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साियजलनक लनजी साझदेारी ऐन, २०७७ 

आठौं गाउँसभाबाट पारर  लिल ः २०७७/११/२४ 

प्रिाणीकरण लिल ः २०७७/०१/२४ 

 सम्ि ् २०७७ सािको ऐन नं.-४ 

प्रस् ािनाः साियजलनक लनजी साझेदारीको िाध््िबाट पूिायिार संरचनाको लनिायण गनय, नील , ्ोजना  था 

का्यक्रिको सञ्चािन एिं का्ायन्ि्न गरी सियसािारणिाई भरपदो, ककफा् ी र सियसुिभ रुपिा सेिा 

सुलििा उपिब्ि गराउने सम्बन्ििा आिश््क व्यिस्था गनय िाञ्छनी् भएकोिे, 

नेपािको सलंििानको िारा २२६ उपिारा (१) बिोलजि ्ो ऐन कानेपोखरी गाउँपालिकाको 

गाउँसभािे पारर  गरी िागू गरेको छ ।  

पररच्छेद - १ 

प्रारलम्भक 

१. सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) ्स ऐनको नाि “साियजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्िी ऐन, २०७७” रहकेो 

छ ।  

(२) ्ो ऐन राजपत्रिा प्रकालश  भएपलछ  ुरुन् ै िागू हुनछे ।  

२. पररभाषाः लिष् र प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा ्स ऐनिाः-  

(क) “अनुिल पत्र” भन्नािे परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय दफा २३ बिोलजि कदनएको अनुिल पत्र सम्झन ु 

पछय ।  

(ख) "अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्त" भन्नािे परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्त सम्झनु पछय।  

(ग) “एकाई” भन्नािे प्रका्ेक पालिकािा स्थालप  भएको साियजलनक लनजी साझेदारी एकाई भने्न सम्झन ु

पछय ।   

(घ) “उपभोक्ता” भन्नािे ्स दफा बिोलजिको सेिा सुलििा उपभोग गने व्यलक्त सम्झनु पछय ।   

(ङ) “लनिायण” भन्नािे पूिायिार सरंचनाको लनिायण, लिकास िा पुनस्थायपना गने का्य सम्झन ुपछय । 

(च) “परर्ोजना” भन्नािे पूिायिार सरंचनाको लनिायण िा सञ्चािन गनय ्स ऐन बिोलजि का्ायन्ि्न 

गररने परर्ोजना सम्झनु पछय । 

(छ) “प्रस् ािक” भन्नािे दफा १२ बिोलजि प्रस् ाि पेश गने िा दफा १५ को उपदफा (३) बिोलजि 

लनिेदन कदने व्यलक्त सम्झन ुपछय ।  

(ज) “पुनस्थायपना” भन्नािे ििजुदा पूिायिार सरंचनाको ििय , लिस् ार िा पुनर्नयिायण गरी पुनस्थायपना 

गने काि सम्झनु पछय ।  

(झ) “पूिायिार संरचना” भन्नािे सडक, सुरुङ्ग िागय, पुि, अस्प ाि, नहर, लिद्यु  उकापादनगृह, लिद्य ु 

प्रसारण िानन, केबुिकार िानन, रेल्ि े िानन, ट्रिीबस संरचना, ट्रािि,े सुखखा बन्दरगाह, 

जििागय, पररिहन लबसिनीस्थि, लििानस्थि, प्रदशयनीस्थि, पाकय , जिाश्, बाँिढि लनकास, 

फोहोरिैिा प्रशोिन  था व्यिस्थापन प्िाण्ट, ऊजाय उकापादन  था लि रण, रङ्गशािा, 

साियजलनक सभागृह, बहुआिासी् भिन िा साियजलनक गोदाि घर लनिायण सम्झनु पछय र सो 

शब्दिे ्स् ै प्रकृल का अन्् पूिायिार संरचना सिे िाई जनाउँछ ।  

(ञ) “िनसा्पत्र” भन्नािे परर्ोजना का्ायन्ि्न गन े सम्बन्ििा दफा १० बिोलजि िाग गररएको 

िनसा्पत्र सम्झनु पछय ।   

(ट) “स्थानी् सरकार” भन्नािे गाउँपालिकािाई सम्झनु पछय । 

(ठ) “सम्झि ा” भन्नािे परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय दफा २० बिोलजि प्रस् ािकसँग गररएको सम्झि ा 

सम्झनु पछय ।   
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(ड) “सलिल ” भन्नािे साियजलनक लनजी साझेदारी एकाईको प्रबद्र्िन सलिल  भने्न सम्झनु पछय । 

(ढ) “सिेक्षण” भन्नािे परर्ोजना का्ायन्ि्न गनयको िालग गररने सिेक्षण सम्झनु पछय र सो शब्दि े

परर्ोजनाको सम्भाव्य ा अध्््न, नलञ्जलन्ररङ्ग लडजानन का्य र का्सको िालग गररने अन्िेषण 

सिे िाई जनाउँछ । 

(ण) “साियजलनक लनजी साझेदारी” भन्नािे साियजलनक सेिासगँ सम्बलन्ि  कुनै परर्ोजनाको लनिायण, 

सञ्चािन, व्यिस्थापन िा सम्भार  था लित्ती् िगानीिा आंलशक िा पूणय रुपिा लनजी क्षेत्रिाई 

संिग्न गराउने गरी  था पूणय िा आंलशक रुपिे आम्दानीको जोलखि व्यहोने गरी साियजलनक लनका् 

 था लनजी संस्था बीच भएको करारी् प्रिन्ि सम्झनु पछय । 

( ) “शुल्क” भन्नािे अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे सेिा सुलििा उपिब्ि गराए बाप  उपभोक्तासँग लिन 

पाउने सेिा शुल्क सम्झनु पछय । 

(थ) “ ोककएको” िा “ ोककए बिोलजि” भन्नािे ्स ऐन अन् रग  बनेको लन्ि िा लनदलेशका िा 

का्यलिलििा  ोककएको िा  ोककए बिोलजि सम्झन ुपछय ।  

 

पररच्छेद - २ 

परर्ोजना पलहचान  था स्िीकृल  

३. साियजलनक लनजी िगानीिा परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय सककनःे (१) पूिायिार सरंचना  था 

गाउँपालिकाको नील , ्ोजना  था का्यक्रि साियजलनक लनजी साझेदारीिा ्स ऐन बिोलजि 

का्ायन्ि्न गनय सककनेछ ।    

(२) साियजलनक लनजी साझेदारी परर्ोजनािा दहेा्का लिशेष ा हुनु पनेछ । 

(क) पूिायिार सेिाको लनिायण, पुनस्थायपना िा आिुलनकीकरण गने उद्दशे््का िालग लनजी लनका्को पूणय 

िा आंलशक पँूजी िगानी भएको,  

(ख) लनजी लनका्िाई पूिायिार िा सेिाको सञ्चािन, ििय  िा सेिा प्रदान गन े गरी लजम्िेिारी 

कदनएको िा सञ्चािन  था ििय  गनय कदने गरी परर्ोजनाको व्यिस्थापन सम्झि ा भएको, 

(ग) लनजी लनका्िाई पूियलनिायरर  िापन्ोग्् िानक अनुसारको का्यसम्पादनसँग आबि भुक्तानीको 

व्यिस्था भएको,  

(घ) लनजी लनका्बाट पूणय िा आंलशक रुपिे आम्दानीको जोलखि व्यहोने व्यिस्था स्िीकार गररएको, 

(ङ) परर्ोजनाको सम्झि ा अिलि स्पष्ट भएको ।  

४. साियजलनक लनजी साझदेारीका ढाचँाहरुः दफा ३ को अिीनिा रही साियजलनक लनजी साझेदारीका 

ढाँचाहरु दहेा् बिोलजि हुन सके्नछः   

(क) सञ्चािन पूँजी बाहके लनजी िगानी आिश््क नपने प्रकृल को सञ्चािन  था व्यिस्थापन करार 

(ख) न््ून िा उल्िेखनी् लनजी पँूजी आिश््क पने लनिायण, स्िालिकािकरण सञ्चािन  था हस् ान् रण 

करार 

(ग) िालथ खण्ड (क) िा (ख) िा उलल्िलख  करारका अन्् रुपहरु ।  

५. परर्ोजना पलहचान गनःे (१) गाउँपालिकािे साियजलनक लनजी साझेदारी का्ायन्ि्न गनय सककन े

परर्ोजना पलहचान गरी लििरण अद्यािलिक गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि लििरण राखदा गाउँपालिकािे सभके्षण भए िा नभएका परर्ोजनाको 

छुट्टाछुटै्ट लििरण राख्नु पनेछ । 

(३) गाउँपालिकािे उपदफा (१) बिोलजि परर्ोजना पलहचान गदाय सलिल को रा् लिन सके्नछ ।  
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६. प्राथलिक ा लनिायरण गनःे (१) गाउँपालिकािे साियजलनक-लनजी साझेदारीिा का्ायन्ि्न हुन े

परर्ोजनाको प्राथलिक ा लनिायरण गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि परर्ोजना का्ायन्ि्नको प्राथलिक ा लनिायरण गदाय दहेा्का क्षेत्रिाई 

प्राथलिक ािा राख्नु पनेछ -  

(क) भिल क पूिायिार जस् ा सडक, पुि, लििानस्थि, रेििागय, केििकार, रोपिेको लनिायण क्षेत्र, 

(ख) लिद्यु ् उकापादन, प्रसारण र लि रण  था अन्् प्रकारका ऊजाय क्षेत्र, 

(ग) सूचना र सञ्चार, 

(घ) फोहोरिैिा ब््िस्थापन, लपउने पानी, ढि लनकास र सरसफाई जस् ा सहरी  था ग्रािीण 

िा ािरण, 

(ङ) लशक्षा, स्िास्थ्् सम्बन्िी पूिायिार  था सेिा, प्यटन पूिायिार, 

(च) कृलष, पशुपंछी, िकास््पािन िगा्  कृलषसँग सम्बलन्ि  पूिायिार  था सेिाक्षेत्र 

(छ) सेिा र सुलििाजन्् सहरी पूिायिारहरू ।  

(ज) क्षि ा लिकास,  ालिि, गुरु्ोजना लनिायण, प्रशासलनक  था शाखाग  क्षि ा अलभिृलिजन्् 

का्यहरु । 

७. साियजलनक लनजी साझदेारी परर्ोजना छनिटका आिारहरुः (१) दहेा्का आिारहरुिा साियजलनक 

लनजी साझेदारी बिोलजि कुनै परर्ोजना का्ायन्ि्न गने िा नगन ेलनणय् गररनेछः   

(क) स्थानी् सरकारि ेका्स् ो परर्ोजनको िाग  व्यहोनय सके्न अिस्था भए िा नभएको, 

(ख) परर्ोजनाको का्ायन्ि्नका िालग गररएको खचय िा िगानीबाट साियजलनक स् रिा गुणाकािक 

िाभ प्राप्त हुने अिस्था भए िा नभएको, 

(ग) परर्ोजना आर्थयक रुपिा सम्भाव्य भएको, 

(घ) स्थानी् सरकार र लनजी लनका्बीच जोलखि  था िाभको उलच  ढंगिा बाँडफाँड हुने अिस्था 

भए िा नभएको ।  

(२) साियजलनक लनजी साझदेारी बिोलजि कुनै परर्ोजना का्ायन्ि्नका िालग साियजलनक लनजी 

साझेदारीको ढाँचा छनिट गदाय दहेा्का कुराहरुिाई ध््ान कदनु पनेछ । 

(क) परर्ोजनाको उद्दशे्् पूरा हुने उप्ुक्त स्िरुप भए िा नभएको, 

(ख) परर्ोजनाको िालग नीजी क्षते्रको सािन श्रो  उपिब्ि भएको,    

(ग) परर्ोजनाको लडजानन, िगानी, लनिायण, सञ्चािन  था ििय  सम्भारिा लनजी क्षेत्रिे िहन 

गनय सके्न भूलिका भए िा नभएको, 

(घ) सम्भालि  िगानीक ायहरुद्वारा स्िीकार गनय सके्न अिस्था रहकेो िा नरहकेो, 

(ङ) उपभोक्ता  था सिूदा्िे स्िीकार गनय सके्न सेिा शुल्क भए िा नभएको, 

(च) लित्ती् संस्था  था िगानीक ायहरुद्वारा स्िीकार गनय सके्न अिस्था रहकेो िा नरहकेो,   

(छ) िाभ  था जोलखि बाँडफाँडको स्िरुप लनिायरण भए िा नभएको, 

(ज) स्थानी् सरकारको आर्थयक  था व्यिस्थापकी् क्षि ा भए िा नभएको, 

(झ) परर्ोजना सम्झि ाको अिलि उल्िेख भए िा नभएको, 

(ञ) जरटि प्रकृल का साियजलनक लनजी साझेदारी सम्झि ाहरु का्ायन्ि्न गनय सके्न िानि 

संशोिनको उपिब्ि ा भए िा नभएको ।  
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८. परर्ोजना स्िीकृ  गराउन ु पनःे (१) गाउँपालिकािे कुनै परर्ोजना साियजलनक लनजी साझेदारीिा 

का्ायन्ि्न गनय उप्ुक्त सो को लििरण खुिाई सलिल को सदस्् सलचििे रा् सलह  स्िीकृ ीका 

िालग सलिल  सिक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोलजि परर्ोजना स्िीकृ  गराउँदा गाउँपालिकासँग सलिल िे परािशय गनुयपनेछ ।  

९. साियजलनक लनजी साझदेारी का्ायन्ि्न नगररन े परर्ोजनाः (१) ्स ऐनिा अन््त्र जुनसुकै कुरा 

िेलखएको भए ा पलन दहेा्का परर्ोजना साियजलनक लनजी साझेदारी िाध््िबाट का्ायन्ि्न गररन े

छैन । 

(क) परर्ोजना सम्बन्िी लित्ती्, प्रालिलिक िा सञ्चािन सम्बन्िी जोलखि लनजी क्षेत्रिाई हस् ान् रण 

गरी लनजी क्षेत्रबाट कुनै काि िा सेिा प्राप्त गने उद्दशे््बाट सञ्चािन हुने, 

(ख) साियजलनक सम्पलत्त िा दाल्कािको लनजीकरण हुने, 

(ग) सरकारी लनणय्िे सरकारी स्िालिकािको उद्यि खडा गरी साियजलनक कािको व्यापारीकरण हुने, 

(घ) साियजलनक का्यको िालग लनजी लनका्बाट प्रदान गररएको दान, चन्दा िा उपहार प्राप्त हुने, 

(ङ) दशेको सुरक्षासँग सम्बलन्ि  परर्ोजना, 

(च) साियजलनक लह का दलृष्टिे साियजलनक लनजी साझेदारीिा का्ायन्ि्न गनय नहुने, 

(छ) प्राकृल क, दलैिक लिपलत्तिे जोलखि ्ुक्त क्षेत्रिा सञ्चालि  परर्ोजना, 

(ज) जा ी्, भालषक, िार्ियक, िलैङ्गक िषे फैिाउने प्रकृल का का्यक्रिहरु । 

१०. िनसा्पत्र आह्िान गनय सके्नः (१) सलिल िे दफा ८ बिोलजि स्िीकृ  परर्ोजना साियजलनक लनजी 

साझेदारीिा का्ायन्ि्न गनय साियजलनक रुपिा सूचना प्रकाशन गरी िनसा्पत्र आह्िान गनय सके्नछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोलजि िनसा्पत्र पेश गनय चाहने व्यलक्तिे  ोककए बिोलजिका लििरणहरु खुिाई 

सोही उपदफा बिोलजि प्रकालश  सूचनािा उल्िेलख  सि्ािलिलभत्र गाउँपालिकािा िनसा्पत्र पेश 

गनुय पनेछ । 

११. सलंक्षप्त सचूी  ्ार गनःे सलिल िे िनसा्पत्र प्राप्त भएको लिल िे एक िलहनालभत्र िनसा्पत्र पेश 

गने व्यलक्त/संस्थाहरु छनिट गरी सोको संलक्षप्त सूची  ्ार गनेछ ।  

१२. प्रस् ाि आहिान गनय सके्नः (१) सलिल िे  दफा ११ बिोलजि संलक्षप्त सूची  ्ार गरेपलछ सो सूचीिा 

परेका िनसा्पत्र पेश गने व्यलक्तबाट परर्ोजना का्ायन्ि्न गने सम्बन्ििा आिश््क कुराहरु खुिाई 

साियजलनक रुपिा सूचना प्रकाशन गरी प्रस् ाि आह्िान गनय सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि प्रस् ाि पेश गनय चाहन ेव्यलक्तिे  ोककएका लििरणहरु खुिाई सोही उपदफा 

बिोलजि प्रकालश  सूचनािा उल्िेलख  सि्ािलिलभत्र सलिल  सिक्ष प्रस् ाि पेश गनुय पनेछ ।  

१३. सोझ ैप्रस् ाि आहिान गनय सके्नः दफा १२ िा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए ापलन पलहिे न ैसिेक्षण 

भनसकेको िा  ोककए भन्दा कि िाग को परर्ोजना भएिा सलिल िे गाउँपालिकाको सहिल िा 

परर्ोजना का्ायन्ि्न गने सम्बन्ििा साियजलनक रुपिा सूचना प्रकाशन गरी सोझै प्रस् ाि आहृिान 

गनय सके्नछ । 

१४. प्रस् ाि छनिट गनःे (१) दफा १२ िा १३ बिोलजि प्रस् ाि प्राप्त भएपलछ सलिल िे प्रस् ाि प्राप्त 

भएको लिल िे साठी कदनलभत्र दहेा्का आिारिा प्रस् ाि छनिट गनेछः-   

(क) प्रस् ािकको आर्थयक हलैस् ,    

(ख) प्रस् ािकको प्रालिलिक क्षि ा, 

(ग) परर्ोजनाको िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन, 

(घ) स्थानी् सरकारिाई बुझाउने प्रस् ालि  रो्ल्टी रकि, 

(ङ) परर्ोजना का्ायन्ि्न गदाय उपभोक्तासँग लिने प्रस् ालि  शुल्क, 
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(च)  ोककए बिोलजिका अन्् लििरण । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि प्रस् ाि छनिट सम्बन्िी आिार सलिल ि े प्रस् ाि पेश गनुय अलघ 

प्रस् ािकिाई उपिब्ि गराउनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि प्रस् ाि छनिट गरेपलछ सलिल िे का्सको जानकारी लछटो सािनद्वारा सब ै

प्रस् ािकहरुिाई कदनु पनेछ । 

१५. िा ायद्वारा परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय सके्नः (१) ्स ऐनिा अन््त्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए 

 ापलन कम् ीिा दईुपटक िनसा्पत्र िा प्रस् ाि आहृिान गदाय पलन आिश््क सङ्ख्ािा िनसा्पत्र 

िा प्रस् ाि छनिट हुन नसकेको परर्ोजना सलिल िे गाउँपालिकाको लसफाररशिा िा ायद्वारा 

का्ायन्ि्न गराउन सके्नछ । 

(२) िालथ जुनसकैु कुरा िलेखएको भए ापलन दहेा्को कुन ै कारणि े कुन ै परर्ोजना िा ायद्वारा 

का्ायन्ि्न गनय िनालसब हुन े भनी सलिल ि े स्िीकृल  कदएिा का्स् ो परर्ोजना िा ायद्वारा 

का्ायन्ि्न गराउन सककनेछः- 

(क) परर्ोजनाको प्रकृल  िा िाग को कारण प्रल स्पिाय हुन सके्न सम्भािना नभएको,  

(ख) न्ाँ अििारणा िा प्रलिलि सिािेश भएको, िा  

(ग) अन्् कुनै कारणिे िा ायद्वारा परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय उप्ुक्त हुने ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजिको कुनै परर्ोजना िा ायद्वारा का्ायन्ि्न गनय चाहन ेव्यलक्तिे आफुिे गनय 

चाहकेा कुराहरु खुिाई गाउँपालिका सिक्ष लनिेदन कदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि प्राप्त भएको लनिेदन जाँचबझु गदाय िा ायद्वारा सो परर्ोजना का्ायन्ि्न 

गनय उप्ुक्त दलेखएिा गाउँपालिकािे लनिेदकसँग िा ाय गरी का्ायन्ि्न गराउनेछ ।   

(५) ्स दफा बिोलजि िा ायद्वारा परर्ोजना का्ायन्ि्न गदाय सलिल िे लनिेदकसँग दफा १८ 

बिोलजिको िा अन्् आिश््क लििरण िाग गनय सके्नछ ।  

१६. िा ायद्वारा परर्ोजनाको लिस्  ृ सम्भाव्य ा अध्््न गनय सके्नः (१) ्स ऐनिा अन््त्र जुनसुकै कुरा 

िेलखएको भए  ापलन कुन ैव्यलक्तिे लिस् ृ  सम्भाव्य ा अध्््न नभएको कुन ैपरर्ोजनाको लिस् ृ  

सम्भाव्य ा अध्््न गनयको िालग सलिल  सिक्ष लनिेदन कदन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि परेको लनिेदन उपर आिश््क जाँचबुझ गदाय लिस्  ृ सम्भाव्य ा अध्््न 

गनय अनुिल  कदन िनालसब दलेखएिा सलिल िे गाउँपालिकाको परािशयिा लनिेदकसँग िा ाय गरी 

का्स् ो परर्ोजनाको लिस्  ृ सम्भाव्य ा अध्््न गनय गराउन अनुिल  कदन सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि लिस् ृ  सम्भाव्य ा अध्््न गदाय गराउँदा िागेको खचय का्स् ो लिस् ृ  

सम्भाव्य ा अध्््न गने गराउने व्यलक्त स्ि्ंिे व्यहोनुय पनछे ।   

(४) ्स दफा बिोलजि लिस् ृ  सम्भाव्य ा अध्््न गररएको कुनै परर्ोजनाको का्ायन्ि्नका िालग 

प्रल स्पिाय गराउँदा उपदफा (२) बिोलजि लिस् ृ  सम्भाव्य ा अध्््न गने गराउने व्यलक्त छनिट हुन 

नसकेिा लनजिे सो परर्ोजनाको लिस्  ृ सम्भाव्य ा अध्््न गदाय गराउँदा िागेको खचय का्स् ो 

परर्ोजनाको का्ायन्ि्नको िालग छनिट भएको प्रस् ाि स्िीकृ  हुने व्यलक्तिे व्यहोनुय पनेछ ।  

१७. सिझदारी गनय सके्नः दफा १४ बिोलजि प्रस् ाि छनिट गरेपलछ िा दफा १५ को उपदफा (५) 

बिोलजि िाग गररएको लििरणका आिारिा परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय उप्ुक्त दलेखएिा सलिल िे 

प्रस् ािकसँग परर्ोजनाको का्ायन्ि्न गने सम्बन्ििा सिझदारी गनय सके्नछ ।   

 र, 

परर्ोजनाको प्रकृल  हरेी सलिल िे प्रस् ािकसँग प्रारलम्भक परर्ोजना सम्झि ा गनय सके्नछ ।  
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१८. परर्ोजनाको लििरण पेश गनुयपनेः (१) दफा १७ बिोलजि सिझदारी िा प्रारलम्भक परर्ोजना 

सम्झि ा गरेकोिा सो सिझदारी िा प्रारलम्भक परर्ोजना सम्झि ािा उलल्िलख  सि्ािलिलभत्र र 

सिझदारी िा प्रारलम्भक परर्ोजनाको प्रकृल  हरेी छ िलहनािा नबढ्ने गरी सलिल िे  ोकेको 

सि्ािलिलभत्र प्रस् ािकिे परर्ोजना का्ायन्ि्न सम्बन्िी आिश््क  लििरणहरु सलिल  सिक्ष पेश 

गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अिलिलभत्र प्रस् ािकिे का्स् ो लििरण पेश गनय नसके्न कुन ै िनालसब 

कारण दखेाई सि्ािलि थपको िालग सलिल  सिक्ष लनिेदन कदएिा सलिल ि ेबढीिा  ीन िलहनाको 

सि्ािलि थप गररकदन सके्नछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोलजिको अिलिलभत्र प्रस् ािकिे सो लििरण पेश गनय नसके्न कारण दखेाई 

सलिल  सिक्ष कदएको लनिेदन जाँचबुझ गदाय कारण िनालसि दलेखएिा सलिल िे कुनै खास 

परर्ोजनाको हकिा सम्झि ा भएपलछ सो लििरण पेश गनय स्िीकृल  कदन सके्नछ ।  

१९. रद्द गनय सके्नः (१) दफा १८ बिोलजिको सि्ािलिलभत्र प्रस् ािकिे लििरण पेश गरेिा िा का्सरी 

पेश गररएको लििरण अध्््न गदाय परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय सम्भाव्य र उप्ुयक्त नदलेखएिा 

सलिल िे का्सको कारण खुिाई प्रस् ािकसँग सिझदारी िा प्रारलम्भक परर्ोजना सम्झि ा गरेको भए 

का्स् ो सिझदारी िा प्रारलम्भक परर्ोजना सम्झि ा गाउँपालिकािे लनजको प्रस् ाि रद्द गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सिझदारीपत्र, प्रारलम्भक परर्ोजना सम्झि ा िा प्रस् ाि रद्द भएिा 

प्रस् ािकिे सलिल  िा गाउँपालिका सँग कुनै ककलसिको हालन नोक्सानी बाप को क्षल पूर् य दाबी गनय 

पाउने छैन ।  

 

पररच्छेद - ३ 

अनिुल पत्र सम्बन्िी व्यिस्था 

२०. सम्झि ा गनःे (१) दफा १८ बिोलजि प्राप्त लििरणको आिारिा प्रस् ािकसँग सम्झि ा गनय उप्ुक्त 

दलेखएिा सलिल िे प्रस् ािकसँग आिश््क ानुसार िा ाय गरी सम्झि ा गनेछ ।    

(२) उपदफा (१) बिोलजि सम्झि ा गनुयपूिय सलिल िे गाउँपालिकासँग परािशय गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजि सम्झि ािा सलिल को  फय बाट प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ िे हस् ाक्षर गनुय 

पनेछ ।  

(४) प्रस् ािकिे दफा १८ को उपदफा (१) बिोलजिको  लििरण सम्झि ािा िेलखएको अिलिलभत्र पेश 

गनुय पनेछ । सो अिलिलभत्र प्रस् ािकिे का्स् ो लििरण पेश गनय नसकेिा प्रस् ािकसँग गरेको सम्झि ा 

स्ि ः रद्द भएको िालननेछ ।  

२१. सम्झि ािा खिुाउन ुपन ेकुराहरुः  सम्झि ािा दहेा्का कुराहरु खुिाउनु पनेछः-  

(क) परर्ोजनाको लििरण,   

(ख) परर्ोजना का्ायन्ि्न शुरु गने लिल  र सम्पन्न गने लिल , 

(ग) परर्ोजनाको लनिायण िा सञ्चािन गदाय अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे पाउने सुलििा  था सहुलि्  

सम्बन्िी कुरा,  

(घ) अनुिल पत्रको अिलि, 

(ङ) जोलखिको बाँडफाँड र परर्ोजना अिलििा जोलखि व्यिस्थापन गररने लिलि, का्यसम्पादनिा 

आिारर  भुक्तानी सम्बन्िी व्यिस्था, का्यसम्पादनका िूल््ांकनका िस् ुग  आिार र िापदण्ड, 

(च) परर्ोजना का्ायन्ि्नको चरणिि लििरण र का्ायन्ि्न  ालिका, 

(छ) परर्ोजनाको प्रालिलिक गुणस् र  था स्टाण्डडय, 
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(ज) परर्ोजना सञ्चािन सम्बन्िी लििरण, 

(झ) परर्ोजना लिजिा कदनएको भए सोको लििरण र लिजका श यहरु, 

(ञ) परर्ोजनाको सञ्चािन िा हस् ान् रणको श य, 

(ट) परर्ोजना सञ्चािन गदाय उपभोक्तासँग लिन पाउने शुल्क सम्बन्िी व्यिस्था, 

(ठ) परर्ोजनाको बीिा सम्बन्िी व्यिस्था, 

(ड) परर्ोजनािा जलड  िेलशन  था परर्ोजना हस् ान् रणका बख  हुनु पने अिस्था र गुणस् र, 

(ढ) स्थानी् सरकारिाई बुझाउनु पने रो्ल्टी र भुक्तानी लिलि, 

(ण) परर्ोजना का्ायन्ि्न गदाय कुन ै पक्षि े सम्झि ा बिोलजिको दाल्काि पूरा नगरेको कारणबाट 

सम्झि ा रद्द हुने अिस्था, 

( ) परर्ोजनािा स्थानी् सरकारको कुनै िगानी हुन े भए का्स् ो िगानी र सो बाप  स्थानी् 

सरकारिे प्राप्त गने प्रल फि, 

(थ) अन्् आिश््क कुराहरु ।  

२२. परफिेन्स िण्ड सम्बन्िी व्यिस्थाः प्रस् ािकिे परफिेन्स िण्ड बाप  परर्ोजनाको कूि िाग को 

शून्् दशििि पाँच प्रल श  (०.५) भन्दा कि नहुन ेगरी सम्झि ािा िेलखए बिोलजिको रकि िा सो 

बराबरको बैंक ग््ारेन्टी सम्झि ािा उलल्िलख  सि्ािलिलभत्र सलिल  सिक्ष दालखिा गनुय पनेछ । 

२३. अनिुल पत्र कदनःे दफा २० बिोलजि सम्झि ा गरेपलछ गाउँपालिकािे प्रस् ािकिाई परर्ोजनाको 

का्ायन्ि्न गनय अनुिल पत्र कदनेछ ।  

२४. री  पगुकेो िालननःे (१) प्रचलि  कानूनिा जूनसुकै कुरा िेलखएको भए  ापलन ्स ऐन बिालजि 

सलिल बाट परर्ोजन स्िीकृ  भई दफा २३ बिोलजि अनुिल पत्र प्राप्त गरेकोिा का्स् ो अनुिल पत्र 

प्रचलि  काननूको री  पुर् ् ाई जारी भएको िालननेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि जारी भएको अनुिल पत्रका श यहरु उपर अनुिल पत्र बहाि रहकेो 

अिलिभर प्रल कूि हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासलनक िा नील ग  व्यिस्था गररन े छैन र सम्झि ा 

प्रल कुि हुन ेगरी गररएको कुनै पलन कानूनी, प्रशासलनक िा नील ग  व्यिस्था िान्् हुने छैन ।  

२५. अन्् व्यलक्तिाई अनिुल पत्र नकदननःे परर्ोजनाको का्ायन्ि्न गनयको िालग कुनै क्षेत्रिा कुन ै

प्रस् ािकिाई अनुिल पत्र कदई सकेपलछ सम्झि ािा िेलखए बिोलजि सोही क्षेत्रिा सो परर्ोजनािाई 

प्रल कूि असर पने गरी का्स् ै ककलसिको परर्ोजनाको का्ायन्ि्न गनय अन्् व्यलक्तिाई अनुिल पत्र 

कदनने छैन ।  

२६. अनिुल पत्रको अिलिः (१) अनुिल पत्रको अिलि अलिक ि पच्चीस िषय सम्ि नबढाई परर्ोजनाको 

प्रकृल  िा क्षेत्रको आिारिा सम्झि ािा िेलखए बिोलजि हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए  ापलन लिशेष पररलस्थल  परी अनुिल पत्रको अिलि 

बढाउन आिश््क भएको कारण खुिाई अिलि थपको िालग अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे लनिेदन कदएिा 

र सो लनिेदनको व्यहोरा िनालसि दलेखएिा सलिल ि ेबढीिा पाँच िषयसम्ि अनुिल पत्रको अिलि थप 

गनय सके्नछ ।  

(३) अनुिल पत्रको अिलि  ोककएको आिारिा लनिायरण गररनेछ ।  

२७. अनिुल पत्र रद्द गनय सके्नः (१) अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे सम्झि ा बिोलजि परर्ोजना का्ायन्ि्न 

प्रारम्भ गदाय ्ो ऐन िा ्स अन् गय  बनेको लनदलेशका िा सम्झि ा लिपरी  कुन ैकाि गरेिा सलिल को 

लसफाररसिा गाउँपालिकािे अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिाई सूचना कदई लनजिाई कदनएको अनुिल पत्र रद्द 

गनय सके्नछ ।    
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(२) उपदफा (१) बिोलजि अनुिल पत्र रद्द भएिा अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तसँग गररएको सम्झि ा स्ि ः 

रद्द भएको िालननेछ । 

(३) ्स दफा बिोलजि अनुिल पत्र रद्द भएिा अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्ति े सलिल  िा स्थानी् 

सरकारसँग कुनै ककलसिको दाबी गनय पाउने छैन ।  

२८. रो्ल्टी बझुाउन ुपनःे  रो्ल्टी बुझाउने गरी सम्झि ा भएकोिा अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे सम्झि ा 

बिोलजिको रो्ल्टी सम्झि ािा उलल्िलख   ररकाबाट स्थानी् सरकारिाई बुझाउनु पनेछ । 

२९. परर्ोजना हस् ान् रण गनुय पनःे (१) अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे सम्झि ािा िेलखए बिोलजि 

स्थानी् सरकार िाई परर्ोजना हस् ान् रण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि परर्ोजना हस् ान् रण हुदँा का्स् ो परर्ोजनािा जलड  िेलशन, उपकरण 

 था सरंचना सम्झि ािा िेलखए बिोलजिको क्षि ा, अिस्था र चािू हाि िा हुनु पनेछ ।  

३०. स्थानी् सरकारको स्िालिकाि हुनःे दफा २९ बिोलजि हस् ान् रण भएको परर्ोजना र सो सँग 

सम्बलन्ि  घर जग्गा  था उपकरणको स्िालिकाि स्थानी् सरकारको हुनेछ ।  

  

पररच्छेद - ४ 

अनिुल पत्र प्राप्त व्यलक्तको अलिकार  था सलुििा 

३१. शुल्क उठाउन पाउनःे अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे सेिा सुलििा उपिब्ि गराए बाप  उपभोक्तासँग 

शुल्क उठाउन सके्नछ ।  

३२. घर जग्गा आकदिा प्रिशे गनय सके्नः (१) परर्ोजना का्ायन्ि्नको लसिलसिािा अनुिल पत्र प्राप्त 

व्यलक्तिे कुनै घर, जग्गा, उद्योग, किकारखाना आकदको भिगोलिक  था िैज्ञालनक सिेक्षण  था नाप 

नक्शा गनय, िाटो िगा्  अन्् प्राकृल क स्रो  र सािनको परीक्षण गनय, का्सको िालग 

आिश््क ानुसार उपकरण जडान गनय  था का्स् ो उपकरणको प्र्ोग गनय, जग्गा छुट्याउन, साँि, 

ककल्िा खडा गनय िा लनशाना िगाउने प्र्ोजनको िालग सम्बलन्ि  िनीिाई अग्रीि सूचना कदई घर 

जग्गा आकदिा प्रिेश गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि घर जग्गा आकदिा प्रिेश गदाय सो जग्गािा िगाएको अन्न िािी िा हुकेका 

रुख लिरुिा काट्नु, उखेल्नु परेिा िा जग्गािा रहकेा कुनै छेकबार, पखायि, कुनै िेलशनरी, औजार आकद 

हटाउनु, भकाकाउनु िा िगाउनु परेिा सोको िनालसब क्षल पूर् य सम्बलन्ि  िनीिाई कदई अनुिल पत्र 

प्राप्त व्यलक्तिे सो गनय सके्नछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि घर जग्गा आकदिा प्रिेश गदाय सम्भि भएसम्ि सम्बलन्ि  िनी, 

सरोकारिािा व्यलक्त  था सोको कारणबाट प्रभालि  हुने व्यलक्तको उपलस्थल िा प्रिेश गनुय पनेछ ।   

३३. घर जग्गाको प्र्ोग गनय िा कुन ै लनिायण का्य गनय िा अन्् कुन ै काि गनय लनषिे गनय सके्नः (१) 

परर्ोजना का्ायन्ि्नको लसिलसिािा परर्ोजना स्थि र का्सका लनलि  दरूीिा पने घर जग्गा अरु 

कसैिे कुनै खास कािको लनलित्त प्र्ोग गनय िा सो जग्गािा कुनै लनिायण गनय िा अन्् कुनै काि गनय 

नपाउने कुरा सम्झि ािा िेलखएकोिा िा का्स् ो घर जग्गा सो कािको लनलित्त प्र्ोग गनय िा का्स् ो 

घर जग्गािा कुन ै लनिायण गनय िा अन्् कुनै काि गनय लनषेि गरी पाउन अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्ति े

गाउँपालिका सिक्ष लनिेदन कदएिा र का्सरी कदएको लनिेदनको व्यहोरा िनालसब दलेखएिा गाउँ 

का्यपालिकािे प्रचलि  काननू बिोलजि का्स् ो घर जग्गा सो बिोलजि प्र्ोग गनय िा कुनै लनिायण गनय 

िा कुनै काि गनय नपाउने गरी लनषेि गनय सके्नछ ।  

 र का्सरी लनषेि गरेको कारणबाट सम्बलन्ि  व्यलक्तिाई पनय गएको हालन नोक्सानी बाप को 

क्षल पूर् य अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे व्यहोनुय पनेछ ।   
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(२) उपदफा (१) बिोलजि कदईने क्षल पूर् य लनिायरण गनयको िालग स्थानी् उपभोक्ताको प्रल लनलिकाि 

हुने गरी  ोककए बिोलजिको एक क्षल पूर् य लनिायरण सलिल  रहनेछ र सो सलिल िे सम्बलन्ि  

व्यलक्तिाई िास् लिक रुपिा पनय गएको हालन नोक्सानीको िूल््ाङ्कन गरी क्षल पूर् य लनिायरण गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि लनिायरण गररएको क्षल पूर् यको रकििा लचत्त नबु्ने व्यलक्तिे सो लनणय्को 

जानकारी प्राप्त गरेको लिल िे पैं ीस कदनलभत्र गाउँपालिका सिक्ष उजरुी गनय सके्नछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि परेको उजुरी उपर  ीन िलहनालभत्र लनणय् गररसकु्न पनछे र सो उजुरीका 

सम्बन्ििा सलिल िे गरेको लनणय् अलन् ि हुनेछ ।   

३४. घर जग्गा उपिब्ि गराई कदनःे (१) अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे परर्ोजना का्ायन्ि्नको िालग 

आिश््क पने घर जग्गा िा गाउँपालिकाको स्िालिकाििा भएको जग्गा आफैिे खररद गरी िा अन्् 

रुपिा व्यिस्था गनुय पनेछ । (२) अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे उपदफा (१) बिोलजि खररद गनय का्सरी 

खररद गनय िा अन्् रुपिा व्यिस्था गनय नसकेिा र सम्झि ािा कुन ैघर जग्गा प्राप्त गनुय पने उल्िेख 

भएिा सलिल िे अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तको अनुरोििा का्स् ो घर जग्गा प्रचलि  कानून बिोलजि 

उपिब्ि गराई कदनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि घर जग्गा प्राप्त गदाय जग्गािनीिाई कदनुपने क्षल पूर् य सम्बलन्ि  अनुिल पत्र 

प्राप्त व्यलक्तिे व्यहोनुय पनेछ । 

(४) ्स ऐनिा अन््त्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए  ापलन स्थानी् सरकारको स्िालिकाििा रहकेो िा 

साियजलनक जग्गा परर्ोजना का्ायन्ि्नको िालग आिश््क भएिा सलिल िे िा स्थानी् सरकारको 

स्िीकृल  लिई का्स् ो जग्गा सम्झि ािा िेलखए बिोलजि िा लिज िा बहाििा प्र्ोग गनय कदन सके्नछ ।  

३५. परर्ोजनाको सरुक्षा गनय सके्नः (१) परर्ोजनाको सरुक्षा अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्त आफैिे गनुय पनेछ । 

(२) अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे लिशेष कारण दखेाई परर्ोजनाको खास ककलसिको सुरक्षाको िालग 

सलिल सँग अनुरोि गरेिा सो बाप  िाग्न े खचय अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे व्यहोने गरी का्स् ो 

परर्ोजनाको सरुक्षाको व्यिस्था गनय स्थानी् सरकारिे परर्ोजनाको सुरक्षाको िालग प्रदशे िा 

संघी् सरकारसँग अनुरोि गनेछ ।  

३६. सह्ोग उपिब्ि गराउन ुपनःे (१) परर्ोजना का्ायन्ि्न गने लसिलसिािा सलिल  िा स्थानी् 

सरकारिे अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिाई उपिब्ि गराउनु पने सह्ोग, कदनु पने स्िीकृल  िा गररकदनु पन े

काि सम्झि ािा उलल्िलख   ररका र अिलिलभत्र गररकदनु िा उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

(२) परर्ोजना का्ायन्ि्न गने लसिलसिािा अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे कुनै सह्ोग िाग गरेिा र 

का्स् ो सह्ोग प्रचलि  कानून बिोलजि उपिब्ि गराउन सककने भएिा सो बाप  व्यहोनुय पने खचय र 

दाल्काि अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे व्यहोने गरी सलिल  आफैं ि े का्स् ो सह्ोग उपिब्ि गराउन िा 

स्थानी् सरकारको सम्बलन्ि  लनका्िाई का्स् ो सह्ोग उपिब्ि गराउन िेलख पठाउन सके्नछ ।  

३७. लिदशेी लिलनि्को सलुििाः परर्ोजनाको का्ायन्ि्नको िालग ऋण िा शे्र पँूजीको रुपिा 

लिदशेी िुरा िगानी भएिा अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिाई का्स् ो ऋृणको साँिा िा ब््ाज भुक्तानी गनय 

िा िगानी कफ ाय गनयको िालग आिश््क लिदशेी िुरा प्रचलि  लिलनि् दरिा प्रचलि  काननू 

बिोलजि स्थानी् सरकारिे प्रदशे िा संघी् सरकारसँग अनुरोि गने छ ।  

३८. लिक्फोटक पदाथयको प्र्ोगः परर्ोजनाको का्ायन्ि्नको िालग लिक्फोटक पदाथयको प्र्ोग गनुय परेिा 

अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे स्थानी् सरकारिाई अनरुोि गरेिा स्थानी् सरकारिे संघी्, प्रदशे 

सरकार िा सम्बन्िी  लनका्सँग लिक्फोटक पदाथयको प्र्ोग अनुिल का िालग अनरुोि गने छ ।  

३९. काननू बिोलजिको सलुििा पाउनःे ्स ऐन बिोलजि अनुिल पत्र प्राप्त गरी भएको िगानीिे ्स ऐन 

बिोलजिको सुलििाको अल ररक्त प्रचलि  कानून बिोलजि उद्योगिे पाउने सम्पूणय संरक्षण, सुलििा, 

सहुलि्   था छुट प्राप्त गनछे । 
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४०. सिेा सलुििाका श य  ोक्न सके्नः (१) अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे उपभोक्तािाई सेिा सलुििा उपिब्ि 

गराउँदा ्स ऐन िा सम्झि ाको अिीनिा रही आिश््क श य  ोक्न सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि  ोककएका श य लिपरी  उपभोक्तािे सेिा सुलििा उपभोग गनय पाउने छैन ।  

 

पररच्छेद - ५ 

िगानी सम्बन्िी व्यिस्था 

४१. अनिुल पत्र प्राप्त व्यलक्ति े िगानी गनुयपनःे (१) सम्झि ािा अन््था व्यिस्था भएको बाहके 

परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय आिश््क िगानीको व्यिस्था अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे गनुयपनेछ । 

(२) अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे परर्ोजना अन् गय को घर, जग्गा िा िुख् िेलशन उपकरण लि ो राखी 

ऋण लिँदा सलिल को स्िीकृल  लिनुपनेछ ।  

४२. सं् कु्त िगानीिा परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय सककनःे (१) ्स ऐनिा अन््त्र जुनसकैु कुरा िेलखएको 

भए  ापलन गाउँपालिकािे सम्झि ािा उल्िेख भए बिोलजि कुनै परर्ोजना का्ायन्ि्न गनय जग्गा 

उपिब्ि गराएर, स्िपँूजीिा लहस्सेदारी गरेर िा अन्् रुपिा सं्ुक्त िगानी गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि भएको िगानी परर्ोजना का्ायन्ि्न गने लनजी क्षेत्रिे गाउँपालिकाको 

लहस्सा लिन चाहिेा परर्ोजनाको प्रचलि  िूल््िा लहसाब गरी कदन सककनेछ । 

४३. अन्् व्यलक्तसगँ सम्झि ा गनय सके्नः (१) अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे परर्ोजना का्ायन्ि्न गन े

सम्बन्ििा िगानी प्राप्त गनय िा परर्ोजना बिोलजिको कुनै काि कुनै व्यलक्तबाट गराउने गरी अन्् 

व्यलक्तसँग सम्झि ा गनय सके्नछ ।   

 र का्सरी सम्झि ा भएको कारणि ेपरर्ोजना का्ायन्ि्न गने दाल्कािबाट लनजिे उन्िुलक्त पाउने 

छैन ।   

(२) उपदफा (१) बिोलजि अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे कुनै सम्झि ा गरेको भए का्स् ो सम्झि ा भएको 

लिल िे पन्र कदनलभत्र सो सम्झि ाको प्रल लिलप सलिल  सिक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४४. भकु्तानी सम्झि ा गनय सके्नः अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे परर्ोजना लनिायण गरी गाउँपालिकािाई 

हस् ान् रण गने गरी िा दफा ३१ बिोलजिको शुल्क नउठाई अन्् रुपिा परर्ोजनािा गरेको िगानी 

कफ ाय पाउन े गरी दफा २० बिोलजि सम्झि ा भएकोिा गाउँपालिकािे एकिुष्ट रुपिा िा 

ककस् ाबन्दीिा का्स् ो रकि भुक्तानी गने िा शुल्क भुक्तानी पाउने गरी सम्झि ा गनय सके्नछ । 

४५. सम्भाव्य ा न््नू पररपरू् य कोषः गाउँपालिकाि े सम्भाव्य आ्को  ुिनािा िाग  बढी हुन े

परर्ोजनािाई अनुदान उपिब्ि गराउन सम्भाव्य ा न््ून पररपूर् य कोष खडा गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको कोषिा गाउँपालिकािे लिलन्ोजन गरेको रकि जम्िा गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको कोषबाट परर्ोजनािाई सम्भाव्य बनाउन आिश््क रकि िात्र 

सलिल को लसफाररसिा अनदुान कदननेछ ।  

(४) संभाव्य ा न््ून पररपूर् य कोष  था सो को सञ्चािन सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि 

हुनेछ । 

 

पररच्छेद - ६ 

सलिल को गठन सम्बन्िी व्यिस्था (साियजलनक लनजी साझेदारी एकाई) 

४६. सलिल को गठनः (१) पूिायिार लिकास र लनिायणिा साियजलनक लनजी साझेदारी  था लनजी िगानी 

पररचािनिाई प्रोकासाहन  था व्यिस्थापन गनय दहेा्को साियजलनक लनजी साझेदारी एकाई प्रबियन 

सलिल  गठन हुने छ ।  (२) सलिल को गठन दहेा् बिोलजि हुनेछः-  

(क) गाउँपालिकाको अध््क्ष        - अध््क्ष  

(ख) गाउँपालिकाको उपाध््क्ष        - उपाध््क्ष   
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(ग) गाउँपालिकाको सदस्् िध््ेबाट अध््क्षिे िनोलन  गरेको एक जना िलहिा - सदस््               

(घ) िडा अध््क्ष िध््ेबाट अध््क्षिे िनोलन  गरेको दईु जना         - सदस््   

(ङ) प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ                                      - सदस््   

(च) सम्बलन्ि  िडा अध््क्ष            - सदस््  

(छ) गाउँ का्यपालिकाद्वारा िनोलन  लनजी क्षेत्रको प्रल लनलिकाि हुने गरी दईु जना - सदस्् 

(ज) गाउँ का्यपालिकाद्वारा िनोलन  लबशेषज्ञ/प्रालिलिक (साियलजनक लनजी  

साझेदारी बारे अनुभि/ज्ञान हालसि गरेको लिज्ञ) एक जना   - सदस््  

(झ) गाउँका्यपालिका का्ायि्को साियजलनक लनजी साझेदारी एकाई प्रिुख       - सदस्् सलचि  

(३) सलिल िे सम्बलन्ि  लिष्िा अनुभि भएको  था लिशेष ज्ञान हालसि गरेको कुन ैव्यलक्तिाई 

सलिल को बैठकिा प्यिेक्षकको रुपिा भाग लिन आिन्त्रण गनय सके्नछ । 

(४) पूिायिार लिकास र लनिायणिा साियजलनक लनजी साझेदारी  था लनजी िगानी पररचािन गन े

स्िीकृ ी लनणय् भए अनुसार सदस्् सलचििे कदनेछ । 

४७. सलिल को बठैक र लनणय् ः (१) सलिल को बैठक आिश््क ानसुार बस्नेछ । 

(२) सलिल को बैठक सलिल को अध््क्षिे  ोकेको लिल , सि् र स्थानिा बस्नेछ । 

(३) सलिल को बैठकको अध््क्ष ा सलिल को अध््क्षि े गनेछ र लनजको अनुपलस्थल िा सलिल का 

उपाध््क्षिे सलिल को बैठकको अध््क्ष ा गनेछ । 

(४) सलिल को बैठकिा बहुि को रा् िान्् हुनेछ र ि  बराबर भएिा बैठकको अध््क्ष ा गन े

व्यलक्तिे लनणाय्क ि  कदनेछ । 

(५) सलिल को बैठक सम्बन्िी अन्् का्यलिलि सलिल  आफैिे लनिायरण गरे बिोलजि हुनेछ । 

४८. परर्ोजनाको अनगुिन गनय सके्नः (१) सलिल िे परर्ोजना का्ायन्ि्नको अनुगिन गनय सके्नछ र 

का्सरी अनुगिन गदाय एकजना िलहिा सदस््िाई सहभागी गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि परर्ोजना अनुगिन गने लसिलसिािा सलिल िे कदएको लनदशेनको पािना 

गनुय सम्बलन्ि  अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तको क यव्य हुनेछ । 

४९. परर्ोजनाको लििरण राख्न ु पनःे (१) गाउँपालिकािे सलिल को सुझाि लिई दफा ३ बिोलजि 

का्ायन्ि्न गररने परर्ोजनाको पलहचान गरी सोको लििरण अद्यािलिक राख्न सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लििरण राखदा गाउँपालिकािे सभके्षण भए िा नभएका परर्ोजनाको 

छुट्टाछुटै्ट लििरण राख्नु पनेछ । 

५०. लनदशेन कदन सके्नः गाउँपालिकािे परर्ोजनाको का्ायन्ि्नको सम्बन्ििा सम्बलन्ि  सलिल िाई 

सि् सि्िा आिश््क लनदशेन कदन सके्नछ ।  

५१. प्रालिलिक सलिल ः (१) दफा ५२ बिोलजि गाउँपालिकािे का्ायन्ि्न गने परर्ोजनाको सम्बन्ििा 

सुझाि कदनको िालग सम्बलन्ि  गाउँपालिकाको प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ को अध््क्ष ािा सम्बलन्ि  

लिष्को लिशेषज्ञ सिे  रहने गरी बढीिा पाँच सदस्् रहकेो एक प्रालिलिक सलिल  गठन गनेछ ।  

(२) प्रालिलिक सलिल को अध््क्षिे  ोकेको सम्बलन्ि  गाउँपालिकाको कुन ै अलिकृ  कियचारीि े

प्रालिलिक सलिल को सलचि भई काि गनेछ । 

(३) प्रालिलिक सलिल को बैठक सम्बन्िी का्यलिलि सो सलिल  आफैिे लनिायरण गरे बिोलजि हुनेछ ।  

पररच्छेद - ७ 

लिलिि 

५२. गाउँपालिकाको अलिकार हुनःे (१) ्स ऐनका अन््त्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए  ापलन पचास 

करोड रुपै्ाँ भन्दा कि िाग  भएको परर्ोजना ्स ऐन बिोलजि गाउँपालिकािे साियजलनक, लनजी 

साझेदारीिा का्ायन्ि्न गनय सके्नछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोलजि परर्ोजना का्ायन्ि्न गदाय ्स ऐन बिोलजि सलिल िाई प्राप्त सम्पूणय 

अलिकार आिश््क हरेफेर सलह  गाउँपालिकािाई प्राप्त हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजि परर्ोजना का्ायन्ि्न गने क्रििा गाउँपालिकािे प्रिुख प्रशासकी् 

अलिकृ सँग आिश््क रा् सुझाि लिन सके्नछ ।   

५३. लििादको सिािानः (१) परर्ोजना का्ायन्ि्न गने सम्बन्ििा गाउँपालिका र अनुिल पत्र प्राप्त 

व्यलक्तबीच कुनै लििाद उकापन्न भएिा का्स् ो लििाद आपसी सिझदारीबाट सिािान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि आपसी सिझदारीबाट लििाद सिािान नभएिा लििादको सिािान 

सम्झि ािा उल्िेख भएकोिा सोही बिोलजि र उल्िेख नभएकोिा िध््स्थ ाद्वारा गररनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि िध््स्थ ाद्वारा लििादको सिािान गदाय िध््स्थ ाको का्यलिलि 

सम्झि ािा उल्िेख भएकोिा सोही बिोलजि र उल्िेख नभएकोिा प्रचलि  कानून बिोलजि हुनेछ ।  

५४. क्षल परू् य सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) परर्ोजना का्ायन्ि्न गने सम्बन्ििा कुनै पक्षि े्ो ऐन िा ऐन 

अन् रग  बनेको लन्ि िा सम्झि ा लिपरी  कुनै काि गरेबाट अको पक्षिाई हालन नोक्सानी पनय 

गएिा का्सरी पनय गएको हालन नोक्सानी बाप को िनालसि रकि सो काि गने पक्षिे अको पक्षिाई 

क्षल पूर् य बाप  बुझाउनु पनछे ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको क्षल पूर् य गाउँपालिकाबाट व्यहोनुय पन ेभएिा का्स् ो क्षल पूर् य बाप को 

रकि लहसाब गरी गाउँपालिकािे अनुिल पत्रको अिलि थप गनय सके्नछ । 

५५. लिज िा भाडािा कदन िा बचेलबखन गनय सके्नः गाउँपालिकािे अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिाई आफ्नो िा 

गाउँपालिकाको स्िालिकाििा रहकेो, संस्थाको स्िालिकाि िा अिीनिा रहकेो कुनै घर िा जग्गा लिज िा 

भाडािा कदन, कुन ैिेलशन, औजार िा पूिायिार सरंचना लबक्री गनय िा लिज िा भाडािा कदन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लिज िा भाडािा दददँाका श यहरु सम्झि ािा िेलखए बिोलजि हुनेछन् ।  

५६. स्थानी् स्रो , सािन र जनशलक्तको उप्ोग गनुय पनेः अनुिल पत्र प्राप्त व्यलक्तिे परर्ोजना 

का्ायन्ि्नको लसिलसिािा सम्भि भएसम्ि स्थानी् स्रो , सािन, जनशलक्त र िुिुकलभत्र उकापादन 

हुने िस् ु  था सेिा उप्ोग गनुय पनेछ । 

५७. अध्््न प्रल िदेन िालथ अलिकार का्ि रहनःे प्रस् ािकिे प्रस् ािसाथ पेश गरेको अध्््न 

प्रल िेदन सम्बन्िी कागजा  उपर लनजको पूणय अलिकार का्ि रहनेछ । प्रस् ािकको लिलख  स्िीकृ ी 

लबना का्स् ो अध्््न प्रल िेदन सम्बन्िी कागजा हरु अन्् कुनै कािको िालग प्र्ोग िा प्रकाशन 

गररने छैन । 

५८. लन्ि बनाउन े अलिकारः ्स ऐनको उद्दशे्् का्ायन्ि्न गनय स्थानी् सरकारिे आिश््क लन्ि 

बनाउन सके्नछ । 

५९. का्यलिलि  था लनदलेशका बनाउन सके्नः ्स ऐनको उद्दशे्् का्ायन्ि्न गनय सलिल  िा 

का्यपालिकािे आिश््क का्यलिलि, लनदलेशका िा िापदण्ड बनाउन सके्नछ । 

आज्ञािे, 

गा्त्र श्रेष्ठ 

प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ 


