता अनुशार मामनस, जनार्र र्ा
र्न्यजन्तु प्रर्ेश गना नसक्ने गरी तारर्ार, पखााल आदद मनमााण गरी सुरम्क्षत बनाउनु
पनेछ ।

६३.

कसूर तथा सजायः- (१) दे हायको कुनै काया गरे मा यस ऐन बमोम्जम कसूर गरे को
मामननेछ:
(क)

जगगा प्रामप्तको मसलमसलामा यस ऐन र्ा प्रचमलत कानून बमोम्जम
कुनै काम गदाा बाधा, ष्ट्रर्रोध र्ा हुल हुज्जत गरे मा,

(ख)

दर्ा ५२ ष्ट्रर्पररत अनमधकृत प्रर्ेश गरे मा,

(ग)

आयोजना कायाान्र्यनको मसलमसलामा स्थानीय मनमााण सामग्री
प्रयोग गदाा कुनै ष्ट्रकमसमले बाधा, ष्ट्रर्रोध र्ा हुल हुज्जत गरे मा,
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(घ)

दर्ा ६१ बमोम्जमका कुनै काम गरे मा र्ा सोही दर्ा बमोम्जम
म्जल्ला प्रशासन कायाालयले जारी गरे को प्रमाणपत्रको दुरुपयोग
गरे मा,

(ङ)

दर्ा ६२ ष्ट्रर्पररत प्रर्ेश र्ा प्रस्थान ष्ट्रर्न्दु मनमााण गरे मा ।

(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको कसूर गरे मा दे हाय बमोम्जमको सजाय हुनेछः–
(क)

खण्ड

(क),

(ग)

र्ा

(घ)

बमोम्जमको

कसूर

गरे मा

तीन

मष्ट्रहनासम्म कैद र्ा दश हजार रुपैयासम्म जररर्ाना र्ा दुर्ै
सजाय,
(ख)

खण्ड (ख) बमोम्जमको कुनै कसूर गरे मा पााँच हजार रुपैयााँ सम्म
जररर्ाना,

(ग)

खण्ड (ङ) बमोम्जमको कसूर गरे मा एक लाख रुपैं यासम्म
जररर्ाना ।

(३) उपदर्ा (१) बमोम्जमको कुनै काम भएमा कायाकारी मनदे शक र्ा आयोजना
कायाालयको कुनै कमाचारीले सम्बम्न्धत म्जल्ला प्रशासन कायाालयमा उजुरी गना सक्नेछ
।
(४) उपदर्ा (१) बमोम्जमको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाई र ष्ट्रकनारा गने
अमधकार आयोजना प्रमुखको उजूरी मनर्ेदन बमोम्जम सम्बम्न्धत म्जल्लाको प्रमुख म्जल्ला
अमधकारीलाई

हुनेछ ।

(५) उपदर्ा (१) को खण्ड (ङ) बमोम्जमको कसूर भएकोमा कसूरदारबाट
त्यस्तो प्रर्ेश र्ा प्रस्थान ष्ट्रर्न्दु मनजको खचामा नै बन्द गराउनु पनेछ ।
(६) यस दर्ा बमोम्जमको उजुरीको कारबाई र ष्ट्रकनारा गदाा सं म्क्षप्त कायाष्ट्रर्मध
ऐन, २०२८ बमोम्जमको कायाष्ट्रर्मध अपनाउनु पनेछ ।
६४.

बाधा अड्काउ र्ुकाउने अमधकारः- मनधााररत अर्मध मभत्र आयोजना मनमााण सम्पन्न गना र्ा
त्यसको गुणस्तर कायम गना कुनै बाधा अड्काउ दे म्खएमा मनदे शक समममतले आर्श्यक
व्यर्स्था गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ र्ुकाउन सक्नेछ ।

६५.

यस ऐन बमोम्जम हुन:े - आयोजना कायाान्र्यन, मनमााण, ष्ट्रर्कास, समन्र्य र व्यर्स्थापन
सम्बन्धी ष्ट्रर्र्यमा यस ऐनमा ले म्खएको कुरामा यसै ऐन बमोम्जम र अन्य ष्ट्रर्र्यमा
प्रचमलत कानून बमोम्जम हुनेछ ।
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६६.

मनयम बनाउन सक्ने:- यो ऐन कायाान्र्यनका लामग नेपाल सरकारले आर्श्यक मनयम
बनाउन सक्नेछ ।

६७.

कायाष्ट्रर्मध बनार् लागू गना सक्ने:- (१) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगात बनेको मनयमको
अमधनमा रही आयोजना कायाान्र्यनका लामग मनदे शक समममतले आर्श्यक कायाष्ट्रर्मध
बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम बनाएको कायाष्ट्रर्मध सर्ासाधारणको जानकारीको लामग
आयोजना कायाालयले सार्ाजमनक गनुा पनेछ ।
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