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िशवसता�ी नगरपािलका  

�थानीय राजप� 
ख�ड ५) झापा, माघ २४  गते, २०७८ साल (स�ंया ! 

भाग १ 

 

साव�जिनक नीिज साझेदारी स�ब�धी ऐन, २०७८  

�मा�णकरण िमित २०७८/११/०४ 

��तावना : साव�जिनक िनिज साझेदारीको मा�यमबाट पवूा�धार संरचनाको िनमा�ण तथा स�चालन गरी 
सव�साधारणलाई भरपद�, िकफायती र सव�सलुभ �पमा सेवा सिुवधा उपल�ध गराउने स�ब�धमा 
आव�यक �यव�था गन� वा�छनीय भएकोले, नेपालको संिवधानको धारा २२६ उपधारा (१) र �थानीय 
सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ वमोिजम िशवसता�ी नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

प�र�छेद–१ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भ :  

(१) यस ऐनको नाम “ साव�जिनक िनजी साझेदारी स�ब�धी ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन नगर सभाले पा�रत गरेको िमितदिेख �ार�भ ह�नेछ। 
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२. प�रभाषा : िवषय र �सङ्गले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा – 

(क) “अनुमित प�” भ�नाले प�रयोजना काया��वयन गन� दफा २३ बमोिजम िदइएको अनमुितप� 
स�झन ुपछ� । 

(ख) “अनुमित प� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनी” भ�नाले प�रयोजना काया��वयन गन� 
अनमुित प� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनी वा सं�था वा क�पनी स�झन ुपछ� । 

 (ग) “इकाई” भ�नाले नगरपािलकामा �थािपत भएको साव�जिनक िनिज साझेदारी इकाई भ�ने 
स�झन ुपछ� ।  

(घ) “उपभो�ा” भ�नाले यस दफा बमोिजमको सेवा सिुवधा उपभोग गन� �यि� वा सं�था वा 
क�पनी स�झन ुपछ� । 

 (ङ) “िनमा�ण” भ�नाले पवूा�धार संरचनाको िनमा�ण, िवकास वा पनु�था�पन गन� काय� स�झन ुपछ� ।  

(च) “प�रयोजना” भ�नाले पवूा�धार संरचनाको िनमा�ण वा स�चालन गन� यस ऐन बमोिजम 
काया��वयन ग�रने प�रयोजना स�झन ुपछ� ।  

(छ) “��तावक” भ�नाले दफा १२ बमोिजम ��ताव पेश गन� वा दफा १५ को उपदफा (३) 
बमोिजम िनवेदन िदने �यि� वा सं�था वा क�पनी स�झन ुपछ� । 

(ज) “पुन�था�पन” भ�नाले मौजदुा पवूा�धार संरचनाको मम�त, िव�तार वा पनुिन�मा�ण गरी पनु�था�पन 
गन� काम स�झन ुपछ� ।  

(झ) “पूवा�धार संरचना” भ�नाले बस पाक� , प�रवहन िबसौनी �थल, �दश�नी �थल, पाक� , जलाशय, 
फोहोर मैला �शोधन तथा �यव�थापन के�� िनमा�ण र �यव�थापन, ऊजा� उ�पादन तथा 
िवतरण, रङ्गशाला, साव�जिनक सभागहृ, �यापा�रक भवन, बह�आवासीय भवन वा साव�जिनक 
गोदामघर िनमा�ण, सडक, स�ुङ्ग माग�, पलु, अ�पताल, नहर, िव�तु उ�पादन गहृ, िव�तु 
�सारण लाइन, केबलुकार लाइन, िजपलाईन, बाँध, ढल िनकास,  पय�टक पदमाग� (�ेिकङ्ग 
�ेल ), जलमाग� स�झन ु पछ� र सो श�दले य�तै �कृितका अ�य पवूा�धार संरचना समेतलाई 
जनाउँछ ।  

(ञ) “मनसाय प�” भ�नाले प�रयोजना काया��वयन गन� स�ब�धमा दफा १० बमोिजम माग ग�रएको 
मनसाय प� स�झन ुपछ� ।  

(ट) “�थािनय सरकार” भ�नाले िशवसता�ी नगरपािलका स�झन ुपछ� । 
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(ठ) “स�झौता” भ�नाले प�रयोजना काया��वयन गन� दफा २० बमोिजम ��तावकसँग ग�रएको 
स�झौता स�झन ुपछ� ।  

(ड) “सिमित” भ�नाले साव�जिनक िनिज साझेदारी इकाईको �व��न सिमित भ�ने स�झन ुपछ� ।  

(ढ) “सव��ण” भ�नाले प�रयोजना काया��वयन गन�को लािग ग�रने सव��ण स�झन ुपछ� र सो श�दले 
प�रयोजनाको स�भा�यता अ�ययन, इि�जिनय�रङ्ग िडजाइन काय� र �यसको लािग ग�रन े
अ�वेषण समेतलाई जनाउँछ ।  

(ण) “साव�जिनक िनजी साझेदारी” भ�नाले साव�जिनक सेवासँग स�बि�धत कुनै प�रयोजनाको 
िनमा�ण, स�चालन, �यव�थापन वा स�भार तथा िव�ीय लगानीमा आंिशक वा पणू� �पमा िनजी 
�े�लाई संल�न गराउने गरी तथा पणू� वा आंिशक �पले आ�दानीको जोिखम �यहोन� गरी 
साव�जिनक िनकाय तथा िनजी सं�था बीच भएको करारीय �व�ध स�झन ुपछ� ।  

(त) “शु�क” भ�नाले अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले सेवा सिुवधा उपल�ध गराए 
बापत उपभो�ासँग िलन पाउने सेवा श�ुक स�झन ुपछ� । 

 (थ) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ�नाले यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम वा काय�िविध 
वा मापद�ड, िनद�िशकामा तोिकएको वा तोिकएबमोिजम स�झन ुपछ� । 

 

प�र�छेद–२ 

प�रयोजना पिहचान तथा �वीकृित 

३. साव�जिनक िनजी लगानीमा प�रयोजना काया��वयन गन� सिकने : 

 (१) पवूा�धार संरचना स�ब�धी कुनै प�रयोजना साव�जिनक िनजी साझेदारीमा यस ऐन बमोिजम 
काया��वयन गन� सिकनेछ । 

(२) साव�जिनक िनजी साझेदारी प�रयोजनामा दहेायका िवशेषता म�ये अिधकांश िवशेषताह� 
संिम�ण भएको ह�न ुपन�छः 

(क) पवूा�धार सेवाको िनमा�ण, पनु�थापना वा आधिुनक�करण गन� उ��ेयका लािग िनजी 
िनकायको पणू� वा आंिशक पूँजी लगानी भएको, 
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(ख) िनजी िनकायलाई पवूा�धार वा सेवाको स�चालन, मम�त वा सेवा �दान गन� गरी िज�मेवारी 
िदइएको वा स�चालन तथा मम�त गन� िदने गरी प�रयोजनाको �यव�थापन स�झौता 
भएको, 

ग) िनजी िनकायलाई पवू�िनधा��रत मापन यो�य मानक अनसुारको काय�स�पादनसंग आव� 
भ�ूानीको �यव�था भएको,  

घ) िनजी िनकायबाट पणू� वा आंिशक �पले आ�दानीको जोिखम �यहोन� �यव�था �वीकार 
ग�रएको, 

(ङ) प�रयोजनाको स�झौता अविध �प� भएको ।  

४. साव�जिनक िनजी साझेदारीका ढाँचाह�ः दफा ३ को अधीनमा रही साव�जिनक िनजी साझेदारीका 
ढाँचाह� दहेाय बमोिजम ह�न स�नेछः  

(क) स�चालन पूँजी बाहके िनजी लगानी आव�यक नपन� �कृितको स�चालन तथा 
�यव�थापन करार,  

(ख) �यनू वा उ�लेखनीय िनजी पूँजी आव�यक पन� िनमा�ण, �वामी�वकरण, स�चालन तथा 
ह�ता�तरण करार,  

(ग) मािथ ख�ड (क) वा (ख) मा उि�लिखत करारका अ�य �पह� ।  

५. प�रयोजना पिहचान गन� : 

(१) नगरपािलकाले तोिकएको नगरपािलका अ�तरगत साव�जिनक िनजी साझेदारी काया��वयन गन� 
सिकने प�रयोजना पिहचान गरी िववरण अ�ाविधक बनाई रा�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िववरण रा�दा नगरपािलकाले सभ��ण भए वा नभएका प�रयोजनाको 
छु�ाछु�ै िववरण रा�न ुपन�छ ।  

(३) नगरपािलकाले उपदफा (१) बमोिजम प�रयोजना पिहचान गदा� सिमितको राय िलन स�नेछ । 

६. �ाथिमकता िनधा�रण गन�:  

(१) नगरपािलकाले साव�जिनक - िनजी साझेदारीमा काया��वयन ग�रने प�रयोजनाको �ाथिमकता 
िनधा�रण गन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम प�रयोजना काया��वयनको �ाथिमकता िनधा�रण गदा� दहेायका �े�लाई 
�ाथिमकतामा रा�न ुपन�छ –  
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(क) भौितक पवूा�धार ज�ता बस पाक� , �िविधमै�ी कालोप�े सडक, पलु, केवलकार, 
िजपलाईन, रोपवेको िनमा�ण �े�, पय�टन पवूा�धार, रङ्गशाला, साव�जिनक सभागहृ, 
बह�आवासीय भवन  औधोिगक पाक� , �यापा�रक भवन 

(ख) िव�तु ्उ�पादन, �सारण र िवतरण तथा अ�य �कारका ऊजा� �े�, जलमाग� 

(ग) सचूना र स�चार,  

(घ) फोहोरमैला �यव�थापन, िपउने पानी, ढल िनकास र सरसफाई ज�ता सहरी तथा �ामीण 
वातावरण,  

(ङ) िश�ा, �वा��य स�ब�धी पवूा�धार तथा सेवा,  

(च) कृिष तथा पश ुसेवा तफ�  को�ड �टोर, �ायर मेिशन, गोदाम घर, बजार िनमा�ण 

(छ) सेवा र सिुवधाज�य सहरी पवूा�धारह� । 

 ७. साव�जिनक िनजी साझेदारी प�रयोजना छनौटका आधारह�ः  

(१) दहेायका आधारह�मा साव�जिनक िनजी साझेदारी बमोिजम कुनै प�रयोजना काया��वयन गन� वा 
नगन� िनण�य ग�रनेछ :  

(क) �थानीय सरकारले �य�तो प�रयोजनको लागत �यहोन� स�ने अव�था भए वा नभएको,  

(ख) प�रयोजनाको काया��वयनका लािग ग�रएको खच� वा लगानीबाट साव�जिनक �तरमा 
गणुा�मक लाभ �ा� ह�ने अव�था भए वा नभएको,  

(ग) प�रयोजना आिथ�क �पमा स�भा�य भएको,  

घ) �थानीय सरकार र िनजी िनकायबीच जोिखम तथा लाभको उिचत ढंगमा बाँडफाँड ह�ने 
अव�था भए वा नभएको ।  

(२) साव�जिनक िनजी साझेदारी बमोिजम कुनै प�रयोजना काया��वयनका लािग साव�जिनक िनजी 
साझेदारीको ढाँचा छनौट गदा� दहेायका कुराह�लाई �यान िदन ुपन�छः 

 (क) प�रयोजनाको उ��ेय परूा ह�ने उपय�ु �व�प भएको, 

 (ख) प�रयोजनाको लािग िनजी �े�को साधन �ोत उपल�ध भएको,  

(ग) प�रयोजनाको िडजाइन, लगानी, िनमा�ण, स�चालन तथा मम�त स�भारमा िनजी �े�ले वहन 
गन� स�ने भिूमका भएको,  
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(घ) स�भािवत लगानीकता�ह��ारा �वीकार गन� स�ने अव�था रहकेो,  

(ङ) उपभो�ा तथा समदूायले �वीकार गन� स�ने सेवा श�ुक भएको,  

(च) िव�ीय सं�था तथा लगानीकता�ह��ारा �वीकार गन� स�ने अव�था रहकेो,  

(छ) लाभ तथा जोिखम बाँडफाँडको �व�प िनधा�रण भएको,  

(ज) �थानीय सरकारको आिथ�क तथा �यव�थापक�य �मता भएको,  

(झ) प�रयोजना स�झौताको अविध उ�लेख भएको, 

(ञ) जिटल �कृितका साव�जिनक िनजी साझेदारी स�झौताह� काया��वयन गन� स�ने मानव 
संशाधनको उपल�धता भएको ।  

८. प�रयोजना �वीकृत गराउनु पन� :  

(१) सिमितले कुनै प�रयोजना साव�जिनक िनजी साझेदारीमा काया��वयन गन� उपय�ु दखेेमा तोिकए 
बमोिजम िववरण खलुाई काय�पािलका सम� प�रयोजना पेश गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश ह�न आएको प�रयोजना काय�पािलकावाट िनण�य गरी �वीकृतीको 
लािग नगरसभामा पेश गन�छ । 

९. साव�जिनक िनजी साझेदारी काया��वयन नग�रने प�रयोजना : यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भएतापिन दहेायका प�रयोजना साव�जिनक िनजी साझेदारी मा�यमबाट काया��वयन ग�रने 
छैन ।  

(क) प�रयोजना स�ब�धी िव�ीय, �ािविधक वा स�चालन स�ब�धी जोिखम िनजी �े�लाई 
ह�ता�तरण नगरी िनजी �े�बाट कुनै काम वा सेवा �ा� गन� उ��ेयबाट स�चालन ह�ने,  

(ख) साव�जिनक स�पि� वा दािय�वको िनजीकरण ह�ने,  

(ग) सरकारी िनण�यले सरकारी �वािम�वको उ�म खडा गरी साव�जिनक कामको �यापारीकरण ह�ने,  

(घ) साव�जिनक काय�को लािग िनजी िनकायबाट �दान ग�रएको दान, च�दा वा उपहार �ा� ह�ने  

(ङ) दशेको सरु�ासँग स�बि�धत प�रयोजना, 

 च) �थानीय सरकारले नै गनु�पन� तोिकएका साव�जिनक िहतका कामह� िनजी साझेदारीमा 
काया��वयन गन� नह�ने ।  
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१०. मनसाय प� आ�ान गन� स�ने : 

 (१) काय�पािलकाको िनण�य बमोिजम काया�लयले दफा ८ बमोिजम �वीकृत प�रयोजना साव�जिनक 
िनजी साझेदारीमा काया��वयन गन� तोिकए बमोिजमका कुराह� खलुाई साव�जिनक �पमा सचूना 
�काशन गरी मनसायप� आ�ान गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम मनसायप� पेश गन� चाहने �यि� वा सं�था वा क�पनीले तोिकए 
बमोिजमका िववरणह� खलुाई सोही उपदफा बमोिजम �कािशत सचूनामा उि�लिखत 
समयाविधिभ� काया�लय सम� मनसायप� पेश गनु� पन�छ ।  

११. संि�� सूची तयार गन� : (१) काया�लयले मनसायप� �ा� भएको िमितले प�� िदन िभ� सिमित 
सम� पेश गनु� पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ा� मनसायप� �ा� भएको िमितले ३० िदन िभ� मनसायप� पेश गन� 
�यि� वा सं�था वा क�पनीह� छनौट गरी सोको संि�� सचूी तयार गन�छ । 

१२. ��ताव आहवान गन� स�ने :  

(१) सिमितले दफा ११ बमोिजम संि�� सचूी तयार गरेपिछ सो सचूीमा परेका मनसायप� पेश गन� 
�यि� वा सं�था वा क�पनीबाट प�रयोजना काया��वयन गन� स�ब�धमा तोिकएका कुराह� 
खलुाई साव�जिनक �पमा सचूना �काशन गरी ��ताव आ�ान गन� स�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ��ताव पेश गन� चाहने �यि� वा सं�था वा क�पनीले तोिकएका 
िववरणह� खलुाई सोही उपदफा बमोिजम �कािशत सचूनामा उि�लिखत समयाविधिभ� 
काया�लय सम� ��ताव पेश गनु� पन�छ ।  

१३. ��ताव छनौट गन� :  

(१) दफा १२ बमोिजम ��ताव �ा� भएपिछ सिमितले ��ताव �ा� भएको िमितले न�बे  िदनिभ� 
दहेायका आधारमा ��ताव छनौट गन�छ। 

(क) ��तावकको आिथ�क हिैसयत,  

(ख) ��तावकको �ािविधक �मता,  

(ग) प�रयोजनाको वातावरणीय अ�ययन �ितवेदन,  

(घ) �थािनय सरकारलाई बझुाउने ��तािवत रोय�टी रकम, 

 (ङ) प�रयोजना काया��वयन गदा� उपभो�ासँग िलने ��तािवत श�ुक, 
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 (च) तोिकए बमोिजमका अ�य िववरण। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ��ताव छनौट स�ब�धी आधार सिमितले ��ताव पेश गनु� अिघ 
��तावकलाई उपल�ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम ��ताव छनौट गरेपिछ सिमितले �यसको जानकारी िछटो साधन�ारा छनौट 
भएको ��तावकलाई िदन ुपन�छ । 

 १४. वाता��ारा प�रयोजना काया��वयन गन� स�ने :  

(१) यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन क�तीमा तीनपटक मनसायप� वा 
��ताव आ�वान गदा� पिन आव�यक सङ्�यामा मनसायप� वा ��ताव छनौट ह�न नसकेको 
प�रयोजना सिमितले नगरपािलकाको िसफा�रशमा वाता��ारा काया��वयन गराउन स�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन दहेायको कुनै कारणले कुनै प�रयोजना 
वाता��ारा काया��वयन गन� मनािसब ह�ने भनी सिमितले �वीकृित िदएमा �य�तो प�रयोजना 
वाता��ारा काया��वयन गराउन सिकनेछ – 

 (क) प�रयोजनाको �कृित वा लागतको कारण �ित�पधा� ह�न स�ने स�भावना नभएको,  

(ख) नयाँ अवधारणा वा �िविध समावेश भएको, वा  

(ग) अ�य कुनै कारणले वाता��ारा प�रयोजना काया��वयन गन� उपय�ु ह�ने । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको कुनै प�रयोजना वाता��ारा काया��वयन गन� चाहने �यि� वा सं�था वा 
क�पनीले तोिकए बमोिजमका कुराह� खलुाई नगरपािलका सम� िनवेदन िदन ुपन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम �ा� भएको िनवेदन जाँचबझु गदा� वाता��ारा सो प�रयोजना काया��वयन 
गन� उपय�ु दिेखएमा नगरपािलकाले िनवेदकसँग वाता� गरी काया��वयन गराउनेछ । 

(५) यस दफा बमोिजम वाता��ारा प�रयोजना काया��वयन गदा� सिमितले िनवेदकसँग दफा १६ 
बमोिजमको वा अ�य आव�यक िववरण माग गन� स�नेछ ।  

१५. समझदारी प� गन� स�ने : दफा १४ बमोिजम ��ताव छनौट गरेपिछ वा दफा १५ को उपदफा (५) 
बमोिजम माग ग�रएको िववरणका आधारमा प�रयोजना काया��वयन गन� उपय�ु दिेखएमा सिमितले 
��तावकसँग प�रयोजनाको काया��वयन गन� स�ब�धमा समझदारीप� स�प�न गन� स�नेछ । 
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१६. प�रयोजनाको िववरण पेश गनु� : 

 (१) स�झौतामा उि�लिखत समयाविधिभ� प�रयोजना स�झौता नगरेकोमा प�रयोजनाको �कृित 
हरेी एक मिहनामा नबढ्ने गरी सिमितले तोकेको समयाविधिभ� ��तावकले प�रयोजना 
काया��वयन स�ब�धी िववरणह� सिमित सम� पेश गनु� पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अविधिभ� ��तावकले �य�तो िववरण पेश गन� नस�ने कुनै मनािसब 
कारण दखेाई समयाविध थपको लािग सिमित सम� िनवेदन िदएमा सिमितले बढीमा छ 
मिहनाको समयाविध थप ग�रिदन स�नेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको अविधिभ� ��तावकले सो िववरण पेश गन� नस�ने कारण 
दखेाई सिमित सम� िदएको िनवेदन जाँचबझ गदा� कारण मनािसब दिेखएमा सिमितले कुनै 
खास प�रयोजनाको हकमा स�झौता भएपिछ सो िववरण पेश गन� �वीकृित िदन स�नेछ । 

 १७. र� गन� स�ने : (१) दफा १६ बमोिजमको समयाविधिभ� ��तावकले िववरण पेश नगरेमा वा 
�यसरी पेश ग�रएको िववरण अ�ययन गदा� प�रयोजना काया��वयन गन� स�भा�य र उपय�ु 
नदिेखएमा सिमितले �यसको कारण खलुाई ��तावकसँग समझदारीप� स�झौता नगरेकोमा िनजको 
��ताव र� गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम समझदारीप�, �ारि�भक प�रयोजना ��ताव र� भएमा ��तावकले 
सिमित वा नगरपािलका सँग कुनै िकिसमको हािन नो�सानी बापतको �ितपिूत� दाबी गन� पाउने छैन 
। 

प�र�छेद-३ 

स�झौता तथा अनुमितप� स�ब�धी �यव�था 

१८. स�झौता गन� :  

(१) दफा १६ बमोिजम �ा� िववरणको आधारमा ��तावकसँग स�झौता गन� उपय�ु देिखएमा 
सिमितको िसफा�रसमा काय�पािलकाको िनण�यानसुार काया�लयले ��तावकसँग स�झौता गन�छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम संझौतामा नगरपािलकाको तफ� बाट �मखु �शासक�य अिधकृतीले 
ह�ता�र गन�छ । 
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(४) ��तावकले दफा १६  बमोिजमको िववरण संझौतामा लिखएको अविधिभ� पेश गनु� पन�छ । सो 
अविधिभ� ��तावकले �य�तो िववरण पेश गन� नसकेमा ��तावकसँग गरेको स�झौता �वतः र� 
भएको मािननेछ ।  

१९. स�झौतामा खुलाउनु पन� कुराह� : स�झौतामा दहेायका कुराह� खलुाउन ुपन�छ ।  

(क) प�रयोजनाको िववरण,  

(ख) प�रयोजना काया��वयन श�ु गन� िमित र स�प�न गन� िमित,  

(ग) प�रयोजनाको िनमा�ण वा स�चालन गदा� अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले 
पाउने सिुवधा तथा सह�िलयत स�ब�धी कुरा, 

(घ) अनमुितप�को अविध,  

(ङ) जोिखमको बाँडफाँड र प�रयोजना अविधमा जोिखम �यव�थापन ग�रने िविध, 
काय�स�पादनमा आधा�रत भ�ुानी स�ब�धी �यव�था, काय�स�पादनका म�ूयांकनका 
व�तगुत आधार र मापद�ड,  

(च) प�रयोजना काया��वयनको चरणव� िववरण र काया��वयन तािलका,  

(छ) प�रयोजनाको �ािविधक गणु�तर तथा �टा�डड�,  

(ज) प�रयोजना स�चालन स�ब�धी िववरण,  

(झ) प�रयोजना िलजमा िदइएको भए सोको िववरण र िलजका शत�ह�,  

(ञ) प�रयोजनाको स�चालन वा ह�ता�तरणको शत�,  

(ट) प�रयोजना स�चालन गदा� उपभो�ासँग िलन पाउने श�ुक स�ब�धी �यव�था,  

(ठ) प�रयोजनाको बीमा स�ब�धी �यव�था,  

(ड) प�रयोजनामा जिडत मेिशन तथा प�रयोजना ह�ता�तरणका बखत ह�न ु पन� अव�था र 
गणु�तर,  

(ढ) �थािनय सरकारलाई बझुाउन ुपन� रोय�टी र भ�ुानी िविध,  

(ण) प�रयोजना काया��वयन गदा� कुनै प�ले स�झौता बमोिजमको दािय�व परूा नगरेको 
कारणबाट स�झौता र� ह�ने अव�था, 
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(त) प�रयोजनामा �थािनय सरकारको कुनै लगानी ह�ने भए �य�तो लगानी र सो वापत �थािनय 
सरकारले �ा� गन� �ितफल, 

(थ) अ�य आव�यक कुराह� ।  

२०. परफम��स व�ड स�ब�धी �यव�था : ��तावकले परफम��स व�ड बापत प�रयोजनाको कूल 
लागतको श�ूय पाँच �ितशत (५) भ�दा कम नह�ने गरी स�झौतामा लेिखए बमोिजमको रकम वा सो 
बराबरको ब�क �यारे�टी स�झौतामा उि�लिखत समयाविधिभ� काया�लय सम� दािखला गनु� पन�छ ।  

२१. अनुमितप� िदने : दफा १८ बमोिजम स�झौता गरेपिछ नगरपािलकाले ��तावकलाई 
प�रयोजनाको काया��वयन गन� प�� िदन िभ� अनमुितप� िदनेछ ।  

२२. अ�य �यि� वा सं�था वा क�पनीलाई अनुमितप� निदइने : प�रयोजनाको काया��वयन गन�को 
लािग कुनै �े�मा कुनै ��तावकलाई अनमितप� िदई सकेपिछ स�झौतामा लेिखए बमोिजम सोही 
�े�मा सो प�रयोजनालाई �ितकूल असर पन� गरी �य�तै िकिसमको प�रयोजनाको काया��वयन गन� 
अ�य �यि� वा सं�था वा क�पनीलाई अनमुितप� िदइने छैन ।  

२३. अनुमितप�को अविध :  

(१) अनमुितप�को अविध बिढमा पिचस वष� स�म नबढाई प�रयोजनाको �कृित वा �े�को आधारमा 
स�झौतामा लेिखए बमोिजम ह�नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवशेष प�रि�थित परी अनमुितप�का अविध 
बढाउन आव�यक भएको कारण खलुाई अविध थपको लािग अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा 
क�पनीले समयाविध समा� ह�न क�तीमा छ मिहना अगावै िनवेदन िदएमा र सो िनवेदनको �यहोरा 
मनािसव दिेखएमा सिमितको िसफा�रसमा नगरसभाले बढीमा पाँच वष�स�म अनमुितप�को अविध 
थप गन� स�नेछ । 

२४. अनुमितप� र� गन� स�ने : 

 (१) अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले स�झौता बमोिजम प�रयोजना काया��वयन �ार�भ 
नगरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयमावली, काय�िविध, मापद�ड, िनद�िशका वा 
स�झौता िवपरीत कुनै काम गरेमा सिमितको िसफा�रशमा नगरसभाले अनमुितप� �ा� �यि� वा 
सं�था वा क�पनीलाई अनमुितप� र� गन� स�नेछ । र सो को जानकारी काया�लयले िनजलाई िदन ु
पन�छ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम अनमुितप� र� भएमा अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीसँग 
ग�रएको स�झौता �वतः र� भएको मािननेछ । 

(३) यस दफा बमोिजम अनमुितप� र� भएमा अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले सिमित वा 
�थािनय सरकारसँग कुनै िकिसमको दाबी गन� पाउने छैन ।  

२५. रोय�टी बुझाउनु पन� : अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले स�झौता बमोिजमको 
रोय�टी स�झौतामा उि�लिखत सत� अनसुार नगरपािलकालाई बझुाउन ुपन�छ ।  

२६. प�रयोजना ह�ता�तरण गनु� पन� :  

(१) अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले स�झौतामा लेिखए बमोिजम �थािनय सरकार लाई 
प�रयोजना ह�ता�तरण गनु� पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम प�रयोजना ह�ता�तरण ह�दँा �य�तो प�रयोजनामा जिडत मेिशन, उपकरण तथा 
संरचना स�झौतामा लेिखए बमोिजमको �मता, अव�था र चाल ूहालतमा ह�न ुपन�छ ।  

२७. �थािनय सरकारको �वािम�व ह�ने: दफा २९ बमोिजम ह�ता�तरण भएको प�रयोजना र सो सँग 
स�बि�धत घर ज�गा तथा उपकरणको �वािम�व �थािनय सरकारको ह�नेछ । 

प�र�छेद-४ 

अनुमितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीको अिधकार तथा सिुवधा 

२८. शु�क उठाउन पाउने : अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले सेवा सिुवधा उपल�ध गराए 
बापत स�झौतामा उ�लेख भए अनसुार उपभो�ासँग श�ुक उठाउन स�नेछ ।  

२९. सव��ण तथा नाप न�सा :  

(१) प�रयोजना काया��वयनको िसलिसलामा अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले कुनै घर, 
ज�गा, उ�ोग, कलकारखाना आिदको भौगोिलक तथा वै�ािनक सव��ण तथा नाप न�शा गन�, 
माटो लगायत अ�य �ाकृितक �ोत र साधनको परी�ण गन�, �यसको लािग आव�यकतानसुार 
उपकरण जडान गन� तथा �य�तो उपकरणको �योग गन�, ज�गा छुट्याउन, साँध, िक�ला खडा गन� 
वा िनशाना लगाउने �योजनको लािग नगरपािलकावाट अनमुती िलई स�बि�धत धनीलाई अ�ीम 
सचूना िदई गन� स�नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको काय� गदा� सो ज�गामा लगाएको अ�न वाली वा ह�क� का �ख िव�वा काट्न,ु 
उखे�न ु परेमा वा ज�गामा रहकेा कुनै छेकबार, पखा�ल, कुनै मेिशनरी, औजार आिद हटाउन,ु 
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भ�काउन ु वा लगाउन ु परेमा सोको मनािसब �ितपिूत� स�बि�धत धनीलाई िदई अनमुितप� �ा� 
�यि� वा सं�था वा क�पनीले सो गन� स�नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको काय� गदा� स�भव भएस�म स�बि�धत धनी, सरोकारवाला �यि� वा सं�था 
वा क�पनी तथा सोको कारणबाट �भािवत ह�ने �यि� वा सं�था वा क�पनीको उपि�थितमा �वेश 
गनु� पन�छ ।  

३०. घर ज�गाको �योग गन� वा कुनै िनमा�ण गन� वा कुनै काम गन� िनषेध गन� स�ने : 

 (१) प�रयोजना काया��वयनको िसलिसलामा प�रयोजना �थल र �यसको िनि�त दरूीमा पन� घर ज�गा 
अ� कसैले कुनै खास कामको िनिम� �योग गन� वा सो ज�गामा कुनै िनमा�ण गन� वा अ�य कुनै काम 
गन� नपाउने कुरा स�झौतामा लेिखएकोमा वा �य�तो घर ज�गा सो कामको िनिम� �योग गन� वा 
�य�तो घर ज�गामा कुन िनमा�ण गन� वा अ�य कुनै काम गन� िनषेध गरी पाउन अनमुितप� �ा� 
�यि� वा सं�था वा क�पनीले नगरपािलका सम� िनवेदन िदएमा र �यसरी िदएको िनवेदनको 
�यहोरा मनािसब दिेखएमा सिमितको िसफा�रसमा काय�पािलकाले �चिलत काननू बमोिजम �य�तो 
घर ज�गा सो बमोिजम �योग गन� वा कुनै िनमा�ण गन� वा कुनै काम गन� नपाउने गरी िनषेध गन� 
स�नेछ ।  

३१. घर ज�गा उपल�ध गराई िदने :  

 (१) यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन �थािनय सरकारको �वािम�वमा रहकेो वा 
साव�जिनक ज�गा प�रयोजना काया��वयनको लािग आव�यक भएमा सिमितले वा �थािनय 
सरकारको �वीकृित िलई �य�तो ज�गा स�झौतामा लेिखए बमोिजम वा िलज वा बहालमा �योग 
गन� िदन स�नेछ । 

३२. प�रयोजनाको सुर�ा गन� स�ने :  

(१) प�रयोजनाको सरु�ा अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनी आफैले गनु� पन�छ ।  

(२) अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले िवशेष कारण दखेाई प�रयोजनाको खास िकिसमको 
सरु�ाको लािग सिमितसँग अनरुोध गरेमा सो बापत ला�ने खच� अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था 
वा क�पनीले �यहोन� गरी �य�तो प�रयोजनाको सरु�ाको �यव�था गन� �थािनय सरकारले 
प�रयोजनाको सरु�ाको लािग �दशे वा संघीय सरकारसँग अनरुोध गन� छ ।  
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३३.सहयोग उपल�ध गराउनु पन� : 

 (१) प�रयोजना काया��वयन गन� िसलिसलामा सिमित वा �थािनय सरकारले अनमुितप� �ा� �यि� वा 
सं�था वा क�पनीलाई उपल�ध गराउन ु पन� सहयोग, िदन ु पन� �वीकृित वा ग�रिदन ु पन� काम 
स�झौतामा उि�लिखत त�रका र अविधिभ� ग�रिदन ुवा उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

(२) प�रयोजना काया��वयन गन� िसलिसलामा अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले कुनै 
सहयोग माग गरेमा र �य�तो सहयोग �चिलत काननू बमोिजम उपल�ध गराउन सिकने भएमा सो 
बापत �यहोनु� पन� खच� र दािय�व अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले �यहोन� गरी 
सिमित आफ� ले �य�तो सहयोग उपल�ध गराउन वा �थािनय सरकारको स�बि�धत िनकायलाई 
�य�तो सहयोग उपल�ध गराउन लेिख पठाउन स�नेछ । 

३४. िवदेशी िविनमयको सुिवधा : प�रयोजनाको काया��वयनको लािग ऋण वा शेयर पूँजीको �पमा 
िवदशेी म�ुा लगानी भएमा अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीलाई �य�तो ऋणको साँवा 
वा �याज भ�ुानी गन� वा लगानी िफता� गन�को लािग आव�यक िवदशेी म�ुा �चिलत िविनमय 
दरमा �चिलत काननू बमोिजम �थािनय सरकारले �देश वा संघीय सरकारसँग अनरुोध गन�छ । 

३५. िव�फोटक पदाथ�को �योगः प�रयोजनाको काया��वयनको लािग िव�फोटक पदाथ�को �योग गनु� 
परेमा अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले �थािनय सरकारलाई अनरुोध ग�र �थािनय 
सरकारले संघीय, �दशे सरकार वा स�ब�धीत िनकायसँग अनरुोध गन� छ ।  

३६.कानून बमोिजमको सुिवधा पाउने : यस ऐन बमोिजम अनमुितप� �ा� गरी भएको लगानीले यस 
ऐन बमोिजमको सिुवधाको अित�र� �चिलत काननू बमोिजम उ�ोगले पाउने स�पणू� संर�ण, 
सिुवधा, सह�िलयत तथा छुट �ा� गन�छ । 

३७. सेवा सुिवधाका शत� तो�न स�ने : 

 (१) अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले उपभो�ालाई सेवा सिुवधा उपल�ध गराउँदा यस 
ऐन वा स�झौताको अधीनमा रही आव�यक शत� तो�न स�नेछ । 
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प�र�छेद-५ 

लगानी स�ब�धी �यव�था 

३८. अनुमितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले लगानी गनु�पन� :  

(१) स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएको बाहके प�रयोजना काया��वयन गन� आव�यक लगानीको 
�यव�था अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले गनु�पन�छ। 

(२) अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले प�रयोजना अ�तग�तको घर, ज�गा वा म�ुय मेिशन 
उपकरण िधतो राखी ऋण िलँदा सिमितको �वीकृित िलनपुन�छ ।  

३९. संयु� लगानीमा प�रयोजना काया��वयन गन� सिकने : 

 (१) यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नगरपािलकाले स�झौतामा उ�लेख भए 
बमोिजम कुनै प�रयोजना काया��वयन गन� ज�गा उपल�ध गराएर, �वपूँजीमा िह�सेदारी गरेर वा अ�य 
�पमा संय�ु लगानी गन� स�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको लगानी प�रयोजना काया��वयन गन� िनजी �े�ले नगरपािलकाको 
िह�सा िलन चाहमेा प�रयोजनाको �चिलत म�ूयमा िहसाब गरी िदन सिकनेछ ।  

४०. अ�य �यि� वा सं�था वा क�पनीसँग स�झौता गन� स�ने : (१) अनमुितप� �ा� �यि� वा 
सं�था वा क�पनीले प�रयोजना काया��वयन गन� स�ब�धमा लगानी �ा� गन� वा प�रयोजना 
बमोिजमको कुनै काम कुनै �यि� वा सं�था वा क�पनीबाट गराउने गरी अ�य �यि� वा सं�था वा 
क�पनीसँग स�झौता गन� स�नेछ । तर �यसरी स�झौता भएको कारणले प�रयोजना काया��वयन गन� 
दािय�वबाट िनजले उ�मिु� पाउने छैन। 

२) उपदफा (१) बमोिजम अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीले कुनै स�झौता गरेको भए �य�तो 
स�झौता भएको िमितले प�� िदनिभ� सो स�झौताको �ितिलिप सिमित सम� पेश गनु� पन�छ ।  

४१. साझेदारी कोष :  

(१) साझेदारी कोषमा नगरपािलकाले रकम िविनयोजन गन� स�नेछ ।  

 (२) साझेदारी कोष तथा सो को स�चालन स�ब�धी अ�य �यव�था तोिकए बमोिजम ह�नेछ । 
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प�र�छेद-६ 

सिमितको गठन स�ब�धी �यव�था (साव�जिनक िनजी साझेदारी इकाई) 

४२. सिमितको गठन :  

(१) पवूा�धार िवकास र िनमाण�मा साव�जिनक िनिज साझेदारी तथा िनजी लगानी प�रचालनलाई �ो�साहन 
तथा �यव�थापन गन� दहेायको साव�जिनक िनजी साझेदारी इकाई �व��न सिमित गठन ह�नेछ ।  

(२) सिमितको गठन दहेाय बमोिजम ह�नेछ । 

  (क) नगर �मखु         अ�य� 

(ख) नगर उप�मखु       उपा�य� 

(ग) �मखु �शासिकय अिधकृत       सद�य 

(घ) स�बि�धत वडा अ�य�      सद�य 

(ङ) नगर काय�पािलकाको मिहला सद�य म�येबाट १ जना  सद�य 

(च) आिथ�क �शासन शाखा �मखु      सद�य 

(छ) िनजी �े�बाट १ जना       सद�य   

(छ) िबशषे�/�ािविधक (साव�िजनक िनिज साझेदारी बारे अनभुव  

�ान हािसल गरेको िव�)        - सद�य 

(ज) नगरपािलका काया�लयको साव�जिनक िनजी साझेदारी  

इकाई �मखु वा योजना शाखा �मखु     - सद�य सिचव 

 (३) सिमितले स�बि�धत िवषयमा अनभुव भएको तथा िवशेष �ान हािसल गरेको �यि�ह�लाई 
सिमितको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ ।  

४३. सिमितको बैठक र िनण�य : 

 (१) सिमितको बैठक आव�यकतानसुार ब�नेछ । 

(२) सिमितको बैठक सिमितको अ�य�ले तोकेको िमित, समय र �थानमा ब�नेछ ।  

(३) सिमितको बैठकको अ�य�ता सिमितको अ�य�ले गन�छ र िनजको अनपुि�थितमा सिमितका 
उपा�य�ले सिमितको बैठकको अ�य�ता गन�छ ।  
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(४) सिमितको बैठकमा बह�मतको राय मा�य ह�नेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अ�य�ता गन� �यि� वा 
सं�था वा क�पनीले िनणा�यक मत िदनेछ ।  

(५) सिमितको बैठक स�ब�धी अ�य काय�िविध सिमित आपmैले िनधा�रण गरे बमोिजम ह�नेछ ।  

४४. प�रयोजनाको अनुगमन गन� स�ने :  

(१) सिमितले प�रयोजना काया��वयनको अनगुमन गन� स�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम प�रयोजना अनगुमन गन� िसलिसलामा सिमितले िदएको िनद�शनको पालना 
गनु� स�बि�धत अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीको कत��य ह�नेछ ।  

४५.प�रयोजनाको िववरण रा�नु पन� :  

(१) नगरपािलकाले सिमितको सझुाव िलई दफा ३ बमोिजम काया��वयन ग�रने प�रयोजनाको पिहचान 
गरी सोको िववरण अ�ाविधक रा�न स�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िववरण रा�दा नगरपािलकाले सभ��ण भए वा नभएका प�रयोजनाको छु�ाछु�ै 
िववरण रा�न ुपन�छ ।  

४६. सुझाव िदन स�ने : सिमितले प�रयोजनाको काया��वयनको स�ब�धमा नगरपािलकालाई समय 
समयमा आव�यक स�लाह सझुाव िदन स�नेछ । 

४७.�ािविधक सिमित :  

(१) दफा ४८ बमोिजम नगरपािलकाले काया��वयन गन� प�रयोजनाको स�ब�धमा सझुाव िदनको लािग 
सिमितको सद�य सिचवको संयोजकमा स�बि�धत िवषयको िवशेष� समेत रहने गरी बढीमा पाँच 
सद�य रहकेो एक �ािविधक सिमित गठन गन�छ ।  

 (२) �ािविधक सिमितको बैठक स�ब�धी काय�िविध सो सिमित आफैले िनधा�रण गरे बमोिजम ह�नेछ । 

प�र�छेद-७ 

िविवध 

४८. नगरपािलकाको अिधकार ह�ने:  

(१) यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन पाँच करोड �पैया ँभ�दा कम लागत भएको 
प�रयोजना यस ऐन बमोिजम नगरपािलका आफैले काया��वयन गन�छ ।  
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४९. िववादको समाधान: 

 (१) प�रयोजना काया��वयन गन� स�ब�धमा नगरपािलका र अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा 
क�पनीबीच कुनै िववाद उ�प�न भएमा �य�तो िववाद आपसी समझदारीबाट समाधान गनु� पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम आपसी समझादारीबाट िववाद समाधान नभएमा िववादको समाधान 
स�झौतामा उ�लेख भएकोमा सोही बमोिजम र उ�लेख नभएकोमा म�य�थता�ारा ग�रनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम म�य�थता�ारा िववादको समाधान गदा� म�य�थताको काय�िविध स�झौतामा 
उ�लेख भएकोमा सोही बमोिजम र उ�लेख नभएकोमा �चिलत काननू बमोिजम ह�नेछ ।  

५०. �ितपूित� स�ब�धी �यव�था : 

 (१) प�रयोजना काया��वयन गन� स�ब�धमा कुनै प�ले यो ऐन वा यस ऐन अ�तरगत बनेको िनयम, 
िनद�िशका, काय�िविध, मापद�ड वा स�झौता िवपरीत कुनै काम गरेबाट अक� प�लाई हािन 
नो�सानी पन� गएमा �यसरी पन� गएको हािन नो�सानी बापतको मनािसब रकम सो काम गन� प�ले 
अक� प�लाई �ितपिूत� बापत बझुाउन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �ितपिूत� नगरपािलकाबाट �यहोनु� पन� भएमा �य�तो �ितपिूत� बापतको 
रकम िहसाब गरी नगरपािलकाले अनमुितप�को अविध सिमितको िसफा�रसमा नगरसभाले थप 
गन� स�नेछ ।  

५१. िलज वा भाडामा िदन स�ने :  

(१) नगरपािलकाले अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा क�पनीलाई आ�नो वा नगरपािलकाको 
�वािम�वमा रहकेो घर ज�गा नगरपािलकाको �वीकृत िलइ िलज वा भाडामा िदन स�नेछ । 

(२) सं�थाको �वािम�व वा अधीनमा रहकेो कुनै घर वा ज�गा, कुनै मेिशन, औजार वा पवूा�धार संरचना 
नगरपािलकाको �वीकृती िलइ िलज वा भाडामा िदन स�नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम िलज वा भाडामा िदँदाका शत�ह� स�झौतामा लेिखए बमोिजम ह�नेछन ्।  

५२. �थानीय �ोत, साधन र जनशि�को उपयोग गनु� पन� : अनमुितप� �ा� �यि� वा सं�था वा 
क�पनीले प�रयोजना काया��वयनको िसलिसलामा स�भव भएस�म �थानीय �ोत, साधन, जनशि� 
र मलुकुिभ� उ�पादन ह�ने व�त ुतथा सेवा उपयोग गनु� पन�छ ।  
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५३. अ�ययन �ितवेदन मािथ अिधकार कायम रहने : ��तावकले ��तावसाथ पेश गरेको अ�ययन 
�ितवेदन स�ब�धी कागजात उपर िनजको पणू� अिधकार कायम रहनेछ। ��तावकको िलिखत 
�वीकृित िबना �य�तो अ�ययन �ितवेदन स�ब�धी कागजातह� अ�य कुनै कामको लािग �योग वा 
�काशन ग�रने छैन ।  

५४.िनयम बनाउने अिधकार: यस ऐनको उ��ेय काया��वयन गन� �थािनय सरकारले आव�यक िनयम 
बनाउन स�नेछ ।  

५५. काय�िविध, मापद�ड तथा िनद�िशका बनाउन स�ने : यस ऐनको उ��ेय काया��वयन गन� सिमित 
वा नगरपािलकाले आव�यक कुनै काय�िविध वा िनद�िशका बनाउन स�नेछ ।  

५६= k|rlnt sfg"g jdf]lhd x'g] M o; P]gdf n]lvP hlt ljifo o;} P]g adf]lhd / o; P]gdf 

gtf]lsPsf ljifosf] xsdf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 . 

५७= vf/]hL tyf arfp M of] P]g nfu" x'g eGbf cufj} eP u/]sf sfd sf/jfxL o;} P]g 

adf]lhd eP u/]sf] dflgg] 5 . 

 

            आ�ाले 
        रामकृ�ण �े� 
�मुख �शासक�य अिधकृत 

 




