राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रततर
मनिााण तथा ष्ट्रिकासका सम्बन्धिा व्यिस्था
ु
गना बनेको ष्ट्रिधेयक
प्रस्तािना : राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूिााधार सं रचना सम्बन्धी आयोजना द्रततर
रुपिा मनिााण गरी
ु
आमथाक िृष्ट्रिलाई मतब्रता दिन, त्यस्ता आयोजनाको सियबि, सहज र प्रभािकारी कायाान्ियनबाट
उच्चति प्रमतफल प्राप्त गरी दिगो ष्ट्रिकास र सिृदिको लक्ष्य हामसल गरी सिासाधारणको आमथाक
ष्ट्रहत र सुष्ट्रिधा कायि राख्न िाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सिले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे ि -१
प्रारम्म्भक
१.

सं म्िप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि “राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रततर
ु
मनिााण तथा ष्ट्रिकास सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमतले िश िर्ाको अिमधसम्ि बहाल रहनेछ ।

२.

पररभार्ा : ष्ट्रिर्य िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा,(क)

“आयोजना” भन्नाले सङ्घीय कानून बिोम्जि सम्भाव्यता अध्ययन
भईसकेका िा राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय आयोजना बैङ्किा
सिािेश भएका िे हायका आयोजनािध्ये िफा ३ बिोम्जि छनौट
भएका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना

िा पररयोजना सम्झनु

पछा :(१)

िे हाय बिोम्जिको सडकः(क)

कम्तीिा पचास

ष्ट्रकलोमिटर लम्बाईको िुई

ले नको सडक,
(ख)

कम्तीिा पच्चीस

ष्ट्रकलोमिटर लम्बाई भएको

कम्तीिा चार लेनको सडक,
(ग)

कम्तीिा िुई ष्ट्रकलोमिटर सुरुङ्ग िागा भएको
सडक ।

(२)

अन्तरााष्ट्रिय नागररक उड्डयन सेिा प्रिान गने ष्ट्रििानस्थल,
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(३)

कम्तीिा िुई सय िेगािाट जमडत ििताको ष्ट्रिद्युत उजाा
उत्पािन गने प्लान्ट तथा त्यसको सं रचना,

(४)

िुर्ा सय बीस ष्ट्रकलोभोल्ट (के.भी.) िा सोभन्िा बढी
ििताको ष्ट्रिद्युत प्रसारण लाईन र सोको सबस्टे शन,

(५)

कम्तीिा एक सय ष्ट्रकलोमिटर लम्बाईको रे लिागा िा
कम्तीिा पााँच ष्ट्रकलोमिटर लम्बाईको भूमिगत रे लिागा,

(६)

बीस हजार हेक्टर भन्िा बढी मसाँम्चत िेत्र भएको मसाँचार्ा
सं रचना,

(७)

प्रमतदिन िश करोड मलटर भन्िा बढी पानी आपूमता गने
खानेपानी सुष्ट्रिधाको सं रचना,

(८)

जष्ट्रटल तथा अत्याधुमनक प्रष्ट्रिमध (स्टे ट अफ आटा) प्रयोग
गरी ष्ट्रिकास तथा मनिााण हुने अन्य कुनै पूिााधार िा
सं रचना,

(९)

िामथका उपखण्डहरुिा

उल्लेख भएकोिा बाहेक

पच्चीस अबा रुपैया िा सोभन्िा बढी लागतिा कायाान्ियन
हुने कुनै पूिााधार सं रचना िा आयोजना ।
(ख)

“आयोजना कायाान्ियन” भन्नाले आयोजनाको ष्ट्रिस्तृत र्म्न्जमनयररङ्ग
मडजार्न, मसमभल सं रचनाको मनिााण, िेम्शनरी तथा उपकरणको जडान
सम्झनु पछा र सो शब्िले आयोजना कायाान्ियन गना आिश्यक अन्य
कुनै मनिााण, आपूमता, जडान िा त्यस्तै प्रकृमतका कािलाई सिेत
जनाउाँछ ।

(ग)

"आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका" भन्नाले िफा ६ को उपिफा
(१) बिोम्जि मनधाारण भएको आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका
(प्रोजेक्ट र्म्म्प्लिेन्टे शन टार्ि शेड्यल
ू ) सम्झनु पछा ।

(घ)

"आयोजना कायाालय" भन्नाले िफा ४ को उपिफा (२) बिोम्जिको
कुनै मनकाय सम्झनु पछा ।

(ङ)

“करार” भन्नाले आयोजना कायाान्ियन गना आयोजना कायाालयले
मनिााणकताा, िस्तु आपूमताकताा, परािशािाता िा अन्य व्यम्िसाँग गरे को
सम्झौता सम्झनु पछा ।
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(च)

“कायाकारी मनिे शक” भन्नाले िफा ३३ बिोम्जि मनयुि कायाकारी
मनिे शक सम्झनु पछा ।

(छ)

“तोष्ट्रकएको” िा “तोष्ट्रकए बिोम्जि” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको
मनयििा तोष्ट्रकएको िा तोष्ट्रकए बिोम्जि सम्झनु पछा ।

(ज)

"मनिे शक समिमत" भन्नाले िफा १९ बिोम्जिको उच्चस्तरीय
आयोजना मनिे शक समिमत सम्झनु पछा ।

(झ)

“मनिााणकताा” भन्नाले आयोजना मनिााण गनाका लामग िफा ११ िा
१३ बिोम्जि छनौट भएको व्यम्ि सम्झनु पछा ।

(ञ)

“प्रस्ताि” भन्नाले िफा ११ बिोम्जि पेश भएको प्रस्ताि सम्झनु पछा
।

(ट)

“प्रस्तािक” भन्नाले िफा ११ बिोम्जि प्रस्ताि पेश गने व्यम्ि
सम्झनु पछा ।

(ठ)

“िन्त्रालय” भन्नाले सम्बम्न्धत आयोजनाको मनिााण तथा ष्ट्रिकाससाँग
सम्बम्न्धत नेपाल सरकारको िन्त्रालय सम्झनु पछा ।

(ड)

“ष्ट्रिद्युत उजाा” भन्नाले जलस्रोत, खमनज तेल, िायु, गयााँस, सौयाशम्ि,
जैष्ट्रिक पिाथा, फोहोरिैलाको पररचालन िा अन्य कुनै स्रोतबाट
उत्पािन हुने उजाा सम्झनु पछा ।

(ढ)

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउाँपामलका िा नगरपामलका सम्झनु पछा ।
पररच्छे ि -२
आयोजनाको छनौट तथा कायाान्ियन

३.

आयोजनाको छनौट : (१) िन्त्रालयले कुनै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त
आयोजनाको रुपिा छनौट गरी यस ऐन बिोम्जि कायाान्ियन गना मनिे शक समिमत सिि
मसफाररस गना सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि िन्त्रालयले मसफाररस गिाा त्यस्तो आयोजना आमथाक
ु को
तथा प्राष्ट्रिमधक रुपिा सम्भाव्य, िातािरणीय रुपिा दिगो, कायाान्ियन योगय, िुलक
लामग अमत आिश्यक रहेको तथ्य सष्ट्रहत मसफाररस गनुा पनेछ ।
(३) उपिफा (२) बिोम्जि पेश भएको सूचना र तथ्यको आधारिा मनिे शक
समिमतले त्यस्तो आयोजना यस ऐन बिोम्जि कायाान्ियन गने िा नगने मनणाय गनेछ ।
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४.

आयोजनाको कायाान्ियन : (१) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन
िफा 3 को उपिफा (३) बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन गने मनणाय भई आयोजना
कायाान्ियन गिाा यस ऐन बिोम्जिको कायाष्ट्रिमध अिलम्बन गनुा पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन गिाा िन्त्रालयले िे हायको
कुनै कायाालयलाई त्यसको म्जम्िेिारी तोकी कायाान्ियन गनुा पनेछ :(क)

आफ्नो िातहतिा रहेको कुनै आयोजना कायाालय, सङ्गदठत सं स्था िा
प्रस्ताष्ट्रित आयोजना कायाान्ियनका लामग नेपाल सरकारले स्थापना
गने कुनै सङ्गदठत सं स्था,

(ख)

ु
नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार िा स्थानीय तहको एकल िा सं यि
रुपिा पूणा िा अमधकांश स्िामित्ि भएको सङ्गदठत सं स्था,

(ग)

खण्ड (क) िा (ख) बिोम्जिका सं स्थाको पूणा िा अमधकांश स्िामित्ि
रहेको कुनै सङ्गदठत सं स्था,
आयोजनासाँग सम्बम्न्धत ष्ट्रिर्यिा कुनै मित्र रािसाँग भएको सम्झौता

(घ)

बिोम्जि स्थाष्ट्रपत कायाालय िा एकार् ।
(३) यस िफा बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन गिाा िे हायको खररि ष्ट्रिमध िध्ये
कुनै ष्ट्रिमध अिलम्बन गना सष्ट्रकनेछ :(क)

सं रचनात्िक िा एकार् िरिा आधाररत (युमनट बेस्ड) करार,

(ख)

मडजार्न तथा मनिााण करार,

(ग)

र्म्न्जमनयररङ्ग प्रोक्यूरिेन्ट (र्ष्ट्रपसी) करार,

(घ)

र्म्न्जमनयररङ्ग

प्रोक्यूरिेन्ट

कन्स्रक्शन

एण्ड

फार्नाम्न्सङ्ग

(र्ष्ट्रपमसएफ) करार,
(ङ)

टना की करार,

(च)

अन्तरसरकारी सम्झौता अन्तगात हुने मनिााण करार।

(४) िन्त्रालयले उपिफा (३) िा उम्ल्लम्खत खररि ष्ट्रिमधिध्ये सो उपिफाको
खण्ड (ग) िा (घ) िा उम्ल्लम्खत ष्ट्रिमध अिलम्बन गनुा अम्घ नेपाल सरकार, अथा
िन्त्रालयको सहिमत मलई नेपाल सरकारको स्िीकृमत मलनु

पनेछ ।

(५) िन्त्रालयले उपिफा (३) बिोम्जिको खररि ष्ट्रिमध अिलम्बन गिाा नेपाल
सरकारको स्िीकृमत प्राप्त गनुा पनेछ।
(६) उपिफा ( ३) बिोम्जिको खररि ष्ट्रिधी सम्बन्धी व्यबस्था तोष्ट्रकए बिोम्जि
हुनेछ
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५.

आयोजनाको िूल्याङ्कन : (१) ष्ट्रिस्तृत आयोजना प्रमतिेिन तयार नभएको आयोजना भए
आयोजना कायाालयले आयोजनाको ष्ट्रिस्तृत आयोजना प्रमतिेिन तयार गरी िन्त्रालय सिि
पेश गनेछ ।
(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन िफा ४ को उपिफा
(३) को खण्ड (ग) िा (घ) बिोम्जि कायाान्ियन हुने आयोजनाको हकिा सम्बम्न्धत
मनिााणकतााले पेश गरे को ष्ट्रिस्तृत आयोजना प्रमतिेिनिा आयोजना कायाालयले आफ्नो कुनै
राय िा सुझाि भए सो सष्ट्रहत िूल्याङ्कनका लामग िन्त्रालय सिि पेश गनुा पनेछ ।
(३) उपिफा (१) िा (२) बिोम्जि पेश भएको ष्ट्रिस्तृत आयोजना प्रमतिेिन तथा
त्यससाँग सम्बम्न्धत मडजार्न, स्पेम्शष्ट्रफकेशन तथा प्राष्ट्रिमधक, ष्ट्रित्तीय, सािाम्जक र
िातािरणीय पिको िूल्याङ्कन गरी प्रमतिेिन पेश गना िन्त्रालयले आयोजनाको प्रकृमत
अनुसार कम्तीिा एकजना उच्च ििता प्राप्त प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिशेर्ज्ञ, आिश्यकता अनुसार ष्ट्रित्त
ष्ट्रिश्लेर्ण ष्ट्रिशेर्ज्ञ तथा सािाम्जक तथा िातािरण ष्ट्रिशेर्ज्ञ सिेत रहेको एक िूल्याङ्कन
समिमत गठन गनेछ ।
(४) उपिफा (३) बिोम्जिको िूल्याङ्कन समिमतको मसफाररसिा िन्त्रालयले
मडजार्न स्िीकृत गनुा पनेछ
(५) उपिफा (४) बिोम्जि मडजार्न स्िीकृत भए पमछ िन्त्रालयले िफा ४ को
उपिफा (३) को खण्ड (ग) िा (घ) बिोम्जि कायाान्ियन हुने आयोजनाको ष्ट्रिस्तृत
आयोजना प्रमतिेिन स्िीकृमतको लामग नेपाल सरकार सिि पेश गनेछ र सो उपिफाको
अन्य खण्ड बिोम्जि कायाान्ियन हुने आयोजनाको ष्ट्रिस्तृत पररयोजना प्रमतिेिन िन्त्रालयले
स्िीकृत गनेछ ।

६.

कायाान्ियन तामलका मनधाारण गनुा पने : (१) िन्त्रालयले आयोजना कायाालयको
मसफाररसिा आयोजना कायाान्ियन पूरा गरी सक्नु पने दिन यष्ट्रकन गरी आयोजना
कायाान्ियन सिय तामलका (प्रोजेक्ट र्म्म्प्लिेन्टे शन टार्ि शेड्यूल) मनधाारण गरी स्िीकृत
गनुा पनेछ र सोको जानकारी मनिे शक समिमतलाई दिनु

पनेछ ।

(२) आयोजना कायाान्ियन सिय तामलकािा आयोजना कायाान्ियन गररसक्नु पने
कुल अिमधको काया तामलकाका अमतररि प्रत्येक बर्ा गरी सक्नु पने कािको ष्ट्रििरण
सिेत उल्ले ख गनुा पनेछ ।
(३) उपिफा (२) बिोम्जिको ष्ट्रििरणिा अन्य कुराको अमतररि प्रत्येक चार
िष्ट्रहनािा मनिााणकतााले आयोजना कायाान्ियनका लामग सम्पािन गररसक्नु पने कािको
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ष्ट्रििरण, म्जम्िेिार व्यम्ि र कायासम्पािनबाट हामसल हुनपु ने उपलम्ब्धको ष्ट्रििरण सिेत
उल्लेख गनुा पनेछ ।
(४) आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका बिोम्जि कायासम्पािन गरी आयोजना
कायाान्ियनको उपलम्ब्ध हामसल गनुा आयोजना कायाालय, सुपरीिेिक र्म्िमनयर¸
मनिााणकताा र कायाकारी मनिे शकको कताव्य हुनेछ ।
(५)

आयोजना

कायाान्ियन

सिय

तामलका

सुपरीिेिक,

र्म्िमनयर

तथा

मनिााणकताासाँग हुने करारको अमभन्न अङ्ग हुनेछ ।
(६) िन्त्रालयको स्िीकृमत मबना आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका पररितान
हुने छै न ।
७.

आयोजना लाभ ष्ट्रितरण : (१) यस ऐन बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन गिाा प्राकृमतक
स्रोतको प्रयोग, पररचालन िा ष्ट्रिकास हुने भएिा आिश्यकता अनुसार त्यस्तो आयोजनाको
स्िामित्िको ष्ट्रहस्सा र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको तोष्ट्रकए बिोम्जिको

अंश प्रमतफलको

रुपिा आयोजना प्रभाष्ट्रित िेत्रका स्थानीय तह र स्थानीय सिुिायलाई ष्ट्रितरण िा उपलब्ध
गराउने कायाक्रि (स्कीि) लाई आयोजनाको अङ्गको रुपिा कायाान्ियन गनुा पनेछ ।
(२) आयोजना प्रभाष्ट्रित िेत्रका स्थानीय तह र स्थानीय सिुिायलाई ष्ट्रितरण िा
उपलब्ध गराउने प्रमतफल िा सेिा सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोष्ट्रकए बिोम्जि हुनछ
े ।
(३) यस िफा बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन गिाा आयोजनाको लामग आिश्यक
जगगा प्राप्त गरे को कारणले िात्र प्राकृमतक स्रोतको प्रयोग, पररचालन िा ष्ट्रिकास गरे को
िामनने छै न ।
८.

आयोजना कायाान्ियन प्रारम्भ गनुा पने : (१) कुनै ष्ट्रिशेर् आयोजनाको ष्ट्रिस्तृत पररयोजना
प्रमतिेिन, प्रचमलत कानून बिोम्जिको िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेिन, जगगा प्रामप्त, पुनिाास
तथा पुनस्थाापना योजना सम्बन्धी प्रमतिेिन तयार नगररएको भए आयोजना कायाालयले
तोष्ट्रकएको अिमधमभत्र राष्ट्रिय योजना आयोगको िापिण्ड अनुसार त्यस्ता ष्ट्रिर्यका ष्ट्रिस्तृत
प्रमतिेिन तयार गरी िन्त्रालयिा बुझाउनु

पनेछ ।

तर िफा ४ को उपिफा (३) को खण्ड (ग) िा (घ) बिोम्जि कायाान्ियन हुने
आयोजनको हकिा त्यस्तो प्रमतिेिन मनिााणकतााले तयार गरी आयोजना कायाालय िाफात
िन्त्रालयिा बुझाउनु पनेछ ।
(२) िफा ६ बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका मनधाारण भएपमछ
मनिााणकतााले त्यस्तो सिय तामलकािा उम्ल्लम्खत अिमधमभत्र आयोजनाको कायाान्ियन
प्रारम्भ गरी सम्पन्न गनुा पनेछ ।
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(३) िनामसब कारण मबना यस िफा बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन प्रारम्भ हुन
नसकेिा आयोजना कायाालयले मनिााणकताासाँग भएको करार रद्द गना सक्नेछ ।
९.

आयोजना कायाान्ियन ष्ट्रिमध : (१) मनिााणकतााले आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका
बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन गनुा पनेछ र प्रत्येक िष्ट्रहनािा आयोजना कायाान्ियनको
प्रगमत ष्ट्रििरण आयोजना कायाालयिा पेश गनुा पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि ष्ट्रििरण प्राप्त भएपमछ आयोजना कायाान्ियन भए िा
नभएको सम्बन्धिा आयोजना कायाालयले मनयमित रुपिा सुपरीिेिण, अनुगिन िा मनगरानी
गनुा पनेछ ।
(३) उपिफा (१) बिोम्जिको प्रमतिेिनबाट िा उपिफा (२) बिोम्जि
सुपररिेिण, अनुगिन िा मनगरानी गिाा आयोजनाको कायाान्ियन आयोजना कायाान्ियन
सिय तामलका बिोम्जि भएको निे म्खएिा आयोजना कायाालयले मनिााणकतााबाट तोष्ट्रकए
बिोम्जि स्पष्टीकरण िाग गना सक्नेछ ।
(४) उपिफा (३) बिोम्जि पेश गरे को स्पष्टीकरण सन्तोर्जनक िे म्खएिा
आयोजना कायाालयले त्यस चौिामसक अिमधमभत्र सम्पन्न गना बााँकी रहेको काि सिेत
अको चौिामसक अिमधमभत्र सम्पन्न गने गरी अनुिमत दिन सक्नेछ ।
(५) उपिफा (३) बिोम्जि स्पष्टीकरण िाग गिाा स्पष्टीकरण पेश नगरे िा िा
पेश भएको स्पष्टीकरण सन्तोर्जनक निे म्खएिा तथा िनामसब कारण मबना िा
मनिााणकतााको लापरबाही िा हेलचेक्रयााँईबाट आयोजना कायाान्ियनिा अनािश्यक ष्ट्रढलाई
भएको िे म्खएिा त्यसको िैकम्ल्पक व्यिस्था गरी ष्ट्रढलाई भएको अिमध चालु चौिामसक
अिमधमभत्र सिायोजन गना आयोजना कायाालयले सम्बम्न्धत मनिााणकताालाई मनिे शन दिन
सक्नेछ ।
(६) उपिफा (४) िा (५) िा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन िफा ४ को
उपिफा (३) को खण्ड (ङ) बिोम्जि कायाान्ियन भएको आयोजनाको हकिा सोही
प्रयोजनका लामग भएको करार बिोम्जि हुनेछ ।
(७) उपिफा (४) बिोम्जिको अनुिमत िा उपिफा (५) बिोम्जिको मनिे शन
बिोम्जिको काि सम्पन्न नभएिा कायाकारी मनिे शकले त्यस्तो मनिााणकताालाई पााँच लाख
रुपैयााँसम्ि जररबाना गरी पूरा नभएको काि अको चौिामसकमभत्र सम्पन्न गना आिे श दिन
सक्नेछ ।
(८) उपिफा (७) बिोम्जिको आिे श बिोम्जि मनिााणकतााले काि सम्पन्न

नगरे िा कायाकारी मनिे शकले त्यस्तो मनिााण सम्बन्धी करार अन्त्य गरी आयोजना
कायाान्ियन गने मनिााणकताालाई हटाउन सक्नेछ ।
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(९) उपिफा (८) बिोम्जि करार अन्त्य भएिा सम्बम्न्धत मनिााणकतााले दिएको

जुनसुकै जिानत जफत हुनेछ ।

(१०) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन उपिफा (८)

बिोम्जि करार अन्त्य भएकोिा त्यस्तो मनिााणकतााले

कुनै ष्ट्रकमसिको शोधभनाा िा

िमतपूमता रकि िािी गना पाउने छै न ।
(११) उपिफा (८) बिोम्जि करार अन्त्य भएकोिा बााँकी रहेको काि सम्पन्न
गनाका लामग तोष्ट्रकए बिोम्जि िैकम्ल्पक व्यिस्था गनुा पनेछ ।
पररच्छे ि-३
आयोजनाको लागत िूल्याङ्कन तथा मनिााणकतााको छनौट
१०.

आयोजनाको ष्ट्रििरण सािाजमनक गनुा पने : िफा ५ को उपिफा (५) बिोम्जि कुनै
आयोजना स्िीकृत भएिा सिासाधारणको जानकारीका लामग िन्त्रालयले आफ्नो िेबसार्टिा
राख्नु पनेछ ।

११.

मनिााणकतााको छनौट ष्ट्रिमध : (१) िफा ५ को उपिफा (५) बिोम्जि आयोजना स्िीकृत
भएपमछ त्यसको कायाान्ियनका लामग मनिााणकताा छनौट गना आयोजना कायाालयले
कम्तीिा तीस दिन र बढीिा साठी दिनको अिमध तोकी आयोजना कायाान्ियन प्रस्ताि
(प्रोजेक्ट र्म्म्प्लिेन्टे शन प्रपोजल) आव्हान गनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन प्रस्ताि आव्हान गिाा अन्य
कुराको अमतररि िफा ४ को उपिफा (३) िा उम्ल्लम्खत कुन खररि ष्ट्रिमध अपनाउने
हो सो ष्ट्रिर्य, त्यस्तो प्रस्ताि साथ पेश गनुा पने कागजात िा ष्ट्रििरण र छनौट गने आधार
सिेत उल्ले ख गनुा पनेछ ।
(३) उपिफा (१) बिोम्जि गररएको आव्हान बिोम्जि प्रस्ताि पेश गना चाहने
र्च्छु क प्रस्तािकले सोही उपिफा बिोम्जि तोष्ट्रकएको अिमधमभत्र आयोजनाको प्राष्ट्रिमधक
तथा आमथाक पिको छु ट्टाछु ट्टै मसलबन्िी खािसष्ट्रहतको प्रस्ताि आयोजना कायाालयिा पेश
गनुा पनेछ ।
(४) उपिफा (३) बिोम्जि पेश भएका आयोजना कायाान्ियन प्रस्ताि िध्ये
प्राष्ट्रिमधक प्रस्ताि तोष्ट्रकए बिोम्जिको कायाष्ट्रिमध पूरा गरी सम्बम्न्धत प्रस्तािक िा मनजको
प्रमतमनमधको रोहबरिा खोल्नु पनेछ ।
तर कुनै प्रस्तािक अनुपम्स्थत भएको कारणले िात्र प्रस्ताि खोल्ने र सो
बिोम्जिको कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाउन बाधा पने छै न ।
(५) आयोजना कायाालयले उपिफा (४) बिोम्जि खोमलएका प्रस्ताि िफा ५
को उपिफा (३) बिोम्जिको िूल्याङ्कन समिमतबाट तीस दिनमभत्र िूल्याङ्कन गराई
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सबैभन्िा उपयुि िे म्खएका बढीिा पााँच प्रस्तािकको प्राष्ट्रिमधक प्रस्ताि छनौट गनुा पनेछ।
(६) उपिफा (५) बिोम्जि छनौट नभएका प्राष्ट्रिमधक प्रस्तािका प्रस्तािकलाई
तीन दिनमभत्र सो कुराको जानकारी दिई मसलबन्िी आमथाक प्रस्ताि ष्ट्रफताा मलन तोष्ट्रकए
बिोम्जिको सूचना दिनु पनेछ ।
तर ष्ट्रिद्युतीय खररि प्रणालीद्वारा प्रस्ताि पेश गने प्रस्ताििाताको आमथाक प्रस्ताि
ष्ट्रफताा हुने छै न ।
(७) आयोजना कायाालयले उपिफा (५) बिोम्जि प्राष्ट्रिमधक प्रस्ताि छनौट
गरे पमछ त्यस्तो प्रस्ताि पेश गने प्रस्तािकको आमथाक प्रस्ताि मनज िा मनजको प्रमतमनमधको
रोहबरिा खोल्नु पनेछ ।
(८) उपिफा (७) बिोम्जि आमथाक प्रस्ताि खोमलए पमछ आयोजना कायाालयले
सबभन्िा कि िूल्यको प्रस्ताि पेश गने प्रस्तािकसाँग िाताा गनेछ ।
(९) उपिफा (८) बिोम्जिको िाताा सफल हुन नसकेिा त्यस पमछका कि
िूल्य र आकर्ाक प्रस्ताि पेश गने प्रस्तािकसाँग िाताा सफल नभए सम्ि क्रिशः िाताा
गनुा पनेछ ।
(१०) उपिफा (८) िा (९) बिोम्जि प्रस्तािकसाँग िाताा गिाा आमथाक रुपिा
सबभन्िा बढी ष्ट्रकफायमत, प्राष्ट्रिमधक रुपिा सबैभन्िा बढी उपयुि र सुदृढ तथा िातािरणीय
रुपिा सबैभन्िा दिगो हुने गरी प्रस्ताि पेश गने प्रस्तािलाई आयोजना कायाालयले आकर्ाक
प्रस्तािकको रुपिा छनौट गनेछ ।
(११) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन यस िफा बिोम्जि
आयोजना कायाान्ियन प्रस्ताि आव्हान गिाा एकजना प्रस्तािकको िात्र प्राष्ट्रिमधक प्रस्ताि
छनौट भएको अिस्थािा मनजसाँग िाताा गरी मनजको आमथाक प्रस्ताि उपयुि िे म्खएिा
मनजलाई छनौट गना बाधा पने छै न ।
१२.

मनिााणकताा छनौटका आधार : (१) िफा ११ को उपिफा (१०) िा (११) ििोम्जि
मनिााणकताा छनौट गिाा िफा ४ को उपिफा (३) को खण्ड (ग) िा (घ) बिोम्जि
कायाान्ियन हुने आयोजना भए िे हायका ष्ट्रिर्यलाई सिेत तोष्ट्रकए बिोम्जि छनौटका
आधारको रुपिा मलनु पनेछः(क)

र्म्िमनयररङ्ग, प्रोक्युरिेन्ट करार िा र्म्िमनयररङ्ग प्रोक्युरिेन्ट
कन्स्रक्शन एण्ड फार्नाम्न्सङ्ग करार सफलतापूिक
ा कायाान्ियन
गरे को अनुभि,
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(ख)

र्म्िमनयररङ्ग, प्रोक्युरिेन्ट कन्स्रक्शन एण्ड फार्नाम्न्सङ्गका लामग
प्रस्ताि गररएको प्रस्ताि भए िफा १४ को उपिफा (२) िा
उम्ल्लम्खत ष्ट्रिर्य,

(ग)

प्राष्ट्रिमधक रुपिा आकर्ाक मडजार्न र आयोजनाको दिगोपना,

(घ)

िातािरणीय रुपिा न्यून िमत पुर्याउने आयोजना,

(ङ)

तोष्ट्रकए बिोम्जिका अन्य आधार ।

(२) उपिफा (१) िा ले म्खए बाहेक अन्य आयोजनािा मनिााणकतााको छनौट
प्रचमलत कानून बिोम्जि हुनछ
े ।
१३.

सोझै िाताा गरी मनिााणकताा छनौट गना सष्ट्रकने : (१) िफा ११ िा जुनसुकै कुरा लेम्खएको
भए तापमन िे हायका अिस्थािा सम्भाष्ट्रित कुनै मनिााणकताासाँग सोझै िाताा गरी छनौट गना
सष्ट्रकनेछः(क)

िफा ११ बिोम्जि प्रस्ताि आव्हान गिाा प्रस्ताि पेश नभएिा
िा पेश भएका कुनै पमन प्रस्ताि प्राष्ट्रिमधक रुपिा छनौट हुन
नसकेिा,

(ख)

नयााँ अिधारणा िा नयााँ प्रष्ट्रिमधिा आधाररत आयोजना भएिा।

(२) उपिफा (१) बिोम्जि िातााबाट आयोजना छनौट गनुा अम्घ मनिे शक
समिमतको स्िीकृमत मलनु पनेछ ।
(३) उपिफा (१) बिोम्जि बातााबाट मनिााणकताा छनौट गने सम्बन्धी अन्य
व्यिस्था तोष्ट्रकए बिोम्जि हुनेछ ।
१४.

प्रस्तािकले ष्ट्रििरण उल्लेख गनुा पने : (१) प्रस्तािकले िफा ११ को उपिफा (३)
बिोम्जि प्रस्ताि पेश गिाा आयोजना कायाालयले आव्हान गरे को प्रस्ताि बिोम्जिको
ष्ट्रििरण उल्ले ख गरी पेश गनुा पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको ष्ट्रििरणको अमतररि प्रस्तािकले िे हायको ष्ट्रििरण
सिेत जानकारी गराउनु पनेछः(क)

प्रस्तािकको ष्ट्रित्तीय, प्राष्ट्रिमधक (उपकरण िेम्शनरी, औजार आदि)
र िानि स्रोत ििता,

(ख)

प्रस्ताि पेश गिााका बखतसम्ि प्रस्तािकले ष्ट्रिगत सात िर्ािा
मनिााण सम्पन्न गरे का पूिााधार सं रचना सम्बन्धी आयोजनाको
ष्ट्रििरण,
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(ग)

प्रस्ताि पेश गिााका बखतसम्ि प्रस्तािकले मनिााण गरररहेका
पूिााधार सं रचना सम्बन्धी आयोजना र त्यस्तो आयोजनाको
कायाान्ियनको म्स्थमत,

(घ)

कुनै आयोजना कायाान्ियन गना नसकेको कारणले प्रस्ताि पेश
गिााका बखतभन्िा तत्काल अम्घको चार िर्ाको अिमधिा
कारबाहीिा परे को िा कालोसूचीिा परे िा नपरे को सम्बन्धी
ष्ट्रििरण,

(ङ)

ु
स्थानीय मनिााणकताासाँग सं यि
उपक्रि (जोर्न्ट भेन्चर) िा
प्रस्ताि पेश गरे को भए स्थानीय मनिााणकतााको ष्ट्रििरण,

(च)

प्रस्ताि पेश गिााका बखतसम्िको खण्ड (ङ) बिोम्जिका
मनिााणकतााको सम्बन्धिा खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ)
बिोम्जिको ष्ट्रििरण,

(छ)

तोष्ट्रकए बिोम्जिका अन्य आिश्यक ष्ट्रििरण।

(३) उपिफा (२) बिोम्जिको ष्ट्रििरण झुट्टा प्रिाम्णत भएिा प्रस्तािकसाँग करार
सम्पन्न भर्सकेको रहेछ भने पमन आयोजना कायाालयले जुनसुकै बखत त्यस्तो करार रद्द
गरी करार रद्द हुन ु अम्घसम्ि भएको भुिानी असुल उपर गना सक्नेछ ।
(४) उपिफा (२) को खण्ड (ग) बिोम्जि पेश गरे को ष्ट्रििरणिा उम्ल्लम्खत
आयोजना िनामसब कारण मबना सम्बम्न्धत करार बिोम्जि पूरा गररसक्नु पने सिय
सीिामभत्र पूरा नगरे को भएिा त्यस्तो प्रस्तािकको प्रस्ताि छनौटको लामग योगय हुने छै न
।
(५) उपिफा (२) को खण्ड (घ) िा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन कुनै
प्रस्तािक कालोसूचीिा परे कोिा कालोसूचीको लामग मनधााररत अिमध व्यमतत भर्सकेको
िा कालोसूचीबाट मनज फुकुिा भर्सकेको रहेछ भने त्यस्तो सूचीिा परे को कारणले िात्र
कुनै प्रस्तािकको प्रस्ताि अयोगय भएको िामनने छै न ।
(६) उपिफा (२) को खण्ड (ङ) को प्रयोजनका लामग कम्तीिा पन्र प्रमतशत
ु
ु
लगानी िा प्रमतफल बााँडफााँट गने व्यिस्था भएको सं यि
उपक्रिलाई िात्र सं यि
उपक्रिको रुपिा स्िीकार गना सष्ट्रकनेछ ।
१५.

आयोजनाको लागत िूल्याङ्कन : (१) िफा ५ को उपिफा (१) िा (२) बिोम्जि पेश
भएको ष्ट्रिस्तृत आयोजना प्रमतिेिनिा उम्ल्लम्खत आयोजनाको लागत रकि र त्यसको
लामग लगानी गना प्रस्ताष्ट्रित रकि प्रिान गने सं स्था तथा लगानीका शता तथा बन्िे जका
सम्बन्धिा िन्त्रालयले अध्ययन गनेछ ।
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(२) उपिफा (१) बिोम्जि अध्ययन गिाा आयोजना कायाालयले तयार गरे को
िा मनिााणकतााले पेश गरे को आयोजनाको कुल लागत, लगानीको स्रोत रकि, ष्ट्रििे शी िुद्रा
र नेपाली रुपैयााँको रकिको ष्ट्रििरण र त्यसको अनुपात, आयोजनाको लामग लगानी गने
ष्ट्रित्तीय सं स्था भए त्यसको ष्ट्रििरण र सााँिा रकि, व्याज िर, अन्य कुनै शुल्क भए त्यसको
ष्ट्रििरण, भुिानी गने तरीका र अिमध लगायतका ष्ट्रित्तीय शता सिेत अध्ययन गनुा पनेछ
।
(३) उपिफा (२) बिोम्जि अध्ययन गिाा आयोजनाको सम्भाव्यता तथा त्यसका
लगानीका शताहरु उपयुि िे म्खएिा िन्त्रालयले िफा ११ को उपिफा (८) िा (९)
बिोम्जि प्रस्तािकसाँग िाताा गना आयोजना कायाालयलाई मनिे शन दिनेछ ।
(४) आयोजनाको लागत तथा लगानीका शता िूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था
तोष्ट्रकए बिोम्जि हुनेछ ।
१६.

लागत अनुिान, प्रस्ताि र बोलपत्र स्िीकृमत : प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको
भए तापमन यस ऐन बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन गिाा लागत अनुिान, प्रस्ताि र
बोलपत्र स्िीकृत गने अमधकार कायाकारी मनिे शकलाई हुनेछ ।

पररच्छे ि-४
आयोजना कायाान्ियन सम्बन्धी संस्थागत व्यिस्था
१७.

आयोजना सुपरीिेिक सिूह मनयुि गने : (१) आयोजनाको ष्ट्रिस्तृत मडजार्न र
स्पेमसष्ट्रफकेशन बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन भए, नभएको, आयोजनाको मसमभल,
िेकामनकल िा ष्ट्रिद्युतीय मनिााण भए त्यस्तो काया मनधााररत गुणस्तर बिोम्जि भए, नभएको
िा करार बिोम्जि कायासम्पािन भए, नभएको यष्ट्रकन गना र आयोजना कायाालयको
तफाबाट मनयमित अनुगिन गना आयोजना कायाालयले आिश्यक सुपरीिेिक करारिा
मनयुि गनेछ ।
(२) आयोजना कायाालयले उपिफा (१) बिोम्जि सुपरीिेिक मनयुि गिाा
पूिााधार सं रचना ष्ट्रिशेर्ज्ञ िा मनिााण र्म्िमनयरिध्येबाट आिश्यकताका आधारिा मनयुि
गनेछ ।
(३) उपिफा (१) बिोम्जि मनयुि गररने सुपररिेिकको सेिा सुष्ट्रिधा करारिा
उल्लेख भए बिोम्जि हुनेछ ।
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(४) उपिफा (१) बिोम्जि मनयुि व्यम्िले आयोजना मनिााण स्थलिा िा
आयोजना सम्बन्धी काििा आयोजना कायाालयको प्रमतमनमधको है मसयतिा कायासम्पािन
गनेछ ।
१८.

ष्ट्रिशेर्ज्ञ सिूह गठन गने : (१) आयोजना कायाालयले कुनै खास प्रयोजनका लामग
आिश्यकता अनुसार ष्ट्रिशेर्ज्ञ सिूह गठन गना सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि गठन हुने ष्ट्रिशेर्ज्ञ सिूहका सिस्यको कायािेत्र,
पाररश्रमिक र सुष्ट्रिधा मनयुि गिााका बखत आयोजना कायाालयले मनधाारण गरे बिोम्जि
हुनेछ ।

१९.

आयोजना मनिे शक समिमत : यस ऐन अन्तगात कायाान्ियन हुने आयोजनाको छनौट गना,
आयोजना मनिााणिा सहयोग पुर्याउन, आयोजना कायाान्ियनिा नीमतगत मनिे शन दिन तथा
त्यसको मनयमित अनुगिन गरी आयोजना कायाान्ियनलाई गमत दिनका लामग िे हाय
बिोम्जिको एक उच्चस्तरीय आयोजना मनिे शक समिमत रहनेछ :(क)

प्रधानिन्त्री
– अध्यि

(ख)

नेपाल सरकारको अथा िन्त्री
– सिस्य

(ग)

आयोजना कायाान्ियनसाँग सम्बम्न्धत नेपाल सरकारका िन्त्री

–

सिस्य
(घ)

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यि,
– सिस्य

(ङ)

नेपाल सरकारको िुख्य सम्चि
– सिस्य

(च)

ाँ
प्रधानिन्त्री तथा िम्न्त्रपररर्द्को कायाालयका आयोजनासग
सम्बम्न्धत सम्चि

–

सिस्य-सम्चि
(२) मनिे शक समिमतको बैठक प्रधानिन्त्रीले तोकेको स्थान, मिमत र सियिा
बस्नेछ ।
(३)

मनिे शक

समिमतको

बैठकिा

आयोजना

कायाान्ियनसाँग

सम्बम्न्धत

िन्त्रालयका सम्चि तथा सम्बम्न्धत आयोजनाको कायाकारी मनिे शकलाई आिन्त्रण गनुा
पनेछ ।
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(४) उपिफा (१) बिोम्जिको समिमतको बैठक तथा मनणाय सम्बन्धी कायाष्ट्रिमध
समिमत आफैंले मनधाारण गरे बिोम्जि हुनेछ ।
२०.

मनिे शक समिमतको काि, कताव्य र अमधकार : यस ऐनिा अन्यत्र उम्ल्लम्खत काि, कताव्य
र अमधकारका अमतररि मनिे शक समिमतको अन्य काि, कताव्य र अमधकार िे हाय बिोम्जि
हुनेछ :(क)

आयोजनाको कायाान्ियन म्स्थमत अध्ययन गरी आिश्यक नीमतगत
मनिे शन दिने,

(ख)

आयोजनाको अनुगिन गरी मनधााररत अिमधमभत्र कायाान्ियन हुन सक्ने
कुरािा सुमनम्ित हुन अपनाउनु पने उपाय र गनुा पने सुधारका लामग
िन्त्रालय िा आयोजना कायाालयलाई आिश्यक मनिे शन दिने,

(ग)

आयोजना कायाान्ियन गना प्रचमलत कानून बिोम्जि उपलव्ध हुने
सुष्ट्रिधाका अमतररि थप सुष्ट्रिधा दिनु पने रहेछ भने त्यस्तो सुष्ट्रिधा
उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारलाई मसफाररस गने,

(घ)

िफा ४ को उपिफा (३) को खण्ड (क) बिोम्जिको आयोजनाको
हकिा ष्ट्रित्तीय स्रोत पयााप्त नभए त्यसको व्यिस्थापन गना नीमतगत
मनणाय गने,

(ङ)

आयोजना कायाान्ियन गना आिश्यक नीमतगत सुधार गनुा पने भए
त्यसको लामग नेपाल सरकार सिि मसफाररस गने,

(च)

तोष्ट्रकए बिोम्जिका अन्य काि गने िा गराउने ।

पररच्छे ि-५
जगगा प्रामप्त तथा िातािरण सं रिण
२१.

जगगा प्रामप्त, पुनिाास िा पुनस्थाापना योजना बनाउनु पने : (१) आयोजना कायाालयले
आयोजना प्रभाष्ट्रित घरपररिारलाई लम्ित गरी जगगा प्रामप्त¸ पुनिाास िा पुनस्थाापना योजना
(स्कीि) तजुि
ा ा गरी सम्बम्न्धत आयोजना स्थलको उपयुि ठाउाँिा साबाजमनक भेला
बोलाई सािाजमनक गनुा पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको भेलािा आयोजनाको लामग प्राप्त गररने घर जगगा
र अन्य सम्पम्त्तको िमतपूमता र िुआव्जा
िूल्य सिेत प्रस्ताि गनुा पनेछ ।

14

रकि मनधाारणका लामग अनुिामनत प्रमत एकार्

(३) उपिफा (१) बिोम्जिको भेलािा नेपाली भार्ािा लेम्खएको योजनाको
सारसं िेप आयोजना प्रभाष्ट्रित घरपररिारलाई उपलव्ध गराउनु पनेछ ।
(४) उपिफा (१) बिोम्जिको भेलाबाट जगगा प्रामप्त, पुनि
ा ास िा पुनस्थाापना
योजनाको सम्बन्धिा प्राप्त सुझाि र प्रमतष्ट्रक्रया सिेत सम्बोधन हुने गरी आयोजना
कायाालयले पररिाम्जात योजना तयार गनुा पनेछ र त्यस्तो योजना स्िीकृमतका लामग
िन्त्रालयिा पेश गनुा पनेछ ।
(५) उपिफा (४) बिोम्जि जगगा प्रामप्त, पुनिाास िा पुनस्थाापना योजना प्राप्त
भएपमछ िन्त्रालयले सोको उपयुिता परीिण गरी उपयुि िे म्खएको त्यस्तो आयोजना
पन्र दिनमभत्र स्िीकृत गनुा पनेछ ।
(६) आयोजना कायाालयले आयोजना कायाान्ियनको लामग जगगा प्रामप्तको
कारबाही गिाा सोको लामग आिश्यक पने बजेटको व्यिस्था भए पमछ िात्र गनुा पनेछ ।
(७) जगगा प्रामप्त, पुनिाास िा पुनस्थाापना योजनाको तजुि
ा ा तथा स्िीकृत गने
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोष्ट्रकए बिोम्जि हुनछ
े ।
२२.

िातााद्वारा जगगा प्राप्त गने : (१) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन
यस ऐन बिोम्जि कायाान्ियन हुने आयोजनाको लामग आिश्यक जगगा प्राप्त गनुा परे िा
आयोजना कायाालयले िातााबाट जगगा प्राप्त गना सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि जगगा प्राप्त गिाा आयोजना कायाालयले सम्बम्न्धत
जगगाधनी िा जगगाधनीका प्रमतमनमधसाँग प्रत्यि िाताा गरी जगगा प्राप्त गना सक्नेछ ।
(३)

उपिफा (२) बिोम्जि प्राप्त गररने जगगाको िूल्याङ्कन, िमतपूमता तथा

तत्सम्बन्धी अन्य ष्ट्रिर्य आयोजना र जगगाधनी बीच भएको िा हुने सम्झौता र स्िीकृत
जगगा प्रामप्त, पुनिाास िा पुनस्थाापना योजनािा भएको व्यिस्था बिोम्जि हुनछ
े ।
(४) यस िफा बिोम्जि जगगा प्राप्त गिाा आयोजना कायाालयले जगगा प्रामप्त गना
िाताा प्रारम्भ गरे को मिमतले तीन िष्ट्रहनामभत्र पूरा गररसक्नु पनेछ ।
२३.

जगगा प्रामप्त सम्बन्धी व्यिस्था : (१) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन
आयोजना कायाान्ियन गना आिश्यक पने जगगा िफा २२ बिोम्जि प्राप्त गना नसष्ट्रकएिा
आयोजना कायाालयले िफा २१ बिोम्जि जगगा प्रामप्त, पुनिाास िा पुनस्थाापना योजना
बनाई जगगा प्रामप्तको लामग नेपाल सरकारलाई अनुरोध गनुा पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि आयोजना कायाालयबाट अनुरोध भई आएकोिा नेपाल
सरकारले जुनसुकै जगगा जुनसुकै बखत प्राप्त गना सक्नेछ ।
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(३) उपिफा (२) बिोम्जि प्राप्त हुने जगगाको िुआब्जा र

िमतपूमता रकि

मनधाारण गनाको लामग िे हाय बिोम्जिको एक िमतपूमता मनधाारण समिमत रहनेछ :(क)

सम्बम्न्धत प्रिुख म्जल्ला अमधकारी
– सं योजक

(ख)

सम्बम्न्धत म्जल्ला सिन्िय समिमतको प्रिुख िा मनजले
तोकेको सिस्य
– सिस्य

(ग)

प्राप्त गररने जगगा रहेको सम्बम्न्धत गाउाँकायापामलकाको अध्यि
िा नगरकायापामलकाको प्रिुख िा मनजले तोकेको प्रमतमनमध
– सिस्य

(घ)

सम्बम्न्धत िालपोत अमधकृत
– सिस्य

(ङ)

कायाकारी मनिे शक िा मनजले तोकेको अमधकृत
– सिस्य

(४) उपिफा (३) बिोम्जिको समिमतले िुआब्जा र िमतपूमता रकि मनधाारण गिाा
िे हायका ष्ट्रिर्यलाई आधार मलनेछ :(क)

आयोजना कायाालयले आयोजना प्रभाष्ट्रित घरपररिारलाई लम्ित गरे र
तजुि
ा ा गरे को जगगा प्रामप्त, पुनिाास िा पुनस्थाापना योजनाको स्िीकृत
प्रमतिेिन,

(ख)

रम्जिेशनको प्रयोजनका लामग सम्बम्न्धत िालपोत कायाालयले
मनधाारण गरे को िूल्य,

(ग)

ु न्िा तत्काल अम्घ कायि रहेको
जगगा प्राप्त गने सूचना प्रकाशन हुनभ
प्रचमलत बजार िूल्य,

(घ)

जगगा र जगगािा रहेको बालीको ष्ट्रकमसि र त्यसको प्रचमलत बजार
िूल्यको आधारिा िूल्याङ्कन गररएको अनुिामनत िूल्य,
तर बाली सम्बम्न्धत जगगाधनीले नै प्राप्त गना सक्ने अिस्था
भएिा त्यस्तो बालीको िूल्याङ्कन गररने छै न ।

(ङ)

जगगािा कुनै घर, टहरा, पखााल रहेको भए त्यस्ता सं रचनाहरुको
प्रचमलत बजार िूल्यको आधारिा िूल्याङ्कन गररएको अनुिामनत िूल्य,
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(च)

हुष्ट्रकासकेका रुख िा फलफूलका रुख भए त्यसको प्रचमलत बजार
िूल्यको आधारिा िूल्याङ्कन गररएको अनुिामनत िूल्य,

(छ)

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

(ज)

जगगा प्राप्त गरे को कारणले सो जगगािा बसोबास गने जगगाधनी िा
िोहीको बसोबास, व्यापार िा व्यिसाय अन्यत्र सानुा परे को कारणले
मनजलाई हुन सक्ने सम्भाष्ट्रित हामन नोक्सानीको िनामसब िूल्य ।

(५) उपिफा (३) बिोम्जिको समिमतले उपिफा (४) बिोम्जि िुआब्जा र
िमतपूमता मनधाारण गनुा अम्घ आयोजना प्रभाष्ट्रित घरपररिार िा मनजका प्रमतमनमधसाँग छलफल
गने लगायत िुआव्जा र िमतपूमता मनधाारणसाँग सम्बम्न्धत अन्य ष्ट्रिर्यिा थप जानकारी र
सुझाि मलन आिश्यक ठानेिा ष्ट्रिज्ञहरु सिेत रहेको उपसमिमत गठन गना सक्नेछ ।
(६) उपिफा (४) र (५) बिोम्जि प्राप्त सूचना र जानकारीका आधारिा उपिफा
(३) बिोम्जिको समिमतले िुआब्जा र िमतपूमता रकि मनधाारण गनेछ ।
(७) उपिफा (३) बिोम्जिको समिमतले िुआब्जा र िमतपूमता रकि मनधाारण गिाा
सम्भि भएसम्ि सिासम्ितबाट र सो नभएिा बहुितबाट मनणाय गनेछ ।
(८) उपिफा (६) बिोम्जि मनधाारण भएको िुआब्जा र िमतपूमता रकिको िर
सम्बम्न्धत सरोकारिालाको जानकारीका लामग तोष्ट्रकए बिोम्जि सािाजमनक गनुा पनेछ ।
(९) उपिफा (३) बिोम्जिको समिमतले मनधाारण गरे को िुआब्जा र िमतपूमता
रकि उपर म्चत्त नबुझ्ने व्यम्िले उपिफा (८) बिोम्जि िमतपूमता रकिको िर सािाजमनक
भएको पन्र दिनमभत्र कारण र आधार खुलाई त्यस्तो रकि पुनरािलोकनका लामग िमतपूमता
मनधाारण समिमतिा मनिेिन गना

सक्नेछ ।

(१०) उपिफा (९) बिोम्जि मनिेिन परे कोिा उपिफा (३) बिोम्जिको
समिमतले कारण र आधार िनामसब िे खेिा िुआब्जा र िमतपूमता रकििा पुनरािलोकन
गनेछ ।
(११) यस िफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन जगगा प्राप्त गनुा
पने आयोजनास्थलका कुल जगगाधनी िध्ये पचास प्रमतशत भन्िा बढी जगगाधनी िा कुल
िेत्रफल िध्ये िुई मतहाई िेत्रफल भन्िा बढी जगगाका लामग जगगा प्राप्त गिाा
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मनधाारण भएको िमतपूमता रकि भन्िा बढी हुने गरी यस िफा बिोम्जि िुआब्जा र
िमतपूमता रकि मनधाारण हुने छै न ।
२४.

िमतपूमता रकि बुझ्नु पने : (१) िफा २३ बिोम्जि मनधाारण भएको िुआब्जा र िमतपूमता
रकि सम्बम्न्धत आयोजना कायाालयले भुिानी गनेछ र सो प्रयोजनका लामग िुआब्जा र
िमतपूमता रकि बुम्झमलन सम्बम्न्धत जगगाधनी िा िोही भए िोहीलाई सूचना दिनु पनेछ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको सूचना प्राप्त गरे को तीस दिनमभत्र सम्बम्न्धत
जगगाधनी िा िोहीले आयोजना कायाालयिा िुआब्जा र िमतपूमता रकि िाबी गरी रकि
भुिानी मलनु पनेछ ।
(३) िफा २३ बिोम्जि िुआब्जा र िमतपूमता मनधाारण भई उपिफा (१) बिोम्जि
सूचना दिएपमछ आयोजना कायाालयले सम्बम्न्धत जगगाधनीको स्िामित्िको लगत कट्टा
गरी आयोजना कायाालयको नाििा िाम्खल खारे ज गना सम्बम्न्धत िालपोत कायाालयलाई
अनुरोध गनुा पनेछ ।
(४) उपिफा (३) बिोम्जि लगत कट्टा तथा िाम्खल खारे जका लामग अनुरोध
भएिा सम्बम्न्धत िालपोत कायाालयले सात दिनमभत्र लगत कट्टा र िाम्खल खारे ज गरी
त्यसको जानकारी आयोजना कायाालयलाई दिनु पनेछ ।
(५) उपिफा (२) बिोम्जिको अिमधमभत्र कुनै जगगाधनी िा िोहीले िुआब्जा र
िमतपूमता रकि बुझी नमलएिा त्यस्तो रकि जगगाधनी िा िोहीले एक िर्ामभत्र जष्ट्रहले
सुकै पमन बुझ्न सक्ने गरी आयोजना कायाालयिा धरौटी रकि सरह रहनेछ ।
(६) उपिफा (५) बिोम्जिको अिमधमभत्र सम्बम्न्धत जगगाधनी िा िोहीले
िुआब्जा र िमतपूमता रकि बुझी नमलएिा त्यस्तो रकि सम्बम्न्धत म्जल्ला प्रशासन
कायाालयिा रहेको धरौटी खातािा जम्िा गनुा पनेछ ।
(७) यस िफा बिोम्जिको रकि जगगाधनी िा िोहीलाई भुिानी दिाँिा सम्बम्न्धत
जगगाधनी िा िोहीले रकि भुिानीको िाबी गिाा उल्लेख गरे को मनजको नाििा रहेको
कुनै िाम्णज्य बैङ्कको खाता िाफात् भुिानी दिनु पनेछ ।

२५.

आयोजना कायाान्ियन गना बाधा नपनेः (१) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए
तापमन कसै ले िफा २४ बिोम्जि िुआब्जा र िमतपूमता बुझ्न र्न्कार गरे को िा मनधााररत
अिमधमभत्र त्यस्तो रकि नबुझेको कारणले िात्र आयोजना कायाान्ियन गना र िमतपूमता
नबुझ्ने जगगाधनी िा िोहीको घर, जगगा, बगैंचािा प्रिेश गना र आयोजना कायाान्ियनका
लामग त्यस्तो घर, जगगा आदि प्राप्त भएको िानी मनयन्त्रणिा मलन बाधा पने छै न ।
तर सम्बम्न्धत व्यम्िलाई िफा २४ बिोम्जि धरौटीिा रहेको िुआब्जा र िमतपूमता
रकि प्राप्त गने अमधकारबाट बम्ित गररने छै न ।
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(२) आयोजनाको जगगा प्रामप्त सम्बन्धी कायालाई सहजीकरण गना सम्बम्न्धत
नापी कायाालय तथा िालपोत कायाालयले आयोजना कायाालयको अनुरोधिा आयोजना
कायाालयको पररसरिा िालपोत कायाालयको एकार् राख्नु िा आयोजना कायाान्ियन स्थलिा
डोर खटाउनु

पनेछ ।

(३) यस ऐन बिोम्जि आयोजना कायाान्ियनको लामग प्राप्त गने जगगाको िाम्खल
खारे ज नभएको कारणले िात्र त्यस्तो जगगा अन्य कसैलाई हक हस्तान्तरण गना िा
ष्ट्रकत्ताकाट गना पार्ने छै न ।
२६.

अन्य सम्पम्त्त हटाउनु पने : (१) िफा २२ िा २३ बिोम्जि प्राप्त गररएको जगगािा
रहेको घर, गोठ, बालीनाली, पखााल, रुख, बााँस आदि आयोजना कायाालयले तोकेको
म्यािमभत्र साष्ट्रिकका जगगाधनीले हटाउनु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि घर, गोठ, बालीनाली, पखााल, रुख, बााँस आदि
नहटाएिा त्यस्तो आयोजना कायाालयले हटाउन लगाई त्यस्तो बस्तु स्थानीय तहको
सम्बम्न्धत िडाका िडा अध्यि िा कम्तीिा एक जना िडा सिस्यको रोहिरिा लगत
कायि गरी सम्बम्न्धत स्थानीय तहलाई म्जम्िा लगाउनु पनेछ ।
(३) उपिफा (२) बिोम्जि घर, गोठ, बालीनाली, पखााल, रुख, बााँस आदि हटाउाँिा
लागेको खचा सम्बम्न्धत जगगाधनीबाट असूल उपर गनुा पनेछ ।

२७.

सरकारी जगगा उपलव्ध गराउने : यस ऐन अन्तगात आयोजना कायाान्ियन गिाा आयोजना
मनिााण िा त्यसबाट लाभ ष्ट्रितरण गने प्रयोजनका लामग कुनै सरकारी जगगा आिश्यक
भएिा आयोजनाको प्रयोजनका लामग नेपाल सरकारले त्यस्तो जगगा मलज िा बहालिा
उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

२८.

रार्ट अफिे को अमधकार : (१) यस ऐन बिोम्जि कुनै आयोजना कायाान्ियन गिाा
त्यस्तो आयोजनाको लामग आबश्यक पने रार्ट अफ िेको ब्यबस्था गनुा पिाा
सािाजमनक, गुठी, सािुिाष्ट्रयक िा कुनै पमन व्यम्िको

जगगािा

सरकारी,

रार्ट अफ िेको

अमधकार प्रयोग गना सष्ट्रकनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको अमधकार प्रयोग गिाा आयोजनाले सम्भि भएसम्ि
सरकारी, सािाजमनक िा सािुिाष्ट्रयक जगगाबाट आयोजना मडजार्न तथा कायाान्ियन गनुा
पनेछ ।
(३) उपिफा (१) बिोम्जिको अमधकार प्रयोग गिाा उपिफा (२) बिोम्जिको
जगगाबाट आयोजना कायाान्ियन

गना सम्भि नभई कुनै गुठी िा कुनै व्यम्िको जगगा

प्रयोग गनुा पने भएिा िानि बसोबासको सहरी, ग्रािीण िा बस्ती िेत्र िा बस्ती ष्ट्रिकासको
लामग तय भर्सकेको िेत्र बाहेकको अन्य िेत्रबाट
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आयोजना ष्ट्रिस्तार गनुा पनेछ ।

(४) उपिफा (१), (२) र (३) बिोम्जि आयोजना ष्ट्रिस्तार गिाा प्रयोग भएको,
तामनएको, जडान गररएको ष्ट्रिद्युतीय खम्बा िा तार िा अन्य कुनै उपकरणिाट सम्बम्न्धत
जगगाधनीलाई त्यस्तो जगगािा कुनै ष्ट्रकमसिको बाली लगाउन, िानि िा पशुको अिागिन
गना िा कुनै याम्न्त्रक िा सिारी साधन चलाउन, बाली लगाउन, त्यसको हेरचाह गना र
त्यसबाट प्राप्त प्रमतफल सङ्कलन गना बाधा नपुगने गरी आयोजनाले आिश्यक सुरिाका
उपायहरुको व्यिस्था गनुा पनेछ ।
(५) आयोजनाले उपिफा (३) बिोम्जि ष्ट्रिद्युत प्रसारण लार्न ष्ट्रिस्तार गरे कोिा
त्यस प्रयोजनका लामग राखेको िा उठार्एको खम्बा िा टािरको लामग प्रयोग भएको
जगगा बाहेक अन्य जगगा प्राप्त गनुा पने छै न ।
तर आयोजनाले त्यस्तो जगगािा ष्ट्रिद्युत िागाको अमधकार प्रयोग गरे बापत तोष्ट्रकए
बिोम्जिको िमतपूमता सम्बम्न्धत जगगाधनीलाई दिनु पनेछ ।
(६) आयोजनाले यस िफा बिोम्जि रार्ट अफ िेको

अमधकार प्रयोग गरे को

कारणले िात्र त्यस्तो जगगािा रहेको सम्बम्न्धत जगगाधनीको हक, भोग र स्िामित्ििा
कुनै असर पने छै न र त्यस्तो जगगा मधतो बन्धक दिन िा कुनै ष्ट्रकमसिले मबक्री गना,
सट्टापट्टा गना िा त्यसको कुनै ष्ट्रकमसिको हक हस्तान्तरण गना बाधा पने छै न ।
तर त्यसरी मधतो बन्धक दिएको िा हक हस्तान्तरण गरे को कारणले आयोजनाको
यस िफा बिोम्जिको अमधकारिा असर पने छै न ।
२९.

िन िेत्रको रुख कटान सम्बन्धी व्यिस्था : (१) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको
भए तापमन आयोजना कायाान्ियनका लामग आिश्यक पने आयोजना स्थलमभत्र पने रुख
कटान गनुा पने भएिा सम्बम्न्धत िन कायाालयको सिन्ियिा आयोजना कायाालयले रुख
कटान सम्बन्धी सम्पूणा ष्ट्रििरणसष्ट्रहतको प्रमतिेिन तयार गनुा पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको प्रमतिेिन नेपाल सरकारको िन तथा िातािरण
िन्त्रालयिा पेश गनुा पनेछ र सो िन्त्रालयबाट स्िीकृत भएपमछ आयोजना कायाालयले
त्यस्तो प्रमतिेिन र प्रचमलत कानून बिोम्जि स्िीकृत िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेिन
बिोम्जि आयोजना कायाान्ियनका लामग जमत िेत्र र सङ्ख्यािा रुख काट्नु पने हो
कम्तीिा त्यमत नै िेत्र र एक रुख बराबर तीन रुखको

सङ्ख्यािा रुख रोप्नको लामग

सम्भि भएसम्ि आयोजनास्थलको नम्जक पने राष्ट्रिय िन िेत्रसाँग जोमडएको र सिान
भौगोमलक र पाररम्स्थमतकीय िेत्रिा पने तथा िनको ष्ट्रिकास गना सष्ट्रकने भू-बनोट भएको
जगगा िा सोको लामग आिश्यक पने रकि र त्यस्तो जगगािा पााँच िर्ासम्ि रुख हुकााउन
तथा सम्भार गनाको लामग आिश्यक पने रकि उपलव्ध गराउनु पनेछ ।
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(३) उपिफा (२) बिोम्जि प्राप्त रकि नेपाल सरकारको िन तथा िातािरण
िन्त्रालयले सोही प्रयोजनका लामग िात्र खचा गनुा पनेछ ।
(४) उपिफा (१) बिोम्जि रुख कटान गिाा सम्बम्न्धत िन कायाालय र
सािुिाष्ट्रयक िन उपभोिा समिमत रहेको ठाउाँ भए त्यस्तो समिमतको रोहिरिा छपान टााँचा
लगाई कटान गरी तोष्ट्रकएको स्थानिा घाटगद्दी गरी सम्बम्न्धत िन कायाालयलाई काठ
हस्तान्तरण गनुा पनेछ ।
(५) उपिफा (४) बिोम्जि हस्तान्तरण गररएको काठ सात दिनमभत्र सम्बम्न्धत
िन कायाालयले व्यिस्थापन गनुा पनेछ ।
(६) यस िफा बिोम्जिको रुख कटान िा व्यिस्थापन गिाा लागने खचा आयोजना
कायाालयले व्यहोनेछ ।
(७) यस ऐन बिोम्जि आयोजनाको मडजार्न र मनिााण गिाा तथा यस िफा
बिोम्जि रुख कटान गिाा सम्भि भएसम्ि किभन्िा कि रुख काष्ट्रटने र िन िेत्रलाई
किभन्िा कि िमत हुने गरी गनुा पनेछ ।
३०.

िातािरणीय अध्ययन सम्बन्धी व्यिस्था : (१) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको
भए तापमन यस ऐन अन्तगात आयोजना कायाान्ियन गिाा प्रचमलत कानून बिोम्जि गनुा
पने िातािरणीय अध्ययन प्रारम्भ गरे को िुई िष्ट्रहनामभत्र सम्पन्न गरी सक्नु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको अिमधिा त्यस्तो परीिण िा िूल्याङ्कन गने काि
सम्पन्न हुन नसक्ने िनामसब कारण भएिा आयोजना कायाालयले एक िष्ट्रहनािा नबढाई
सोको लामग म्याि थप गना सक्नेछ ।
(३) उपिफा (१) बिोम्जि परीिण िा िूल्याङ्कन गनाको लामग िातािरण सम्बन्धी
ष्ट्रिशेर्ज्ञको सेिा मलन सष्ट्रकनेछ ।
(४) उपिफा (३) बिोम्जिका ष्ट्रिशेर्ज्ञको योगयता िा मनजबाट मलर्ने सेिा
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोष्ट्रकए बिोम्जि हुनछ
े ।
(५) यस ऐन बिोम्जि कायाान्ियन गररने आयोजनाको प्रचमलत कानून बिोम्जि
गररने िातािरणीय अध्ययन प्रयोजनको लामग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना िामननेछ।

३१.

मनिााण काया िातािरण िैत्री हुनपु ने : (१) आयोजना कायाालयले आयोजना कायाान्ियन
गिाा िा मनिााण गिाा िातािरण र ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन िैत्री हुने गरी गना लगाउनु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) को प्रयोजनको लामग आयोजनाको िररपरर िृिारोपण तथा
हररयाली कायि गना जैष्ट्रिक र्म्िमनष्ट्रयरङ्ग (िायो र्म्िमनयररङ्ग) लगायत अन्य उपयुि ष्ट्रिमध
र उपाय सिेत अिलम्बन गनुा पनेछ ।
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३२.

सािधानी अपनाउनु पने : (१) मनिााणकतााले आयोजना मनिााण िा कायाान्ियन गिाा
सिासाधारणको जीऊ, ज्यान िा सम्पम्त्तिा हुन सक्ने हामन नोक्सानी िा जोम्खि मनिारणका
लामग पूिस
ा ािधानीका पयााप्त उपाय अपनाउनुको साथै आयोजनास्थलको आसपास िा
िररपरर रहेको बस्ती, खेतिारी िा सं रचनािा यथासक्य कि िमत हुने गरी सािधानीपूिक
ा
काि गनुा पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि सािधानी अपनाउाँिा पमन कसै लार्ा कुनै िमत पुगेिा
आयोजना कायाालयले त्यसको िूल्याङ्कन गरी िनामसब िमतपूमता दिलाउने व्यिस्था गनुा
पनेछ ।
तर सोको िीिा

गरे को भए सम्बम्न्धत

िीिा कम्पनीबाट िमतपूमता भराउनु

पनेछ।
(३) उपिफा (२) बिोम्जि िमतपूमता नपाएको िा िमतपूमता रकििा म्चत्त नबुझेको
कारणले मनिााण कायािा अिरोध गना सष्ट्रकने छै न ।
पररच्छे ि–६
िानि स्रोत व्यिस्थापन
३३.

कायाकारी मनिे शक : (१) यस ऐन बिोम्जि आयोजना कायाान्ियन गने प्रिुख म्जम्िेिार
अमधकारीको रुपिा एक कायाकारी मनिे शक रहनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको कायाकारी मनिे शक हुनको लामग

र्म्िमनयररङ्ग,

पूिााधार ष्ट्रिकास, मनिााण व्यिस्थापन, व्यिस्थापन िा आयोजना व्यिस्थापन सम्बन्धी
ष्ट्रिर्यिा कम्तीिा स्नातकोत्तर उपामध हामसल गरे को

र

आयोजनाको ष्ट्रिर्यमबज्ञता र

कायाान्ियन ििता सं तोर्जनक रहेको ब्यम्ि हुनपु नेछः(३) कायाकारी मनिे शकको मनयुम्िका लामग नेपाल सरकारलाई मसफाररस गना
िे हाय बिोम्जिको एक मसफाररस समिमत रहनेछ(क)

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यि

–

सं योजक
(ख)

िन्त्रालयको सम्चि
सिस्य

(ग)

नेपाल सरकारले
– सिस्य
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तोकेको सम्बम्न्धत िेत्रको ष्ट्रिर्यष्ट्रिज्ञ

–

(४) उपिफा (३) बिोम्जिको समिमतले तोष्ट्रकए बिोम्जिको कायाष्ट्रिमध पूरा गरी
ु िको आधारिा
िणाानक्र

तीनजना उपयुि उिेििारको नाि

नेपाल सरकारसिि

मसफाररस गनेछ ।
(५) उपिफा (४) को प्रयोजनका लामग मसफाररस समिमतले कम्तीिा एक्कार्स
दिनको म्याि दिई आिेिनका लामग सािाजमनक सूचना प्रकाशन गनेछ ।
(६) उपिफा (५) बिोम्जि प्रकाशन भएको सूचना बिोम्जि आिेिन दिने
उम्िेििारले आयोजना कायाान्ियनको कायायोजना सष्ट्रहतको आयोजना प्रोफार्ल उपिफा
(३) बिोम्जिको मसफाररस समिमतिा पेश गनुा पनेछ ।
(७) उपिफा (४) बिोम्जि मसफाररस भएको उम्िेििारहरुिध्येबाट एक जनालाई
नेपाल सरकारले सम्बम्न्धत आयोजनाको कायाकारी मनिे शकको पििा मनयुि गनेछ ।
(८) उपिफा (७) बिोम्जि मनयुि भएको कायाकारी मनिे शकले पाउने पाररश्रमिक
र सुष्ट्रिधा त्यसरी मनयुम्ि गिााका बखत नेपाल सरकारले मनधाारण गरे बिोम्जि हुनछ
े ।
(९) कायाकारी मनिे शक आयोजना कायाालयको पूरा सिय काि गने प्रिुख
प्रशासकीय पिामधकारी हुनछ
र आयोजना कायाान्ियन गनुा मनजको प्रिुख म्जम्िेिारी
े
हुनेछ।
(१०) कायाकारी मनिे शकले यस ऐन तथा िफा ३५ बिोम्जिको कायासम्पािन
करार बिोम्जि मनजलाई प्राप्त अमधकारको प्रयोग र कताव्यको पालना गनेछ ।
(११) यस ऐनिा अन्यथा व्यिस्था भएकोिा बाहेक यस ऐन बिोम्जि आयोजना
कायाालयबाट गनुा पने सम्पूणा कािको म्जम्िेिारी कायाकारी मनिे शकको हुनेछ ।
३४.

कायाकारी मनिे शकको काया अिमध : (१) कायाकारी मनिे शकको काया अिमध सािान्यतयाः
आयोजना अिमधभरको हुनेछ । आयोजनाको कायाान्ियन सम्पन्न एिं हस्तान्तरण भएपमछ
मनजको काया अिमध स्ितः सिाप्त हुनेछ ।
(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन िफा ३५ बिोम्जि
कायासम्पािन करारिा उम्ल्लम्खत सूचक बिोम्जिको उपलम्ब्ध हामसल हुन नसकेिा नेपाल
सरकारले कायाकारी मनिे शकलाई पििुि गना सक्नेछ ।

तर यसरी पििुि गनुा अम्घ मनजलाई सफाईको िौका दिनु पनेछ ।
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(३) उपिफा (२) बिोम्जि कायाकारी मनिे शक पििुि भएिा िा जुनसुकै
कारणले कायाकारी मनिे शकको पि ररि भएिा बााँकी अिमधका लामग िफा ३३ को
उपिफा (३), (४), (५), (६) र (७) को प्रष्ट्रक्रया पुरा गरी अको कायाकारी मनिे शक
मनयुि गनुा पनेछ ।
(४) उपिफा (३) िा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन एक िर्ा भन्िा कि
अिमध बााँकी रहेको अिस्थािा कायाकारी मनिे शकको पि ररि भएिा नेपाल सरकारले
बााँकी अिमधको लामग कम्तीिा राजपत्राष्ट्रङ्कत प्रथि श्रे णी िा सो सरहको किाचारीलाई
कायाकारी मनिे शकको रुपिा काि गना खटाउनेछ ।
३५.

कायासम्पािन करार : (१) कायाकारी मनिे शक मनयुि भएको एक िष्ट्रहनामभत्र आयोजना
कायाान्ियनका सम्बन्धिा सम्बम्न्धत िन्त्रालयले कायाकारी मनिे शकसाँग कायासम्पािन
करार गनुा पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि हुने कायासम्पािन करारिा िे हायको ष्ट्रििरण उल्ले ख
गनुा

पनेछ :(क)

आयोजनाको सं म्िप्त ष्ट्रििरण, कायाान्ियन गररसक्नु पने अिमध र

मिमत,
(ख)

आयोजना कायाान्ियन गना कायाकारी मनिे शकले पूरा गनुा पने
म्जम्िेिारी िा सम्पािन गनुा पने कािको ष्ट्रििरण,

(ग)

आयोजना कायाान्ियनका मसलमसलािा कायाकारी मनिे शकले
प्रयोग गना सक्ने अमधकार र पालना गनुा पने कताव्यको ष्ट्रििरण,

(घ)

खण्ड (ग) बिोम्जिको अमधकार प्रयोग गिाा मनजले प्रयोग गने
आमथाक प्रशासन, किाचारी प्रशासन तथा व्यिस्थापन, करार
प्रशासन तथा आयोजना व्यिस्थापन सम्बन्धी अमधकारको
ष्ट्रििरण,

(ङ)

कायाकारी मनिे शकले प्रत्येक चार िष्ट्रहनािा सम्पािन गनुा पने
कािको ष्ट्रििरण र त्यस सम्बन्धी सिय तामलका,

(च)

कायाकारी मनिे शकले पाउने िामसक पाररश्रमिक, सुष्ट्रिधा र
सहुमलयतको ष्ट्रििरण,

(छ)

खण्ड (ख) बिोम्जि कायासम्पािन भए िा नभएको कुरा मनधाारण
हुन सक्ने सं यन्त्र र त्यसका सूचकहरु,
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(ज)

खण्ड (ख) बिोम्जि सम्पािन गनुा पने काि पूणा रुपिा सम्पािन
भई उपलम्ब्ध हामसल भएिा िाष्ट्रर्क
ा रुपिा कायाकारी मनिे शकको
खण्ड (च) बिोम्जिको पाररश्रमिकिा थप हुने पाररश्रमिक रकि,

(झ)

अन्य आिश्यक ष्ट्रिर्य ।

(३) उपिफा (२) को खण्ड (ख), (ग) र (ङ) बिोम्जिको म्जम्िेिारी िा
कायासम्पािन पूरा भए िा नभएको सम्बन्धिा आमथाक िर्ाको प्रत्येक चार िष्ट्रहना पुरा भए
पमछ िूल्याङ्कन गररनेछ ।
(४) उपिफा (३) बिोम्जि िूल्याङ्कन गिाा कायाकारी मनिे शकले िाष्ट्रर्क
ा िा
चौिामसक रुपिा पूरा गनुा पने म्जम्िेिारी िा सम्पािन गनुा पने काि पूरा नभएिा मनजलाई
अको चौिामसक अिमधसम्ि सो काि पूरा गना अिसर प्रिान गनुा पनेछ ।
(५) उपिफा (४) बिोम्जि दिर्एको सियािमधमभत्र कायाकारी मनिे शकले
अम्घल्लो चौिामसक अिमध र चालु चौिामसक अिमधिा सम्पािन गनुा पने काि पूरा गनुा
पनेछ ।
(६) उपिफा (४) िा (५) बिोम्जि पूरा गनुा पने म्जम्िेिारी िा सम्पािन गनुा
पने काि िनामसब कारणबाट सम्पािन हुन नसकेको िा नसष्ट्रकने भएिा त्यसको कारण
र आधार खुलाई त्यस्तो अिमध पूरा हुन ु अम्घ नै कायाकारी मनिे शकले िन्त्रालयिा मनिेिन
दिन सक्नेछ ।
(७) उपिफा (५) बिोम्जिको अिमधमभत्र पमन कायासम्पािन हुन नसकेिा िा
उपिफा (६) बिोम्जि मनिेिन नपरे िा िा परे को भए पमन मनिेिनिा उम्ल्लम्खत कारण
र आधार िनामसब निे म्खएिा उपिफा (१) बिोम्जि मनयुि कायाकारी मनिे शकको करार
अन्त्य हुनेछ र मनजलाई िन्त्रालयले अिकाश दिनु पनेछ ।
३६.

अन्यत्र सरुिा गना िा खटाउन नसष्ट्रकने : प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए
तापमन सं घीय मनजािती सेिा, अन्य सरकारी सेिा िा नेपाल सरकारको पूणा िा आंम्शक
स्िामित्ििा रहेको सङ्गदठत सं स्थाको सेिािा कायारत रहेको किाचारी यस ऐन बिोम्जि
कायाकारी मनिे शक पििा मनयुि भएिा िा आयोजना कायाालयिा काजिा खष्ट्रटएिा
आयोजना कायाान्ियनको अिमधभर मनजलाई सो आयोजनाबाट अन्यत्र सरुिा गना िा
खटाउन सष्ट्रकने छै न ।
तर मनजको बढु िा भएिा िा मनजलाई ष्ट्रिभागीय कारबाही गनुा परे िा सरुिा गना
बाधा पने छै न ।
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३७.

आयोजनाका किाचारी : (१) आयोजनािा आयोजना कायाान्ियनका लामग आिश्यक
सङ्ख्यािा र्म्िमनयररङ्ग, व्यिस्थापन, कानून, लेखा, आमथाक प्रशासन र िन तथा िातािरण
सं रिण िेत्रसाँग सम्बम्न्धत ष्ट्रिशेर्ज्ञ किाचारी रहनेछन् ।
(२) उपिफा (१) िा उम्ल्लम्खत किाचारीको अमतररि आयोजनािा आयोजना
कायाान्ियनसाँग सम्बम्न्धत अन्य किाचारी रहनेछन् ।
(३) उपिफा (१) िा (२) बिोम्जिका किाचारीहरुिध्ये पचास प्रमतशतसम्ि
किाचारी कायाकारी मनिे शकले उम्चत ठहराएको तररका र शतािा करारिा मनयुि गना
सक्नेछ ।
(४) उपिफा (३) बिोम्जि मनयुि किाचारी मनजलाई मनयुि गने कायाकारी
मनिे शकले चाहेको अिमधसम्ि बहाल रहनेछन् र कायाकारी मनिे शकले जुनसुकै कारणले
आफ्नो पिबाट अिकाश पाएिा मनजहरुले स्ितः अिकाश पाएको िामननेछ ।
(५) उपिफा (३) बिोम्जि मनयुि भएका बाहेक पचास प्रमतशत किाचारीहरु
खुला प्रमतस्पधााबाट आयोजना कायाान्ियनको अिमधभरका लामग करार सेिािा मनयुि
हुनेछन् ।
(६) उपिफा (५) बिोम्जि मनयुि हुने किाचारीको प्रत्येक िर्ा करार निीकरण
हुने गरी तोष्ट्रकए बिोम्जि कायासम्पािन करार गररनेछ ।
(७) उपिफा (६) बिोम्जि गररएको कायासम्पािन करार बिोम्जि काि भए
नभएको सम्बन्धिा प्रत्येक िर्ा िूल्याङ्कन गररनेछ र िनामसब कारण मबना तोष्ट्रकए
बिोम्जिको कायासम्पािन सूचक हामसल नगरे िा मनजको करार स्ितः अन्त्य भएको
िामननेछ ।
(८) यस िफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन आयोजना
कायाान्ियनको लामग आिश्यक हुने खास प्रकृमतको कायासम्पािन गने मनजािती िा अन्य
सरकारी किाचारी कायाकारी मनिे शकको िाग बिोम्जि मनम्ित अिमधका लामग नेपाल
सरकारको सम्बम्न्धत िन्त्रालयले आयोजना कायाालयिा काजिा खटाउन सक्नेछ ।
(९) यस िफा बिोम्जि मनयुि हुने किाचारीको तलि सुष्ट्रिधा करारिा उल्लेख
भए बिोम्जि हुनछ
े ।
(१०) उपिफा (९) िा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन यस ऐन बिोम्जि
मनयुि हुने किाचारीलाई आयोजनाले कायासम्पािनिा आधाररत भत्ता र स्थान ष्ट्रिशेर्को
कदठन भत्ता उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।
पररच्छे ि–७
करार प्रशासन सम्बन्धी व्यिस्था
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३८.

मनधााररत अिमधमभत्र कायाान्ियन गनुा पने : (१) आयोजना मनिााणको मसलमसलािा आयोजना
कायाालयसाँग करार गने मनिााणकताा िा अन्य पिले करारिा उल्लेख भएको अिमधमभत्र
आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका बिोम्जिको मनिााण काया िा अन्य काया पूरा गनुा
पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको अिमधमभत्र त्यस्तो काया पूरा नगरे िा मनजले यस
पररच्छे ि तथा करार बिोम्जिको िाष्ट्रयत्ि मनिााह गनुा पनेछ ।

३९.

म्याि थप गना सष्ट्रकने : (१) आयोजना कायाान्ियनिा सं लगन मनिााणकतााले िनामसब
कारण िे खाई आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका बिोम्जि चौिामसक अिमधिा सम्पन्न
गनुा पने काया सम्पन्न गना नसकेिा त्यस्तो काया पूरा गनाका लामग मनम्ित अिमध थप गना
िाग गना सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि अिमध थप गना िाग गररएकोिा सम्बम्न्धत
मनिााणकतााले आयोजना कायाान्ियन पूरा गना प्रयत्न गिाा गिै पमन काबू बाष्ट्रहरको पररम्स्थमत
उत्पन्न भएको कारणले आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका बिोम्जि कायासम्पािन हुन
नसकेको पुष्टी भएिा मनिााण सम्पन्न गनुा पने अिमधिा नबढ्ने गरी अको चौिामसकमभत्र
पूरा गने गरी िा आयोजना कायाान्ियनको अम्न्ति िर्ा भए अमधकति एक िर्ािा नबढ्ने
गरी सम्बम्न्धत िन्त्रालयको स्िीकृमत मलई कायाकारी मनिे शकले म्याि थप गना सक्नेछ।
(३) उपिफा (२) बिोम्जि थष्ट्रपएको सियािमधमभत्र पमन करार बिोम्जिको काि
सम्पन्न नगरे िा कायाकारी मनिे शकले मनिााणकताासाँग भएको करार अन्त्य गनेछ ।
(४) उपिफा (३) बिोम्जि करार अन्त्य भएकोिा त्यस्तो मनिााणकताा िा मनज
सं लगन रहेको फिा, कम्पनी िा कम्पनीको सहायक कम्पनी, मनजको एकाघर पररिारका
सिस्यको िा मनज सं लगन रहेको फिा, कम्पनी िा मनज िा मनजको एकाघर पररिारको
ु उपक्रि (जोर्न्ट भेन्चर) लाई िश िर्ासम्ि नेपाल
सिस्य सिेत सिालक रहेको सं यि
सरकार, प्रिे श सरकार िा स्थानीय तहबाट सिालन हुने अन्य कुनैपमन आयोजना मनिााणिा
सहभागी हुन नसक्ने गरी कालोसूचीिा राम्खनेछ ।
ाँ भएको करार उपिफा (३) बिोम्जि अन्त्य भएिा मनजले
(५) मनिााणकताासग
आयोजनाको काि पूरा नगरे को कारणले आयोजनाको लागतिा सारभूतिा रुपिा िृष्ट्रि
भएिा त्यस्तो िृष्ट्रि भएको लागत रकि सम्बम्न्धत मनिााणकतााबाट असुल उपर गनुा
पनेछ।
(६) उपिफा (३) बिोम्जि करार अन्त्य भएकोिा सम्बम्न्धत मनिााणकतााले कुनै
िमतपूमता रकि िाबी गना पाउने छै न ।
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(७) उपिफा (६) िा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए ताष्ट्रपन सम्बम्न्धत मनिााणकतााले
करार बिोम्जि सम्पन्न गरे को स्िीकृत काि बापतको रकि िाबी गना बाधा पने छै न।
(८) उपिफा (७) बिोम्जि मनिााणकतााले रकि पाउने भएिा मनजबाट उपिफा
(५) बिोम्जि असुल गनुा पने रकि असुल गरी बााँकी रकि िात्र त्यस्तो मनिााणकताालाई
दिनु पनेछ ।
४०.

काया सम्पन्न भएिा बोनस पाउने : (१) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए
तापमन यस ऐन बिोम्जिका आयोजना कायाान्ियन गिाा करार बिोम्जिको काि पूरा गने
मिमतभन्िा अम्घ नै मनिााणकतााले आयोजना कायाान्ियन गरी काि सम्पन्न गरे कोिा जमत
अिमध अम्घ काि सम्पन्न भएको छ त्यसको अनुपातिा करारिा उल्लेख भए बिोम्जिको
बोनस रकि प्रिान गना सष्ट्रकनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि बोनस रकि प्राप्त गने प्रयोजनको लामग मनजले
आयोजना सम्पन्न हुने दिन भन्िा कम्तीिा एक िष्ट्रहना अम्घ नै कायाकारी मनिे शकलाई सो
कुराको पूिस
ा ूचना दिनु पनेछ ।

४१.

िमतपूमता रकि दिनु पने : (१) मनिााणकतााले आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका बिोम्जि
आयोजना सम्पन्न नगरी सम्पन्न गनुा पने अिमधभन्िा ष्ट्रढलो काि सम्पन्न गरे िा त्यस्तो
मनिााणकतााले मलक्िीडे टेड ड्यािेज बापत प्रमतदिन करारिा उल्लेख भए बिोम्जिको िरले
िमतपूमता दिनु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि िमतपूमता भराउने कायाष्ट्रिमध र िमतपूमता बापतको
अमधकति रकि करारिा उल्लेख भए बिोम्जि हुनछ
े ।

४२.

भेररएसन आिे श : (१) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन यस ऐन
अन्तगात मनिााण काया, िस्तु आपूमता, परािशा सेिा िा अन्य सेिाको भेररएसन आिे श जारी
गने अमधकार िे हाय बिोम्जि हुनेछ :(क)

करार िूल्यको िश प्रमतशतसम्िको भए कायाकारी मनिे शकले,

(ख)

करार िूल्यको बीस प्रमतशतसम्िको भए कायाकारी मनिे शकको
मसफाररसिा िन्त्रालयको सम्चिले , र

(ग)

खण्ड (ख) िा उल्ले ख भएको रकिभन्िा बढीको भेररयसन भए
नेपाल सरकार, िम्न्त्रपररर्द्ले ।

(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन कुनै आयोजना
कायाान्ियन गना िफा ४ को उपिफा (२) को खण्ड (क), (ख) िा (ग) बिोम्जिका
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सङ्गदठत सं स्थालाई म्जम्िेिारी तोष्ट्रकएको आयोजनाको हकिा हुने भेररएशन सम्बन्धिा
प्रचमलत कानून बिोम्जि हुनछ
े ।
४३.

आयोजनाको प्रत्याभूमत : (१) यस ऐन बिोम्जि मनिााणकतााले मनिााण, जडान िा आपूमता
गरे को भौमतक सं रचना, िेम्शनरी, उपकरण, यन्त्र, बस्तु, आयोजना प्रणाली िा सेिाको
मनिााणकतााले कम्तीिा िुई िर्ाको प्रत्याभूमत (गयारे ण्टी) दिनु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको अिमधमभत्र मनिााणकतााले मनिााण गरे को आयोजना,
यसको भौमतक सं रचना, जडान भएको िेम्शन, उपकरण, यन्त्र िा आपूमता गरे को िस्तु,
सेिा िा प्रणाली मबमग्रएिा, सिालन हुन नसकेका िा त्यसिा कुनै हामन नोक्सानी भएिा
मनिााणकतााले करारिा उल्लेख भए बिोम्जि ििात, सम्भार गरी िा अन्य व्यिस्था गरी
सिालन गनुा पनेछ ।
पररच्छे ि-८

४४.

आयोजना कायाान्ियनको सहजीकरण

ु िा ष्ट्रिद्युत उजाा आपूमतािा
ईन्धन ष्ट्रितरणिा प्राथमिकता दिनुपने : कुनै कारणिश िुलक
कटौती िा पेरोमलयि पिाथा आपूमतािा अिरोध उत्पन्न भएिा िा आपूमतािा सङ्कट िे खा
परे िा आयोजना कायाालयको मसफाररसिा उजाा िा पेरोमलयि पिाथा आपूमता िा ष्ट्रितरण
गने मनकायले आयोजना कायाान्ियनलाई पष्ट्रहलो प्राथमिकता दिई ष्ट्रिद्युत िा पेरोमलयि
पिाथा उपलव्ध गराउनु पनेछ ।

४५.

मनिााण सािग्री उपलव्ध गराउन प्राथमिकता दिनु पने : प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा
ले म्खएको भए तापमन कुनै कारणिश स्ििे शिा उत्पादित मनिााण सािग्रीको आपूमतािा
अिरोध उत्पन्न भएिा आयोजना कायाालयको मसफाररसिा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको
कुनै मनकाय िा मनजी उद्योग व्यिसायीले पष्ट्रहलो प्राथमिकता दिई त्यस्ता सािग्री
आयोजनालाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

४६.

भन्सार जााँचपास गना प्राथमिकता दिने : आयोजना कायाान्ियनका लामग पैठारी गनुा पने
आिश्यक िेम्शनरी, औजार, उपकरण, सिारी साधन, मनिााण सािग्री, पाटापूजाा िा ष्ट्रिष्फोटक
पिाथा प्रचमलत कानून बिोम्जि पैठारी गिाा आयोजना कायाालयको अनुरोधिा सम्बम्न्धत
भन्सार कायाालयले पष्ट्रहलो प्राथमिकता दिई जााँचपास गनुा पनेछ ।

४७.

ष्ट्रििे शी िुद्राको ष्ट्रिमनियको सुष्ट्रिधा : (१) यस ऐन बिोम्जि कायाान्ियन हुने आयोजनाको
लामग सम्पन्न भएको करार बिोम्जि भुिानी गनुा पने िा नेपालमभत्र ल्याउने ष्ट्रििे शी
िुद्राको कुल रकिको ष्ट्रिमनियका लामग िन्त्रालयको मसफाररसिा नेपाल राि बैङ्कले
स्िीकृमत प्रिान गनेछ ।
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(२) उपिफा (१) बिोम्जि एकपटक स्िीकृत भएको रकिको हिसम्ि त्यस्तो
रकि भुिानी लै जान िा नेपालमभत्र ल्याउन आयोजना अिमधभर थप स्िीकृमत मलर्रहनु
पने छै न ।
(३) उपिफा (२) को प्रयोजनका लामग त्यस्तो रकि लै जान िा ल्याउनका लामग
आयोजना कायाालयको मसफाररसिा सम्बम्न्धत िाम्णज्य बैङ्कले अमभलेख राखी रकि लै जान
िा ल्याउन सुष्ट्रिधा प्रिान गनुा पनेछ ।
४८.

सहयोग गनुा पने : (१) आयोजना कायाालयले आयोजना कायाान्ियन गना नेपाल सरकार,
सम्बि िन्त्रालय, ष्ट्रिभाग, प्रिे श सरकार, स्थानीय तह, सम्बम्न्धत प्रिुख म्जल्ला अमधकारी
तथा अन्य सम्बम्न्धत मनकायहरुसाँग आिश्यक सिन्िय िा सहयोगको िाग गना सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि सिन्िय िा सहयोग िाग भएिा सम्बम्न्धत िन्त्रालय,
ष्ट्रिभाग, प्रिे श सरकार, स्थानीय तह, प्रिुख म्जल्ला अमधकारी िा मनकायले प्राथमिकता दिई
आिश्यक सिन्िय िा सहयोग गनुा पनेछ ।
(३) आयोजनाको लामग जगगा प्रामप्त गने, जगगा नाप नक्सा र स्रे स्ता मिलान गने,
िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेिन स्िीकृत गने, राष्ट्रिय िन प्रयोग गने िा रुख कटान गना
स्िीकृमत दिने, आयोजनाको लामग आिश्यक बजेट मनकासा दिने, लेखा परीिण गने
लगायतका काि कारबाहीका सम्बन्धिा आयोजना कायाालयबाट अनुरोध भई आएिा
सम्बम्न्धत मनकायले यथाशीघ्र त्यस्तो काि कारबाही सम्पािन गरी सहयोग गनुा पनेछ ।
(४) आयोजना कायाान्ियनको मसलमसलािा कुनै ष्ट्रकमसिको बाधा, अिरोध िा
व्यिधान पुर्याएको कारणले कानून र व्यिस्था उल्लङ्घन भएको िा हुन सक्ने अिस्था
भएिा आयोजना कायाालयको अनुरोधिा िा आफ्नै पहलिा सम्बम्न्धत प्रिुख म्जल्ला
अमधकारीले आिश्यकता अनुसार सुरिाको व्यिस्था गनुा पनेछ ।

४९.

गुणस्तरीय मनिााण सािग्रीको उपयोग : (१) आयोजनाको मनिााण गिाा गुणस्तरीय मनिााण
सािग्रीको प्रयोग गनुा पनेछ ।
(२) आयोजनाको मनिााण िेत्रमभत्र मनिााणको मसलमसलािा कुनै स्थानीय मनिााण
सािग्री उपलब्ध भएिा आयोजनाले गने मनिााण कायािा त्यस्तो मनिााण सािग्री प्रयोग गना
सक्नेछ ।
(३) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन उपिफा (२) बिोम्जि
उपलब्ध भएको मनिााण सािग्री प्रयोग गरे बापत कुनै पमन िूल्य, शुल्क, कर िा िस्तुर
लागने छै न ।
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(४) आयोजनाको लामग आिश्यक स्थानीय मनिााण सािग्री आयोजना स्थल
आसपास तथा अन्यत्र कुनै स्थानिा उपलव्ध भएिा प्रचमलत कानून बिोम्जि कर िा
िस्तुर मतरी उपयोग गना सष्ट्रकनेछ ।
५०.

श्रि सम्बन्धी व्यिस्था : (१) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन
आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका तथा सिय सीिालाई ध्यान दिई मनिााण कायालाई
उपयुि मसफ्टको व्यिस्था गरी चौमबसै घण्टा मनिााण काया सिालन गना सष्ट्रकनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि आयोजनाको मनिााण गिाा एक मसफ्टिा मनिााण
कायािा सं लगन श्रमिक िा काििार अको मसफ्टिा अमतररि सियको लामग काििा
सं लगन भएिा त्यसरी अमतररि सिय काििा लगाए बापत प्रचमलत कानून बिोम्जि थप
पाररश्रमिक दिनु पनेछ ।
(३) प्रचमलत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन आयोजनािा कायारत
श्रमिक िा किाचारी, मनिााणकतााले सम्झौता गरे का मनिााण व्यिसायी, आपूमताकताा र मनजका
काििार िा किाचारीले आयोजनाको मनिााण अिमधभर कुनै ष्ट्रकमसिको हडताल, धनाा, घेराउ
िा आयोजना कायाान्ियनिा बाधा व्यिधान पुर्याउने िा त्यस्तै प्रकृमतका अन्य कुनै ष्ट्रिरोध
िा असहयोगका काि कारबाही गना सक्ने छै नन् ।
(४) उपिफा (३) बिोम्जिको काि कारबाही गने श्रमिक, मनिााण व्यिसायी िा
आपूमताकताालाई आयोजनाको कािबाट तत्कालै हटाउन सष्ट्रकनेछ ।
(५) आयोजनािा कायारत किाचारी, श्रमिक तथा काििारलाई काििा लगाउाँिाका
बखत बीिा लगायत स्िास्थ्य र सुरिाका उपलब्ध भएसम्ि पयााप्त उपायको व्यिस्था गनुा
पनेछ ।

५१.

अनमधकृत प्रिेशलाई मनयिन गना सक्ने : (१) आयोजना मनिााण सम्बन्धी काया गिाा
सिासाधारणको जीऊ, ज्यान िा सम्पम्त्तिा हुन सक्ने हामन नोक्सानी िा जोम्खि मनिारणका
लामग आयोजना कायाालयले सािाजमनक सूचना प्रकाशन गरी आयोजनाको मनिााण िेत्र िा
आयोजनाको पररसरमभत्र सिासाधारणको प्रिेशलाई मनयिन गना सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि सूचना प्रकाशन भएकोिा आयोजना कायाालयको
अनुिमत मबना कसै ले पमन त्यस्तो िेत्र िा पररसरिा प्रिेश गना सक्ने छै न ।

५२.

मनर्ेमधत िेत्र तोक्न सक्ने : (१) आयोजना कायाान्ियन गिाा आयोजना िेत्रिध्ये कुनै िा
सबै ठाउाँिा मनर्ेमधत िेत्र तोक्नु पने िे म्खएिा कायाकारी मनिे शकको मसफाररसिा सम्बम्न्धत
अमधकारीले मनर्ेमधत िेत्र तोक्नु पनेछ ।
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(२) उपिफा (१) बिोम्जि मनर्ेमधत िेत्र तोष्ट्रकएको सूचना सिासाधारणको
जानकारीको लामग सािाजमनक गनुा पनेछ ।
५३.

करारको अमभन्न अङ्ग हुने : आयोजना कायाान्ियन गिाा मनिााणकताा, आपूमताकताा, परािशािाता
िा अन्य व्यम्िसाँग गररने करारिा यस ऐन बिोम्जिका प्रािधान त्यस्ता करारिा लागू
हुने हिसम्ि करारको अमभन्न अङ्गको रुपिा सिािेश भएको िामननेछ ।
पररच्छे ि-९
मनिााण कायाको गुणस्तर

५४.

उत्पािन स्थल, प्रोसेमसङ प्लाण्ट िा प्रयोगशाला मनिााण गना सक्ने : (१) कायाकारी
मनिे शकले स्थानीय मनिााण सािग्रीलाई गुणस्तरीय बनाई आयोजनाको मनिााणिा प्रयोग गना
आिश्यक उत्पािन स्थल, प्रोसेमसङ प्लाण्ट िा प्रयोगशाला स्थापना गना सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि स्थापना गररएको उत्पािन स्थल, प्रोसेमसङ प्लाण्ट
िा प्रयोगशालाबाट उत्पादित िा प्रशोमधत मनिााण सािग्री आयोजनाको काििा बाहेक
अन्यत्र प्रयोग गना सष्ट्रकने छै न ।

५५.

आयोजनाको मनिााण ष्ट्रिमध र गुणस्तर : (१) आयोजनाको मनिााण गिाा त्यसको ष्ट्रिस्तृत
आयोजना प्रमतिेिनिा उल्लेख भए बिोम्जिको मडजार्न, स्टाण्डडा, स्पेम्शष्ट्रफकेसन र गुणस्तर
कायि हुने गरी गनुा पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको गुणस्तर कायि गना आयोजना मनिााण सम्बन्धिा
उपलव्ध सिोत्ति र्म्िमनयररङ्ग, िातािरणीय, मसमभल मनिााण तथा याम्न्त्रक उपकरण
जडानको अभ्यासको आधार मलनु पनेछ ।

५६.

आयोजना मनिााण सम्बन्धी नम्सा : (१) आयोजनाको मनिााण काया गिाा मनिााण काया
सम्बन्धी प्रचमलत कानून बिोम्जि मनधाारण भएको नम्सा बिोम्जि हुन ु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जिको नम्सािा नपरे का िा स्पष्ट नभएका नष्ट्रिनति र
उच्च प्रष्ट्रिमधसाँग सम्बम्न्धत ष्ट्रिर्यिा सम्बम्न्धत ष्ट्रिज्ञको राय मलई समिमतले स्िीकृत गरे को
मनिााण काया सम्बन्धी नम्सा प्रयोग गना सष्ट्रकनेछ ।

५७.

गुणस्तर र पररिाणको परीिण : (१) आयोजनाको लामग प्रयोग हुने मनिााण सािग्री तथा
आयोजनाबाट भएका खररि कारबाहीहरुको परीिण गना मनिे शक समिमतले ष्ट्रिशेर्ज्ञ
सष्ट्रहतको एक उपसमिमत गठन गना सक्नेछ र त्यस्तो उपसमिमत िाफात कायाकारी
मनिे शकले गुणस्तर िा पररिाणको परीिण गराउन सक्नेछ ।
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(२) आयोजना कायाालयले आयोजनाका लामग खररि भएका सािग्रीको िफा ५४
को उपिफा (१) बिोम्जि स्थापना भएका प्रयोगशाला िाफात परीिण गना सक्नेछ ।
५८.

आपतकालीन

उिार

सम्बन्धी

व्यिस्था

:

(१)

आयोजना

कायाालयले

आयोजना

कायाान्ियनको मसलमसलािा आयोजना िेत्र तथा िरपर कुनै िुघट
ा ना परे िा िा अन्य
आपतकालीन म्स्थमत मसजाना भएिा तत्काल उिार सम्बन्धी कायािा िद्दत पुर्याउनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि उिार सम्बन्धी काया गिाा आिश्यकता अनुसार
स्थानीय ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन समिमत तथा सम्बम्न्धत अन्य मनकायसाँग सिन्िय गरी गनुा
पनेछ ।
(३) आयोजना कायाान्ियनको कारण सृजना भएको आपतकालीन अिस्थािा गररने
उिार सम्बन्धी कायाको आमथाक िाष्ट्रयत्ि आयोजना कायाालयले व्यहोनुा पनेछ ।
(४) उपिफा (३) िा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापमन आयोजनाको मनिााण
कायाको लामग कुनै फिा, कम्पनी िा मनिााण व्यिसायीसाँग सम्झौता गररएकोिा त्यस्तो
फिा, कम्पनी िा मनिााण व्यिसायीको तफाबाट आयोजनािा कायारत व्यम्िको उिार गनुा
पने अिस्था मसजाना भएिा सोको लामग मसजाना हुने आमथाक िाष्ट्रयत्ि सोही फिा, कम्पनी
िा मनिााण व्यिसायीले ब्यहोनुा

पनेछ ।
पररच्छे ि-१०
ष्ट्रिष्ट्रिध

५९.

गुनासो व्यिस्थापन : (१) कायाकारी मनिे शकले आयोजना कायाान्ियन गने मसलमसलािा
स्थानीय सिुिाय, स्थानीय तह िा सिासाधारण लगायत ष्ट्रिमभन्न िाध्यिबाट आउन सक्ने
गुनासो व्यिस्थापन गना आयोजना कायाालयिा एक गुनासो व्यिस्थापन एकार्को व्यिस्था
गनुा पनेछ ।
(२) गुनासो व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायाष्ट्रिमध तोष्ट्रकए बिोम्जि हुनेछ ।

६०.

आयोजना कायाान्ियनिा अिरोध गना नहुने : (१) आयोजनाको कायाान्ियन प्रारम्भ भएपमछ
त्यसको कायाान्ियनिा बाधा अिरोध हुने गरी कसै ले पमन आयोजना स्थल िा त्यसको
ाँ ै न ।
ु , धनाा, घेराउ, बन्ि िा हडताल गना िा गराउन हुि
िररपरी कुनै ष्ट्रकमसिको जुलस
(२) आयोजना कायाान्ियनको प्रयोजनका लामग काििार, किाचारी, मनिााण
सािग्री, िेम्शन, उपकरण िा त्यसको पाटापूजाा िा र्न्धन ओसारपसार िा ढु िानी गिाा
ाँ ै न ।
सिारी िा ढु िानी साधनको आिागिनिा कसैले बाधा अिरोध गना िा गराउन हुि

33

(३) उपिफा (२) को प्रयोजनका त्यस्तो सिारी िा ढु िानी साधनिा सिासाधारणले
स्पष्ट िे ख्ने गरी आयोजनाको प्रयोजनका लामग प्रयोग भएको व्यहोराको सम्बम्न्धत म्जल्ला
प्रशासन कायाालयले जारी गरे को प्रिाणपत्र राख्नु पनेछ ।
६१.

प्रिेश िा प्रस्थान ष्ट्रिन्िु खोल्न नहुने : (१) यस ऐन बिोम्जि मनिााण भईरहेको कुनै
राजिागा, द्रतु िागा िा त्यसको कुनै सहायक िागा िा रे लिागा िा मसाँचाईको नहर मनिााण
गनुा पने आयोजनाको मडजार्निा मनधाारण भएको ष्ट्रिन्िुिा बाहेक कसैले कुनै थप प्रिेश
ष्ट्रिन्िु िा प्रस्थान ष्ट्रिन्िु (बार्पास) मनिााण गरी िा खुलाई त्यस्तो राजिागा, द्रतिागा
िा
ु
सहायक िागािा जोड्न सक्ने छै न ।
(२) आयोजना कायाालयले आयोजना स्थलको आिश्यकता अनुसार िा स्िीकृत
मडजाईन अनुसार राजिागा, रे लिागा, द्रतिागा
िा िा त्यसको कुनै सहायक िागाको ष्ट्रिमभन्न
ु
स्थानिा यात्रु तथा जनािरको सहज आिागिन िा सिारी प्रिेशको लामग सि िे, अन्डर
पास िा ओभरहेड पुलको मनिााण गना सक्नेछ ।
(३) यस ऐन बिोम्जि मनिााण भएको िा भईरहेको राजिागा, द्रतु िागा िा त्यसको
ाँ ाईको नहरको िुिै तफा आिश्यकता अनुसार
कुनै सहायक िागा िा रे लिागा िा मसच
िामनस, जनािर िा िन्यजन्तु प्रिेश गना नसक्ने गरी तारबार, पखााल आदि मनिााण गरी
सुरम्ित बनाउनु पनेछ ।
तर आयोजनाको मडजार्निा मनधाारण गररएको ठाउाँिा त्यस्तो तारबार, पखााल
आदि मनिााण गनुा पने छै न ।

६२.

अस्थायी तिरले सम्पम्त्त प्राप्त गना सक्ने : (१) आयोजना कायाान्ियनको लामग कसैको
चल, अचल सम्पम्त्त मनम्ित काििा केही सियको लामग उपयोग गना आिश्यक भएिा
आयोजना कायाालयले त्यस्तो सम्पम्त्त अस्थायी तिरले प्राप्त गना सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि कसै को सम्पम्त्त अस्थायी तिरले प्राप्त गररएिा सोको
भाडा िापत प्रचमलत िर अनुसारको रकि आयोजना कायाालयले सम्बम्न्धत कायाालय,
सं स्था िा व्यम्िलाई दिनेछ ।

६३.

कसूर तथा सजाय : (१) िे हायको कुनै काया गरे िा यस ऐन बिोम्जि कसूर गरे को
िामननेछ :(क)

जगगा प्रामप्तको मसलमसलािा यस ऐन िा प्रचमलत कानून बिोम्जि
कुनै काि गिाा बाधा, ष्ट्रिरोध िा हुल हुज्जत गरे िा,

(ख)

आयोजना कायाान्ियनको मसलमसलािा िफा ४९ बिोम्जि
स्थानीय मनिााण सािग्री प्रयोग गिाा कुनै ष्ट्रकमसिले बाधा, ष्ट्रिरोध
िा हुल हुज्जत गरे िा,
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(ग)

िफा ५१ ष्ट्रिपरीत अनमधकृत प्रिेश गरे िा,

(घ)

िफा ६० ष्ट्रिपरीत आयोजना कायाान्ियनिा अिरोध गरे िा िा
सोही िफा बिोम्जि म्जल्ला प्रशासन कायाालयले जारी गरे को
प्रिाणपत्रको िुरुपयोग गरे िा,

(ङ)

िफा ६१ ष्ट्रिपरीत प्रिेश िा प्रस्थान ष्ट्रिन्िु मनिााण गरे िा ।

(२) उपिफा (१) बिोम्जिको कसूर गरे िा िे हाय बिोम्जिको सजाय हुनेछ :(क)

खण्ड (क), (ख) िा (घ) बिोम्जिको कसूर गरे िा तीन
िष्ट्रहनासम्ि कैि िा िश हजार रुपैयााँसम्ि जररबाना िा िुिै
सजाय,

(ख)

खण्ड (ग) बिोम्जिको कुनै कसूर गरे िा पााँच हजार रुपैयााँसम्ि
जररबाना,

(ग)

खण्ड (ङ) बिोम्जिको कसूर गरे िा एक लाख रुपैयााँसम्ि
जररबाना ।

(घ) यस िफा बिोम्जि

सजाय गिाा िमत

अनुसारको ष्ट्रिगो सिेत

असुल उपर गररनेछ।
(३) उपिफा (१) बिोम्जिको कुनै काि भएिा कायाकारी मनिे शक िा आयोजना
कायाालयको कुनै किाचारीले सम्बम्न्धत म्जल्ला प्रशासन कायाालयिा उजुरी गना सक्नेछ।
(४) उपिफा (१) बिोम्जिको कसूर सम्बन्धी िुद्दाको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने
अमधकार सम्बम्न्धत म्जल्लाको प्रिुख म्जल्ला अमधकारीलाई हुनेछ ।
(५) उपिफा (१) को खण्ड (ङ) बिोम्जिको कसूर भएकोिा त्यस्तो प्रिेश िा
प्रस्थान ष्ट्रिन्िु त्यस्तो कसूरिारको खचािा नै बन्ि गराउनु पनेछ ।
(६) यस िफा बिोम्जिको उजुरीको कारबाही र ष्ट्रकनारा गिाा सं म्िप्त कायाष्ट्रिमध
ऐन, २०२८ बिोम्जिको कायाष्ट्रिमध अपनाउनु पनेछ ।
६४.

पुनरािेिन सम्बन्धी व्यिस्था : िफा 6३ बिोम्जि प्रिुख म्जल्ला अमधकारीले गरे को मनणाय
उपर म्चत्त नबुझ्ने पिले पैंतीस दिनमभत्र सम्बम्न्धत म्जल्ला अिालतिा पुनरािेिन गना
सक्नेछ ।

६५.

आिश्यक व्यिस्था मिलाउने : आयोजना कायाान्ियन सिय तामलका बिोम्जि आयोजना
मनिााण सम्पन्न गना िा त्यसको गुणस्तर कायि गना कुनै बाधा अड्काउ परे िा मनिे शक
समिमतले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आिश्यक व्यिस्था मिलाउन सक्नेछ ।
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६६.

यस ऐन बिोम्जि हुने : आयोजना कायाान्ियन, मनिााण, ष्ट्रिकास, सिन्िय र व्यिस्थापन
सम्बन्धी ष्ट्रिर्यिा यस ऐनिा ले म्खएको कुरािा यसै ऐन बिोम्जि र अन्य ष्ट्रिर्यिा प्रचमलत
कानून बिोम्जि हुनेछ ।

६७. प्रचमलत कानून बिोजि हुनःे

यो ऐन

बिोम्जि

कायाान्ियन

भईरहेका आयोजना यो

ऐन बहाल रहने अबधी सिाप्त भएपमछ प्रचमलत कानुन बिोम्जि कायाान्ियन गनुा पनेछ।
६८.

मनयि बनाउन सक्ने : यो ऐन कायाान्ियन गना नेपाल सरकारले आिश्यक मनयि बनाउन
सक्नेछ ।

६९.

कायाष्ट्रिमध बनाई लागू गना सक्ने : (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगात बनेको मनयिको
अधीनिा रही आयोजना कायाान्ियनका लामग मनिे शक समिमतले आिश्यक कायाष्ट्रिमध
बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोम्जि बनाएको कायाष्ट्रिमध सिासाधारणको जानकारीको लामग
आयोजना कायाालयले सािाजमनक गनुा पनेछ ।
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