
1 
 

 
 

 

 

 

अजजनुधाया याजऩत्र 

अजजनुधाया नगयऩालरकाद्वाया प्रकाशित 

खण्ड ६, िलनश्चये, श्रावण १, २०७९, अलतरयक्ताङ्क 6  

बाग १ 

अजजनुधाया नगयऩालरका झाऩाको सूचना 
अजजनुधाया नगयऩालरकाको नगय सबाको लनमलभत एघायौँ अलधवेिनफाट ऩारयत तर रेशखए 

फभोशजभको अजजनुधाया नगयऩालरकाको साझेदायीभा कामकु्रभ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७९ 
सवसुाधायण सफैको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ। 

अजजनुधाया नगयऩालरकाको साझेदायीभा कामकु्रभ सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी 
ऐन  २०७९ 

प्रस्तावना् लनजी तथा गैय सयकायी ऺेत्रसॉगको साझेदायीको भाध्मभफाट शिऺा, स्वास््म, कृषि, ऩिज षवकास, 

योजगायी, आमआजनुको अवसय, ऩूवाुधाय लनभाुण, षवऩत ्व्मवस्थाऩन तथा जरवामज ऩरयवतनु, खानेऩानी तथा 
सयसपाई, वन तथा वातावयण सॊयऺण, सॊस्थागत षवकास तथा सजिासन, सहकायी सॊस्थाहरुको सवरीकयण 
तथा स्थानीम उत्ऩादनको फजायीकयण रगामतका कामकु्रभका रालग साझेदायीको भाध्मभफाट 
सवसुाधायणराई बयऩदो, षकपामती य सविुजरब रुऩभा सेवा सजषवधा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा 
आवश्मक व्मवस्था गन ुवाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊषवधानको धाया २२६ भा उल्रेख बए अनजसाय नगयसबारे अनजसूची ८  फभोशजभको 
सूचीभा उल्रेशखत षविमभा आवश्मक कानजन फनाउन सक्ने व्मवस्था गयेको य उक्त सूशचभा “स्थानीम 
स्तयको षवकास मोजना य ऩरयमोजनाहरु“ को अलधकाय सभावेि गरयएको छ ।साथै स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन २0७४ को दपा १0२ (१) फभोशजभ नगयसबारे आफ्नो अलधकाय ऺेत्र लबत्रका षविमभा 
ऐन फनाउन सक्ने अलधकायको प्रमोग गयी अजजनुधाया नगयऩालरकाकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ 
। 
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ऩरयच्छेद–१ 

प्रायशम्बक 

१.  सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१)  मस ऐन नाभ “अजजनुधाया नगयऩालरकाको साझेदायीभा कामकु्रभ 
सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी ऐन, 2079 यहेको छ । 

(२)  मो ऐन अजजनुधाया नगयऩालरकाको नगयसबारे ऩारयत गयी स्थालनम याजऩत्रभा प्रकाशित 
बएको लभलत देशख रागज हजनेछ । 

(३) मो ऐन अजजनुधाया नगयऩालरका लबत्रको ऺेत्रभा रागज हजनेछ । 

 

२.  ऩरयबािा् षविम य प्रसङ्गरे अको अथ ुनरागेभा मस ऐनभा् 
 (क)  “नगयऩालरका” बन्नारे अजजनुधाया नगयऩालरकाराई सम्झनजऩछु । 

(ख)  “कामकु्रभ”  बन्नारे मस ऐनको दपा ३ फभोशजभ नगयऩालरकासॉग साझेदायीभा सॊचारन गरयन े
कामकु्रभ सम्झनजऩछु । 

(ग) “राबग्राही”  बन्नारे मस ऐन फभोशजभको सेवा सजषवधा उऩबोग गने व्मशक्त तथा सभजदामराई 
सम्झनज ऩछु । 

(घ)  “प्रस्तावक”  बन्नारे दपा ५ फभोशजभ अजजनुधाया नगयऩालरकासॉग साझेदायीभा कामकु्रभ सञ्चारन 
गनकुा रालग प्रस्तावना ऩेि गने वा आवेदनददने व्मशक्त, कम्ऩनी, पभ,ु याषिमगैयसयकायी सॊस्था, साभजदाषमक 
सॊस्था, सहकायी, अन्म सॊघ सॊस्थाराई सम्झनजऩछु। 

(ङ)  “स्थानीम सयकाय”  बन्नारे अजजनुधाया नगयऩालरकाराई सम्झनज ऩछु। 

(च)  “सम्झौता”  बन्नारे कामकु्रभकामाुन्वमन गन ुदपा ८ फभोशजभ नगयऩालरकारे प्रस्तावकसॉग गयेको 
सावजुलनक लनजी साझेदायी सम्झौता सम्झनज ऩछु। 

(छ) “साझेदायी”  बन्नारे सावजुलनक लनजी साझेदायी अवधायणा अनजरुऩ कज नै ऩलन कामकु्रभको तजजभुा, 
सॊचारन तथा व्मवस्थाऩनका साथै आॉशिक वा ऩूण ु रुऩभा षवशिम रगानी गने गयी मस अजजनुधाया 
नगयऩालरका य साझेदायफीच बएको कयायीम प्रफन्ध सम्झनज ऩछु। 

(ज)  “साझेदाय” बन्नारे मस अजजनुधाया नगयऩालरकासॉग साझेदायी गयी दपा ३ फभोशजभको कामकु्रभ 
सॊचारन गनकुा रालग दपा ८ फभोशजभ सम्झौता गने प्रस्तावक सम्झनजऩछु ।  

(झ)  “तोषकएको” वा “तोषकए फभोशजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगतु फनेको लनमभ, कामषुवलध वा 
लनदेशिका भा तोषकएको वा तोषकए फभोशजभ सम्झनज ऩछु । 

(ञ) “नगयसबा”  बन्नारे नगयऩालरकाको नगयसबा सम्झनज ऩदुछ । 

(ट) “कामऩुालरका” बन्नारे अजजनुधाया नगयऩालरकाको कामऩुालरका सम्झनज ऩदुछ । 

  



खण्ड ६ अलतरयक्ताङ्क 6         अजजनुधाया याजऩत्र बाग १      २079/04/01 

 

3 
 

ऩरयच्छेद २ 

कामकु्रभको ऩषहचान तथा स्वीकृलत 

 

३. साझेदायीभा कामकु्रभ सञ्चारन गन ुसषकने् (क) मस नगयऩालरकासॉग लभरेय अल्ऩकालरन तथा 
दीघकुालरन सभमावलधको रालग रागत तथा प्राषवलधक साझेदायीभा कामकु्रभ सञ्चारन गन ुसषकनेछ ।   

(ख) मस ऐन फभोशजभ सॊचारन हजने कामकु्रभ नगयवासीको जीवनस्तयभा सजधाय ल्माउने, योजगायी सजृना 
गने तथा गरयफी लनवायण गन ुउन्भजख हजनजऩने छ । 

(ग) नगयऩालरकारे सञ्चारन गने कामभुा रागत न्मूनीकयण गयी बौलतक, आलथकु तथा भानवस्रोत य 
साधनको अलधकतभ उऩमोग य प्रबावकायी ऩरयचारन गने । 

(घ) साझेदायीभा कामकु्रभ सॊचारन गनकुा रालग ऩषहचान बएका ऺेत्रहरुभा आवश्मक थऩ षविमगत 
प्राषवलधक दऺता बएका साझेदायसॉग सहकाम ुगने । 

(ङ) वहृत ऩूवाुधाय य ठजरा आमोजनाको रालग स्रोत सजलनशश्चत गने । 

(च) असर अभ्मास य अनजबवहरुको आदानप्रदान गने । 

साझेदायीभा सॊचारन गरयने कामकु्रभको षविमगत ऺेत्र मस नगयऩालरकारे कामषुवधी फनाएय तम गनेछ 
। 

 

४. साझेदायीभा सॊचारन गरयन ेकामकु्रभभा देहामका षवििेताहरु हजनजऩने छ   

(क)  साझेदायरे कम्तीभा २५ प्रलतित रागत साझेदायी गयेको, 
(ख) साझेदायराई दीगो साभजदाषमक षवकास कामकु्रभ, ऩूवाुधाय षवकास तथा भभतु रगामतका कामहुरु 
गने गयी शजम्भेवायी ददईएको वा व्मवस्थाऩनका रालग सम्झौता बएको, 
(ग)  मोजना तथा कामकु्रभको कामाुन्वमन अवलध स्ऩष्ट बएको । 

 

५. कामकु्रभ ऩषहचान तथा कामानु्वमनका रालग प्रस्ताव आह्वान प्रकृमा् (१) नगयऩालरकारे मस ऐन 
फभोशजभ नगयसबारे स्वीकृत गयेका वा कामऩुालरकारे आवश्मकता भहिजस गयेका एक विषीयम वा 
दीघकुारीन मोजना तथा कामकु्रभहरु, जसको कामनु्वमनका रालग साझेदायको रागत तथा प्राषवलधक 
सहमोग आवश्मकता ऩदुछ, ती कामकु्रभहरुको ऩषहचान गनेछ ।  

(२) नगयऩालरकारे स्वीकृत ऩरयमोजना कामाुन्वमनका रालग सावजुलनक सूचना प्रकािन गयी आिमऩत्र 
आह्वान गनजऩुनेछ । आिमऩत्रको सूचनाभा देहामका षववयण खजराउनजऩनेछ् 
क) आिमऩत्रऩेि गने कामाुरम वा लनकाम, 

ख) आिमऩत्र ऩेि गने अवलध, 

ग) आिमऩत्रभा खजराउनज ऩने षववयण, 

घ) आिमऩत्र साथ सॊरग्न गनज ुऩने कागजातहरु, 
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ङ) प्रस्तावकको प्राषवलधक तथा आलथकु ऺभता 
च) तोषकए फभोशजभका अन्म षववयण । 

(३) सॊशऺप्त सूचीतमाय ऩाने् उऩ–दपा २ फभोशजभ आिमऩत्र प्राप्त बएऩलछ तोषकए फभोशजभको आधायभा 
भूल्माॊकन गयी तोषकएका प्रषक्रमा फभोशजभ प्रस्तावकहरुको सॊशऺप्त सूची तमाय गनजऩुनेछ । 

(४) प्रस्तावना आह्वान गने् सूचीभा ऩयेका प्रस्तावकहरुसॉग तोषकए फभोशजभका षविमहरु खजराई सूचनाभा 
उल्रेशखत अवलधलबत्र तोषकएको ढाॉचाभा प्रस्तावना आह्वानको रालग सजचना प्रकाशित गनेछ । 

(५)प्रस्तावना आह्वानको सूचनाको ढाॉचा, आवेदनऩत्र तथा प्रस्तावनाको ढाॉचा तोषकएफभोशजभ हजनेछ। 

(६) प्रस्तावना छनौट् नगयऩालरकारे तोषकएफभोशजभको भूल्माॊकन सलभलत गठन गयी तोषकएका 
अवलधलबत्र तोषकएको प्राषवलधक तथा आलथकु भूल्माॊकनका आधायभा प्रस्ताव छनौट गनजऩुनेछ । 

 

६. कामकु्रभको कामानु्वमन तथा व्मवस्थाऩन् (१) नगयऩालरकाको मस ऐन फभोशजभ कामकु्रभको 
व्मवस्थाऩन, सभन्वम, अनजगभन तथा भूल्माङ्कन गनकुोरालग षवलबन्न सलभलत, उऩ–सलभलत तथा कामदुर गठन 
गन ुसक्नेछ। 

(२) उऩदपा(१) फभोशजभ गठन गरयएका सलभलत, उऩ–सलभलत तथा कामदुरका ऩदालधकायी, काभ, कतवु्म 
य अलधकाय तोषकए फभोशजभ हजनेछ। 

(३) अनजदान उऩरब्ध गयाउन सषकने् कामकु्रभ कामाुन्वमनको क्रभभा नगयऩालरकारे आवश्मक लनमभ, 

कामषुवलध, लनदेशिका वा भाऩदण्ड फनाई अनजदान उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

ऩरयच्छेद –३ 

साझेदायी सम्झौता सम्फन्धी व्मवस्था 
 

७. सम्झौता गने् (१) नगयऩालरकारे दपा ६(१) फभोशजभ गठन गरयएका सलभलत, उऩ –सलभलत, 

कामदुरको सजझावभा प्रस्तावकसॉग आवश्मकता अनजसाय वाताु गयी साझेदायी सम्झौता गनेछ । 

(२) उऩदपा(१)फभोशजभ गरयएको सम्झौताको ढाॉचा सम्झौता गने ऩऺहरुरे कामाुन्वमन गन ुरालगएको 
कामकु्रभको आवश्मकता अनजसाय तोषकए फभोशजभ हजनेछ । 

 
ऩरयच्छेद–४ 

साझेदायी कामकु्रभको षवशिम व्मवस्थाऩन, प्रगलत प्रलतवेदन तथा ब जक्तानी 
८. षवशिम व्मवस्थाऩन, प्रगलत प्रलतवेदन तथा ब जक्तानी: (१) मस  नगयऩालरकाको कामकु्रभभा आलथकु 
प्रलतपरको आिा नयाखी टेवा ऩजमाुउने उदे्धश्मरे साझेदायीभा आएका साझेदायहरुराई कामकु्रभ सॊचारन 
गनकुा लनशम्त तोषकए फभोशजभ ऩेश्कीउऩरब्ध गयाउन सषकनेछ ।मसयी आलथकु प्रलतपरको आिा 
नयाखी  नगयऩालरकासॉग सॊमजक्त रागत साझेदायीभा आउने साझेदायराई कामकु्रभ सॊचारन गनकुो रालग 
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ऩेश्की प्रदानगदाु ऩेश्की जभानत आवश्मक ऩने छैन । भालथ जे उल्रेशखत बएताऩलन आलथकु प्रलतपरको 
आिायाखी साझेदायीभा आउने साझेदायको हकभा बने कामऩुालरकारे ऩेश्की जभानत तम गन ुसक्नेछ । 

(२) साझेदायी कामकु्रभको प्रकृलत य आवश्मकता अनजसाय बौलतक तथा षवशिम प्रगलत प्रलतवेदन लफर 

बऩाुइ सभेतका साथ ऩेि गनजऩुनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको प्रलतवेदन ऩेि गने ढाॉचा तोषकए फभोशजभ हजने य सभमावलध सम्झौता 
फभोशजभ हजनेछ । 

(४) साझेदायी कामकु्रभको ब जक्तानी गने सभम तथा प्रकृमा दपा ७ अनजसाय सम्ऩन्न गरयएको साझेदायी 
सम्झौता ऩत्रभा तोषकएफभोशजभ हजनेछ । 

 

९.कामकु्रभ अनजगभन तथा भूल्माङ्कन् सम्झौता गयी कामकु्रभको कामाुन्वमनगदा ु दपा ६(२) फभोशजभ 
गठन बएका सलभलत, उऩ–सलभलत तथा कामदुररे कामकु्रभको अनजगभन तथा भूल्माङ्कन गने छ वा 
षवििेऻ भापुत ऩलन गयाउन सषकनेछ । 

ऩरयच्छेद–५ 

षवषवध 

१0. षववादको सभाधान् (१)  कामकु्रभ सञ्चारन गने  सम्फन्धभा नगयऩालरका य  साझेदायफीच कज नै 
षववाद उत्ऩन्न बएभा त्मस्तो षववाद आऩसी सभझदायीफाट ३० ददनलबत्र सभाधान गनज ुऩनेछ । 

(२)  उऩदपा  (१)  फभोशजभ आऩसी  सभझदायीफाट  षववाद  सभाधान नबएको खण्डभा सम्झौताभा 
उल्रेख बएको हकभा सोही फभोशजभ य उल्रेख नबएको अवस्थाभा प्रचलरत कानूनफभोशजभ हजनेछ। 

 

११. स्थानीम स्रोत, साधन य जनिशक्तको उऩमोग गनज ु ऩने् साझेदायरे कामकु्रभ कामाुन्वमनको 
लसरलसराभा सम्बव बएसम्भ स्थानीम स्रोत, साधन, जनिशक्त य भजरजक लबत्र उत्ऩादन हजने वस्तज तथा सेवा 
उऩमोग गनज ुऩनेछ । 

 

१२. लनमभ फनाउन े अलधकाय्  मस ऐनभा व्मवस्था बएका प्रावधानहरुको कामाुन्वमन  गन ु 
नगयऩालरकारे आवश्मक लनमभ फनाउन सक्नेछ । 

 

१३. कामषुवलध तथा लनदेशिका फनाउन  सक्ने् मस ऐनभा व्मवस्था बएका प्रावधानको कामाुन्वमन  गन ु
नगयऩालरकारे आवश्मक कामषुवलध, लनदेशिका वा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ । 

 

१४. सॊिोधन तथा हेयपेय् मस ऐनको कामाुन्वमनराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाउन नगयऩालरकारे 
आवश्मकता अनजसाय सॊिोधन तथा हेयपेय गन ुसक्नेछ । 
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१५. फाधा अडकाउ पज काउन य व्माख्मा गन ुसक्ने्  मस ऐनको कामनु्वमनभा कज नै सभस्मा उत्ऩन्न बएभा 
फाधा अडकाउ पज काउने य व्माख्मा गने अलधकाय नगयऩालरकाभा लनषहत हजनेछ । 

आऻारे, 
गीताकज भायी याई 

अजजनुधाया नगयऩालरका, नगय कामऩुारकाको 
कामाुरमका प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत 

 


