
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा 1 बमोजिम बजददपरु गाउँपाललकाको 
गाउँसभाले िारी गरेको ऐन सर्वसाधारणको िानकारीको लालग प्रकाशन गररएको छ । 

 
प्रस्तार्ना : बजददपरु गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र पूर्ावधार संरचना तथा सेर्ा क्षेत्रमा स्र्देशी र्ा वर्देशी लनिी क्षते्र 
समेतको लगानीको माध्यमबाट नर्ीन प्रवर्लध, गणुस्तरीय सेर्ा, व्यर्स्थापवकय कुशलता एंर् लगानीमैत्री 
र्ातार्रण लनमावण गदै बजददपरु गाउँपाललकाको आलथवक वर्कास र समदृ्धीमा योगदान पयुावउन, सार्विलनक 

 

बजददपरु गाउँपाललका 
बजददपरु गाउँपाललकाद्वारा प्रकाजशत रािपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: ४   लमलत: २०७७/०३/२५ 
 भाग १ 

बजददपरु गाउँपाललका 

गाउँ कायवपाललका कायावलयको सचुना 

 

 

सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यर्स्थापि ऐि, २०७७ 
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लनिी साझेदारीमा लनमावण हनुे पररयोिनाहरुलाई व्यर्जस्थत गनव तथा लगानी सम्बदधी काननुी व्यर्स्थालाई 
स्पष्ट गनव र्ाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजिम बजददपरु 
गाउँपाललका गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-1 

प्रारजम्भक 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम " बजददपरु गाउँपाललका सार्विलनक-लनिी साझेदारी      
तथा लगानी ऐन,2077" रहेको  छ । 

 (२) यो ऐन तरुुदतै प्रारम्भ हनुेछ । 

2. पररभाषा : वर्षय र प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा :- 
(क) "अनमुलतपत्र" भन्नाले पररयोिना कायावदर्यन गनव दफा 3 बमोजिम सार्विलनक लनिी साझेदारीमा 

र दफा 22 बमोजिम लनिी लगानीमा पररयोिना कायावदर्यन गनव प्रदान गररएको अनमुलतपत्र र्ा 
इिाितपत्र सम्झन ुपछव। 

(ख) "अनमुलतपत्र प्राप्त व्यजि " भन्नाले पररयोिना कायावदर्यन गनव अनमुलतपत्र र्ा इिाितपत्र प्राप्त 
फमव, कम्पनी र्ा व्यजिलाई सम्झन ुपछव । 

(ग) "आयोग" भन्नाले गाउँपाललकाका अदतगवतको सहरी योिना आयोगलाई सम्झन ुपछव । 

(घ) "उपभोिा" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्विलनक लनिी साझेदारी तथा लनिी लगानीमा लनमावण 
भएको पूर्ावधार संरचनाबाट सेर्ा, सवुर्धा उपभोग र्ा उपयोग गने व्यजि र्ा लनकाय सम्झन ुपछव। 

(ङ) "उपाध्यक्ष" भन्नाले बजददपरु गाउँपाललका गाउँ योिना आयोगको उपाध्यक्ष सम्झन ुपछव । 

(च) "एकाइ" भन्नाले बजददपरु गाउँपाललकाको सार्विलनक लनिी साझेदारी एकाइ सम्झन ुपछव । 

(छ) "कायवपाललका" भन्नाले बजददपरु गाउँपाललका गाउँ कायवपाललकालाई सम्झन ुपछव । 

(झ) "नगर सभा" भन्नाले बजददपरु गाउँपाललका गाउँ सभालाई सम्झन ुपछव । 

(ञ) "लनिी लगानी" भन्नाले दफा 22 बमोजिम गररने लगानी सम्झन ुपछव । 

(ट) "लनमावण" भन्नाले यस ऐन बमोजिम पूर्ावधार संरचनाको वर्कास, लनमावण र्ा पनुस्थावपनाको कायव 
सम्झन ुपछव। 

(ठ) "पररयोिना" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्विलनक-लनिी साझेदारीमा लगानी गरी कायावदर्यन गररन े
पूर्ावधार संरचना सम्बदधी पररयोिना सम्झन ुपछव र सो शब्दले लनिी लगानीमा कायावदर्यन गररन े
पररयोिनालाई समेत िनाउँछ । 

(ड) "प्रमखु" भन्नाले बजददपरु गाउँपाललकाको प्रमखुलाई सम्झन ुपछव । 

(ढ) "उपप्रमखु" भन्नाल  बजददपरु गाउँपाललकाको उपप्रमखुलाई सम्झन ुपछव । 

(ण) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नाले बजददपरु गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतलाई 
सम्झन ुपछव। 

(त) "प्रस्तार्क" भन्नाले यस ऐन बमोजिम प्रस्तार् पेश गने व्यजि सम्झन ुपछव । 

(थ) "पनुस्थावपना" भन्नाले मौिदुा पूर्ावधार संरचनाको ममवत, वर्स्तार र्ा पनुलनमावण गरी पनुस्थावपना गने 
काम सम्झन ुपछव । 
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(द) "पूर्ावधार संरचना" भन्नाले सडक, फ्लाईओभर, सर्रे्, सरुुङ्गमागव, पलु, अस्पताल, मोनो रेल,मेट्रोरेल, 
स्काईरेल, केबलुकार, रेल्रे्, ट्रलीबस, ट्रामर्, बस रयावपड ट्राजदिट, िलमागव, पररर्हन लबसौनीस्थल, 
सखु्खा बददरगाह, वर्मानस्थल, प्रदशवनीस्थल, पाकव , सञ्चार तथा सचुना प्रवर्लध, वर्जियबिार पूर्ावधार, 
वर्शेष आलथवक तथा औधोलगक क्षेत्र, कृवष क्षते्र, जशक्षा क्षेत्र, होटेल र्ा पयवटन क्षेत्र, सर्ारी पावकव ङ्ग, 
िलाशय, बाँध, ढल लनकास, फोहोर मैला प्रशोधन तथा व्यर्स्थापन, ऊिाव उत्पादन, प्रशासन तथा 
वर्तरण, रङ्गशाला, मनोरञ्जन पाकव , सार्विलनक सभागहृ, बहउुदेश्यीय भर्न (मेघा हल ) र्ा 
सार्विलनक गोदामघर, वर्वर्ध सहरी पूर्ावधार, शीतलभण्डारी सम्बजदधत पूर्ावधार लनमावण सम्झन ुपछव  
र सो शब्दले यस्तै प्रकृलतका अदय पूर्ावधार संरचना समेतलाई िनाउँछ । 

(ध) "मनसायपत्र" भन्नाले पररयोिना कायावदर्यन गने सम्बदधमा दफा 8 बमोजिम माग गररएको 
मनसायपत्र सम्झन ुपछव । 

(न) "महसलु" भन्नाले अनमुलतपत्र प्राप्त व्यजिले सेर्ा शलु्क सम्झन ुपछव । 

(प) "लगानी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम ऋण र्ा स्र्पँूिी र्ा पनु: लगानी र्ा यस्तै प्रकारका वर्िीय 
उपकरण माफव त पररयोिनामा गररने पँूिीप्रर्ाह सम्झन ुपछव । 

(फ) "लगानीकताव" भन्नाले यस ऐन बमोजिम पररयोिनामा लगानी गरेको र्ा लगानी गनव ईच्छा व्यि 
गने फमव, कम्पनी र्ा व्यजि सम्झन ुपछव र सो शब्दले पररयोिनाको अध्ययन, वर्कास लनमावण र्ा 
सञ्चालन गने फमव, कम्पनी र्ा व्यजिलाई समेत िनाउँछ । 

(ब) "बोडव" भन्नाले सार्विलनक लनिी साझेदारी तथा लगानी ऐन, 2075 बमोजिमको लगानी बोडवलाई 
सम्झन ुपछव । 

(भ) "सम्झौता" भन्नाले बजददपरु गाउँपाललका र लगानीकताव बीच भएको पररयोिना वर्कास सम्झौता, 
पररयोिना लगानी सम्झौता र्ा सवुर्धा सम्झौता (कदसेसन एलिमेदट) र्ा यस्तै प्रकारका सम्झौता 
सम्झन ुपछव । 

(म) "सलमलत" भन्नाले दफा 16 बमोजिमको सार्विलनक लनिी साझेदारी व्यर्स्थापन सलमलत सम्झन ु
पछव । 

(य) "सरे्क्षण" भन्नाले पररयोिना कायावदर्यन गनवको लालग गररने प्रारजम्भक अध्ययन, र्ातार्रणीय 
अध्ययन, वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन तथा वर्स्ततृ पररयोिना प्रलतरे्दन र्ा अदय यस्तै प्रकासरका 
अनसुदधान र्ा अदरे्षण सम्बदधी कायव सम्झन ुपछव । 

(र) "सार्विलनक लनिी साझेदारी" भन्नाले गाउँपाललका र लगानीकताव लबच श्रोत र्ा प्रलतफल बाँडफाँड 
तथा िोजखम व्यहोने गरी आपसी सहकायवमा परु्ावधार संरचना लनमावण, सञ्चालन, पनु:स्थापना र्ा 
सार्विलनक सेर्ा प्रर्ाह गनव दफा 3 को उपदफा (२) मा उल्लेख भएमध्ये कुनै तररकाबाट 
पररयोिना कायावदर्यन गने प्रबदध सम्झन ुपछव । 

(ल) "संघीय काननु" भन्नाले सार्विलनक लनिी साझेदारी तथा लगानी ऐन, 2075 र यस सम्बद्ध अदय 
संघीय काननुलाई समेत िनाउँछ । 

 

 

 

पररच्छेद -२ 
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सार्विलनक लनिी साझेदारी सम्बदधी व्यर्स्था 

३. सार्विलनक लनिी साझेदारी लगानीबाट पररयोिना कायावदर्यन गनव सवकने : (१) 
गाउँपाललकाले पूर्ावधार संरचना तथा सेर्ा क्षेत्रका कुनै पररयोिना सार्विलनक लनिी साझेदारी लगानीबाट 
यस ऐन तथा प्रचललत काननु बमोजिम सञ्चालन गनव सक्नेछ । 

तर वर्िीय, प्रावर्लधक र्ा सञ्चालन सम्बदधी िोजखम लनिी क्षेत्रलाई हस्तादतरण नगरी लनिी क्षेत्रबाट 
हनुे काम र्ा सेर्ा प्राप्त गने उदे्दश्यबाट सञ्चालन हनुे पररयोिना सार्विलनक लनिी साझेदारी लगानीबाट 
कायावदर्यन गररने   छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्विलनक लनिी साझेदारीबाट पररयोिना कायावदर्यन गदाव देहायको कुनै 
तरीका अपनाउन सवकनेछ   

   (क)  लनमावण तथा हस्तादतरण, 
   (ख)  लनमावण, सञ्चालन तथा हस्तादतरण, 
   (ग)  लनमावण, स्र्ालमत्र्करण, सञ्चालन तथा हस्तादतरण,  

   (घ)  लनमावण, हस्तादतरण तथा सञ्चालन, 
   (ङ)  ललि, सञ्चालन तथा हस्तादतरण, 

(च)  ललि, लनमाांण, सञ्चालन तथा हस्तादतरण, 
      (छ)  वर्कास, सञ्चालन तथा हस्तादतरण, 
      (ि)  व्यर्स्थापन, सञ्चालन तथा हस्तादतरण  

      (झ)  पनुवस्थापना, सञ्चालन तथा हस्तादतरण 

      (ञ)  अदय यस्तै तररकाबाट । 

4. प्राथलमकता लनधावरण : सार्विलनक लनिी साझेदारीबाट कायावदर्यन गररने पररयोिनाको प्राथलमकताका 
क्षेत्र  सलमलतले लनधावरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

 

5.पररयोिना पवहचान : (१) सलमलतले सार्विलनक लनिी साझेदारीमा कायावदर्यन गनव सवकने पररयोिना 
पवहचान गरी सूची तयार गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूची तयार गदाव पररयोिनाको सभेक्षण लगायतको अध्ययन भए र्ा   
नभएको तथा तोवकए बमोजिमका अदय वर्र्रण समेतका आधारमा प्राथलमकता लनधावरण गनुव 
पनेछ। 

(३) यस दफा बमोजिम पररयोिना पवहचान गरी सूची लनधावरण गदाव प्रालनलधक तथा वर्िीय 
वर्षयहरुमा बोडवसँग परामशव ललन सवकनेछ । 

६. पररयोिना स्र्ीकृत गराउन ुपने : (१) दफा ५ बमोजिम पवहचान गरी सूचीकृत गररएका पररयोिनाहरु 
कायावदर्यन गने सम्बदधमा कायावपाललकाबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पररयोिना स्र्ीकृत गराउँदा दफा ३ को उपदफा (२) मा उजल्लजखत 
तररकामध्ये कुन तररकाबाट कायावदर्यन गनव सवकने हो सो को उल्लेख गनुव पनेछ ।  
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(३) गाउँपाललका अदतवगत एकै प्रकृलतका एकभददा बढी पररयोिना सार्विलनक लनिी साझेदारीमा 
कायावदर्यन गनव यस दफा बमोजिम पररयोिना स्र्ीकृत गराउँदा त्यस्तो पररयोिनाको 
पनु:प्राथलमकीकरण गनुव पनेछ ।  

७. पररयोिनाको सूची प्रकाशन गने : दफा ६ बमोजिम पररयोिना स्र्ीकृत भएपछी गाउँपाललकाले 
पररयोिनाको सूची स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन गनुव पनेछ ।  

 

८. आशयपत्र आह्वान गने : (१) दफा ७ बमोजिम स्र्ीक्रत पररयोिनाको अध्ययन-अनमुलत, 
सरे्क्षण र्ा कायावदर्यनका लालग गाउँपाललकाले सार्विलनक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र 
आह्वान गनुव पनेछ : 

    (क) आशयपत्र पेश गने कायावलय, 
    (ख) आशयपत्र पेश गने अर्लध, 
    (ग) आशयपत्रमा खलुाउनपुने वर्र्रण, 
    (घ) आशयपत्र साथ संलग्न गनुवपने कागिातहरु, 
    (ङ) प्रस्तार्कको प्रावर्लधक तथा आलथवक क्षमता, 
    (च) तोवकए बमोजिमका अदय वर्र्रण । 

९. आशयपत्र पेश गने : पररयोिनाको अध्ययन-अनमुलत, सरे्क्षण र्ा कायावदर्यन गनव चाहने 
व्यजिले तोवकए बमोजिमका शतवका अधीनमा रही दफा ८ बमोजिमको सूचनामा उल्लेजखत 
अर्लधलभत्र तोवकएको कायावलयमा आशयपत्र पेश गनुव पनेछ । 

१०. संजक्षप्त सूची तयार गने : दफा ९ बमोजिम आशयपत्र प्राप्त भए पश्चात वर्षय वर्शेषज्ञ 
सजम्मललत सूल्याङ्कन सलमलतले तोवकए बमोजिमको आधारमा मूल्याङ्कन गरी तोवकएका प्रवक्रया 
बमोजिम प्रस्तार्कहरुको संजक्षप्त सूची तयार गनुव पनेछ । 

११. प्रस्तार् आह्वान गने : (१) दफा १० बमोजिम संजक्षप्त सूची तयार गरेपछी गाउँपाललकाले 
सार्विलनक सूचना प्रकाशन गरी सो सूचीमा परेका प्रस्तार्कहरुसँग तोवकए बमोजिमका 
वर्षयहरु खलुाइ प्रस्तार् आह्वान गनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तार् पेश गनव चाहने प्रस्तार्कले तोवकए बमोजिमका 
वर्र्रणहरु खलुाइ सूचनामा उजल्लजखत अर्लधलभत्र गाउँपाललकामा प्रस्तार् पेश गनुव पनेछ । 

१२. प्रस्तार् छनौट गने : (१) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम प्रस्तार् प्राप्त भएपलछ 
गाउँपाललकाले तोवकएको मूल्याङ्कन सलमलत गठन गरी तोवकएको अर्लधलभत्र देहायका आधारमा 
प्रस्तार् छनौट गनेछ : 

(क) तोवकएको समयमै लनमावण सम्पन्न गने आधार सवहतको प्रावर्लधक प्रस्तार्, 
(ख) गाउँपाललकालाई बझुाउन ुपने रोयल्टी रकम भए 

 प्रस्तावर्त रोयल्टी रकम, 
(ग) पररयोिना कायावदर्यन गदाव उपभोिासँग ललने प्रस्तावर्त महसलु लगायतका                                                   
 वर्षय उजल्लजखत आलथवक प्रस्तार् । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तार् छनौट सम्बदधी आधारका अलतररि र्ातार्रण व्यर्स्थापन तथा 
अदय वर्र्रणहरु समेत आर्श्यकता अनसुार गाउँपाललकाले सूचनामा उल्लेख गरेको हनुपुनेछ । 

(३) प्रस्तार् छनौट गरेपलछ गाउँपाललकाले त्यसको िानकारी तोकीएको अर्लधलभत्र प्रस्तार्कलाऐ ददन ु
पनेछ । 

(४) यस दफा बमोजिमको प्रस्तार् छनौट सम्बदधी अदय व्यर्स्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

 

१३. आव्हान नगररएको प्रस्तार् : (१) प्रचललत काननुमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापलन प्रस्तार्क 
स्र्यंले सार्विलनक लनिी साझेदारीको माध्यमबाट पररयोिना कायावदर्यन गनवको लालग गाउँपाललका 
समक्ष तोवकए बमोजिमको आधार, दस्तरु र ढाँचा प्रस्तार् पेश गनव सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा(१) बमोजिमको प्रस्तार् पेश गदाव देहायका वर्षयहरु उल्लेख गनुवपने छ : 
(क) पररयोिनाको वर्र्रण, 
(ख) प्रस्तार्कको प्रावर्लधक तथा वर्िीय क्षमता सवहतको वर्र्रण (प्रोफाइल), 
(ग) पररयोिनाको प्रारजम्भक संभाव्यता अध्ययन प्रलतरे्दन भए त्यस्तो प्रलतरे्दन, 
(घ) प्रस्तावर्त व्यर्सावयक योिना, 
(ङ) पररयोिनामा प्रयोग हनुे प्रवर्लध, 
(च) पररयोिनाबाट प्राप्त हनुे संभावर्त लाभको वर्र्रण। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्तार् दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिमको मलू्याङ्कन सलमलतको 
लसफाररसको आधारमा सो पररयोिनाको अध्ययन तथा सभेक्षण अनमुलत र्ा पररयोिना वर्कास र्ा 
सञ्चालनको लालग तोवकएको प्रवक्रया परुा गरी तोवकए बमोजिमको ढाँचामा इिाितपत्र प्रदान गनव 
सवकने छ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको पररयोिना प्रस्तार्लाई मूल्याङ्कन गदाव सार्विलनक लनिी 
साझेदारीमा लनमावण हनुे पररयोिना प्रलतस्पधावको आधारमा अगालड बढाउँदा लाभदायी हनुे देजखएमा 
सोही प्रस्तार्लाई 'स्र्ीस च्यालेदि'का आधारमा गाउँपाललकाले तोकेको प्रवक्रया बमोजिम प्रलतस्पधाव 
गराउन सक्नेछ । 

स्पष्टीकरण: जस्र्स च्यालेदि भन्नाले गाउपाललकाले कुनै सेर्ा क्षेत्र र्ा सडक, रेल िस्ता सार्विलनक पररयोिनाका लालग 
आव्हान नगररएको प्रस्तार् प्राप्त गरेको अर्स्थामा उि प्रस्तार् भददा राम्रो प्रस्तार् प्राप्त हनुसक्ने अलभप्रायले उपयिु 
प्रस्तार् चयन गनव प्राप्त प्रस्तार्लाई कुनै पलन वर्लध र्ा प्रवक्रयाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत आव्हान गरी र्ा सार्विलनक 
गरी मूल्याङ्कन गररने वर्लध सम्झन ुपछव । 

(५) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्तार् उपर र्ाताव गदाव प्रस्तार्क बाहेक अदय कुनै प्रस्तार्कको प्रस्तार् 
स्र्ीकृत भएमा स्र्ीकृत भएको प्रस्तार्कतावबाट उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्तार्कलाई तोवकए 
बमोजिमको पररयोिना वर्कासको क्रममा भएको प्रारजम्भक खचव भएको अर्स्थामा सो समेत सोधभनाव 
तोवकए बमोजिम उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 

१४. र्ातावद्धारा पररयोिना कायावदर्यन गनव सक्ने : (१) यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापलन 
कम्तीमा दईुपटक आशयपत्र र्ा प्रस्तार् आह्वान गदाव पलन छनौट हनु नसकेको अर्स्थामा त्यस्तो 
पररयोिमा गाउँपाललकाले सोझै र्ातावद्धारा कायावदर्यन गराउन  सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापलन देहायको कुनै कारणले कुनै पररयोिना 
र्ातावद्धारा कायावदर्यन गनव मनालसर् हनुे दजखएमा त्यस्तो पररयोिना गाउँपाललकाले तोवकए 
बमोजिमको प्रवक्रया परुा उरी र्ातावद्धारा कायावदर्यन गराउन सक्नेछ : 
(क) पररयोिनाको प्रकृलत र्ा लागतको कारण आलथवक तथा प्रावर्दद रुपमा प्रलतस्पधाव हनु सक्ने 

सम्भार्ना नभएको पररयोिना, 
(ख) नयाँ अर्धारणा र्ा प्रवर्लध समारे्श भएको पररयोिना,  

(ग) वर्शेष प्राथलमकताका आधारमा कायावदर्यन गने गरी छनौट गररएको पररयोिना, 
(घ) 'स्र्ीस च्यालेदिलाऐ आधार मानी प्रलतस्पधाव गराउँदा समेत असफल बएको पररयोिना । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै पररयोिना र्ातावद्धारा कायावदर्यन गनव चाहने प्रस्तार्कले तोवकएका 
वर्षयहरु खलुाई गाउँपाललका समक्ष प्रस्तार् पेश गनुव पनेछ । 

 

15. र्ातावद्वारा पररयोिनाको वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गनव सक्ने : (१) यस ऐनमा िनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापलन वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन नभएको िनुै पररयोिनाको वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 
गनव चाहने व्यजिले सोको अनमुलतको लालग गाउँपाललका समक्ष लनरे्दन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको लनरे्दन उपर िाँिबझु गदाव वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गने अनमुलत 
ददन मनालसब देजखएमा सलमलतले लनरे्दकसँग र्ाताव गरी त्यस्तो पररयोिनाको वर्स्ततृ सम्भाव्यता 
अध्ययन गनव गराउन अनमुलत ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गदाव/गराउँदा लागेको खचव त्यस्तो वर्स्ततृ 
सम्भाव्यता अध्ययन गने /गराउने व्यजि स्र्यंले व्यहोनुव पनेछ । 

(४) यस दफा बमोजिम वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गररएको कुन ैपररयोिनाको कायावदर्यन गनवको 
लालग प्रलतस्पधाव गराइएको अर्स्थामा उपदफा (२) बमोजिम वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गने 
/गराउने व्यजि छनौट हनु नसकेमा लनिले सो पररयोिनाको वर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 
गदाव/गराउँदा लागेको खचव त्यस्तो पररयोिनाको कायावदर्यनको लालग छनौट भएको प्रस्तार् स्र्ीकृत 
हनुे व्यजिले व्यहोनुव पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यहोररने रकमको लनधावरण स्र्तदत्र मूल्याङ्कनकतावबाट गराइनेछ  

(६) यस दफा बमोजिम पररयोिनाका सम्बदधमा तयार पाररएको अध्ययन प्रलतरे्दनका आधारमा 
त्यस्तो पररयोिना यस ऐन बमोजिम कायावदर्यन गररनेछ । 

 

16. अनमुलतपत्र ददनपुने : ( १) दफा 12, 13 र 14 बमोजिम प्रस्तार् छनौट र्ा स्र्ीकृत प्रदान 
गरेपलछ सलमलतले प्रस्तार्कलाई तोवकए बमोजिमको शतवहरु तथा ढाँचामा समझदारी गरी 
पररयोिनाको अध्ययन- अनमुलत ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समझदारी गदाव समयलभत्र नै कायव सम्पन्न गने प्रयोिनका लालग 
तोवकए बमोजिमको परफमेदस बण्ड ललनपुनेछ । 

(३) प्रचललत काननुमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापलन यस ऐन बमोजिम सलमलतबाट पररयोिना 
स्र्ीकृत भई उपदफा (१) बमोजिम अनमुलतपत्र र्ा इिाितपत्र प्राप्त गरेको अर्स्थामा प्रचललत 
काननुको रीत पयुावई िारी भएको मालननेछ । 

पररच्छेद -3 
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सार्विलनक लनिी साझेदारी व्यर्स्थापन सलमलत सम्बदधी व्यर्स्था 
17. सार्विलनक लनिी साझेदारी व्यर्स्थापन सलमलतको गठन : (१) सार्विलनक लनिी साझेदारी तथा 

लनिी लगानीसँग सम्बजदधत समि व्यर्स्थापन गनव एक अलधकार सम्पन्न सार्विलनक लनिी 
साझेदारी व्यर्स्थापन सलमलत रहनेछ । 

   (२) सलमलतको गठन देहाय बमोजिम हनुेछ :- 
      (क) प्रमखु                                                      -  अध्यक्ष 

      (ख) उपाध्यक्ष                                                    - सदस्य 

      (ग) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत                                       - सदस्य 

      (घ) आयोगको उपाध्यक्ष                                            - सदस्य 

      (ङ) सम्बजदधत र्डाका र्डा अध्यक्ष                                    - सदस्य 

      (च) प्रमखुले तोकेको लनिी क्षेत्रको वर्ज्ञ एक िना                         - सदस्य   

      (छ) प्रमखुले तोकेको वर्शेषज्ञ/ प्रावर्लधक 

      (सार्विलनक लनिी साझेदारी बारे अनभुर्/ ज्ञान हालसल गरेको वर्ज्ञ) एक िना    - सदस्य  

      (ि) गाउँपाललकाको सार्विलनक वर्भागीय प्रमखु                            - सदस्य 

      (झ) गाउँपाललकाको सार्विलनक लनिी साझेदारी एकाइ प्रमखु             - सदस्य सजचर् 

(३) सलमलतले सम्बजदधत वर्षयमा अनभुर् भएको तथा वर्शेषज्ञता हालसल गरेको कुनै व्यजिलाई 
सलमलतको बैठकमा भाग ललन आमदत्रण गनव सक्नेछ । 

18. सलमलतको बैठक र लनणवय : (१) सलमलतको बैठक अध्यक्षले तोकेको लमलत, समय र स्थानमा 
बस्नेछ। 

(२) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सलमलतको अध्यक्षले गनेछन. । 

(३) सलमलतको बैठकमा बहमुतको राय मादय हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षले 
लनणावयक  मत ददनेछन ्। 

(४) सलमलतको बैठक एक आलथवक र्षवमा कम्तीमा ६ पटक बस्नेछ र दईु बैठकको बीचको अर्धी   
2 मवहना भददा बढी नहनुे गरी बस्न ुपनेछ । 

(५) सलमलतको बैठक सम्बदधी अदय कायववर्लध सलमलत आफैं ले लनधावरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

(६) सलमलतको लनणवय अध्यक्षले प्रमाणीकरण गनेछन ् र उि लनणवयपजुस्तका सदस्य सजचर्को 
जिम्मामा रहनेछ । 

19. सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार : सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार देहाय बमोजिम हनुेछ 
: 
(क) गाउँपाललका क्षेत्रलभत्रका सम्भाव्य पररयोिनाहरुको वर्र्रण संकलन गरी त्यस्ता 

पररयोिनाहरुको  अध्ययन एंर् पररयोिनाको सूजच तयार गने/ गराउने, 
(ख) सार्विलनक लनिी साझेदारी र्ा लनिी क्षेत्रबाट कायावदर्यन हनुे पररयोिनाहरु मध्ये 

प्रलतस्पधावत्मक र्ा वर्शेष प्राथलमकताका पररयोिनाको छनौट गने /गराउने , 
(ग) प्रलतस्पधावत्मक रुपमा कायावदर्य गने गरी छनौट गररएका पररयोिनाहरुको पारदजशवता, स्र्च्छता 

र प्रलतस्पधावको सलुनजितता हनुे गरी प्रावर्लधक, वर्िीय क्षमता तथा समयमै पररयोिना सम्पन्न 
गने आधार मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता पररयोिनाहरुको पूर्व- योग्यताको सूजच तयार, प्रस्तार् आह्वर्ान, 
प्रस्तार्को मूल्याङ्कन, पररयोिना स्र्ीकृलत, लगानी स्र्ीकृलत तथा अध्ययन अनमुलत,इिाित र्ा 
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अदय यस्तै प्रकारका स्र्ीकृत प्रदान गने तथा आर्श्यकता अनसुार त्यस्ता पररयोिनाका 
प्रस्तार्कसँग र्ाताव गरी सम्झौता गने /गराउने, 

(घ) वर्शेष प्राथलमकताका पररयोिनाहरुको रुपमा कायावदर्यन गने गरी छनौट गररएका 
पररयोिनाहरुको र्ातावमाफव त पररयोिना वर्कास, लनमावण तथा सञ्चालन गने गरी सम्झौता गने 
/गराउने, 

(ङ) आव्हान नगररएका सलमलतमा सोझै प्राप्त हनु आएका प्रस्तार्हरुको आर्श्यकतानसुार 
अध्ययन/छलफल गरी उपयिु प्रस्तार्लाई सरे्क्षण अनमुलतपत्र ददने र त्यस्ता प्रस्तार्मा 
उजल्लजखत पररयोिनाको लालग प्रचललत काननु बमोजिम आर्श्यक पने अनमुलतपत्र, इिाितपत्र, 
लगानी स्र्ीकृत तथा सहमलत प्रदान गने र्ा प्रस्तार्कसँग र्ाताव गरी सम्झौता गने /गराउने, 

(च) स्र्ीकृत पररयोिनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोजिम लनमावण, कायावदर्यन र्ा सञ्चालन भए 
र्ा    नभएको अनगुमन गने /गराउने, 

(छ) पूर्ावधार लनमावण तथा पररयोिना वर्कास लगायत लगानीका क्षेत्रमा सजम्मजश्रत वर्ि सम्बदधी 
कायव  गने , 

(ि) आलथवक र्ा गैरआलथवक सवुर्धा उपलब्ध गराउनपुने भएमा आर्श्यक लनणवय प्रवक्रयाका लालग 
कायवपाललकामा पेश गने, 

(झ) स्र्ीकृत पररयोिनाको र्ातार्रणीय अध्ययनका लालग र्न तथा र्ातार्रण सम्बदधी अनमुलत 
ललनपुने भएमा तोवकए बमोजिमको प्रवक्रया अनरुुप अनमुलत ददन सम्बजदधत लनकायमा लसफाररस 
गने, 

(ञ) पररयोिना वर्कास, लगानी प्रबधवन तथा पररयोिना कायावदर्यनका लालग नेपाल सरकार तथा 
प्रदेश सरकारका सम्बजदधत मदत्रालय, अदय स्थानीय सरकार एरं् सरकारी तथा लनिी क्षेत्र 
बीच समदर्य गने, 

(ट) स्र्ीकृत पररयोिनाहरुको कायावदर्यनका लालग शीघ्र लनणवय र समस्याको लछटोछररतो सेर्ा 
प्रदान गने, 

(ठ) सम्झौता बमोजिम वर्िीय व्यर्स्थापन भईसकेपलछ त्यस्तो सम्झौता बमोजिम पररयोिना 
कायावदर्यनको अनगुमन गने /गराउने, 

(ड) लगानीकतावलाई अनमुलत र्ा इिाितपत्र प्रदान गरे र्ापत र्ा पररयोिना वर्कास गनव पयुावएको 
सेर्ा तथा सहिीकरण र्ापत तोवकएको शलु्क, दस्तरु संकलन गनव आर्श्यक समदर्य गने, 

(ढ) सार्विलनक लनिी साझेदारी तथा लनिी लगानी प्रर्द्धवन सम्बदधी तोवकए बमोजिमका अदय कायव 
गने/गराउने । 

20. लनदेशन ददन सक्ने : सलमलतले पररयोिनाको कायावदर्यनको सम्बदधमा सम्बजदधत लगानीकतावलाई 
समय समयमा आर्श्यक लनदेशन ददन सक्नछे । 

21. वर्शेषज्ञ कायवदल : (१) पररयोिना लगानीको कुनै खास प्रावर्लधक पक्षको अध्ययन तथा वर्शलेषण 
गरी सझुार् ददन सलमलतले कायवदेश सवहत कायववर्लध तोकी सम्बजदधत क्षेत्रका वर्शेषज्ञ रहेको एक 
वर्शेषज्ञ कायवदल गठन गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्य तथा पदालधकारीहरुको सवुर्धा सलमलतले तोके बमोजिम 
हनुेछ। 
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पररच्छेद -4 

सार्विलनक लनिी साझेदारी एकाइ सम्बदधी व्यर्स्था 
22. सार्विलनक लनिी सारझेदारी एकाइ गठन हनु े: (१) गाउँपाललकामा सार्विलनक लनिी साझेदारी 

अर्धारणा अदतगवत कायावदर्यन हनुे पररयोिनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वर्कासकतावन 
छनौट गनव, पररयोिनाहरुको लनमावण, सञ्चालन तथा अदय वर्षयहरुमा सहिीकरण गनव प्रमखु 
मातहत रहने गरी प्रशासलनक एकाइको रुपमा एक सार्विलनक लनिी साझेदारी एकाइ रहनेछ । 

(२) यस ऐनमा लेजखएका कुराहरुको अलतररि सार्विलनक लनिी साझेदारी एकाइको काम, 
कतवव्य तथा अलधकारहरु देहाय बमोजिम हनुेछ :- 
(क) सार्विलनक लनिी साझेदारी सम्बदधी नीलतगत वर्षयमा कायवलनती, कायववर्लध तथा 

लनदेजशका मस्यौदा गरू सलमलत समक्ष पेश गने, 
(ख) सार्विलनक लनिी साझेदारीमा पररयोिना कायावदर्यन गने लगानीकतावलाई आर्श्यक 

राय, सझुार् र्ा परामशव ददने तथा मागवदशवन गने, 
(ग) सार्विलनक लनिी साझेदारी सम्बदधी आशयपत्र आह्वर्ान, पूर्व- योग्यता तथा प्रस्तार् 

आह्वर्ानपत्र तथा पररयोिना सम्झौताको मस्यौदा तयार गने, िारी गने तथा लाग ुगने, 
(घ) सार्विलनक लनिी साझेदारीमा सञ्चालन हनुे स्र्ीकृत पररयोिनाको पररयोिना बैंक तयार 

गरी अध्यार्लधक गने, 
(ङ) सार्विलनक लनिी साझेदारीमा कायावदर्यन हनुे पररयोिनाजि सम्भाव्यता अध्ययन, पररयोिना 

तयारी वर्षयका वर्र्रणको मूल्याङ्कन गरी राय प्रलतवक्रया ददने, 
(च) सार्विलनक लनिी साझेदारीमा संचाललत पररयोिनाहरुको कायावदर्यनको अर्स्थाको अनगुमन 

तथा मूल्याङ्कन गरी आर्श्यक राय, प्रलतवक्रया तथा सझुार् ददने, 
(छ) सार्विलनक लनिी साझेदारीमा कायावदर्यन हनुे पररयोिनाहरुको साझेदार छनौट गने प्रवक्रया 

तयार गरी सलमलतमा पेश गने, 
(ि) अदतराविय सार्विलनक लनिी साझेदारीका असल अभ्यास तथा अनभुर्हरुका सम्बदधमा 

लनयलमत अनसुदधान गने तथा गाउँपाललकामा सार्विलनक लनिी साझेदारी ढाँचाको लालग 
उपयिु हनुे वर्षयहरु अर्लम्र्न गने, 

(झ) सार्विलनक लनिी साझेदारीमा कायावदर्यन हनुे आयोिनाको तयारी तथा कायावदर्यनमा 
लगानीकतावलाई आर्श्यक सहयोग गने, 

(ञ) सार्विलनक लनिी साझेदारी लगानी सम्बदधी वर्षयहरुमा क्षमता वर्कासको लालग आर्श्यक 
ताललम, गोष्ठी,सम्मेलनआदीकोआयोिनागने   

(ट) सार्विलनक लनिी साझेदारी पररयोिनासँग सम्बजदधत सूचनाहरु संकलन गरी अलभलेखीकरण 
गने, 

(ठ) सलमलत प्रलत िर्ाफदेही भई कायव गने, 
(ड) सलमलतले ददएको लनदेशन पालना गने, 
(ढ) मूल्याङ्कन सलमलत तथा कायवदलहरुसँग सम्बदधी नीलत, लनयम, नमनुा कागिातहरु, 

पररयोिनाहरुको वर्र्रण, सार्विलनक लनिी साझेदारी पररयोिनाको र्स्तजुस्थलत तथा वर्र्रण 
तथा सूचनाहरुको सम्पे्रषक भई कायव गने, 
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(त) सलमलतको सजचर्ालयको रुपमा कायव गने, 
(थ) सलमलतले तोके बमोजिम अदय काम गने । 

  (३) उपदफा (१) बमोजिमको एकाइमा आर्श्यक कमवचारी रहनेछन ्। 

 
पररच्छेद-५ 

लनिी लगानी सम्बदधी व्यर्स्था 
 

२३. लनिी लगानी : (१) पाँच करोड रुपैयाँ भददा बढी लागत अनमुान भएका पररयोिनाहरुमा लनिी 
क्षेत्रको लगानीबाट लनमावण, सञ्चालन र व्यर्स्थापन गनव सवकनेछ । 

(२) उपदफा(१) बमोजिमका पररयोिनाहरुको सरे्क्षण, सहिीकरण तथा लगानीको स्र्ीकृलत सलमलतबाट 
हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम लनिी लगानी सम्बदधी पररयोिनाहरुको लालग तोवकए बमोजिमका आधारमा 
प्रस्तार्को मूल्याङ्कन गरी अनमुलत र्ा इिाित प्रदान गररनेछ । 

२४. पररयोिना पवहचान : (१) लनिी लगानीमा कायावदर्यन गनव सवकने पाँच करोड रुपैयाँ भददा मालथका 
पररयोिनाहरु आर्श्यकता अनसुार बोडव, अदय सम्र्द्ध लनकाय तथा लनिीक्षेत्र समेतसँग समदर्य तथा 
सहकायव गरी पररयोिनाको सूची एकाइले तयार गरर सलमलत समक्ष पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापलन सूचीमा नपरेका पररयोिनासर्ग सम्बदधीत 
प्रस्तार् स्र्ीकृलतका लालग सलमलत समक्ष पेश गनव कुनै र्ाधा पगुेको मालनने छैन । 

२५. पररयोिना स्र्ीकृत हनुपुने: दफा २४ बमोजिम एकाइले पवहचान गरी लसफाररस गरेको पररयोिना 
कायावदर्यनका लालग सलमलतबाट स्र्ीकृत हनुपुनेछ । 

26. समझदारी गरी इिाितपत्र प्रदान गने : दफा 25 बमोजिम प्रस्तार् स्र्ीकृत भएमा कायावदर्यनका 
लालग तोवकए बमोजिमको शतव र ढाँचामा समझदारी गरी पररयोिनाको अध्ययन अनमुलतपत्र प्रदान 
गरीनेछ । 

पररच्छेद- 6 

सम्झौता सम्बदधी व्यर्स्था 
 

27. पररयोिनाको वर्र्रण पेश गनुव पने : (१) दफा ३ बमोजिम सार्विलनक लनिी साझेदारीमा र 
दफा २२ बमोजिम लनिी लगानीमा पररयोिना कायवदर्यन गनव समझदारी गरेकोमा त्यस्तो 
समझदारी पत्रमा उजल्लजखत समयार्लध लभत्र प्रस्तार्कले पररयोिना कायावदर्यन गनव तोवकए 
बमोजिमका वर्र्रणहरु सलमलत समक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अर्लधलभत्र प्रस्तार्कले त्यस्तो वर्र्रण पेश गनव नसकेमा त्यसको 
आधार र कारण खलुाइ थप अर्लध माग गरी सलमलत समक्ष लनरे्दन ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको लनरे्दन उपर िाँचबुँझ गदाव प्रस्ततु आधार र कारण मनालसब 
देजखएमा सलमलतले त्यस्तो वर्र्रण पेश गनव एक पटकको लालग थप समय ददनसक्नेछ । 
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28. सम्झौता गनुव पने : (१) दफा १६ र दफा २५ बमोजिम भएको समझदारीपत्र तथा दफा 
26 बमोजिम प्राप्त वर्र्रणको आधारमा प्रस्तार्कसँग सम्झौताका शतव लगायतका वर्षयमा र्ाताव 
गनव सलमलतले एक र्ाताव सलमलत गठन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गदठत र्ाताव सलमलतले प्रस्तार्कसँग आर्श्यकता अनसुार र्ाताव गरी 
सम्झौतामा देहायाका कुरा खुलाइ सम्झौताको अजदतम मस्यौदा तयार गनेछ : 
 (क) पररयोिनाको वर्र्रण, 
 (ख) पररयोिना सरुु र सम्पन्न गने लमलत, 
 (ग) पररयोिनाको लनमावण र्ा सञ्चालन गदाव अनमुलतपत्र प्राप्त व्यजिले पाउने सवुर्धा तथा    

सहलुलयत, 
 (घ) पररयोिनामा गरीने लगानी र सोको ग्यारेदटी सम्बदधी व्यर्स्था, 
 (ङ) अनमुलतपत्रको अर्लध, 
 (च) पररयोिना कायवदर्यनको चरणर्द्ध वर्र्रण र कायावदर्यन ताललका, 
 (छ) पररयोिनाको प्रावर्लधक गणुस्तर तथा मापदण्ड, 
 (ि) पररयोिना सञ्चालन समबदधी वर्र्रण, 
 (झ) पररयोिनाको सञ्चालन र्ा हस्तादतरणको शतव, 
 (ञ) पररयोिना सञ्चालन गदाव उपभोिासँग ललन पाउन ेसहसलु सम्बदधी व्यर्स्था, 
 (ट) पररयोिनाको बीमा सम्बदधी व्यर्स्था, 
 (ठ)  पररयोिनामा िलडत मेजशन तथा पररयोिना हस्तादतरणका बखत हनु ुपने अर्स्था र 

गणुस्तर, 
 (ड) गाउँपाललकालाई बझुाउन ुपने शलु्क तथा रोयल्टी र भिुानी वर्लध, 
 (ढ) पररयोिना कायावदर्यन गदाव कुन ैपक्षले सम्झौता बमोजिमको दावयत्र् पूरा नगरेको  कारणबाट 

सम्झौता रद्द  हनुे अर्स्था, 
 (ण) पररयोिनामा गाउँपाललकाको कुनै लगानी हनुे बए त्यस्तो लगानी र सो र्ापत ्गाउँपाललकाले 

प्राप्त गने प्रलतफल, 
 (त) िग्गा प्रालप्त सम्बदधी व्यर्स्था, 
 (थ) थप पररयोिना अध्ययन तथा सञ्चालन गनव ददने भए सो सम्बदधी व्यर्स्था, 
 (द) सर्ललि गनव सक्ने भए सो सम्बदधी शतव तथा अदय व्यर्स्था, 
 (ध) पररयोिना हस्तादतरण गने भएमा त्यस्तो लनकाय, 
 (न) अदय आर्श्यक वर्षयहरु।  

(3) उपदफा (२) बमोजिम सम्झौताको लाजि सहमलत भएको दस्तारे्िलाई सलमलतले स्र्ीकृलत गरी 
प्रस्तार्कसँग सम्झौता गने/गराउनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिमको र्ाताव सलमलतको कायववर्लध सो सलमलतले लनधावरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

29. सम्झौता कायावदर्यन : (१) दफा 27 बमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौता कायावदर्यनको लालग 
सम्बद्ध लनकायबाट सम्झौताको शतव बमोजिम प्राप्त गनुवपने इिाित, स्र्ीकृलत लगायतका सम्पूणव 
दावयत्र् लगानीकतावले बहन गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता कायावदर्यन गदाव सरोकारर्ाला सम्बद्ध लनकायहरुसँग 
गाउँपाललकाले आर्श्यकता अनसुार समदर्य तथा सहिीकरण गनुवपने छ । 
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(३) यस दफा बमोजिम सम्झौता कायावदर्यन गने लसललसलामा प्रस्तार्कले सम्झौताका शतवहरुको 
अधीनमा गही कायवयोिना लनमावण गरी पररयोिना कायावदर्यन गनुवपनेछ । 

 

30. सम्झौता रद्द गनव सक्ने : (१) दफा 27 बमोजिम गररएको सम्झौतामा उल्लेजखत शतवहरुको 
पालना नगरेको अर्स्थामा र्ा तोवकएको समयमा कायवसम्पादन नगरेमा लगानीकतावलाई यस ऐन 
बमोजिम प्रदान गररएको अनमुलतपत्र/इिाितपत्र सवहत सलमलतले सम्झौता रद्द गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनमुलतपत्र/इिाितपत्र खारेि भएमा प्रस्तार्कले सम्झौतामा उल्लेख 
भएको अर्स्थामा बाहेक गाउँपाललकासँग कुनै वकलसमको हालन लनक्सानी र्ापतको क्षलतपूलतव 
दाबी गनव पाउने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम लगानीकतावसँग भएको सम्झौता खारेि गदाव सो सम्झौतामा उल्लेख 
गररएको प्रवक्रया परुा गनुव पनेछ । 

 
 

पररच्छेद-7 

सवुर्धा तथा प्रोत्साहन सम्बदधी व्यर्स्था 
 

31. काननु बमोजिमको सवुर्धा पाउने : यस ऐन बमोजिम अनमुलतपत्र प्राप्त गरी भएको लगानीले यस ऐन 
बमोजिमको सवुर्धाको अलतररि प्रचललत संघीय काननु, प्रदेश काननु र गाउँपाललकाको अदय स्थालनय 
काननु बमोजिम उधोग र्ा कम्पनीले पाउने सम्पूणव संरक्षण, सवुर्धा, सहलुलयत तथा छुट समेत प्राप्त 
गनेछ । 

 

32. गाउँपाललकाले थप सवुर्धा उपलब्ध गराउन सक्ने : (१) यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापलन 
प्रचललत काननु बमोजिम प्राप्त हनुे सवुर्धाका अलतररि गाउँपाललकाले थप आलथवक सवुर्धा ददन नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार तथा अदय स्थानीय सरकार समक्ष लसफाररस गनव सक्नेछ । 

(२) प्रचललत काननुमा िनुसकैु कुरा लेजखइको भएतापलन यस ऐन बमोजिम उपलब्ध भएको सवुर्धा 
तोवकएको अर्लधसम्मको लालग उपयोग गनव बाधा पने छैन । 

(३) यस दफा बमोजिम अनमुलतप्राप्त व्यजिले यस ऐन बमोजिमप्राप्त सवुर्धाको दरुुपयोग गरेमा त्यस्तो 
सवुर्धा सलमलतले रद्द गरी त्यस्तो सवुर्धा बरार्रको रकम र सोमा शतप्रलतशत िररर्ाना असलु उपर 
गनव सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम सवुर्धा रद्द गनुव अजघ सम्बजदधत अनमुलतपत्रर्ालालाई सफाई पेश िने 
मनालसब मौका ददन ुपनेछ । 

 

33. सम्भाव्यता दयून-पररपूरक कोष (भायवर्ललटी ग्याप फजण्डङ्ग) को व्यर्स्था : (१) गाउँपाललकाले 
ददघवकालीन रुपमा सकारात्मक प्रलतफल ददन ेतथआ पूर्ावधार संरचनाको दृवष्टकोणले महत्र्पूणव देजखएको 
तर वर्िीय रुपमा तत्काल मनालसर् प्रलतफल ददन नसक्ने पररयोिनाको लनमावण सञ्चालन तथा वर्स्तारको 
लालग एक संभाव्यता दयून-पररपूरक (भायवर्ललटी ग्याप) कोष स्थापना गनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट तोवकए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा तोवकए बमोजिमको 
पररयोिनाको लालग सलमलतको लसफाररस र बोडवको सहमलतमा आर्श्यक रकम पँूिीगत तथा सञ्चालन 
अनदुान र्ा ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा गाउँसभाले आर्श्यक रकम वर्लनयोिन गनव सक्नेछ । 

(४) गाउँपाललकाको कायवक्षेत्रलभत्रको कुनै पररयोिनामा संघीय ऐन बमोजिम स्थापना भएको सम्भाव्यता 
दयून-पररपूरक कोष (भायवर्ललटी ग्याप फजण्डङ्ग) बाट रकम प्रयोग गनव आर्श्यक भएमा सलमलतले 
लनणवय गरी बोडवसमक्ष अनरुोध गनुवपनेछ ।बोडवको लसफाररसमा नेपाल सरकार अथव मदत्रालयबाट 
स्र्ीकृलत भए बमोजिम कोषको रकम प्रयोग हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन सम्बजदध अदय व्यर्स्था तोवकए बमोजिम 
हनुेछ । 

 

34. थप प्रोत्साहन सवुर्धा उपलब्ध गराउन सक्ने : कुनै लगानीकतावले पररयोिना वर्कास तथा सञ्चालन 
गदाव सम्झौतामा उल्लेख भएको समयसीमा अगारै् लनमावण कायव सम्पन्न गरेमा र्ा पररयोिनाको गणुस्तर 
उच्च भएमा र्ा अत्याधलुनक प्रवर्लधको प्रयोग गरी गाउँपाललकालाई थप लाभ हनुे देजखएमा त्यस्तो 
लगानीकतावलाई गाउँपाललकाले तोवकए बमोजिम थप आलथवक तथा गैरआलथवक प्रोत्साहन प्रदान गनव 
सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-8 

वर्वर्ध 
35. मूल्याङ्कन सलमलत गठन गनुवपने : (१) सार्विलनक लनिी साझेदारी तथा लनिी लगानी सम्बदधी 

पररयोिनाहरुमा पेश हनु आएका प्रस्तार्हरुको मूल्याङ्कन गरी लसफाररस गनव सलमलतले मूल्याङ्कन सलमलत 
गठन गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हनुे मूल्याङ्कन सलमलतमा गाउँपाललकाको लबि, सहरी पूर्ावधार र 
काननुक्षेत्र हेने अलधकृतस्तरका कमवचारी, सार्विलनक लनिी साझेदारी वर्ज्ञ र्ा पररयोिना वर्ज्ञ समेत 
गरी पाँच िना रहनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन सलमलतको सदस्य सजचर् एकाइको प्रमखु हनुेछ । 

(४) आयोगले तोकेको अलधकृतस्तरको प्रलतलनलध र गाउँपाललकाको सार्विलनक खररद वर्भाग र्ा यस 
सम्बदद्ध प्रशासलनक एकाइका प्रमखु उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन सलमलतमा स्थायी आमजदत्रत 
सदस्य हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोजिमको मलू्याङ्कन सलमलतमा पररयोिनासँग सम्बजदधत वर्षयवर्ज्ञ समेतलाई 
बैठकमा आमदत्रण गरी राय परामशव सझुार् प्राप्त गनव सवकनेछ । 

(६) मूल्याङ्कन सम्बदधी अदय कुरा प्रचललत काननु र मूल्याङ्कनका लालग तोवकएको आधार बमोजिम 
हनुेछ । 

 

36. सेर्ा सलुबधाका शतव तोक्न सक्ने : (१) अनमुलतपत्र प्राप्त व्यजिले उपभोिालाई सेर्ा सलुबधा उपलब्ध 
गराउँदा यस ऐन, सलमलतले गरेका लनणवय, संघीय काननु, प्रदेश काननु तथा सम्झौताको अधीनमा रही 
आर्श्यक शतव तोक्न सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएका शतव वर्पररत उपभोिाले सेर्ा सवुर्धा उपभोग गनव पाउने छैन। 

 

37. रोयल्टी बझुाउन ुपने : अनमुलतपत्र प्राप्त व्यजिले सम्झौता बमोजिमको रोयल्टी सम्झौतामा उजल्लजखत 
शतव अनसुार गाउँपाललकालाई र्झुाउन ुपनेछ । 

 

38. पररयोिना हस्तादतरण गनुवपने : (१) सार्विलनक लनिी साझेदारीबाट कायावदर्यन भएका पररयोिना 
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम गाउँपाललकालाई हस्तादतरण गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पररयोिना हस्तादतरण हुँदा त्यस्तो पररयोिनामा िलडत मेलसन, उपकरण, 
संरचना तथा अदय यस्तै प्रकारका र्स्त ुतथा प्रणालीहरु सम्झौतामा लेजखए बमोजिमको क्षमता, 
अर्स्था र चाल ुहालतमा हनु ुपनेछ । 

(३) पररयोिना हस्तादतरण सम्बदधी अदय व्यर्स्था तोवकए बमोजिमको हनुेछ । 

 

39. गाउँपाललकाको स्र्ालमत्त्र् हनु े: यस ऐन बमोजिम हस्तादतरण भएको पररयोिना र त्यस्तो पररयोिनामा 
िलडत मेलसन, उपकरण, सफ्टरे्यर र अदय संरचना तथा पररयोिनासँग सम्बजदधत भर्न, घर िग्गा 
तथा अदय यस्तै प्रकारका बस्त ुतथा प्रणालीहरुको स्र्ालमत्र् गाउँपाललकाको हनुेछ । 

 

40. कारबाही गनव सक्ने : कुनै लगानीकतावले यस ऐनको व्यर्स्थाको पालना नगरेमा सलमलतले तोवकएको 
प्रवक्रया परुा गरी देहायको कुनै र्ा सबै कारबाही गनव सक्नेछ : 
(क) लनमावण रोक्का गने, 
(ख) अनमुलतपत्र/इिाितपत्र रद्द गने, 
(ग) अदय यस्तै प्रकारका िनुसकैु कारबाही । 

 

41. गाउँपाललकाले कायावदर्यन गनव सक्ने : प्रचललत संघीय काननु बमोजिम बोडवबाट कायावदर्यन गररन े
कुनै पररयोिना गाउँपाललकाबाट कायावदर्यन गनव उपयिु देजख बोडवको स्र्ीकृलत प्राप्त भएका त्यस्तो 
पररयोिना गाउँपाललकाले कायावदर्यन गनवसक्नेछ । 

 

42. स्र्ीकृलतका लालग बोडवमा पठाउन ुपने : छ अबव रुपैया र्ा सो भददा बढी लागत अनमुान भएका 
पररयोिनाको लगानी स्र्ीकृलतका लालग बोडवमा पठाउनपुनेछ । 

 

43. समझदारी र्ा सम्झौताबाट कायावदर्यन गनव सवकने : सलमलतले पवहचान गरी सूची स्र्ीकृत गरेको 
कुनै पररयोिनामा आर्श्यकतानसुार बोडवसँग आपसी समझदारी र्ा सम्झौता गरी कायावदर्यन गनव 
सवकनेछ । 

 

44. वर्देशी लगानी सम्बदधमा : गाउँपाललकाको कायवक्षेत्रमा परेका पररयोिनामा हनुे वर्देश लगानी 
सम्बदधी व्यर्स्था संघीय काननु बमोजिम हनुेछ । 

 

45. सम्बजदधत लनकायसँग समदर्य गनुवपने : गाउँपाललकाको कायवक्षेत्रलभत्र पने सार्विलनक लनिी साझेदारी 
लगानी र्ा लनिी लगानीबाट हनुे पररयोिनाको कायावदर्यनका लालग सलमलतले आर्श्यकतानसुार नेपाल 
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सरकार, प्रदेश सरकार तथा अदय स्थानीय सरकार अदतगवतका सम्बजदधत लनकायहरुसँग समदर्य 
गनेछ। 

 

46. अदतर- सरकारी साझेदारी कायवक्रम : सार्विलनक लनिी साझेदारी तथा लनिी लगानीबाट कायावदर्यन 
हनुे पररयोिनाहरुमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा अदय स्थानीय सरकारसँग उपादेयताको 
आधारमा साझेदारी गरी कायवक्रम गनव सवकनेछ । 

 

47. राय परामशव ललन सवकने : गाउँपाललकाको कायवक्षेत्रलभत्र पने सार्विलनक लनिी साझेदारी र्ा लनिी 
लगानीबाट हनुे पररयोिनाको कायावदर्यनका लालग सलमलतले आर्श्यकतानसुार बोडव, वर्षयवर्ज्ञ, 
सल्लाहकारहरुसँग समेत परामशव ललन सक्नेछ । 

 

48. र्ावषवक प्रलतरे्दन : (१) सलमलतको काम कारर्ाहीको र्ावषवक प्रलतरे्दन प्रत्येक आलथवक र्षव समाप्त 
भएको लमलतले 3 मवहनालभत्र तयार गरी सलमलत माफव त परामशव ललन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रलतरे्दन गाउँसभाबाट पाररत गरी सार्विलनक गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रलतरे्दनमा अदय कुराहरुको अलतररि सलमलतले सो आलथवक र्षवमा 
कायावदर्यन गरेका पररयोिना, पररयोिना सञ्चालन गदाव भएको खचव र त्यसको उपलजब्ध, स्र्ीकृत 
भएको लगानी रकम, पररयोिना संख्या र लसकाई तथा भवर्ष्यमा गनुवपने  सधुारका वर्षयहरु समेत 
समारे्श गनुवपनेछ । 

 

49. अलधकार प्रत्यायोिन : सलमलतले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अलधकार कुनै िनप्रलतलनधी 
र्ा अलधकृत स्तरको कमवचारीलाई प्रयायोिन गनव सक्नेछ । 

 

50. क्षलेतपलुतव ददनपुने : (१) पररयोिना कायावदर्यन गने सम्बदधमा कुनै पक्षले यो ऐन र्ा यस ऐन 
अदतवगत बनेको लनयम र्ा सम्झौता वर्पररत कुनै काम गरेबापत अको पक्षलाई हानी नोक्सानी पनव 
गएमा त्यसरी पनव गएको हानी नोक्सानी बापतको मनालसब रकम हानी नोक्सानी गने पक्षले नोक्सानी 
पने पक्षलाई क्षेलतपूलतव बापत बझुाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) को पररयोिनको लालग क्षेलतको मूल्याङ्कन स्र्तदत्र मूल्याङ्कन कतावबाट गरीनेछ। 

(३) क्षेलतको मूल्याङ्कन तथा क्षलेतपूलतव सम्बजदध अदय व्यर्स्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

 

51. अनदुान तथा ऋण सहायता स्र्ीकार गने : (१) सलमलतले लनधावरण गरेका पररयोिना वर्कास तथा 
कायावदर्यनका लागी अथव मदत्रालयको सहमलत तथा समदर्यमा अनदुान तथा तोवकए बमोजिम ऋण 
सहायता स्र्ीकार गनव सक्नेछ । 

 

52. स्थानीय स्रोत, साधन र िनशिीको उपयोग गनुवपने : अनमुलतपत्र प्राप्त व्यजिले पररयोिना 
कायावदर्यनको लसललसलामा स्थानीय स्रोत, साधन, िनशजि र मलुकु लभत्र उत्पादन हनुे र्स्त ुतथा 
सेर्ा उपयोगलाई प्राथलमकता ददनपुनेछ । 

 



बन्दिपुर गाउँपान्िकाको सार्वजन्िक न्िजी साझेिारी (व्यर्स्थापि) ऐि, २०७७       | 16 

53. काननुी वर्र्ाद समाधान : (१) वर्देशी लगानीका सम्बदधमा स्र्देशी र वर्देशी लगानी कताव तथा 
गाउँपाललका र वर्देशी लगानी कताव वर्च कुनै वर्र्ाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानी कतावले आपसी 
छलफल र्ा र्ातावबाट त्यस्तो वर्र्ादको समाधान गनुवपनेछ । 

 (२) दफा (१) बमोजिम वर्र्ाद उत्पन्न भएको पैताललस ददनलभत्र त्यस्तो वर्र्ादको समाधान हनु 
नसक्नेमा त्यस्तो वर्र्ाद बोडवको रोहर्रमा सम्बजदधत पक्षहरुले आपसी र्ातावद्धारा समाधान 
गनुवपनेछ। 

(३) वर्र्ाद उत्पन्न भएको पैताललस ददनलभत्र उपदफा (१) र्ा (२) बमोजिमको प्रकृयाबाट वर्र्ादको 
समाधान हनु नसकेमा र त्यस्तो वर्र्ादको समाधान गनव वर्र्ादका पक्षहरुलबच संयिु लगानी र्ा 
वर्र्ाद समाधान सम्बदधी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम वर्र्ादको समाधान गररनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम वर्र्ाद समाधान भएको कुराको िानकारी पक्षहरुले त्यस्तो वर्र्ाद समाधान 
भएको पदर ददन लभत्र बोडवलाई ददन ुपनवछ । 

(५) वर्र्ाद समाधान सम्बदधी अदय व्यर्स्था संघीय काननु बमोजिम हनुेछ । 

54. र्ाधा अड्काउ फुकाउने : यस ऐनको कायावदर्यन गदाव कुनै र्ाधा अड्काउ देखा परेमा कायावपाललकाले 
आदेश िारी गरी त्यस्तो र्ाधा अड्चन फुकाउन सक्नेछ । 

 

55. यस ऐन बमोजिम हनुे : यस ऐनमा लेजखएको कुरामा यस ऐन बमोजिम र अदय कुरामा प्रचललत 
काननु बमोजिम हनुेछ । 

 

 56. लनयम कायववर्लध तथा लनदेजशका बनाउन सक्ने : यस ऐनको उदेश्य कायावदर्यन गनव गाउँपाललकाले 
आर्श्यक लनयम, कायववर्लध तथा लनदेजशका बनाउन सक्नेछ । 
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नरहरर सापकोटा 
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