
 

 

अन्नपूर्ण  गाउँपालिका 
 

स्थानीय राजपत्र 
 

बर्ण: ४     खण्ड  :१   माछापोखरी,कास्की  लमलि २०७७ पौर् २९     

 

भाग–१ 

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको  सार्णजलनक–लनजी साझेदारी िथा िगानी ऐन, २०७७ 

 

प्रस्तार्ना :- 

अन्नपूर्ण गाउँपालिका के्षत्रलित्र पूर्ाणधार संरचना तथा सेर्ा के्षत्रमा स्वदेशी र्ा लर्देशी लनजी के्षत्र समेतको 

िगानीको माध्यमबाट नर्ीन प्रलर्लध, गुर्स्तरीय सेर्ा,व्यर्स्थापकीय कुशिता एरं् िगानीमैत्री र्ातार्रर् 

लनमाणर् गदै गाउपालिकाको आलथणक लर्कास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउन, सार्णजलनक लनजी साझेदारीमा 

लनमाांर् हुने पररयोजनाहरुिाई व्यर्द्धस्थत गनण तथा िगानी सम्बन्धी कानुनी व्यर्स्थािाई स्पष्ट गनण र्ाञ्छनीय 

िएकोिे, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२बमोलजम अन्नपूर्ण गाउँपालिका गाउँ सिािे 

यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररचे्छद–१ 

प्रारद्धिक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यस ऐनको नाम “अन्नपूर्ण गाउँपालिका सार्णजलनक–लनजी साझेदारी तथा 

िगानी ऐन, २०७७” रहेको छ । 
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(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारि हुनेछ । 

२. पररभार्ा :- लर्षय र प्रसङ्गिे अको अथण निागेमा यस ऐनमााः – 

(क) “अनुमलतपत्र” िन्नािे पररयोजना कायाणन्वयन गनण दफा ३ बमोलजम सार्जणलनक लनजी साझेदारीमा र 

दफा २२ बमोलजम लनजी िगानीमा पररयोजना कायाणन्वयन गनण प्रदान गररएको अनुमलतपत्र र्ा इजाजतपत्र 

सम्झनु पछण  । 

(ख) “अनुमलतपत्र प्राप्त व्यद्धि” िन्नािे पररयोजना कायाणन्वयन गनण अनुमलतपत्र र्ा इजाजतपत्र प्राप्त फमण, 

कम्पनी र्ा व्यद्धििाई सम्झनु पछण  । 

(ग) “उपिोिा” िन्नािे यस ऐन बमोलजम सार्णजलनक लनजी साझेदारी तथा लनजी िगानीमा लनमाणर् िएको 

पूर्ाणधार संरचनाबाट सेर्ा, सुलर्धा उपिोग र्ा उपयोग गने व्यद्धि र्ा लनकाय सम्झनु पछण  । 

(घ) “एकाइ” िन्नािे अन्नपूर्ण गाउपालिकाको सार्णजलनक लनजी साझेदारी एकाइ सम्झनु पछण  । 

(ङ) “कायणपालिका” िन्नािे अन्नपूर्ण गाउँ कायणपालिकािाई सम्झनु पछण  । 

(च) “तोलकएको” र्ा “तोलकए बमोलजम” िन्नािे यस ऐन अन््रतगत बनेको लनयमार्िीमा तोलकएको र्ा 

तोलकए बमोलजम सम्झनु पछण  । 

(छ) “गाउँ सिा” िन्नािे अन्नपूर्ण गाउँ सिािाई सम्झनु पछण  । 

(ज) “लनजी िगानी” िन्नािे दफा २२ बमोलजम गररने िगानी सम्झनु पछण  । 

(झ) “लनमाणर्” िन्नािे यस ऐन बमोलजम पूर्ाणधार संरचनाको लर्कास, लनमाणर् र्ा पुनस्थापनाको कायण सम्झनु 

पछण  । 

(ञ) “पररयोजना” िन्नािे यस ऐन बमोलजम सार्णजलनक–लनजी साझेदारीमा िगानी गरी कायाणन्वयन गररने 

पूर्ाणधार संरचना सम्बन्धी पररयोजना सम्झनु पछण  र सो शब्दिे लनजी िगानीमा कायाणन्वयन गररने 

पररयोजनािाई समेत जनाउँछ । 

(ट) “अध्यक्ष” िन्नािे अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनु पछण  । 

(ठ) “उपाध्यक्ष” िन्नािे अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झनु पछण  । 

(ड) “प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतिाई सम्झनु 

पछण  । 
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(र्) “प्रस्तार्क” िन्नािे यस ऐन बमोलजम प्रस्तार् पेश गने व्यद्धि सम्झनु 

पछण  । 

(थ) "पुनस्थापना" िन्नािे मौजुदा पूर्ाणधार संरचनाको ममणत, लर्स्तार र्ा पुनलनणमाणर् गरी पुनस्थापना गने 

काम सम्झनु पछण  । 

(द) “पूर्ाणधार संरचना” िन्नािे सडक, सर्रे्, सुरुङ्गमागण, पुि, अस्पताि, केबुिकार, रेले्व, टर िीबस, बस 

जिमागण, पररर्हन लबसौनीस्थि, सुख्खा बन्दरगाह, प्रदशणनीस्थि, पाकण , सञ्चार तथा सूचना प्रलर्लध, 

लर्त्तीयबजार पूर्ाणधार, लर्शेष आलथणक तथा औधोलगक के्षत्र, कृलष के्षत्र, लशक्षा के्षत्र, होटिर्ा पयणटन के्षत्र, 

सर्ारी पालकण ङ्ग, जिाशय, बाँध, ढि लनकास, फोहोर मैिा प्रशोधन तथा व्यर्स्थापन, ढुङ्गा, लगट्टी, र्ािुर्ा 

उत्खनन् संकिन तथा प्रशोधन (क्रसर), र्न पैदार्र संकिन र प्रशोधन, ऊजाण उत्पादन,प्रशासरर् तथा 

लर्तरर्, रङ्गशािा, मनोरञ्जन पाकण , सार्णजलनक सिागृह,बहुउदे्दश्यीय िर्न (मेघा हि) र्ा सार्णजलनक 

गोदामघर, लर्लर्ध सहरी पूर्ाणधार, शीतिण्डार सम्बद्धन्धत पूर्ाणधार लनमाणर् सम्झनु पछण  र सो शब्दिे यसै्त 

प्रकृलतका अन्य पूर्ाणधार संरचना समेतिाई जनाउँछ । 

(ध) “मनसायपत्र” िन्नािे पररयोजना कायाणन्वयन गने सम्बन्धमा दफा ८ बमोलजम माग गररएको 

मनसायपत्रसम्झनु पछण  । 

(न) “महसुि” िन्नािे अनुमलतपत्र प्राप्त व्यद्धििे सेर्ा सुलर्धा उपिब्ध गराए बापत उपिोिासँग लिने सेर्ा 

शुल्क सम्झनु पछण  । 

(प) “िगानी” िन्नािे यस ऐन बमोलजम ऋर् र्ा स्वपँूजी र्ा पुनाः िगानी र्ा यसै्त प्रकारका लर्त्तीय उपकरर् 

माफण त पररयोजनामा गररने पँूजीप्रर्ाह सम्झनु पछण  । 

(फ) “िगानीकताण” िन्नािे यस ऐन बमोलजम पररयोजनामा िगानी गरेको र्ा िगानी गनण ईच्छा व्यि गने 

फमण, कम्पनी र्ा व्यद्धि सम्झनु पछण  र सो शब्दिे पररयोजनाको अध्ययन, लर्कास लनमाणर् र्ा सञ्चािन गने 

फमण,कम्पनी र्ा व्यद्धििाई समेत जनाउँछ । 

(ब) “बोडण” िन्नािे सार्णजलनक लनजी साझेदारी तथा िगानी ऐन, २०७५ बमोलजमको िगानी बोडणिाई 

सम्झनुपछण  । 

(ि) “सम्झौता” िन्नािे अन्नपूर्ण गाउँपालिका र िगानीकताण बीच िएको पररयोजना लर्कास सम्झौता, 

पररयोजना िगानी सम्झौता र्ा सुलर्धा सम्झौता (कने्ससन एलिमेन्ट) र्ा यसै्त प्रकारका सम्झौता सम्झनु पछण  

। 
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 (म) “सलमलत” िन्नािे दफा १६ बमोलजमको सार्णजलनक लनजी साझेदारी व्यर्स्थापन सलमलत सम्झनु पछण  । 

(य) “सरे्क्षर्” िन्नािे पररयोजना कायाणन्वयन गनणको िालग गररने प्रारद्धिक अध्ययन, सिाव्यता अध्ययन, 

र्ातार्रर्ीय अध्ययन, लर्सृ्तत सिाव्यता अध्ययन तथा लर्सृ्तत पररयोजना प्रलतरे्दन र्ा अन्य यसै्त 

प्रकारका अनुसन्धान र्ा अने्वषर् सम्बन्धी कायण सम्झनु पछण  । 

(र) “सार्णजलनक लनजी साझेदारी” िन्नािे गाउँपालिका र िगानीकताण लबच श्रोत र्ा प्रलतफि बाँडफाँड तथा 

जोद्धखम व्यहोने गरी आपसी सहकायणमा पूर्ाधाणर संरचना लनमाणर्, सञ्चािन, पुनाः स्थापना र्ा सार्णजलनक 

सेर्ाप्रर्ाह गनण दफा ३ को उपदफा (२) मा उले्लख िएमधे्य कुनै तररकाबाट पररयोजना कायाणन्वयन गने 

प्रबन्ध सम्झनु पछण  । 

(ि) “संघीय कानुन” िन्नािे सार्णजलनक लनजी साझेदारी तथा िगानी ऐन, २०७५ र यस सम्बि अन्य संघीय 

कानुनिाई समेत जनाउँछ । 

पररचे्छद — २ 

सार्णजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्धी व्यर्स्था 

 

३. सार्णजलनक लनजी साझेदारी िगानीबाट पररयोजना कायाणन्वयन गनण सलकने:- 

 (१) गाउँपालिकािे पूर्ाणधार संरचना तथा सेर्ा के्षत्रका कुनै पररयोजना सार्णजलनक लनजी साझेदारी 

िगानीबाट यस ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोलजम सञ्चािन गनण सके्नछ तर लर्त्तीय, प्रालर्लधक र्ा सञ्चािन 

सम्बन्धी जोद्धखम लनजी के्षत्रिाई हस्तान्तरर् नगरी लनजी के्षत्रबाट हुने काम र्ा सेर्ा प्राप्त गने उदे्दश्यबाट 

सञ्चािन हुने पररयोजना सार्णजलनक लनजी साझेदारी िगानीबाट कायाणन्वयन गररने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सार्णजलनक लनजी साझेदारीबाट पररयोजना कायाणन्वयन गदाण देहायको कुनै 

तररका अपनाउन सलकनेछ– 

(क) लनमाणर् तथा हस्तान्तरर्, 

(ख) लनमाणर्, सञ्चािन तथा हस्तान्तरर्, 

(ग) लनमाणर्, स्वालमत्वकरर्, सञ्चािन तथा हस्तान्तरर्, 

(घ) लनमाणर्, हस्तान्तरर् तथा सञ्चािन, 

(ङ) लिज, सञ्चािन तथा हस्तान्तरर्, 
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 (च) लिज, लनमाणर्, सञ्चािन तथा हस्तान्तरर्, 

(छ) लर्कास, सञ्चािन तथा हस्तान्तरर्, 

(ज) व्यर्स्थापन, सञ्चािन तथा हस्तान्तरर् 

(झ) पुनस्थापना, सञ्चािन तथा हस्तान्तरर् 

(ञ) अन्य यसै्त तररकाबाट । 

४. प्राथलमकिा लनर्ाणरर् :- सार्णजलनक लनजी साझेदारीबाट कायाणन्वयन गररने पररयोजनाको 

प्राथलमकताका के्षत्र सलमलतिे लनधाणरर् गरे बमोलजम हुनेछ । 

५. पररयोजना पलिचान :- (१) सलमलतिे सार्णजलनक लनजी साझेदारीमा कायाणन्वयन गनण सलकने पररयोजना 

पलहचान गरी सूची तयार गनुण पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको सूची तयार गदाण पररयोजनाको सिेक्षर् िगायतको अध्ययन िए र्ा निएको 

तथा तोलकए बमोलजमका अन्य लर्र्रर् समेतका आधारमा प्राथलमकता लनधाणरर् गनुण पनेछ । 

(३) यस दफा बमोलजम पररयोजना पलहचान गरी सूची लनधाणरर् गदाण प्रालर्लधक तथा लर्त्तीय लबषयहरुमा 

बोडणसँग परामशण लिन सलकनेछ । 

६. पररयोजना स्वीकृि गराउनु पने :- (१) दफा ५ बमोलजम पलहचान गरी सूचीकृत गररएका 

पररयोजनाहरु कायाणन्वयन गने सम्बन्धमा कायणपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम पररयोजना स्वीकृत गराउँदा दफा ३ को उपदफा (२) मा उले्लद्धखत तररकामधे्य 

कुन तररकाबाट कायाणन्वयन गनण सलकने हो सोको व्यहोरा उले्लख गनुणपनेछ । 

(३) गाउँपालिका अन्तगणत एकै प्रकृलतका एकिन्दा बढी पररयोजना सार्णजलनक लनजी साझेदारीमा 

कायाणन्वयन गनण यस दफा बमोलजम पररयोजना स्वीकृत गराउँदा त्यस्तो पररयोजनाको पुनाः प्राथलमकीकरर् 

गनुण पनेछ । 

७. पररयोजनाको सूची प्रकाशन गने :- दफा ६ बमोलजम पररयोजना स्वीकृत िएपलछ गाउँपालिकािे 

पररयोजनाको सूची स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनुण पनेछ । 

८. आशयपत्र आह्वान गने :- (१) दफा ७ बमोलजम स्वीकृत पररयोजनाको अध्ययन–अनुमलत, सरे्क्षर् र्ा 

कायाणन्वयनका िालग गाउँपालिकािे सार्णजलनक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र आह्वान गनुण पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको सूचनामा देहायका लर्र्रर् खुिाउनु पनेछ :- 

(क) आशयपत्र पेश गने कायाणिय, 
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(ख) आशयपत्र पेश गने अर्लध, 

(ग) आशयपत्रमा खुिाउनुपने लर्र्रर्, 

 (घ) आशयपत्र साथ संिग्न गनुणपने कागजातहरु 

(ङ) प्रस्तार्कको प्रालर्लधक तथा आलथणक क्षमता, 

(च) तोलकए बमोलजमका अन्य लर्र्रर् । 

९. आशयपत्र पेश गने :- पररयोजनाको अध्ययन–अनुमलत, सरे्क्षर् र्ा कायाणन्वयन गनण चाहने व्यद्धििे 

ताेेलेकए बमोलजमका शतणका अधीनमा रही दफा ८ बमोलजमको सूचनामा उले्लद्धखत अर्लधलित्र 

तोलकएको कायाणियमा आशयपत्र पेश गनुणपनेछ । 

१०. संलिप्त सूची ियार गने :- दफा ९ बमोलजम आशयपत्र प्राप्त िए पश्चात लर्षय लर्शेषज्ञ सद्धिलित 

मूल्याङ्कन सलमलतिे तोलकए बमोलजमको आधारमा मूल्याङ्कन गरी तोलकएका प्रलक्रया बमोलजम 

प्रस्तार्कहरुको संलक्षप्त सूची तयार गनुण पनेछ । 

११. प्रस्तार् आह्वान गने :- (१) दफा १० बमोलजम संलक्षप्त सूची तयार गरेपलछ गाउँपालिकािे सार्णजलनक 

सूचना प्रकाशन गरी सो सूचीमा परेका प्रस्तार्कहरुसँग तोलकए बमोलजमका लबषयहरु खुिाइ प्रस्तार् 

आह्वान गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्रस्तार् पेश गनण चाहने प्रस्तार्किे तोलकए बमोलजमका लर्र्रर्हरु खुिाइ 

सूचनामा उले्लद्धखत अर्लधलित्र गाउँपालिकामा प्रस्तार् पेश गनुणपनेछ । 

१२. प्रस्तार् छनौट गने :- (१) दफा ११ को उपदफा (२) बमोलजम प्रस्तार् प्राप्त िएपलछ गाउँपालिकािे 

तोलकएको मूल्याङ्कन सलमलत गठन गरी तोलकएको अर्लधलित्र देहायका आधारमा प्रस्तार् छनौट गनेछ :- 

(क) तोलकएको समयमै लनमाणर् सम्पन्न गने आधार सलहतको प्रालर्लधक प्रस्तार्, 

(ख) गाउँपालिकािाई बुझाउनु पने रोयल्टी रकम िए प्रस्तालर्त रोयल्टी रकम, 

(ग) पररयोजना कायाणन्वयन गदाण उपिोिासँग लिने प्रस्तालर्त महसुि िगायतका लर्षय उले्लद्धखत आलथणक 

प्रस्तार् । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्रस्तार् छनौट सम्बन्धी आधारका अलतररि र्ातार्रर् व्यर्स्थापन तथा अन्य 

लर्र्रर्हरु समेत आर्श्यकता अनुसार गाउँपालिकािे सूचनामा उले्लख गरेको हुनुपनेछ । 

(३) प्रस्तार् छनौट गरेपलछ गाउँपालिकािे त्यसको जानकारी तोलकएको अर्लधलित्र प्रस्तार्किाई लदनु 

पनेछ । 
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(४) यस दफा बमोलजमको प्रस्तार् छनौट सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

१३. आव्हान नगररएको प्रस्तार् :- (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा िेद्धखएको िएतापलन प्रस्तार्क 

स्वयंिे सार्णजलनक लनजी साझेदारीको माध्यमबाट पररयोजना कायाणन्वयन गनणको िालग गाउँपालिका समक्ष 

तोलकए बमोलजमको आधार, दसु्तर र ढाँचामा प्रस्तार् पेश गनण सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको प्रस्तार् पेश गदाण देहायका लर्षयहरु उले्लख गनुणपने छ :- 

(क) पररयोजनाको लर्र्रर्, 

(ख) प्रस्तार्कको पार्लर्लधक तथा लर्त्तीय क्षमता सलहतको लर्र्रर् (प्रोफाइि), 

(ग) पररयोजनाको प्रारद्धिक संिाव्यता अध्ययन प्रलतरे्दन िए त्यस्तो प्रलतरे्दन, 

(घ) प्रस्तालर्त व्यर्सालयक योजना, 

(ङ) पररयोजनामा प्रयोग हुने प्रलर्लध, 

(च) पररयोजनाबाट प्राप्त हुने संिालर्त िािको लर्र्रर् । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त प्रस्तार् दफा १२ को उपदफा १) बमोलजमको मूल्याङ्कन सलमलतको 

लसफाररसको आधारमा सो पररयोजनाको अध्ययन तथा सिेक्षर् अनमुलत र्ा पररयोजना लर्कास र्ा 

सञ्चािनको िालग तोलकएको प्रलक्रया पुरा गरी तोलकए बमोलजमको ढाचाँमा इजाजतपत्र प्रदान गनण सलकने 

छ । 

(४) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त िएको पररयोजना प्रस्तार्िाई मूल्याङ्कन गदाण सार्णजलनक लनजी 

साझेदारीमा लनमाणर् हुने पररयोजना प्रलतस्पधाणको आधारमा अगालड बढाउँदा िािदायी हुने देद्धखएमा सोही 

प्रस्तार्िाई ‘स्वीस च्यािेन्ज’का आधारमा गाउँपालिकािे तोकेको प्रलक्रया बमोलजम प्रलतस्पधाण गराउन 

सके्नछ । 

स्पष्टीकरर्ः  स्वीस च्यािेन्ज िन्नािे गाउँपालिकािे कुनै सेर्ा के्षत्र र्ा सडक, सार्णजलनक पररयोजनाका 

िालग आव्हान नगररएको प्रस्तार् प्राप्त गरेको अर्स्थामा उि प्रस्तार् िन्दा राम्रो प्रस्तार् प्राप्त हुनसके्न 

अलिप्रायिे उपयूि प्रस्तार् चयन गनण प्राप्त प्रस्तार्िाई कुनै पलन लर्लध र्ा प्रलक्रयाबाट तेस्रो पक्षिाईसमेत 

आव्हान गरी र्ा सार्णजलनक गरी मूल्याङ्कन गररने लर्लध सम्झनु पछण  । 

(५) उपदफा (१) बमोलजमको प्रस्तार् उपर र्ाताण गदाण प्रस्तार्क बाहेक अन्य कुनै प्रस्तार्कको प्रस्तार् 

स्वीकृत िएमा स्वीकृत िएको प्रस्तार्कताणर्ाट उपदफा (१) बमोलजमको प्रस्तार्किाई तोलकए बमोलजमको 

पररयोजना लर्कासको क्रममा िएको प्रारद्धिक खचण र अध्ययन तथा लर्कासको क्रममा सम्बद्धन्धत 

लनकायको कुनै खचण िएको अर्स्थामा सो समेत सोधिनाण तोलकए बमोलजम उपिब्ध गराउन सलकनेछ । 
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१४. र्ािाणद्वारा पररयोजना कायाणन्वयन गनण सके्न :- (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा िेद्धखएको िए तापलन 

कम्तीमा दुईपटक आशयपत्र र्ा प्रस्तार् आह्वान गदाण पलन छनौट हुन नसकेको अर्स्थामा त्यस्तो पररयोजना 

गाउँपालिकािे सोझै र्ाताणद्वारा कायाणन्वयन गराउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनु सुकै कुरा िेद्धखएको िए तापलन देहायको कुनै कारर्िे कुनै पररयोजना र्ाताणद्वारा 

कायाणन्वयन गनण मनालसब हुने देद्धखएमा त्यस्तो पररयोजना गाउँपालिकािे तोलकए बमोलजमको प्रलक्रया पुरा 

गरी र्ाताणद्वारा कायाणन्वयन गराउन सके्नछाः  

(क) पररयोजनाको प्रकृलत र्ा िागतको कारर् आलथणक तथा प्रालर्लधक रुपमा प्रलतस्पधाण हुन सके्न सिार्ना 

निएको पररयोजना, 

(ख) नयाँ अर्धारर्ा र्ा प्रलर्लध समारे्श िएको पररयोजना, 

(ग) लर्शेष प्राथलमकताका आधारमा कायाणन्वयन गने गरी छनौट गररएको पररयोजना, 

(घ) ‘स्वीस च्यािेन्ज’िाई आधार मानी प्रलतस्पधाण गराउँदा समेत असफि िएको पररयोजना । 

(३) उपदफा (१) बमोलजमको कुनै पररयोजना र्ाताणद्वारा कायाणन्वयन गनण चाहने प्रस्तार्किे तोलकएका 

लर्षयहरु खुिाइ गाउँपालिका समक्ष प्रस्तार् पेश गनुणपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलजमको प्रस्तार्िाई तोलकए बमोलजम लर्सृ्तत मूल्याङ्कन गरी कायणपालिकािे र्ाताणद्वारा 

पररयोजना कायाणन्वयन गनण स्वीकृलत लदन सके्नछ । 

१५. र्ािाणद्वारा पररयोजनाको लर्स्तिृ सम्भाव्यिा अध्ययन गनण सके्न :- (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा 

िेद्धखएको िए तापलन लर्सृ्तत सिाव्यता अध्ययन निएको कुनै पररयोजनाको लर्सृ्तत सिाव्यता अध्ययन 

गनण चाहने व्यद्धििे सोको अनुमलतको िालग गाउँपालिका समक्ष लनरे्दन लदन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम परेको लनरे्दन उपर जाँचबुझ गदाण लर्सृ्तत सिाव्यता अध्ययन गने अनुमलत लदन 

मनालसब देद्धखएमा सलमलतिे लनरे्दकसँग र्ाताण गरी त्यस्तो पररयोजनाको लर्सृ्तत सिाव्यता अध्ययन गनण 

गराउन अनुमलत लदनसके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम लर्सृ्तत सिाव्यता अध्ययन गदाण÷गराउँदा िागेको खचणत्यस्तो लर्सृ्तत 

सिाव्यता अध्ययन गने÷गराउने व्यद्धि स्वयंिे व्यहोनुण पनेछ । 

(४) यस दफा बमोलजम लर्सृ्तत सिाव्यता अध्ययन गररएको कुनै पररयोजनाको कायाणन्वयन गनणको िालग 

प्रलतस्पधाण गराइएको अर्स्थामा उपदफा (२) बमोलजमलर्सृ्तत सिाव्यता अध्ययन गने÷गराउने व्यद्धि 

छनौट हुन नसकेमा लनजिे सो पररयोजनाको लर्सृ्तत सिाव्यता अध्ययन गदाण÷गराउँदा िागेको खचण 

त्यस्तो पररयोजनाको कायाणन्वयनको िालग छनौट िएको प्रस्तार् स्वीकृत हुने व्यद्धििे व्यहोनुण पनेछ । 
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(५) उपदफा (४) बमोलजम व्यहोररने रकमको लनधाणरर् स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकताणबाट गराइनेछ । 

(६) यस दफा बमोलजम पररयोजनाका सम्बन्धमा तयार पाररएको अध्ययन प्रलतरे्दनका आधारमा त्यस्तो 

पररयोजना यस ऐन बमोलजम कायाणन्वयन गरीनेछ । 

१६. अनुमलिपत्र लदनुपने :- (१) दफा १२, १३ र १४ बमोलजम प्रस्तार् छनौट र्ा स्वीकृलत प्रदान गरेपलछ 

सलमलतिे प्रस्तार्किाई तोलकए बमोलजमको शतणहरु तथा ढाँचामा समझदारी गरी पररयोजनाको अध्ययन–

अनुमलत लदनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको समझदारी गदाण समयलित्र नै कायण सम्पन्न गने प्रयोजनका िालग तोलकए 

बमोलजमको परफमेन्स बण्ड लिनुपनेछ । 

(३) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा िेद्धखएको िए तापलन यस ऐन बमोलजम सलमलतबाट पररयोजना स्वीकृत 

िई उपदफा (१) बमोलजम अनुमलतपत्र र्ा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अर्स्थामा प्रचलित कानुनको रीत 

पु¥याई जारी िएको मालननेछ । 

 

पररचे्छद–३ 

सार्णजलनक लनलज साझेदारी व्यर्स्थापन सलमलत सम्बन्धी व्यर्स्था 

 

१७. सार्णजलनक लनजी साझेदारी व्यर्स्थापन सलमलिको गठनः  (१) सार्णजलनक लनजी साझेदारी तथा 

लनजी िगानीसँग सम्बद्धन्धत समि व्यर्स्थापन गनण एक अलधकार सम्पन्न सार्णजलनक लनजी साझेदारी 

ब्यर्स्थापन सलमलत रहनेछ । 

(२) सलमलतको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ :– 

(क) गाउँपालिकाका अध्यक्ष –अध्यक्ष 

(ख) गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष–सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत–सदस्य 

(घ) सम्बद्धन्धत र्डाका र्डा अध्यक्ष–सदस्य 

(ङ) अध्यक्षिे तोकेको लनजी के्षत्रको लर्ज्ञ एक जना–सदस्य 
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(च) कायणपालिका सदस्यहरु मधे्य एकजना मलहिासलहत अध्यक्षिे तोकेको दुईजना–सदस्य 

(छ) अध्यक्षिे तोकेको लर्षय लर्ज्ञ एकजना–सदस्य 

(ज) गाउँपालिकाको सार्णजलनक लनजी साझेदारी एकाइ प्रमुख–सदस्य सलचर् 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोलजम सदस्य तोक्दा अध्यक्षिे आफू सम्बि राजनीलतक दि बाहेकको 

सदस्य समेतिाई तोकु्न पनेछ । तर कायणपालिकामा अन्य राजनैलतक दिको प्रलतलनलधत्व निएको 

अर्स्थामा यो उपदफाको व्यर्स्था िागु हुनेछैन । 

(४) सलमलतिे सम्बद्धन्धत लर्षयमा अनुिर् िएको तथा लर्शेषज्ञता हालसि गरेको कुनै व्यद्धििाई सलमलतको 

बैठकमा िाग लिन आमन्त्रर् गनण सके्नछ । 

१८. सलमलिको बैठक र लनर्णय :- (१) सलमलतको बैठक अध्यक्षिे तोकेको लमलत, समयर स्थानमा बसे्नछ । 

(२) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सलमलतको अध्यक्षिे गनेछन् । 

(३) सलमलतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर िएमा बैठकको अध्यक्षिे लनर्ाणयक मत 

लदनेछन् । 

(४) सलमलतको बैठक एक आलथणक बषणमा कम्तीमा ६ पटक बसे्नछ र दुई बैठकको लबचको अर्लध २ मलहना 

िन्दा बढी नहुने गरी बसु्न पनेछ । 

(५) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायणलर्लध सलमलत आपैंmिे लनधाणरर् गरे बमोलजम हुनेछ । 

(६) सलमलतको लनर्णय अध्यक्षिे प्रमार्ीकरर् गनेछन् र उि लनर्णय– पुद्धस्तका सदस्य–सलचर्को लजिामा 

रहनेछ । 

१९. सलमलिको काम, किणब्य र अलर्कार :- सलमलतको काम, कतणव्य र अलधकार देहायबमोलजम हुनेछ :- 

(क) गाउँपालिका के्षत्रलित्रका सिाव्य पररयोजनाहरुको लर्र्रर् संकिन गरी त्यस्ता पररयोजनाहरुको 

अध्ययन एर्म् पररयोजनाको सूची तयार गने, गराउने 

(ख) सार्णजलनक लनजी साझेदारी र्ा लनजी के्षत्रबाट कायानर्े्र्यन हुने पररयोजनाहरु मधे्य प्रलतस्पधाणत्मक 

र्ा लर्शेष प्राथलमकताका पररयोजनाको छनौट गने, गराउने 

(ग) प्रलतस्पधाणत्मक रुपमा कायाणन्वयन गने गरी छनौट गररएका पररयोजनाहरुको पारदलशणता, स्वच्छता र 

प्रलतस्पधाणको सुलनलश्चतता हुने गरी प्रालर्लधक, लर्त्तीय क्षमता तथा समयमै पररयोजना सम्पन्न गने आधार 

मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता पररयोजनाहरुको पूर्ण–योग्यताको सूची तयार, प्रस्तार् आह्वान, प्रस्तार्को मूल्याङ्कन, 
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पररयोजना स्वीकृलत, िगानी स्वीकृलत तथा अध्ययन अनुमलत, इजाजत र्ा अन्य यसै्त प्रकारका स्वीकृलत 

प्रदान गने तथा आर्श्यकता अनुसार त्यस्ता पररयोजनाका प्रस्तार्कसँग र्ाताण गरी सम्झौता गने, गराउने 

(घ) लर्शेष प्राथलमकताका पररयोजनाहरुको रुपमा कायाणन्वयन गने गरी छनौट गररएका पररयोजनाहरुको 

र्ाताणमाफण त पररयोजना लर्कास, लनमाणर् तथा सञ्चािन गने गरी सम्झौता गने÷गराउने, 

(ङ) आव्हान नगररएका सलमलतमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तार्हरुको आर्श्यकतानुसार 

अध्ययन÷छिफि गरी उपयुि प्रस्तार्िाई सरे्क्षर् अनुमलतपत्र लदने र त्यस्ता प्रस्तार्मा उले्लद्धखत 

पररयोजनाको िालग प्रचलित कानुन बमोलजम आर्श्यक पने अनुमलतपत्र, इजाजतपत्र, िगानी स्वीकृलत तथा 

सहमलत प्रदान गने र्ा प्रस्तार्कसँग र्ाताण गरी सम्झौता गने÷गराउने, 

 (च) स्वीकृत पररयोजनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोलजम लनमाणर्, कायाणन्वयन र्ा सञ्चािन िए र्ा 

निएको अनुगमन गने, गराउने 

(छ) पूर्ाणधार लनमाणर् तथा पररयोजना लर्कास िगायत िगानीका के्षत्रमा सद्धिलश्रत लर्त्त सम्बन्धी कायण गने, 

(ज) आलथणक र्ा गैरआलथणक सुलर्धा उपिब्ध गराउनुपने िएमा आर्श्यक लनर्णय प्रलक्रयाका िालग 

कायणपालिकामा पेश गने, 

(झ) स्वीकृत पररयोजनाको र्ातार्रर्ीय अध्ययनका िालग र्न तथा र्ातार्रर् सम्बन्धी अनुमलत लिनुपने 

िएमा तोलकए बमोलजमको प्रकृया अनुरुप अनुमलत लदन सम्बद्धन्धत लनकायमा लसफाररस गने, 

(ञ) पररयोजना लर्कास, िगानी प्रबधणन तथा पररयोजना कायाणन्वयनका िालग नेपाि सरकार तथा प्रदेश 

सरकारका सम्बद्धन्धत मन्त्रािय, अन्य स्थानीय सरकार एरं् सरकारी तथा लनजी के्षत्र बीच समन्वय गने, 

(ट) स्वीकृत पररयोजनाहरूको कायाणन्वयनका िालग शीघ्र लनर्णय र समस्याको लछटोछररतो सेर्ा प्रदान गने, 

(ठ) संम्झौता बमोलजम लर्त्तीय व्यर्स्थापन िईसकेपलछ त्यस्तो सम्झौता बमोलजम पररयोजना कायाणन्वयनको 

अनुगमन गने, गराउने 

(ड) िगानीकताणिाई अनुमलत र्ा इजाजत प्रदान गरेर्ापत र्ा पररयोजना लर्कास गनण पु¥याएको सेर्ा तथा 

सहजीकरर् र्ापत तोलकएको शुल्क, दसु्तर संकिन गनण आर्श्यक समन्वय गने, 

(ढ) सार्णजलनक लनजी साझेदारी तथा लनजी िगानी प्रबधणन सम्बन्धी तोलकए बमोलजमका अन्य कायण गने, 

गराउने 
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२०. लनदेशन लदन सके्न :- सलमलतिे पररयोजनाको कायाणन्वयनको सम्बन्धमा सम्बद्धन्धत िगानीकताणिाई 

समय समयमा आर्श्यक लनदेशन लदन सके्नछ । 

२१. लर्शेषज्ञ कायणदि :- (१) पररयोजना िगानीको कुनै खास प्रालर्लधक पक्षको अध्ययन तथा लर्शे्लषर् गरी 

सुझार् लदन सलमलतिे कायाणदेश सलहत कायाणबलध तोकी सम्बद्धन्धत के्षत्रका लर्शेषज्ञ रहेको एक लर्शेषज्ञ 

कायणदि गठन गनण सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमालजमका सदस्य तथा पदालधकारीहरुको सुलर्धा सलमलतिे तोके बमोलजम हुनेछ । 

 

 

 

पररचे्छद–४ 

सार्णजलनक लनजी साझेदारी एकाइ सम्बन्धी व्यर्स्था 

२२. सार्णजलनक लनजी साझेदारी एकाइ गठन हुने :- (१) गाउँपालिकामा सार्णजलनक लनजी साझेदारी 

अर्धारर्ा अन्तगणत कायाणन्वयन हुने पररयोजनाहरुको सिाव्यता अध्ययन तथा लर्कासकताण छनौट गनण, 

पररयोजनाहरुको लनमाणर्, सञ्चािन तथा अन्य लबषयहरुमा सहजीकरर् गनण अध्यक्ष मातहत रहने गरी 

प्रशासलनक एकाइको रुपमा एक सार्णजलनक लनजी साझेदारी एकाइ रहनेछ । 

(२) यस ऐनमा िेद्धखएका कुराहरुको अलतररि सार्णजलनक लनजी साझेदारी एकाइको काम, कतणव्य तथा 

अलधकारहरु देहाय बमोलजम हुनेछाः – 

(क) सार्णजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्धी नीलतगत लर्षयमा कायणनीलत, कायणलबलध तथा लनदेलशका मस्यौदा 

गरी सलमलत समक्ष पेश गने, 

(ख) सार्णजलनक लनजी साझेदारीमा पररयोजना कायानर्े्र्यन गने िगानीकताणिाई आर्श्यक राय, सुझार् 

र्ा परामशण लदने तथा मागणदशणन गने, 

(ग) सार्णजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्धी आशयपत्र आह्वान, पूर्ण–योग्यता तथा प्रस्तार् आह्वानपत्र तथा 

पररयोजना सम्झौताको मस्यौदा तयार गने, जारी गने तथा िागू गने, 

(घ) सार्णजलनक लनजी साझेदारीमा सञ्चािन हुने स्वीकृत पररयोजनाको पररयोजना बैंक तयार गरी 

अध्यार्लधक गने, 
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(ङ) सार्णजलनक लनजी साझेदारीमा कायाणन्वयन हुने पररयोजनाको सिाव्यता अध्ययन, पररयोजना तयारी 

लर्षयका लर्र्रर्को मूल्याङ्कन गरी राय प्रलतलक्रया लदने, 

(च) सार्णजलनक लनजी साझेदारीमा संचालित पररयोजनाहरुको कायाणन्वयनको अर्स्थाको अनुगमन तथा 

मूल्याङ्कन गरी आर्श्यक राय, प्रलतलक्रया तथा सुझार् लदने, 

(छ) सार्णजलनक लनजी साझेदारीमा कायाणन्वयन हुने पररयोजनाहरुको साझेदारछनौट गने प्रलक्रया तयार गरी 

सलमलतमा पेश गने, 

(ज) अन्तरा ्णलष्टर य सार्णजलनक लनजी साझेदारीका असि अभ्यास तथा अनुिर्हरुका सम्बन्धमा लनयलमत 

अनुसन्धान गने तथा गाउँपालिकामा सार्णजलनक लनजी साझेदारी ढाँचाको िालग उपयुि हुने लर्षयहरु 

अर्िम्वन गने, 

(झ) सार्णजलनक लनजी साझेदारीमा कायाणन्वयन हुने आयोजनाको तयारी तथा कायाणन्वयनमा िगानीकताणिाई 

आर्श्यक सहयोग गने, 

(ञ) सार्णजलनक लनजी साझेदारी िगानी सम्बन्धी लर्षयहरुमा क्षमता लर्कासको िालग आर्श्यक तालिम, 

गोष्ठी, सिेिन आलदको आयोजना गने, 

(ट) सार्णजलनक लनजी साझेदारी पररयोजनासँग सम्बद्धन्धत सूचनाहरु संकिन गरी अलििेखीकरर् गने, 

(ठ) सलमलत प्रलत जर्ाफदेही िई कायण गने, 

(ड) सलमलतिे लदएको लनदेशन पािना गने, 

(ढ) मूल्याङ्कन सलमलत तथा कायणदिहरुसँग समन्वय गरी कायण गने, सहजीकरर् गने, 

(र्) सार्णजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्धी नीलत, लनयम, नमूना कागजातहरु, पररयोजनाहरुको लर्र्रर्, 

सार्णजलनक लनजी साझेदारी पररयोजनाको र्सु्तद्धस्थलत तथा लर्र्रर् तथा सूचनाहरुको समे्प्रषक िई कायण 

गने, 

(त) सलमलतको सलचर्ाियको रुपमा कायण गने, 

(थ) सलमलतिे तोके बमोलजम अन्य कायण गने । 

(३) उपदफा (१) बमोलजमको एकाइमा आर्श्यक कमणचारी रहनेछन् । 
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पररचे्छद–५ 

लनजी िगानी सम्बन्धी व्यर्स्था 

२३. लनजी िगानी :- (१) एक करोड रुपैंया िन्दा बढी िागत अनुमान िएका पररयोजनाहरुमा लनजी 

के्षत्रको िगानीबाट लनमाणर्, सञ्चािन र व्यर्स्थापन गनण सलकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमका पररयोजनाहरुको सरे्क्षर्, सहजीकरर् तथा िगानीको स्वीकृलत सलमलतबाट 

हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम लनजी िगानी सम्बन्धी पररयोजनाहरुको िालग तोलकए बमोलजमका आधारमा 

प्रस्तार्को मूल्याङ्कन गरी अनुमलत र्ा इजाजत प्रदान गरीनेछ । 

२४. पररयोजना पलिचान :- (१) लनजी िगानीमा कायाणन्वयन गनण सलकने एक करोड रुपैंया िन्दा मालथका 

पररयोजनाहरु आर्श्यकता अनुसार बोडण, अन्य सम्वि लनकाय तथा लनजीके्षत्र समेतसँग समन्वय तथा 

सहकायण गरी पररयोजनाको सूची एकाइिे तयार गरी सलमलतसमक्ष पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसूकै कुरा िेद्धखएको िए तापलन सूचीमा नपरेका पररयोजनासँग सम्बद्धन्धत प्रस्तार् 

स्वीकृलतका िालग सलमलत समक्ष पेश गनण कुनै र्ाधा पुगेको मालनने छैन । 

२५. पररयोजना स्वीकृि हुनुपने :- दफा २४ बमोलजम एकाइिे पलहचान गरी लसफाररस गरेको पररयोजना 

कायाणन्वयनका िालग सलमलतबाट स्वीकृत हुनुपनेछ । 

२६. समझदारी गरी इजाजिपत्र प्रदान गने :- दफा २५ बमोलजम प्रस्तार् स्वीकृत िएमा कायाणन्वयनका 

िालग तोलकए बमोलजमको शतण र ढाँचामा समझदारी गरी पररयोजनाको अध्ययन अनुमलतपत्र प्रदान गररनेछ 

। 

 

पररचे्छद–६ 

सम्झौता सम्बन्धी व्यर्स्था 

२७. पररयोजनाको लर्र्रर् पेश गनुण पने :- (१) दफा ३ बमोलजम सार्णजलनक लनजी साझेदारीमा र दफा 

२२ बमोलजम लनजी िगानीमा पररयोजना कायणन्वयन गनण समझदारी गरेकोमा त्यस्तो समझदारीपत्रमा 

उले्लद्धखत समयार्लध लित्र प्रस्तार्किे पररयोजना कायाणन्वयन गनण तोलकए बमोलजमका लर्र्रर्हरु सलमलत 

समक्ष पेश गनुण पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अर्लधलित्र प्रस्तार्किे त्यस्तो लर्र्रर् पेश गनण नसकेमा त्यसको आधार र 

कारर् खुिाइ थप अर्लध माग गरी सलमलत समक्ष लनरे्दन लदन सके्नछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोलजमको लनरे्दन उपर जाँचबँुझ गदाण प्रसु्तत आधार र कारर् मनालसब देद्धखएमा 

सलमलतिे त्यस्तो लर्र्रर् पेश गनण एक पटकको िालग थप समय लदनसके्नछ । 

२८. सम्झौिा गनुण पने :- (१) दफा १६ र दफा २५ बमोलजम िएको समझदारीपत्र तथा दफा २६ बमोलजम 

प्राप्त लर्र्रर्को आधारमा प्रस्तार्कसँग सम्झौताका शतण िगायतका लर्षयमा र्ाताण गनण सलमलति एक र्ाताण 

सलमलत गठन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम गलठत र्ाताण सलमलतिे प्रस्तार्कसँग आर्श्यकता अनुसार र्ाताण गरी सम्झौतामा 

देहायका कुराहरु खुिाइ सम्झौताको अद्धन्तम मस्यौदा तयार गनेछ :- 

(क) पररयोजनाको लर्र्रर्, 

(ख) पररयोजना सुरु र सम्पन्न गने लमलत, 

(ग) पररयोजनाको लनमाणर् र्ा सञ्चािन गदाण अनुमलतपत्र प्राप्त व्यद्धििे पाउने सुलर्धा तथा सहुलियत, 

(घ) पररयोजनामा गररने िगानी र सोको ग्यारेन्टी सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(ङ) अनुमलतपत्रको अर्लध, 

(च) पररयोजना कायाणन्वयनको चरर्र्ि लर्र्रर् र कायाणन्वयन तालिका, 

(छ) पररयोजनाको प्रालर्लधक गुर्स्तर तथा मापदण्ड, 

(ज) पररयोजना सञ्चािन सम्बन्धी लर्र्रर्, 

(झ) पररयोजनाको सञ्चािन र्ा हस्तान्तरर्को शतण, 

(ञ) पररयोजना सञ्चािन गदाण उपिोिासँग लिन पाउने महसुि सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(ट) पररयोजनाको बीमा सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(ठ) पररयोजनामा जलडत मेलशन तथा पररयोजना हस्तान्तरर्का बखत हुनु पने अर्स्था र गुर्स्तर, 

(ड) गाउँपालिकािाई बुझाउनु पने शुल्क तथा रोयल्टी र िुिानी लर्लध, 

(ढ) पररयोजना कायाणन्वयन गदाण कुनै पक्षिे सम्झौता बमोलजमको दालयत्व पूरा 

नगरेको कारर्बाट सम्झौता रद्द हुने अर्स्था, 
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(र्) पररयोजनामा गाउँपालिकाको कुनै िगानी हुने िए त्यस्तो िगानी र सो र्ापत गाउँपालिकािे प्राप्त गने 

प्रलतफि, 

(त) जग्गा प्राद्धप्त सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(थ) थप पररयोजना अध्ययन तथा सञ्चािन गनण लदने िए सो सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(द) सर्लिज गनण सके्न िए सो सम्बन्धी शतण तथा अन्य व्यर्स्था, 

(ध) पररयोजना हस्तान्तरर् गने िएमा त्यस्तो लनकाय, 

(न) अन्य आर्श्यक लबषयहरु । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम सम्झौताको िालग सहमलत िएको दस्तारे्जिाई सलमलतिे स्वीकृलत गरी 

प्रस्ताबकसँग सम्झौता गने÷गराउनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोलजमको र्ाताण सलमलतको कायणबलध सो सलमलतिे लनधाणरर् गरे बमोलजम हुनेछ । 

२९. सम्झौिा कायाणन्वयन :- (१) दफा २७ बमोलजम सम्पन्न िएको सम्झौता कायाणन्वयनको िालग सम्बि 

लनकायबाट सम्झौताको शतण बमोलजम प्राप्त गनुणपने इजाजत, स्वीकृलत िगायतका समू्पर्ण दालयत्व 

िगानीकताणिे बहन गनुणपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सम्झौता कायाणन्वयन गदाण सरोकारर्ािा सम्बि लनकायहरुसँग गाउँपालिकािे 

आर्श्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरर् गनुणपने छ । 

(३) यस दफा बमोलजम सम्झौता कायाणन्वयन गने लसिलसिामा प्रस्तार्किे सम्झौताका शतणहरुको अधीनमा 

रही कायणयोजना लनमाणर् गरी पररयोजना कायाणन्वयन गनुणपनेछ । 

३०. सम्झौिा रद्द गनण सके्न :- (१) दफा २७ बमोलजम गररएको सम्झौतामा उले्लद्धखत 

शतणहरुको पािना नगरेको अर्स्थामा र्ा तोलकएको समयमा कायणसम्पादन नगरेमा िगानीकताणिाई यस 

ऐन बमोलजम प्रदान गररएको अनुमलतपत्र÷इजाजतपत्र सलहत सलमलतिे सम्झौता रद्द गनण सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम अनुमलतपत्र÷इजाजतपत्र खारेज िएमा प्रस्तार्किे सम्झौतामा उल्लखे िएको 

अर्स्थामा बाहेक गाउँपालिकासँग कुनै लकलसमको हालन नोक्सानी र्ापतको क्षलतपूलतण दाबी गनण पाउने छैन 

। 

(३) उपदफा (१) बमोलजम िगानीकताणसँग िएको सम्झौता खारेज गदाण सो सम्झौतामा उले्लख गररएका 

प्रलक्रया पुरा गनुण पनेछ । 
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पररचे्छद–७ 

सुलर्धा तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यर्स्था 

३१. कानुन बमोलजमको सुलर्र्ा पाउने :- यस ऐन बमोलजम अनुमलतपत्र प्राप्त गरी िएको िगानीिे यस 

ऐन बमोलजमको सुलर्धाको अलतररि प्रचलित संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँपालिकाको अन्य स्थानीय 

कानुन बमोलजम उद्योग र्ा कम्पनीिे पाउने समू्पर्ण संरक्षर्, सुलर्धा, सहुलियत तथा छुट समेत प्राप्तगनेछ 

। 

३२. गाउँपालिकािे थप सुल र्र्ा उपिब्ध गराउन सके्न :- (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा िेद्धखएको 

िएतापलन प्रचलित कानुन बमोलजम प्राप्त हुने सुलर्धाका अलतररि गाउँपालिकािे थप आलथणक सुलर्धा लदन 

नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य स्थानीय सरकार समक्ष लसफाररस गनण सके्नछ । 

(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा िेद्धखएको िए तापलन यस ऐन बमोलजम उपिब्ध िएको सुलर्धा 

तोलकएको अर्लधसिको िालग उपयोग गनण बाधा पने छैन । 

(३) यस दफा बमोलजम अनुमलतप्राप्त व्यद्धििे यस ऐन बमोलजमप्राप्त सुलर्धाको दुरूपयोग गरेमा त्यस्तो 

सुलर्धा सलमलतिे रद्द गरी त्यस्ता सुलर्धा बरार्रको रकम र सोमा शतप्रलतशत जररर्ाना असुि उपर गनण 

सके्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलजम सुलर्धा रद्द गनुण अलघ सम्बद्धन्धत अनुमलतपत्रर्ािािाई सफाई पेश गने मनालसब 

मौका लदनु पनेछ । 

३३. सम्भाव्यिा नू्यन–पररपूरक कोर् (भायलर्लिटी ग्याप फण्डण्डङ्ग) को व्यर्स्था :- 

(१) गाउँपालिकािे दीघणकािीन रुपमा सकारात्मक प्रलतफि लदने तथा पूर्ाणधार संरचनाको दृलष्टकोर्िे 

महत्वपूर्ण देद्धखएको तर लर्त्तीय रुपमा तत्काि मनालसर् प्रलतफि लदन नसके्न पररयोजनाको 

लनमाणर्,सञ्चािन तथा लर्स्तारको िालग एक संिाव्यता नू्यन–पररपूरक (िायलर्लिटी ग्याप) कोष स्थापना 

गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषबाट तोलकए बमोलजमको मापदण्डको आधारमा तोलकए बमोलजमको 

पररयोजनाको िालग सलमलतको लसफाररस र बोडणको सहमलतमा आर्श्यक रकम पँूजीगत तथा सञ्चािन 

अनुदान र्ा ऋर् उपिब्ध गराउन सके्नछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा गाउँ सिािे आर्श्यक रकम लर्लनयोजन गनण सके्नछ । 
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(४) गाउँपालिकाको कायणके्षत्रलित्रको कुनै पररयोजनामा संघीय ऐन बमोलजम स्थापना िएको सिाव्यता 

नू्यन–पररपूरक कोष िायलर्लिटी ग्याप फद्धण्डङ्ग) बाट रकम प्रयोग गनण आर्श्यक िएमा सलमलतिे लनर्णय 

गरी बोडणसमक्ष अनुरोध गनुणपनेछ ।बोडणको लसफाररसमा नेपाि सरकार अथण मन्त्राियबाट स्वीकृलत िए 

बमोलजम कोषको रकम प्रयोग हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोलजमको कोष सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्यव्यर्स्था तोलकए बमोलजम हुनेछ 

। 

३४. थप प्रोत्सािन सुलर्र्ा उपिब्ध गराउन सके्न :- कुनै िगानीकताणिे पररयोजना लर्कास तथा 

सञ्चािन गदाण सम्झौतामा उले्लख िएको समयसीमा अगारै् लनमाणर् कायण सम्पन्न गरेमा र्ा पररयोजनाको 

गुर्स्तर उच्च िएमा र्ा अत्याधुलनक प्रलर्लधको प्रयोग गरी गाउँपालिकािाई थप िाि हुने देद्धखएमा त्यस्तो 

िगानीकताणिाई गाउँपालिकािे तोलकए बमोलजम थप आलथणक तथा गैरआलथकण  प्रोत्साहन प्रदान गनण सके्नछ 

। 

 

पररचे्छद–८ 

लर्लर्ध 

३५. मूल्याङ्कन सलमलि गठन गनुणपने :- (१) सार्णजलनक लनजी साझेदारी तथा लनजी िगानी सम्बन्धी 

पररयोजनाहरुमा पेश हुन आएका प्रस्ताबहरुको मूल्याङ्कन गरी लसफाररस गनण सलमलतिे मूल्याङ्कन सलमलत 

गठन गनुणपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजम गठन हुने मूल्याङ्कन सलमलतमा गाउँपालिकाका अलधकृतस्तरका कमणचारी, 

सार्णजलनक लनजी साझेदारी लर्ज्ञ र्ा पररयोजना लर्ज्ञ समते गरी पाँच जना रहनेछन् । 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको मूल्याङ्कन सलमलतको सदस्य सलचर् एकाइको प्रमुख हुनेछ । 

(४) आयोगिे तोकेको अलधकृतस्तरको प्रलतलनलध र गाउँपालिकाको सार्णजलनक खररद शाखा र्ा यस 

सम्बि प्रशासलनक शाखाका प्रमुख उपदफा (१) बमोलजमको मूल्याङ्कन सलमलतमा स्थायी आमद्धन्त्रत सदस्य 

हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोलजमको मूल्याङ्कन सलमलतमा पररयोजनासँग सम्बद्धन्धत लबषयलर्ज्ञ समेतिाई बैठकमा 

आमन्त्रर् गरी राय परामशण सुझार् प्राप्त गनण सलकनेछ । 

(६) मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य कुरा प्रचलित कानुन र मूल्याङ्कनका िालग तोलकएको आधार बमोलजम हुनेछ । 
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३६. सेर्ा सुलर्र्ाका शिण िोक्न सके्न :- (१) अनुमलतपत्र प्राप्त व्यद्धििे उपिोिािाई सेर्ा सुलर्धा 

उपिब्ध गराउँदा यस ऐन, सलमलतिे गरेका लनर्णय, संघीय कानुन, प्रदेश कानुन तथा सम्झौताको अधीनमा 

रही आर्श्यक शतण तोक्न सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम तोलकएका शतण लर्परीत उपिोिािे सेर्ा सुलर्धा उपिोग गनण पाउने छैन । 

३७. रोयल्टी बुझाउनु पने :- अनुमलतपत्र प्राप्त व्यद्धििे सम्झौता बमोलजमको रोयल्टी सम्झौतामा उले्लद्धखत 

शतण अनुसार गाउँपालिकािाई बुझाउनु पनेछ । 

३८. पररयोजना हस्तान्तरर् गनुण पने :- (१) सार्णजलनक लनजी साझेदारीबाट कायाणन्वयन िएका पररयोजना 

सम्झौतामा उले्लख िए बमोलजम गाउँपालिकािाई हस्तान्तरर् गनुण पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम पररयोजना हस्तान्तरर् हँुदा त्यस्तो पररयोजनामा जलडत मेलसन, उपकरर्, 

संरचना तथा अन्य यसै्त प्रकारका र्सु्त तथा प्रर्ािीहरु सम्झौतामा िेद्धखए बमोलजमको क्षमता, अर्स्था र 

चािू हाितमा हुनु पनेछ । 

(३) पररयोजना हस्तान्तरर् सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोलकए बमोलजम हुने छ । 

३९. गाउँपालिकाको स्वालमत्व हुने :- यस ऐन बमोलजम हस्तान्तरर् िएको पररयोजना र त्यस्तो 

पररयोजनामा जलडत मेलेसन, उपकरर्, सफ्टरे्यर र अन्य संरचना तथा पररयोजनासँग सम्बद्धन्धत िर्न, 

घर जग्गा तथा अन्य यसै्त प्रकारका बसु्त तथा प्रर्ािीहरुको स्वालमत्व गाउँपालिकाको हुनेछ । 

४०. कारर्ािी गनण सके्न :- कुनै िगानीकताणिे यस ऐनको व्यर्स्थाको पािना नगरेमा सलमलतिे तोलकएको 

प्रलक्रया पूरा गरी देहायको कुनै र्ा सबै कारर्ाही गनण सके्नछाः  

(क) लनमाणर् रोक्का गने, 

(ख) अनुमलतपत्र÷इजाजत पत्र रद्द गने, 

(ग) अन्य यसै्त प्रकारका जुनसूकै कारर्ाही । 

४१. गाउँपालिकािे कायाणन्वयन गनण सके्न :- प्रचलित संघीय कानुन बमोलजम बोडणबाट कायाणन्वयन गररने 

कुनै पररयोजना गाउँपालिकाबाट कायाणन्वयन गनण उपयुि देखी बोडणको स्वीकृलत प्राप्त िएमा त्यस्तो 

पररयोजना गाउँपालिकािे कायाणन्वयन गनणसके्नछ । 

४२. स्वीकृलिका िालग बोर्णमा पठाउनु पने :- छ अबण रुपैंया र्ा सो िन्दा बढी िागत अनुमान िएका 

पररयोजनाको िगानी स्वीकृलतका िालग बोडणमा पठाउनुपनेछ । 
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४३. समझदारी र्ा सम्झौिाबाट कायाणन्वयन गनण सलकने :- सलमलतिे पलहचान गरी सूची स्वीकृत गरेको 

कुनै पररयोजनामा आर्श्यकतानुसार बोडणसंग आपसी समझदारी र्ा सम्झौता गरी कायाणन्वयन गनण 

सलकनेछ । 

४४. लबदेशी िगानी सम्बन्धमा :- गाउँपालिकाको कायणके्षत्रमा परेका पररयोजनामा हुनेलबदेशी िगानी 

सम्बन्धी व्यर्स्था संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

४५.सम्बण्डन्धि लनकायसँग समन्वय गनुणपने :- गाउँपालिकाको कायणके्षत्रलित्र पने साबणजलनक लनजी 

साझेदारी िगानी र्ा लनजी िगानीबाट हुने पररयोजनाको कायाणन्वयनका िालग सलमलतिे आर्श्यकतानुसार 

नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य स्थानीय सरकार अन्तगणतका सम्बद्धन्धत लनकायहरुसँग समन्वय 

गनेछ । 

४६. अन्तर–सरकारी साझेदारी कायणक्रम :- सार्णजलनक लनजी साझेदारी तथा लनजी िगानीबाट 

कायाणन्वयन हुने पररयोजनाहरुमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य स्थानीय सरकारसँग 

आर्श्यकता अनुसार साझेदारी गरी कायणक्रम गनण सलकनेछ । 

४७. राय परामशण लिन सलकने :- गाउँपालिकाका कायणके्षत्रलित्र पने सार्णजलनक लनजी साझेदारी र्ा लनजी 

िगानीबाट हुने पररयोजनाको कायाणन्वयनका िालग सलमलतिे आर्श्यकतानुसार बोडण, लबषयलर्ज्ञ, 

सल्लाहकारहरुसँग समेत परामशण लिनसके्नछ । 

४८. र्ालर्णक प्रलिरे्दन :- (१) सलमलतको काम कारर्ाहीको र्ालषणक प्रलतरे्दन प्रते्यक आलथणक र्षण समाप्त 

िएको लमलतिे ३ मलहनालित्र तयार गरी सलमलत माफण त कायणपालिकामा पेश गनुण पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको प्रलतरे्दन नगरसिाबाट पाररत गरी सार्णजलनक गरीनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोलजमको प्रलतरे्दनमा अन्य कुराहरुको अलतररि सलमलतिे सो आलथणक बषणमा 

कायाणन्वयन गरेका पररयोजना, पररयोजना सञ्चािन गदाण िएको खचण र त्यसको उपिद्धब्ध, स्वीकृत िएको 

िगानी रकम, पररयोजना संख्या र लसकाई तथा िलबष्यमा गनुणपने सुधारका लबषयहरु समेत समाबेश 

गनुणपनेछ । 

४९. अलर्कार प्रत्यायोजन :- सलमलति यस ऐन बमोलजम आफूिाई प्राप्त केही अलधकार कुनै 

जनप्रलतलनलध र्ा अलधकृत स्तरको कमणचारीिाई प्रत्यायोजन गनण सके्नछ । 

५०. िलिपूलिण लदनु पने :- (१) पररयोजना कायाणन्वयन गने सम्बन्धमा कुनै पक्षिे यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगणत 

बनेको लनयम र्ा सम्झौता लर्परीत कुनै काम गरेबाट अको पक्षिाई हालन नोक्सानी पनण गएमा त्यसरी पनण 

गएको हालन नोक्सानी बापतको मनालसब रकम हानी नोक्सानी गने पक्षिे नोक्सानी पने पक्षिाई क्षलतपूलतण 

र्ापत बुझाउनु पनेछ । 



बर्ण:४ ,खण्ड :१ ,अन्नपूर्ण गाउँपालिका,स्थानीय राजपत्र,भाग १, लमलि २०७७ पौर् २९ 

 

21 
 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िालग क्षलतको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकताणबाट गरीनेछ । 

(३) क्षलतको मूल्याङ्कन तथा क्षलतपूलतण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

५१. अनुदान िथा ऋर् सिायिा स्वीकार गने :- (१) सलमलतिे लनधाणरर् गरेकापररयोजना लर्कास तथा 

कायाणन्वयनका िालग अथण मन्त्राियको सहमलत तथा समन्वयमा अनुदान तथा तोलकए बमोलजम ऋर् 

सहायता स्वीकार गनण सके्नछ । 

५२. स्थानीय स्रोि, सार्न र जनशण्डिको उपयोग गनुण पने :- अनुमलतपत्र प्राप्त व्यद्धििे पररयोजना 

कायाणन्वयनको लसिलसिामा स्थानीय स्रोत, साधन, जनशद्धि र मुिुकलित्र उत्पादन हुने र्सु्त तथा सेर्ा 

उपयोगिाई प्राथलमकता लदनु पनेछ । 

५३. कानुनी लर्र्ाद समार्ान :- (१) लर्देशी िगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र लर्देशी िगानीकताण तथा 

गाउँपालिका र लबदेशी िगानीकताणबीच कुनै लर्र्ाद उत्पन्न िएमा त्यस्ता िगानीकताणिे आपसी छिफि र्ा 

र्ाताणबाट त्यस्तो लर्र्ादको समाधान गनुणपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लर्र्ाद उत्पन्न िएको पैलतस लदनलित्र त्यस्तो लर्र्ादको समाधान हुन नसकेमा 

त्यस्तो लर्र्ाद बोडणको रोहर्रमा सम्बद्धन्धत पक्षहरुिे आपसी र्ाताणद्वारा समाधान गनुणपनेछ । 

(३) लर्र्ाद उत्पन्न िएको पैलतस लदनलित्र उपदफा (१) र्ा (२) बमोलजमको प्रलक्रयाबाट लर्र्ादको समाधान 

हुन नसकेमा र त्यस्तो लर्र्ादको समाधान गनण लर्र्ादका पक्षहरुलबच संयुि िगानी र्ा लर्र्ाद समाधान 

सम्बन्धी सम्झौता िएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोलजम लर्र्ादको समाधान गररनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलजम लर्र्ाद समाधान िएको कुराको जानकारी पक्षहरुिे त्यस्तो लर्र्ाद समाधान 

िएको पन्ध्र लदनलित्र बोडणिाई लदनुपनेछ । तर के कुन शतणहरु त्यस्तो सहमलत िएको हो िने्न कुराको 

जानकारी लदन पक्षहरु बाध्य हुने छैनन् । 

(५) लर्र्ाद समाधान सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

५४. र्ार्ा अर््काउ फुकाउने :- यस ऐनको कायाणन्वयन गदाण कुनै र्ाधा अड्काउ देखा परेमा 

कायणपालिकािे आदेश जारी गरी त्यस्तो र्ाधा अड्चन फुकाउन सके्नछ । 

५५. यस ऐन बमोलजम हुने :- यस ऐनमा िेद्धखएको कुरामा यस ऐन बमोलजम र अन्य कुरामा प्रचलित 

कानुन बमोलजम हुनेछ । 

५६. लनयम, कायणलर्लर् िथा लनदेलशका बनाउन सके्न :- यस ऐनको उदे्दश्य कायाणन्वयन गनण 

गाउँपालिकािे आर्श्यक लनयम, कायणलर्लध तथा लनदेलशका बनाउन सके्नछ । 
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आज्ञािे, 

युर्राज अलधकारी 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 


