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परिच्छेद-१ प्रािम्भिक 

१ पृष्ठिूम्ि 

सार्वजलिक लिजी िाध्यिबाट स्थािीतय सेर्ा प्रर्ाह गिव सलकन्त्छ िन्त्िे छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आफ्िै 

अभ्यास, अिुिर् र लसकाई रहकेो छ ।  स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा २४को उपदफा(८)िा 

गाउँपालिकािे “सार्वजलिक लिजी साझदेारीिा कुिै योजिा सञ्चािि तथा व्यर्स्थापि गिे सक्िेछ” िन्त्िे उल्िेख 

गररएको छ । उि व्यर्स्थािाई कायावन्त्र्यि गिवको िालग प्रकृयागत िागवदिवि आर्श्यक दलेखन्त्छ । स्थािीय 

सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ११ को उपदफा(७)िा गाउँपालिकािे आफ्िो “काि, कतवव्य र 

अलधकारको प्रयोग गदाव आर्श्यकता अिसुार काििू, िीलत, योजिा, िापदण्ड तथा कायवलर्लध बिाई िाग ू गिव 

सक्िेछ” िन्त्िे प्रार्धाि रालखएको छ । सोही प्रार्धािका आधारिा सार्वजलिक लिजी साझदेारी योजिाहरुको 

सञ्चािि र व्यर्स्थापिको िालग आर्श्यक िागवदिवि प्रदाि गिव सलकन्त्छ । तसथव, लिजी क्षेत्रसँग गररिे साझदेारी 

योजिाहरुको उद्दशे्य, स्र्रुप, के्षत्र, आधार, पलहचाि, छिौट, सञ्चािि, अिगुिि तथा िलू्याङ्कि, संस्थागत 

व्यर्स्था, साझदेारको प्रकार र साझदेार खरीद प्रकृया िगायतका लर्षयिा आर्श्यक प्रकृयागत िागवदिवि प्रदाि 

गिव छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको गाउँ कायवपालिकािे प्रिासकीय कायवलर्लध लियलित गिे ऐि २०७५ को दफा 

३ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी  “छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सार्वजलिक-लिजी साझदेारी योजिा सञ्चािि 

तथा व्यर्स्थापि लिदलेिका, २०७५” जारी गरी िाग ूगरेको छ । 

२ नाि ि प्रािभि 

(१) यस लिदलेिकाको िाि “छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सार्वजलिक-लिजी साझदेारी योजिा सञ्चािि 

तथा व्यर्स्थापि लिदलेिका २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो लिदलेिका गाउँ कायवपालिकािे स्र्ीकृत गरेको लिलतबाट िाग ूहुिेछ ।  

३ परििाषा 

लर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव ििागिेा यस लिदलेिकािा, 

(क)  “ऐि” िन्त्िािे “प्रिासकीय कायवलर्लध लियलित गिे ऐि, २०७५” िाई सभझि ुपदवछ ।  

(ख)  “लिदलेिका” िन्त्िािे “छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सार्वजलिक-लिजी साझदेारी योजिा सञ्चािि 

तथा व्यर्स्थापि लिदलेिका, २०७५”िाई सभझि ुपदवछ ।  

(ग)  “गाउँपालिका” िन्त्िािे छथर जोरपाटी गाउँपालिकािाई सभझि ुपदवछ ।  

(घ)  “योजिा” िन्त्िािे यस लिदलेिका बिोलजि कायावन्त्र्यि गररिे योजिा, पररयोजिा र्ा कायवक्रििाई 

सभझि ुपदवछ । 

(ङ)  “साझदेारी” िन्त्िािे “सार्वजलिक लिजी साझदेारी”िाई सभझि ुपदवछ । 

(च)  “साझदार” िन्त्िािे यस लिदलेिका बिोलजि सार्वजलिक लिजी साझदेारी योजिा कायावन्त्र्यि गिवका 

िालग सहिलत पत्र र्ा सभझौता पत्रिा हस्ताक्षर गरी कायव गिे पक्षहरुिाई सभझि ुपदवछ । 

(छ)  “सेर्ा िलू्क” िन्त्िािे यस लिदलेिका बिोलजि साझदेारिे कुिै सेर्ा र्ा सलुर्धा उपल्बध गराए र्ापत 

सेर्ाग्राहीसँग सभझौता अिसुार लिि पाउिे सेर्ा िलू्किाई सभझि ुपदवछ । 
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(ज) “लिजी क्षेत्र” िन्त्िािे प्रचलित काििू अिसुार सञ्चालित िाफाििूक फिव, कभपिी र्ा व्यलििाई सभझि ु

पदवछ । यो िब्दिे साझदेारी योजिा कायावन्त्र्यििा साझदेारको रुपिा सहिागी हुिे गरै िाफाििूक संस्था 

सिते पदवछ ।  

(झ) “सलिलत” िन्त्िािे यस लिदलेिका बिोलजि गठि िएको “सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलत” िाई 

सभझि ुपदवछ । 

(ञ) “सेर्ा करार” िन्त्िािे गाउँपालिकािे प्रदाि गिुवपिे सेर्ाहरुिध्येसाझदेारिाई लिलश् चत िलू्क प्रदाि गरी 

साझदेारिाफव त ्सेर्ा प्रदाि गिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थािाई सभझि ुपदवछ ।  

(ट) “व्यर्स्थापि करार” िन्त्िािे साझदेारिाई लिलश् चत व्यर्स्थापि िलू्क प्रदाि गरी सङ्गठिको कुिै 

संरचिा, परू्ावधार संरचिा, जििलि र्ा सेर्ा प्रदाि गिे कायवको व्यर्स्थापि गिे गरी गररएको करारीय 

व्यर्स्थािाई सभझि ुपदवछ  । 

(ठ) “राजश् र्िखुी व्यर्स्थापि करार” िन्त्िािे साझदेारबाट गाउँपालिकािाई लियलित रुपिा लिलश् चत 

रोयल्टी, िलु्क र्ा राजश् र् प्राप्त हुिे गरी परू्ावधार संरचिा र्ा सेर्ा प्रदाि गिे कायवको व्यर्स्थापि गिे गरी 

गररएको करारीय व्यर्स्थािाई सभझि ुपदवछ ।  

(ड)  “लििावण तथा हस्तान्त्तरण” िन्त्िािे कुिै परू्ावधार संरचिाको सञ्चािि र व्यर्स्थापि गाउँपालिकािे िै 

बढी प्रिार्कारी रुपिा गिव सक्िे र्ा कुिै कारणिे गिुवपिे िएिा त्यस्ता परू्ावधार संरचिाको लििावण लिजी 

के्षत्रको परूा र्ा आलंिक िगािीिा सभपन्त्ि गरी त्यसको सञ्चािि र व्यर्स्थापिको आर्श्यक ज्ञाि र 

सीप सलहत गाउँपालिकािाई हस्तान्त्तरण गिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थािाई सभझिु पदवछ । यस 

व्यर्स्था अन्त्तगवत लिजी साझदेारिे गरेको िगािी गाउँपालिकाबाट उलचत ििुाफासलहत एकिषु्ट र्ा 

लकस्तािा प्राप्त गिव सक्िेछ । 

(ढ) “लििावण, सञ्चािि तथा हस्तान्त्तरण” िन्त्िािे कुिै एक परू्ावधार संरचिा र्ा त्यसको कुिै लहस्सा लिजी 

साझदेारको सभपणूव र्ा अलधकतिा िगािीिा लििावण गरी लिलश् चत अर्लधसभि सञ्चािि गरी उलचत 

ििुाफासलहत आफ्िो िगािी लफताव िइसकेपलछ गाउँपालिकािाई उि परू्ावधार संरचिा र त्यसिा प्रयोग 

िएका सभपणूव सभपलिहरु चाि ुहाितिा सािान्त्यतः लर्िा िआुब्जा हस्तान्त्तरण गिे गरी गररएको करारीय 

व्यर्स्थािाई सभझि ुपदवछ ।  

(ण)  “लििावण, स्र्ालिलवर्करण, सञ्चािि तथा हस्तान्त्तरण” िन्त्िािे कुिै सेर्ा प्रदाि गिवको िालग आर्श्यक 

पिे सभपणूव प्रणािीको स्थापिाको िालग आर्श्यक पिे सभपणूव िगािी लिजी साझदेारबाट हुिे र एक 

लिलश् चत अर्लधसभि त्यसको स्र्ालित्र् सिते आफैिा राखी लििावण र सञ्चािि गरी उलचत ििुाफासलहत 

आफ्िो िगािी फताव िईसकेपलछ त्यसिा प्रयोग िएका सभपणूव संरचिा र सभपलिको स्र्ालित्र् सलहत 

चाि ू हाितिा सािान्त्यतः लर्िा िआुब्जा गाउँपालिकािाई हस्तान्त्तरण गिे गरी गररएको करारीय 

व्यर्स्थािाई सभझि ुपदवछ । 

(त) “लििावण, स्र्ालित्र्करण तथा सञ्चािि” िन्त्िािे कुिै खास सेर्ा प्रदाि गिवको िालग आर्श्यक पिे 

परू्ावधार संरचिाको लििावण, सञ्चािि र व्यर्स्थापि गिवको िालग आर्श्यक पिे सभपणूव र्ा आलंिक 

िगािी लिजी साझदेारिे गरी त्यसको स्र्ालित्र् सिते आफैिा राखी लिरन्त्तर सञ्चािि गरररहिे गरी 

गररएको करारीय व्यर्स्थािाई सभझि ुपदवछ । यस व्यर्स्थािा लिजी साझदेार टाट िपलल्टएसभि र्ा कुिै 

कारणिे असक्षि ििएसभि र्ा काििूी अलस्तत्र् सिाप्त ििएसभि सभझौता बिोलजिको कायव गरररहि 

सक्दछ ।  
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(थ)  “लििावण, हस्तान्त्तरण तथा सञचिाि” िन्त्िािे कुिै परू्ावधार संरचिाको लर्कासको िालग आर्श्यक पिे 

अलधकांि र्ा आलंिक िगािी लिजी के्षत्रबाट हुि े गरी त्यसको लििावण सभपन्त्ि िए पश् चात उि 

संरचिाको स्र्ालित्र् र रेखदखेको िखु्य लजभिरे्ारी गाउँपालिकािे लिई लिजी साझदेारिाई उलचत ििुाफा 

सलहत आफ्िो िगािी लफताव लििको िालग लिलश् चत अर्लधसभि त्यसको सञ्चािि र व्यर्स्थापिको 

लजभिरे्ारी लदिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थािाई सभझि ु पदवछ । गाउँपालिका र्ा सरकारको 

स्र्ालित्र्िा रहकेो जलिि र्ा सभपलििा लििावण िएको संरचिा सरुक्षा, प्रचलित काििूी व्यर्स्था र्ा अन्त्य 

कुिै कारणिे गाउँपालिकािे तत्कािै त्यसको िखु्य दालयत्र् लिि ु पिे िएिा गाउँपालिकािे यस 

प्रकारको करार गिव सक्िेछ ।  

(द) “लर्कास, सञ्चािि तथा हस्तान्त्तरण” िन्त्िािे िईरहकेो कुिै सभपलि र्ा परू्ावधार संरचिािा लिजी 

के्षत्रको िगािीिा कुिै सलुर्धा थप र्ा क्षिता लर्स्तार गरी सञ्चािि गिे र लिलश् चत अर्लधिा उलचत 

ििुाफा सलहत आफ्िो िगािी लफताव िएपलछ लर्कास गररएको संरचिा र्ा सभपलि सािान्त्यतः लर्िा 

िआुब्जा गाउँपालिकािाई हस्तान्त्तरण गिे गरी गररएको करारीय व्यर्स्थािाई सभझि ुपदवछ ।  

(ध)  “राजश् र्िखुी लििावण, सञ्चािि तथा हस्तान्त्तरण” िन्त्िािे साझदेारबाट गाउँपालिकािाई लियलित 

रुपिा लिलश् चत रोयल्टी, िलू्क र्ा राजश् र् प्राप्त हुिे गरी कुि ैजिीि र्ा परू्ावधार संरचिािा थप संरचिाहरु 

लिजी क्षेत्रिे आफ्िै िगािीिा लििावण गरी लिलश् चत अर्लधसभि सञ्चािि र व्यर्स्थापि गिे र उलचत 

ििुाफा सलहत आफ्िो िगािी लफताव िएपलछ गाउँपालिकािाई उि संरचिा र त्यसिा प्रयोग िएका 

सभपलिहरु चाि ु हाितिा सािान्त्यतः लर्िा िआुब्जा गाउँपालिकािाई हस्तान्त्तरण गिे गरी गररएको 

करारीय व्यर्स्थािाई सभझि ुपदवछ । 

४ साझेदािीको उदे्दश्य 

सार्वजलिक लिजी साझदेारीका अध्यक्ष उद्दशे्यहरु लिभिािसुार रहकेा छि:् 

(क)  स्थािीय लर्कास र सेर्ा प्रर्ाहिा लिजी के्षत्रको पूँजी, प्रलर्लध, कायवकुििता, उद्यिलििता र 

व्यर्स्थापकीय दक्षतािाई आकलषवत गहरी उपयोग गिे, 

(ख)  साझदेारीको िाध्यिबाट स्थािीय लर्कास र सेर्ा प्रर्ाहको दायरा फरालकिो बिाउिे, 

(ग)  साझदेारीको िाध्यिबाट स्थािीय सेर्ा प्रर्ाहको गणुस्तरिा बलृि गिे, 

(घ)  साझदेारीको िाध्यिबाट गाउँपालिकाको आन्त्तररक आयिाई बलृि गिे । 

परिच्छेद-२: साझेदािीको स्वरुप, के्षत्र, आधाि ि संस्थागत व्यवस्था 

५ साझेदािीको स्वरुप 

(१) सार्वजलिक लिजी साझदेारीका स्र्रुप दहेाय बिोलजि हुि सक्िेछः 

(क) सेर्ा करार 

(ख) व्यर्स्थापि करार 

(ग)  राजश् र्िखुी व्यर्स्थापि करार 

(घ)  लििावण तथा हस्तान्त्तरण 

(ङ)  लििावण, सञ्चािि तथा हस्तान्त्तरण 

(च)  लििावण, स्र्ालित्र्करण, सञ्चािि तथा हस्तान्त्तरण 
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(छ)  लििावण, हस्तान्त्तरण तथा सञ्चािि 

(ज)  लििावण, हस्तान्त्तरण तथा सञ्चािि 

(झ)  लर्कास, सञ्चािि तथा हस्तान्त्तरण 

(ञ)  राजश् र्िखुी लििावण, सञ्चािि तथा हस्तान्त्तरण 

(२) आर्श्यकता अिसुार उपदफा (१) िा उलल्िलखत स्र्रुपहरु बाहकेका अन्त्य साझदेारी योजिाहरु पलि 

सञ्चािि गिव सलकिेछ । 

६ साझेदािीको के्षत्रहरु 

साझदेारीका के्षत्रहरु लिभिािसुार हुिसक्िेछि:् 

(क)  फोहरििैा सङ्किि, व्यर्स्थापि र सदपुयोग, 

(ख)  लपउिे पािो परू्ावधार लर्कास, पािीको आपलूतव र लर्तरण, 

(ग)  लसँचाई, 

(घ)  सडक, पिु, र्स्ती लर्कास िगायतकिा परू्ावधार लििावण, सञ्चािि तथा ििवत संिार,  

(ङ)  स्र्ास््य सेर्ा, 

(च)  लर्द्यािय, सािदुालयक िर्ि, सिागहृ, ििोरञ्जि स्थि, पाकव , पसु्तकािय, खिेकुद सलुर्धाहरुको 

स्थापिा र व्यर्स्थापि, 

(छ)  र्जार परू्ावधारको लििावण, व्यर्स्थापि, सार्वजलिक िौचािय, ढि लिकाि, स्िािगहृ, पालकव ङ सलुर्धा, 

र्धिािा, िर्दाह स्थि आलदको व्यर्स्था र सञ्चािि, 

(ज)  लर्द्यतु उत्पादि, व्यर्स्थापि तथा लर्तरण र उत्पालदत लर्द्यतुको थोक खररद तथा लर्तरण, 

(झ)  दिकि, एभबिेुन्त्स िगायतका सार्वजलिक सलुर्धाहरुको व्यर्स्था र सञ्चािि,  

(ञ)  पयवटकीय क्षेत्रहरुको लर्कास, सञ्चािि र व्यर्स्थापि, 

(ट) केर्िकार र सार्वजलिक यातायात सञ्चािि, 

(ठ)  परुातालत्र्क, धालिवक एर् ंऐलतहालसक िहवर्का के्षत्रहरुको संरक्षण, सभबधवि, लर्कास र व्यर्स्थापि, 

(ड)  परू्ावधार तथा अन्त्य सेर्ाहरुको सेर्ा िलू्क, दस्तरु तथा कर उठाउिे कायवको व्यर्स्थापि, 

(ढ)  औधोलगक के्षत्र र लर्िेष आलथवक के्षत्रहरुको लििावण, संचािि र व्यर्स्थापि, 

(ण)  कृलष तथा पिजुन्त्य उत्पादिहरु, जलडबटुी संकिि, प्रिोधि तथा लर्क्री जस्ता कायवहरुिाई प्रोत्साहि, 

प्रर्िवि तथा सेर्ा उपिब्ध गराउि आर्श्यक पिे परू्ावधारहरुको लििावण, संचािि र व्यर्स्थापि, 

(त)  सीिान्त्तकृत सिदुाय, लर्पन्त्ि र्गव, अपाङ्गता िएका व्यलिहरु, ज्येष्ठ िागररक िगायतका सिदुायिाई 

सेर्ा परु् याउिे प्रणािी र संरचिाको स्थापिा र व्यर्स्थापि, 

(थ)  गाउँपालिकािाई उपयिु िागेका अन्त्य परू्ावधार तथा सेर्ा सलुर्धाहरु । 

७ साझेदािीको आधािहरु 

साझदेारीका आधारहरु लिभिािसुार हुिेछि:्  

(क)  गाउँपालिकािे प्रदाि गिुवपिे सेर्ा सलुर्धाहरु साझदेारी पाफव त उपिब्ध गराउँदा उपिोिािे सिुि रुपिा 

सेर्ाहरु प्राप्त गिे अर्स्थाको सलुिलश् चतता र लिजी साझदेारिे उलचत ििुाफा प्राप्त गिवसक्िे अर्स्था, 

(ख)  साझदेारीको सबै पक्ष साझदेारहरुिे स्पष्ट रुपिा बझु्िसक्िे गरी सेर्ाको प्रकृलत, स्थाि, सिय, सभबलन्त्धत 

पक्षहरुको काि, कतवव्य र अलधकार, अिगुिि, लियिि, सिायोजि, ििुािी आलद व्यर्स्थाहरुको 

लिलखत लकटािी व्यर्स्था, 
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(ग)  परू्व लिधावररत िापदण्ड अिसुारको स्तरीय सेर्ा प्रदाि िए ििएको सुलिलश् चत गिे लजभिरे्ारी 

गाउँपालिकािे लििेि र सेर्ा प्रदाि गिे तररका लिधावरण गिे लजभिरे्ारी लिजी साझदेारिे लििे व्यर्स्था, 

(घ)  साझदेारहरुबीच जोलखि बाँडफाँड गदाव जोलखि उठाउि बढी सक्षि पक्षहरुिाई आधार िान्त्िे अर्स्था र 

यसरी जोलखि उठाउिे साझदेारिाई जोलखिको िात्राको आधारिा प्रलतफि प्राप्त गिे अर्सर प्राप्त हुि े

अर्स्था, 

(ङ)  िािो अर्लधको साझदेारीिा दीघवकािीि आलथवक दालयत्र् र्हि गिव साझदेारहरुिे आफ्िो लर्िीय 

अर्स्थािाई ध्याििा राखी साझदेारी गिे अर्स्था । 

८ साववजम्नक म्नजी साझेदािी सम्िम्त 

(१) सार्वजलिक लिजी साझदेारीका सभबन्त्धिा आर्श्यक कायव गिव गाउँपालिकािे लिभिािसुारको एक 

सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलतको गठि गिेछ । 

(क) उपाध्यक्ष अध्यक्ष 

(ख) गाउँपालिकाको सदस्य १ जिा िलहिा सलहत २ जिा सदस्य 

(ग) प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत सदस्य 

(घ) स्थािीय उद्योग बालणज्य संघको अध्यक्ष र्ा लिजिे तोकेको प्रलतलिलध सदस्य 

(ङ) लर्लिय व्यर्स्थापि िाखा प्रिखु सदस्य 

(च) परू्ावधार लर्कास िाखा प्रिखु सदस्य सलचर् 

(२) गाउँपालिकािे स्थािीय िागररक सिाजको १ जिा प्रलतलिलधिाई सलिलतको सदस्यिा ििोियि गिव 

सक्िेछ । 

(३) साझदेारी योजिाका सभबन्त्धिा छिफि गदाव सभबलन्त्धत र्डाको र्डा अध्यक्षिाई सलिलतको बैठकिा 

आिन्त्त्रण गिुव पिेछ । 

(४) सलिलतको बैठक आर्श्यकता अिसुार लर्षयगत लर्ज्ञ, कुिै पदालधकारी, किवचारी र अन्त्य संस्थाको 

प्रलतलिलध र्ा व्यलििाई आिन्त्त्रण गिव सलकिेछ । 

(५) सलिलतको प्रिखु लजभिरे्ारीहरु लिभिािसुार हुिेछि:्  

(क) सार्वजलिक लिजी साझदेारी योजिाहरुको पलहचाि र प्राथलिकीकरण गिे, 

(ख)  योजिाको अध्ययि, लर्श् िेषण तथा आर्श्यक प्रलतर्देि लिलखतहरुको तयारी गिे गराउिे, 

(ग) सञ्चालित योजिाहरुको अिुगिि र िलू्याङ्कि गिे गराउिे, 

(घ) लर्र्ाद व्यर्स्थापि गिे, 

(ङ) सेर्ा िलू्क, दस्तरु, रोयल्टी, िगािी आलद लिधावरण गिव लसफाररस गिे, 

(च) गाउँपालिकािे तोकेका अन्त्य कायवहरु गिे ।  

(६) सलिलतिे कुिै खास कायव सभपादि गिवको िालग आर्श्यकता अिसुार एक र्ा एक िन्त्दा बढी उप सलिलत 

र्ा कायवदि गठि गिव सक्िेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोलजि गठि िएको उप सलिलत र्ा कायवदिको कायवलर्र्रण र कायव सभपादि लर्लध 

सलिलतिे तोके बिोलजि हुिेछ । 

(८) उपदफा (६) बिोलजि गठि िएको उप सलिलत र्ा कायवदि आफ्िो कायव सभपन्त्ि गररसकेपलछ स्र्तः 

लर्घटि हुिेछ । 

(९) सलिलतको बैठक र कायव सञ्चािि लर्लध गाउँपालिकािे तोकेको अर्स्थािा सोही बिोलजि र अन्त्य 

अर्स्थािा सलिलत आफैिे लिधावरण गरे बिोलजि हिेछ । 
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परिच्छेद-३: साझेदािीको अवसि पम्हचान 

९ संिाम्वत योजनाको सूची तयाि 

(१) र्ालषवक र्ा अन्त्य योजिा तजुविाको क्रििा पलहचाि गररएका सार्वजलिक लिजी साझदेारी योजिाहरुको 

छुटै्ट सचूी तयार गिुव पिेछ । 

(२) र्डा सलिलत र अन्त्य सलिलत र्ा उप सलिलतहरुिे पलहचाि गरेका सार्वजलिक लिजी साझदेारी योजिाहरुको 

सचूी गाउँपालिकािा पेि गिुव पिेछ । 

(३) गाउँपालिकाको लर्षयगत िाखा र्ा िाखािे आफू अन्त्तगवत के कस्ता योजिाहरु सार्वजलिक र लिजी 

के्षत्रको साझदेारीिा सञ्चािि र व्यर्स्थापि गिव सलकन्त्छ त्यसको सचूी तयार गिुव पिेछ  ।  

(४)  कुिै फिव, कभपिी र्ा संस्थािे सार्वजलिक लिजी साझदेारी अन्त्तगवत कुिै योजिा सञ्चािि र व्यर्स्थापि 

गिव चाहिेा गाउँपालिकािा लिर्देि पेि गिव सक्िेछ । 

(५) सार्वजलिक लिजी साझदेारी योजिाहरु पलहचाि गिवका िालग गाउँपालिकािे सार्वजलिक सचूिा सिते 

प्रकालित गिव सक्िेछ ।  

(६) गाउँपालिकािाई उपयिु िागेको कुिै लर्लधबाट साझदेारी योजिाहरु पलहचाि गिव सक्िेछ । 

(७) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) बिोलजि प्राप्त सबै योजिाहरुको सचूी सार्वजलिक लिजी 

साझदेारी सलिलतिा छिफिका िालग पेि गिुव पिेछ । 

(८)  उपदफा (६) बिोलजि प्राप्त सचूीिा सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलतिे आर्श्यक पररिाजवि र्ा 

थपघट गिवसक्िेछ । 

१० योजनाको प्राथम्िकीकिण ि छनौट 

(१) दफा ९ को उपदफा (८) बिोलजि प्राप्त सचूीिाई सार्वजलिक लिजी साझकेारी सलिलतिे सभबि 

सरोकारर्ािाहरुसँग छिफि गरी उिीहरुको सजुार् र प्रलतबिता सितेिाई ध्याििा राखी योजिाको 

प्राथलिकीकरण गिुव पिेछ । त्यसरी योजिा प्राथलिकीकरण गदाव दहेायका लर्षयिा ध्याि लदि ुपिेछ  । 

(क) योजिाको उद्दशे्य 

(ख) सञ्चािि हुिे के्षत्र र िािालन्त्र्त हुिे जिसङ्ख्या 

(ग) िलक्षत र्गव 

(घ) प्राप्त हुिे िौलतक र्ा अिौलतक िािहरु 

(ङ) प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष िािहरु  

(च) र्फेाइदा र्ा िकारात्िक प्रिार्हरु 

(छ) साझदेार र साझादारको प्रकार तथा साझदेारका योगदािहरु  

(ज) गाउँपालिकाका दालयत्र्हरु 

(झ) िगािी, प्रलतफि र जोलखिहरु 

(ञ) आर्श्यक दलेखएका अन्त्य कुराहरु 

द्रष्टव्यः  

“सरोकारर्ािाहरु” िन्त्िािे सभबलन्त्धत योजिाबाट िाि प्राप्त गिे पक्ष, योजिाबाट हािी र्ा 

िकारात्िक प्रिार् पिव जािे पक्ष र योजिासँग सरोकार िएका लक्रयािीि संघ, संस्था र्ा 

व्यलिहरुिाई जािउँदछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोलजि योजिाको प्राथलिकीकरण गदाव दहेाय बिोलजि लर्िाजि गरी छुट्टाछुटै्ट 

प्राथलिकीकरण गिुव पिेछः  

(क) गाउँपालिकाको आभदािी बढाउिे योजिाहरु 

(ख) गाउँपालिकाको खचव बढाउिे योजिाहरु 

(ग) गाउँपालिकाको आभदािी र खचव दरु् ैिबढाउिे योजिाहरु 

द्रष्टव्यः 

(क) “गाउँपालिकाको आभदािी बढाउिे योजिाहरु” िन्त्िािे गाउँपालिकाको राजश् र् बलृििा प्रत्यक्ष 

योगदाि परु् याउिे योजिाहरु िन्त्िे सभझि ुपदवछ । 

(ख)  “गाउँपालिकाको खचव बढाउिे योजिाहरु” िन्त्िािे सािालजक, आलथवक, लिक्षा, स्र्ास््य, गररर्ी 

लिर्ारण, र्ातार्रण संरक्षण, जालत, िाषा, धिव संस्कृलत, किा, सालहत्य, इलतहास, परुातत्र्, सिप्दा 

आलदको संरक्षण र लर्कास तथआ प्रिासलिक र काििूी सेर्ाको दृलष्टिे र्ा यस्तै अन्त्य प्रकारि े

गाउँपालिकािे काििूतः सञ्चािि गिुवपिे योजिाहरु िन्त्िे सभझि ुपदवछ ।  

(ग) “गाउँपालिकाको आभदािी र खचव दबैु िबढाउिे योजिाहरु” िन्त्िािे गाउँपालिकािे िगािी गिव िपि े

र गाउँपालिकाको राजश् र् बलृििा प्रत्यक्ष योगदाि िगिे योजिाहरु िन्त्िे सभझि ुपदवछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि तयार िएको प्राथलिकीकरणको सचूीिाई आर्श्यकता अिसुार पररिाजवि र पिुः 

प्राथलिकीकरण गिव सलकिेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोलजि गररिे छिफि कायवक्रि आर्श्यकता हरेी एकै पटक र्ा पटक-पटक र सािलुहक 

र्ा योजिा अिसुार छुट्टाछुटै्ट गिव सलकिेछ । 

(५) सलिलतिे योजिा कायावन्त्र्यिको िालग उपदफा (२) बिोलजि तयार िएको सचूीबाट उत्कृष्ट योजिाको 

छिौट गिुव पिेछ । 

परिच्छेद-४: साझेदािीको म्वस्तृत म्वविण तयाि ि योजनािा सिावेश 

११ म्वस्तृत म्वविण तयािी 

(१) छिौट िएका योजिाको लर्स्ततृ लर्र्रण सभबलन्त्धत िाखािे तयार गिुव पिेछ । 

(२) एकिन्त्दा बढी िाखासँग सभबलन्त्धत योजिाको लर्स्ततृ लर्र्रण प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतको िेततृ्र्िा 

सबै िाखाहरुिे संयिु रुपिा तयार गिुव पिेछ । 

(३) उपदफा (१) ४ (२) बिोलजि तयार गररिे लर्स्ततृ लर्र्रण तयारीका िालग आर्श्यक कायविा सहयोग गिुव 

सबै िाखाको कतवव्य हुिेछ । 

(४) उपदफा (१) र (२) बिोलजि तयार पािुवपिे लर्स्ततृ लर्र्रणिा आर्श्यकता अिसुार लिभि िध्ये कुिै र्ा 

सबै सिार्ेि हुि सक्िेछ । 

(क) र्स्तलुस्थलत लर्श् िेषण 

(ख) सािालजक-आलथवक लर्श् िेषण 

(ग) लर्िीय लर्श् िषेण 

(घ) प्रालर्लधक लर्श् िेषण 

(ङ) संिाव्यता अध्ययि 

(च) र्ातार्रणीय प्रिार् लर्श् िेषण 
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(छ) आर्श्यक दलेखएका अन्त्य अध्ययि र्ा लर्श् िेषणहरु 

(५) योजिाको लर्स्ततृ लर्र्रणिा सािान्त्यतः लिभि पक्षहरुिा सुझार् प्रस्ततु गररएको हुि ुपिेछ । 

(क) साझदेारी गदाव र िगदाव र्ीचको लिन्त्िताको पलहचाि, 

(ख) साझदेारीको स्र्रुप (ढाँचा) र्ा प्रकारको लकटाि, 

(ग) साझदेार र सेर्ाग्राहीहरुको लहत संरक्षण गिे उपायहरुको पलहचाि, 

(घ) सिीक्षा र सिायोजिका प्रकृयाहरुको खाका तयार, 

(ङ) संझौताका आधारितू रुपरेखा, (िखु्य-िखु्य ितव र्न्त्दजेहरु, सियार्लध, िगािी, सेर्ा िलू्क 

लिधावरण इत्यादी), 

(च) जोलखि व्यर्स्थापि उपायहरु, 

(छ) योजिाको प्रकृलत अिसुारका आर्श्यक अन्त्य पक्षहरु । 

(६) योजिाको लर्स्ततृ लर्र्रण तयार गिव र्ाह्य पराििव सेर्ा लिि ुपरेिा प्रचलित लियिािसुार त्यस्तो सेर्ा 

लिि सलकिेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोलजि पराििवदाता छिौट गिे प्रकृया सभबलन्त्धत िाखािे अगालड बढाउि ुपिेछ । 

(८) एकिन्त्दा बढी िाखासँग सभबलन्त्धत योजिाको लर्स्ततृ लर्र्रण तयार गिवको िालग पराििवदाता छिौट गिे 

प्रकृया परू्ावधार लर्कास िाखािे अगालड बढाउि ुपिेछ । 

(९)  अन्त्य लिकाय र्ा संस्थािे लिःिलू्क पराििव सेर्ा उपिब्ध गराउिे िएिा र्ा अन्त्य लिकाय र्ा संस्थाको 

आलथवक तथा प्रालर्लधक सहयोगिा पराििव सेर्ा प्राप्त गिव सलकिे अर्स्था िएिा आपसी सहिलतिा 

त्यस्तो सेर्ा सोझ ैप्राप्त गिव सलकिेछ । 

१२ साववजम्नक सुनुवाई 

(१) योजिाको लर्स्ततृ लर्र्रण तयारीको क्रििा सार्वजलिक सिुरु्ाईको आयोजिा गिव आर्श्यक िएिा 

सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलतिे सो कायवक्रिको आयोजिा गिव सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) र्िोलजि गररिे कायवक्रिको आयोजिा गिव अिसुचूी १ बिोलजिको सचूिा 

सरोकारर्ािाहरुिे जािकारी पाउिे गरी सार्वजलिक स्थिहरुिा टाँस गिे र्ा सञ्चारका िाध्यिबाट प्रचार 

प्रसार गिुव पिेछ । 

(३) सार्वजलिक सिुरु्ाई कायवक्रििा सभबलन्त्धत िाखा र्ा गाउँपालिकािे आफूिे कायावन्त्र्यि गिव िागकेो 

साझदेारी योजिाबारे प्रस्ततुी गिुव पिेछ । 

(४) कायवक्रिका सहिागीहरुको लजज्ञासाको सिाधाि गिे र उिीहरुको सझुार् र प्रलतबिताको लटपोट गिुव 

पिेछ । 

परिच्छेद-५: साझेदािको छनौट 

१३ साझेदािका प्रकािहरु 

(१) साझदेारी पररयोजिाका साझदेारहरु दहेाय बिोलजिका हुि सक्िेछि:् 

(क) लिजी फिव, कभपिी र्ा व्यलिहरु 

(ख) गरैसरकारी संस्था, सहकारी संस्था, उपिोिा सिहू, स्थािीय क्िब, टोि लर्कास संस्था, 

सािदुालयक संस्था र्ा यस्तै प्रकारका अन्त्य संस्थाहरु 



9 

 

(ग) लर्लिष्ट प्रकारका संस्था, फिव र्ा कभपिीहरु(Specialize Agencies) 

(घ) साझा संयन्त्त्र र्ा संयिु कभपिीहरु(Special Purpose Vehicles) 

द्रष्टव्यः 

(क)  “लर्लिष्ट प्रकारका संस्था, फिव र्ा कभपिीहरु (Special Agencies)” िन्त्िािे कुिै एक र्ा लसलित 

प्रकारको सार्वजलिक सेर्ा प्रदाि गिे उद्दशे्यिे प्रचलित काििू अिसुार गठि िएको सािालजक 

संस्था, धालिवक सांस्कृलतक संस्था, गठुी, लिजी फिव र्ा कभपिी आलदिाई जिाउँछ । 

(ख)  “साझा संयन्त्त्र र्ा संयिु कभपिीहरु (Special Purpose Vehicles)” िन्त्िािे सरकारी लिकाय, 

लिजी के्षत्र, सािालजक संस्था र्ा िागररक सिाजका लिकायहरुिध्ये कुिै दईु र्ा सोिन्त्दा बढी 

लिकायहरुको संयिु प्रयासिा कुिै खास प्रकारको सार्वजलिक सेर्ा प्रदाि गिवको िालग गठि िएको 

साझा संयन्त्त्र र्ा संयिु कभपिीहरुिाई जिाउँछ । 

(२) कुिै योजिाका िालग साझदेारको छिौट प्रकृया थाल्ि ुअलघ उपदफा(१) िा उल्िेलखत िध्ये कुि प्रकारको 

साझदेार छिौट गिव खोजकेो हो सो को कारण खिुाई लिणवय गिुव पिेछ । 

(३) उपदफा(२) बिोलजिको लिणवय सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलतको पराििविा गाउँपालिका अध्यक्षिे 

गिेछ । 

१४ आवश्यक कागजातको तयािी 

(१) साझदेार छिौटका िालग आर्श्यक पिे ििसाय पत्र (Letter/Expression of Interest), प्रस्तार् पत्र 

(Request for Proposal) िगायतका कागजातहरुको तयारी सािान्त्यतः सभबलन्त्धत िाखािे गिुव पिेछ 

। 

(२) एकिन्त्दा बढी िाखासँग सभबलन्त्धत ििसाय पत्र, प्रस्तार् पत्रि गायतका आर्श्यक कागजातहरु तयारी 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतको िेततृ्र्िा सभबलन्त्धत िाखाहरुिे संयिु रुपिा तयार गिुव पिेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजिका कागजातहरु तयार गिव आर्श्यक सहयोग गिुव सबै िाखाको कतवव्य हुिेछ । 

(४) उपदफा (१) र्ा (२) बिोलजि तयार िएको कागजातहरुको स्र्ीकृती प्रचलित सार्वजलिक खरीद ऐि र 

लियिार्िी बिोलजि पिुव पिेछ । 

(५) तयार िएको कागजातहरु उपदफा (४) बिोलजि स्र्ीकृत िएपलछ िात्र साझदेार छिौटको औपचाररक 

प्रकृयाको थाििी गिुव पिेछ । 

(६) साझदेारको छिौट गिव आर्श्यक प्रकृया अगालड बढाउिे लजभिरे्ारी सभबन्त्धीत िाखाको हुिेछ । 

(७) एकिन्त्दा बढी िाखासँग सभबलन्त्धत योजिाको साझदेार छिौट गिव आर्श्यक प्रकृया अगालड बढाउिे 

लजभिरे्ारी परू्ावधार लर्कास िाखाको हुिेछ । 

(८) उपदफा(६) र (७) बिोलजि साझदेार छिौट गिवको िालग आर्श्यक गिुव सबै िाखाको कतवव्य हुिेछ । 
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१५ व्यम्ि, फिव, कभपनी ि सािाम्जक संस्थालाई साझेदािी छनौट गने प्रकृया 

(१) गाउँपालिकािे कुिै योजिा सार्वजलिक-लिजी साझदेारीिा सञ्चािि र व्यर्स्थापि गिव उपयिु दखेी 

लिणवय िए पश्चात आर्श्यक लर्र्रण खिुाई १५ दलेख ३० लदिको सिय लदई ििसाय पत्र पेि गिवको 

िालग सार्वजलिक सचूिा आव्हाि गिुव पिेछ । 

(२) ििसाय पत्र प्राप्त िएको लिलतिे १ िलहिालित्र तोलकएको िापदण्डको आधारिा ििसाय पत्रहरुको 

िलू्याङ्कि गरी संिालर्त साझदेारहरुको संलक्षप्त सचूी तयार गरी प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतबाट स्र्ीकृत 

गराउि ुपिेछ । 

(३) ििसाय पत्रको िलू्याङ्कि गाउँपालिकाको बोिपत्र िलू्याङ्कि सलिलतिे गिुव पिेछ । 

(४) योजिा कायावन्त्र्यि गिे सभबन्त्धिा १५ लदि दलेख ३० लदिसभिको भयाद लदई आश्यक लर्र्रण खिुाई 

छुट्टा छुटै्ट प्रालर्लधक र आलथवक प्रस्तार् पेि गिवका िालग संक्षप्त सचूीिा रहकेा ििसाय पत्रदाताहरुिाई 

सार्वजलिक सचूिा आव्हाि गिुव पिेछ । 

(५) प्रालर्लधक प्रस्तार्को िलू्याङ्किबाट उत्कृष्ट ठहररएका कुिै तीि प्रस्तार्कको िात्र आलथवक प्रस्तार् 

स्र्ीकायव हुिेछ । 

(६) गाउँपालिकाको आभदािी बढाउिे खािको योजिा कायावन्त्र्यिको िालग साझदेारीको छिौट गदाव लिभि 

िधये कुिै एक तररकाबाट गिव सलकिेछ । 

(क)  प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उत्कृष्ठ ठहररएका कुिै तीि प्रस्तार्िध्ये सबैिन्त्दा बढी रकि बझुाउिे कर्ोि 

गरेको प्रस्तार्किाई छिौट गिे र्ा, 

(ख) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उिीणव िएका प्रस्तार्हरुको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाई ५० प्रलतित अकंिार र 

आलथवक प्रस्तार्िाई ५० प्रलतित अकंिार प्रदाि गरी दरु्कैो कुि योग सबिन्त्दा बढी ल्याउिे 

प्रस्तार्किाई छिौट गिे र्ा, 

(ग) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उिीणव िएका प्रस्तार्हरुको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाई ५० प्रलतित अकंिार र 

आलथवक प्रस्तार्िा प्रस्तालर्त राजश्विाई कूि र्तविाि िलू्यिा रुपान्त्तरण गरी सो िलू्यिाई ५० 

प्रलतित अकंिार प्रदाि गरी दरु्कैो कुि योग सबिन्त्दा बढी ल्याउिे प्रस्तार्किाई छिौट गिे र्ा, 

(घ) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उिीणव िएका प्रस्तार्हरुिे गाउँपालिकाबाट िगािी सिते िाग गरेको 

अर्स्थािा प्रस्तार्कहरुको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाई ५० प्रलतित अकंिार र आलथवक प्रस्तार्िा 

प्रस्तालर्त राजश्विाई खदु र्तविाि िलू्यिा रुपान्त्तरण गरी सो िलू्यिाई ५० प्रलतित अकंिार प्रदाि 

गरी दरु्कैो कुि योग सबिन्त्दा बढी ल्याउिे प्रस्तार्किाई छिौट गिे । तर खदु र्तविाि िलू्य 

िकारात्िक रहकेो प्रस्तार्कको प्रस्तार् स्र्ीकार गररिे छैि । 

(ङ) खण्ड (घ) बिोलजि कूि योगिा सबिन्त्दा बढी अकं ल्याउिे प्रस्तार्क साझदेारको िालग तयार 

ििएिा र्ा कुिै कारणिे आयोग्य िएिा दोश्रो बढी कूि योग प्राप्त गिे प्रस्तार्किाई छिौट गिव 

सक्िेछ । दोश्रो प्रस्तार्क पलि तयार ििएिा र्ा कुिै कारणिे अयोग्य िएिा तेश्रो बढी कूि योग 

प्राप्त गिे प्रस्तार्किाई साझदेारीको िालग छिौट गिव सक्िेछ । 

(७) गाउँपालिकाको खचव बढाउिे खािको योजिा कायावन्त्र्यिको िालग साझदेारको छिौट गदाव लिभि िध्ये 

किै एक तररकाबाट गिव सलकिेछ । 
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(क) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उत्कृष्ट ठहररएका कुिै तीि प्रस्तार्कहरु िध्ये सबैिन्त्दा कि रकि िाग गरेको 

प्रस्तार्किाई छिौट गिे र्ा, 

(ख) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उिीणव िएका प्रस्तार्हरुको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाई ८० प्रलतित अकंिार र 

आलथवक प्रस्तार् िई २० प्रलतित अकंिार प्रदाि गरी दरु्कैो कूि योग सबिन्त्दा बढी ल्याउिे 

प्रस्तार्किाई छिौट गिे र्ा, 

(ग) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उिीणव िएका प्रस्तार्कहरुको प्रालर्लधक प्रस्तार्किाई ८० प्रलतित अकंिार र 

आलथवक प्रस्तार्िा िाग गररएको रकििाई कूि र्तविाि िलू्यिा रुपान्त्तरण गरी सो िलू्यिाई २० 

प्रलतित अकंिार प्रदाि गरी दरु्कैो कूि योग सबिन्त्दा बढी ल्याउिे प्रस्तार्किाई छिौट गिे र्ा,  

(घ) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उिीणव िइका प्रस्तार्कहरुिे गाउँपालिकाबाट रकि िाग गिुवका साथसाथै 

गाउँपालिकािाई केही राजश्व बझुाउिे सिते प्रस्तार् गरेको अर्स्थािा प्रालर्लधक प्रस्तार्िाई ८० 

प्रलतित अकंिार र आलथवक प्रस्तार्िा िाग गररएको रकिको कूि र्तविाि िलू्यबाट बझुाउिे 

प्रस्तार् गररएको राजश्वको कूि र्तविाि िलू्य घटाई बाँकी रहकेो र्तविाि िलू्यिाई २० प्रलतित 

अकंिार प्रदाि गरी दरु्कैो कूि योग सबिन्त्दा बढी ल्याउिे प्रस्तार्किाई छिौट गिे । तर िाग 

गररएको रकिको कूि र्तविाि िलू्यिन्त्दा गाउँपालिकािाई बझुाउि प्रस्तार् गररएको राजश्वको कूि 

र्तविाि िलू्य बढी िएिा त्यस्तो प्रस्तार्िाई स्र्ीकार गररिै छैि । 

(ङ) खण्ड (घ) बिोलजि कूि योगिा सबिन्त्दा बढी अकं ल्याउिे प्रस्तार्क साझदेारको िालग तयार 

ििएिा र्ा कुिै कारणिे आयोग्य िएिा दोश्रो बढी कूि योग प्राप्त गिे प्रस्तार्किाई छिौट गिव 

सक्िेछ । दोश्रो प्रस्तार्क पलि तयार ििएिा र्ा कुिै कारणिे अयोग्य िएिा तेश्रो बढी कूि योग 

प्राप्त गिे प्रस्तार्किाई साझदेारीको िालग छिौट गिव सक्िेछ । 

(८) गाउँपालिकाको आभदािी र खचव दरु् ैिबढाउिे खािको योजिा कायावन्त्र्यिको िालग साझेदारको छिौट 

गदाव लिभि िध्ये कुिै एक तररकाबाट गिव सलकिेछ  । 

(क) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उत्कृष्ट ठहररएका कुिै तीि प्रस्तार्कहरु िध्ये योजिािा सबैिन्त्दा बढी रकि 

िगािी गिे प्रस्तार्किाई छिौट गिे र्ा, 

(ख) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उिीणव िएका प्रस्तार्हरुको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाई ८० प्रलतित अकंिार र 

आलथवक प्रस्तार् िई २० प्रलतित अकंिार प्रदाि गरी दरु्कैो कूि योग सबिन्त्दा बढी ल्याउिे 

प्रस्तार्किाई छिौट गिे र्ा, 

(ग) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उिीणव िएका प्रस्तार्कहरुको प्रालर्लधक प्रस्तार्किाई ८० प्रलतित अकंिार र 

आलथवक प्रस्तार्िा प्रस्तार् गररएको कगािी रकििाई कूि र्तविाि िलू्यिा रुपान्त्तरण गरी सो 

िलू्यिाई २० प्रलतित अकंिार प्रदाि गरी दरु्कैो कूि योग सबिन्त्दा बढी ल्याउिे प्रस्तार्किाई 

छिौट गिे र्ा,  

(घ) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उिीणव िइका प्रस्तार्कहरुिे गाउँपालिकाबाट रकि िाग गिुवका साथसाथै 

गाउँपालिकािाई केही राजश्व बझुाउिे सिते प्रस्तार् गरेको अर्स्थािा प्रालर्लधक प्रस्तार्िाई ८० 

प्रलतित अकंिार र आलथवक प्रस्तार्िा प्रस्तार् गररएको कगािी रकिको कूि र्तविाि िलू्यबाट 

बझुाउिे प्रस्तार् गररएको राजश्वको कूि र्तविाि िलू्य घटाई बाँकी रहकेो र्तविाि िलू्यिाई २० 

प्रलतित अकंिार प्रदाि गरी दरु्कैो कूि योग सबिन्त्दा बढी ल्याउिे प्रस्तार्किाई छिौट गिे । तर 

िगािी गररएको रकिको कूि र्तविाि िलू्यिन्त्दा गाउँपालिकािाई बझुाउि प्रस्तार् गररएको 

राजश्वको कूि र्तविाि िलू्य बढी िएिा त्यस्तो प्रस्तार्िाई स्र्ीकार गररिै छैि । 
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(ङ) खण्ड (घ) बिोलजि कूि योगिा सबिन्त्दा बढी अकं ल्याउिे प्रस्तार्क साझदेारको िालग तयार 

ििएिा र्ा कुिै कारणिे आयोग्य िएिा दोश्रो बढी कूि योग प्राप्त गिे प्रस्तार्किाई छिौट गिव 

सक्िेछ । दोश्रो प्रस्तार्क पलि तयार ििएिा र्ा कुिै कारणिे अयोग्य िएिा तेश्रो बढी कूि योग 

प्राप्त गिे प्रस्तार्किाई साझदेारीको िालग छिौट गिव सक्िेछ । 

(९) उपदफा (६), (७) र (८) िा उल्िेलखत तररकाहरुिध्ये कुि तररकाबाट साझदेार छिौट गिे हो सो को 

लिणवय सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलतको पराििविा गाउँपालिकाको प्रिखुबाट आलथवक तथा 

प्रालर्लधक प्रस्तार् आव्हाि गिुवपरू्व गररसक्ि ुपिेछ । 

(१०)  प्रालर्लधक र आलथवक प्रस्तार्को िलू्याङ्कि गाउँपालिकाको बोिपत्र िलू्याङ्कि सलिलतिे गरी अलन्त्ति 

लस्र्कृलतको िालग गाउँ कायवपालिका सिक्ष पेि गिुव पिेछ ।   

१६ म्वम्शष्ट प्रकािका संस्था, फिव वा कभपनीलाई साझेदाि छनौट गने प्रकृया 

(१) लर्लिष्ट प्रकारका संस्था, फिव र्ा कभपिीहरु (Specialized Agencies) िध्ये साझदेार छिौटको िालग 

सार्वजलिक सचूिा प्रकालित गरी साझदेारीको िालग प्रस्तार् र्ा लिर्देि िाग गिुव पिेछ । 

(२) साझदेारीको िालग सभबलन्त्धत पक्षिे गाउँपालिकािा सोझ ैप्रस्तार् र्ा लिर्देि पेि गरेिा त्यसिाइ पलि 

िान्त्यता लदइिेछ । 

(३) प्रस्तार्क र्ा लिर्देक एक िन्त्दा बढी िएिा लिर्देहरुसँग आलथवक र प्रालर्लधक प्रस्तार् िाग गिुव पिेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि प्राप्त प्रालर्लधक तथा आलथवक प्रस्तार्को छिौट योजिाको प्रकृलत अिसुार दफा 

१५ को उपदफा (६), (७) र (८) िा उलल्िलखत तररका िध्ये उपयिु कुिै एक तररकाबाट गिुव पिेछ ।  

(५) उपदफा (३) बिोलजि प्राप्त प्रालर्लधक तथा आलथवक प्रस्तार्को िलू्याङ्कि गाउँपालिकाको बोिपत्र 

िलू्याङ्कि सलिलतिे गरी अलन्त्ति लस्र्कृलतको िालग गाउँ कायवपालिका सिक्ष पेि गिुव पिेछ । 

(६) उपदफा (६) बिोलजि प्राप्त प्रालर्लधक तथा आलथवक प्रस्तार् छिौट सार्वजलिक लिजी साझेदारी सलिलतिे 

तोकेको िापदण्डको आधारिा हुिेछ । 

१७ साझा संयन्त्त्र वा संयुि कभपनी म्निावणको लाम्ग साझेदाि छनौट गने तरिका 

(१) कुिै सार्वजलिक सेर्ा प्रदाि गिवको िालग गाउँपालिका, लिजी के्षत्र, सािालजक संस्था र्ा िागररक सिाज 

िध्ये कुिै दईु र्ा सोिन्त्दा बढी सरोकारर्ािा पक्षहरुको साझा प्रयास आर्श्यक िएिा त्यस्तो साझा 

संयन्त्त्र र्ा संयिु कभपिीको िालग साझदेार छिौट गिव गाउँपालिका १५ लदिदलेख ३० लदिको सिय लदई 

सार्वजलिक सचूिा प्रकालित गरी साझदेारीको िालग ििसाय पत्र आव्हाि गिुव पिेछ । 

(२) ििसाय पत्र प्राप्त िएको लिलतिे १ िलहिालित्र तोलकएको िापदण्डको आधारिा ििसाय पत्रहरुको 

िलू्याङ्कि गरी संिालर्त साझदेारहरुको संलक्षप्त सचूी तयार गरी गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट लस्र्कृत 

गराउि ुपिेछ । 

(३) योजिा  कायावन्त्र्यि गिे सभबन्त्धिा ३० लदि सभिको भयाद लदई आर्श्यक लर्र्रण खिुाई छुट्टा छुटै्ट 

प्रालर्लधक र आलथवक प्रस्तार् पेि गिवका िालग संलक्षप्त सचूीिा रहकेा आिय पत्रदाताहरुिाई सार्वजलिक 

आव्हाि गिुव पिेछ । 

(४) प्रालर्लधक प्रस्तार्को िलू्याङ्किबाट उत्कृष्ट ठहररएका कुिै तीि प्रस्तार्कको िात्र आलथवक प्रस्तार् 

स्र्ीकायव हुिेछ । 

(५)  प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उतीणव िएका प्रस्तार्हरुको प्रालर्लधक प्रस्तार्िाई ५० प्रलतित अकंिार र 

आलथवक प्रस्तार्िा प्रस्तालर्त िगाउिीिाई कुि र्तविाि िलू्यिा रुपान्त्तरण गरी सो िलू्यिाई ५० 
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प्रलतित अकंिार प्रदाि गरी दरु्कैो कूि योगिा सबिन्त्दा बढी अकं ल्याउिे प्रस्तार्किाई छिौट गिुव 

पिेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोलजि कूि योगिा सबिन्त्दा बढी अकं ल्याउिे प्रस्तार्क साझदेारको िालग तयार 

ििएिा र्ा कुिै कारणिे आयोग्य िएिा दोश्रो बढी कूि योग प्राप्त गिे प्रस्तार्किाई छिौट गिव सक्िेछ । 

दोश्रो प्रस्तार्क पलि तयार ििएिा र्ा कुिै कारणिे अयोग्य िएिा तेश्रो बढी कूि योग प्राप्त गि े

प्रस्तार्किाई साझदेारीको िालग छिौट गिव सक्िेछ । 

(७) उपदफा (१) बिोलजि ििसायपत्र आव्हाि गदाव ३ र्टा िन्त्दा कि ििसाय पत्र प्राप्त िएिा १५ लदिको 

सिय लदई ििसाय पत्र पेि गिव पिुः सचूिा प्रकालित गिुव पिेछ । 

(८) उपदफा (७) बिोलजि ििसायपत्र आव्हाि गदाव पलि कुिै ििसाय पत्र िै प्राप्त ििएिा पलहिो चोटी प्राप्त 

ििसाय पत्रिाई िै िान्त्यता लदई साझदेार छिौटको प्रकृया अगालड बढाउि सलकिेछ । 

१८ सहिम्त-पत्र 

(१) संझौता गिुव परू्व सहिलत-पत्रिा हस्ताक्षर गिुवपिे िए ३ िलहिाको सियार्लधिा िबढ्िे गरी सहिती-पत्रिा 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतिे हस्ताक्षर गिुव पिेछ र सभबलन्त्धत िाखा र सार्वजलिक लिजी साझदेारी 

सलिलतको सदस्य सलचर् साक्षीको रुपिा रहि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको सहिलत-पत्रिा हस्ताक्षर गिुवपिे र्ा िपिे िन्त्िे लर्षयको लिक्यौि सभबलन्त्धत 

िाखा र सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलतको सदस्य सलचर्को लसफाररसिा प्रिखु प्रिासकीय 

अलधकृतिे गिुवपिेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको िएतापलि िीलतगत िहत्र्का सहिलत-पत्रिा 

गाउँपालिकाको अध्यक्षिे हस्ताक्षर गिव सक्िेछ । यसरी हस्ताक्षर िएको सहिलत-पत्रको साक्षीिा प्रिखु 

प्रिासकीय अलधकृत र सभबलन्त्धत िाखा प्रिखु रहि ुपिेछ । कुिै सहिलत-पत्र िीलतगत िहवर्को हो िन्त्िे 

लिणवय गिे अलधकार गाउँपालिकाको अध्यक्षिा हुिेछ । 

(४) सहिलत-पत्रिा साझदेारको तफव बाट साझदेार संस्थाको प्रिखु र्ा लिजिे अलख्तयार सभुपेको व्यलििे 

आफ्िो दईुजिा साक्षीको रोहर्रिा हस्ताक्षर गिुव पिेछ । 

१९ सभझौता-पत्र 

(१) छिौट िएको साझदेारसँग लद्वपक्षीय सभझौता गरी िाग ुगिुव पिेछ । 

(२) सभझौता गिुव परू्व गाउँपालिकािे सभझौतािा उल्िेख गररिे ितवहरु एर् ं अन्त्य लर्षयका सभबन्त्धिा 

आर्श्यकता अिुसार काििूी सल्िाह लिि सक्िेछ । 

(३) सभझौता-पत्रिा गाउँपालिकाको तफव बाट प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतिे दस्तखत गिुव पिेछ र सभबलन्त्धत 

िाखा प्रिखु र सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलतको सदस्य सलचर् साक्षीको रुपिा रहि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको िएतापलि िीलतगत िहत्र्का सभझौता-पत्रिा गाउँपालिका 

अध्यक्षिे हस्ताक्षर गिव सक्िेछ । यसरी हस्ताक्षर िएको सभझौता-पत्रको साक्षीिा प्रिखु प्रिासकीय 

अलधकृत र सभबलन्त्धत िाखाको प्रिखु रहि ुपिेछ । कुिै सभझौता-पत्र िीलतगत िहत्र्को हो िन्त्िे लिणवय 

गिे अलधकार गाउँपालिकाको अध्यक्षको हुिेछ । 

(५) उपदफा (३) र्ा (४) बिोलजि हुिे सभझौता-पत्रिा साझदेारको तफव बाट साझदेार संस्थाको प्रिखु र्ा 

लिजिे अलख्तयार सभुपेको व्यलििे आफ्िा दईु जिा साक्षीको रोहर्रिा हस्ताक्षर गिुव पिेछ । 
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२० सहिम्त-पत्र ि सभझौता-पत्रको सुिक्षा 

(१) साझदेारसँग िएको सहिलत-पत्र र सभझौता-पत्र सभबलन्त्धत िाखािे सरुलक्षत राख्ि ुपिेछ । एकिन्त्दा बढी 

तोकेको िाखािा राख्ि ुपिेछ र सभबि अन्त्य िाखािे कायाविय प्रयोजिको िालग प्रलतलिलप राख्ि ुपिेछ 

।  

(२) सहिलत-पत्र र सभझौता-पत्रको प्रलतलिलप हस्ताक्षर सभपन्त्ि िएको एकहप्ता लित्र सभबलन्त्धत िाखािे 

लर्िीय व्यर्स्थापि िाखािा अलिर्ायव पठाउि ुपिेछ । 

परिच्छेद-६: साझेदािीको कायावन्त्वयन, अनुगिन ि वाम्षवक सिीक्षा 

२१ योजनाको कायावन्त्वयन 

(१) सभझौता बिोलजि साझदेारी योजिाको कायावन्त्र्यि गराउिे लजभिरे्ारी सभबलन्त्धत िाखाको हुिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सञ्चािि गररिे योजिाको कायवयोजिा र्ा कायवतालिका तजुविा गरी कायावन्त्र्यि 

गिुव पिेछ । 

२२ योजनाको सुपरिवेक्षण ि अनुगिन 

(१) योजिा कायावन्त्र्यि िएपलछ सोको लियलित सपुररर्के्षण र अिगुिि सभझौता-पत्रिा िएको हकिा सोही 

बिोलजि र ििएको हकिा सभबलन्त्धत िाखािे गिुव पिेछ । 

(२) योजिाको सपुररर्के्षण र अिगुिि सभझौता-पत्र र दफा २१ (२) बिोलजिको कायवयोजिा र्ा 

कायवतालिका र तोलकएको अन्त्य िापदण्डका आधारिा गिुवपिेछ । 

२३ सुपरिवेक्षण तथा अनुगिनको प्रम्तवेदन ि त्यसको कायावन्त्वयन 

(१) दफा २२ (१) बिोलजि गररएको सपुररर्के्षण र अिगुिि कायवको प्रलतर्देि सभझौता-पत्रिा उल्िेख 

िएको हकिा सोही बिोलजि र ििएको हकिा सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलतिा बझुाउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि प्राप्त सुपररर्के्षण र अिुगिि प्रलतर्देििालथ सलिलतिे छिफि गरी उपयिु लिणवय 

गिव सक्िेछ । 

२४ योजनाको वाम्षवक सम्िक्षा 

(१) साझदेारिे आलथवक र्षव सिाप्त िएको एक िलहिालित्र र्ालषवक प्रगलत प्रलतर्देि सभबलन्त्धत िाखािा पेि 

गिुव पिेछ । 

(२) र्ालषवक प्रलतर्देििा सािान्त्यतः लिभि लर्षयहरुको लर्श् िेषण गररएको हुि ुपिेछ ।  

(क) सभझौता बिोलजिका संख्यात्िक र गणुात्िक िक्ष्यहरु, 

(ख) हालसि िएका उपिलब्धहरु, 

(ग) िक्ष्य र प्रगलत र्ीच िएका िोन्त्िताहरु, 
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(घ) िक्ष्य र प्रगलत र्ीच िएका लिन्त्िताहरुका कारण र्ा सिस्याहरु, त्यस्ता सिस्या उत्पन्त्ि हुिुका कारण 

र लतििे पारेका प्रिार्हरु, 

(ङ) उत्पन्त्ि सिस्या सिाधािका िालग िए गररएका प्रयासहरु, 

(च) योजिा कायावन्त्र्यिको क्रििा हालसि िएका राम्रा तथा िराम्रा अििुर्हरु, 

(छ) सभझौता सिायोजि गिुवपिे र्ा लियिि गिुवपिे कुराहरु िए सो सभबन्त्धी सझुार्हरु र त्यसो गिुव पिावका 

कारणहरु, 

(ज) आगािी सियिा ध्याि लदिपुिे लर्षय, के्षत्र र्ा यस्तै अन्त्य कुरा िए ती कुरा िए ती कुराहरु र सो गिुव 

पिावका कारणहरु । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि प्राप्त प्रलतर्देि सिीक्षाको िालग सभबलन्त्धत िाखािे सार्वजलिक लिजी साझदेारी 

सलिलतिा पेि गिुव पिेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि प्राप्त प्रलतर्देिको सिीक्षा सलिलतिे पलहिो चौिालसकलित्र गिुव पिेछ । सिीक्षा 

बैठकिा सभबलन्त्धत साझदेारिाई आिन्त्त्रण गिव सलकिेछ । 

(५) सलिलतिे आर्श्यक छिफि गरी कुिै कायव गिव आर्श्यक िए सो को लसफाररस गाउँपालिकाका सिक्ष 

गिव सक्िेछ । 

परिच्छेद-७: म्वम्वध 

२५ म्ववाद सिाधान 

(१) साझदेारी योजिा कायावन्त्र्यिको क्रििा कुिै लर्र्ाद उत्पन्त्ि िएिा उि लर्र्ादिे असर पिे लपक्षिे अको 

पक्षिाई करारको सियार्लध लितै्र लिलखत रुपिा सचूिा लदि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको सचूिािा लर्र्ाद बारे पणूव जािकारी र सिाधािका लर्कल्पहरु सिते उल्िेख 

हुि ुपिेछ । तर लर्र्ाद सिाधाि गिव त्यसरी उल्िेख गररएका लर्कल्पहरुिा लसिीत रहि करारका पक्षहरु 

बाध्य हुिेछैिि ्। 

(३) उपदफा (१) बिोलजि सचूिा पाएको १५ लदिलित्र अको लपक्षिे त्यस्तो लर्र्ाद सिाधिाको िालग पहि 

गिुव पिेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोलजि पहि ििएिा र्ा उि पहि िएको १५ लदिलित्र आपसी सिझदारीबाट लर्र्ाद 

सिाधाि हुि िसकेिा सो भयाद सिाप्त िएको ७ लदिलित्र करारको कुिै पक्षिे सार्वजलिक लिजी साझदेारी 

सलिलतिा जािकारी गराई उि सलिलतबाट लर्र्ाद सिाधािको पहि गिुव पिेछ । 

(५) सलिलतिे लर्र्ाद सिाधाि गिव आफै र्ा सोका िालग सलिलतको सदस्यको अध्यक्षिा लर्र्ाद गिे 

पक्षहरुको एक-एक जिा प्रलतलिलध रहकेो उपसलिलत गठि गरी लर्र्ाद सिाधाि गिव पहि गिव सक्िेछ । 

(६) सलिलतिाई जािकारी प्राप्त िएको ३० लदिलित्र पलि त्यस्तो लर्र्ाद सिाधाि हुि िसकेिा र्ा सलिलतको 

पहििा लचत्र िबझु्िे पक्षिे त्यसरी सिय सिाप्त िएको र्ा सलिलतिे लसफाररस गरेको लिलतिाई लर्र्ाद 

िएको लिलत कायि गरी प्रचलित िध्यस्थता कािूि बिोलजि लर्र्ादको सिाधाि गराउि िकाव पिे पक्षिे 

पहि गिव सक्िेछ । 
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(७) लर्र्ाद खडा िएको र्ा िध्यस्थताको कारर्ाही िरुू िएको कारणबाट िात्र करारको कुिै पक्षिे करार 

बिोलजि आफूिे पाििा गिुवपिे करारीय कतवव्य र्ा र्हि गिुवपिे दालयत्र् पािि र्ा र्हि गिव इन्त्कार गिव 

सक्िे छैि । 

२६ योजनाको अम्न्त्ति िूल्याङ्कन ि त्यसको कायावन्त्वयन 

(१) सभझौताको अर्लध सिाप्त हुििन्त्दा तीि िलहिा अगालड साझदेारिे अलन्त्ति प्रगलत प्रलतर्देि सभबलन्त्धत 

िाखािा बुझाउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको प्रलतर्देििा लिभि लर्षयहरु सिार्ेि िएको हुि ुपिेछ । 

(क) सभझौता बिोलजिको िक्ष्य, 

(ख) प्राप्त प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तथा िौलतक र अिौलतक उपल्बलधहरु, 

(ग) योजिाको कायावन्त्र्यििा आइपरेका सिस्या, लतिको कारण र प्रिार्हरु, 

(घ) सिस्या सिाधािका िालग िएका प्रयास र लतिको प्रिार्, 

(ङ) सकारात्िक र िकारात्िक अिुिर्हरु, 

(च) िलर्ष्यिा सिाि प्रकृलतका साझदेारी योजिा सञ्चािि गिव गाउँपालिकािे ध्याि लदिपुिे कुराहरु, 

(छ) सभझौता िर्ीकरण गिुवपिे र्ा िपिे र सो गिुव पिावका कारणहरु, 

(ज) आर्श्यक दलेखएका अन्त्य कुराहरु । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको प्रलतर्देि प्राप्त िएपलछ सभबलन्त्धत िाखािे छिफिको िालग सार्वजलिक लिजी 

साझदेारी सलिलतिा पेि गिुव पिेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजिको प्रलतर्देि प्राप्त िएपलछ सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलितिे एक िलहिालित्र 

अलन्त्ति िलू्याङ्कि गिुव पिेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजिको अलन्त्ति िलू्याङ्कििा सिान्त्यतः लिभि लर्षयहरुको लर्श् िेषण गररएको हुि ु

पिेछः  

(क) सभझौता बिोलजिको िक्ष्य, 

(ख)  प्राप्त प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तथा िौलतक र अिौलतक उपिलब्धहरु, 

(ग) योजिाको कायावन्त्र्यििा आइपरेका सिस्याहरु, लतिको कारण र प्रिार्हरु, 

(घ) सिस्या सिाधािका िालग िएका प्रयास र लतिको प्रिार्, 

(ङ) सकारात्िक र िकारात्िक अिुिर्हरु, 

(च) िलर्ष्यिा सिाि प्रकृलतका साझदेारी पररयोजिा सञ्चािि गिव गाउँपालिकािे ध्याि लदिपुिे कुराहरु, 

(छ) सहिलत-पत्र र्ा सभझौता िर्ीकरण गिुव पिे िए सोका कारणहरु, 

(ज) सहिलत-पत्र र्ा सभझौता सिायोजि गिुव पिे िए सोका कारणहरु, 

(झ) आगािी लदििा सभबलन्त्धत योजिा गाउँपालिका आफैिे सञ्चािि गिुवपिे हो ििे सोका कारणहरु, 

(ञ) साझदेारी योजिा बन्त्द गिेुवपिे िए सो का कारणहरु, 

(ट) आर्श्यक दलेखएका अन्त्य कुराहरु । 

(६) प्रलतर्देिको िलू्याङ्कि गरी सलितिे गाउँपालिकािाई लिभि पाँच िध्ये कुि ैएक अिसुार लसफाररस गिुव 

पिेछ । 

(क) सभझौता-पत्रको लिलश् चत अर्लधका िालग िर्ीकरण गिे र्ा, 

(ख) सभझौतािा सियािुकुि सिायोजि र्ा परुक सभझौता गरी लिरन्त्तरता लदिे र्ा, 
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(ग) ियाँ साझदेार छिौट गिुवपिे र्ा, 

(घ) हाििाई सभबलन्त्धत पररयोजिा िगरपालिका स्र्यंिे सञ्चािि गिे र्ा, 

(ङ) साझदेारी योजिा िै बन्त्द गिे । 

(७) उपदफा (६) बिोलजिको लसफाररसका सभबन्त्धिा गाउँपालिकाको सभझौता अर्लधलित्रै आर्श्यक लिणवय 

गिुव पिेछ । 

२७ सेवा शुल्क, दस्तुि, िोयल्टी वा िाजश् व आम्दको पुनिावलोकन 

(१) साझदेारिे योजिा सञ्चािि गदाव सभझौता बिोलजि सेर्ाग्राही र्ा गाउँपालिकासँग लिि पाउिे सेर्ा 

िलू्क र्ा गाउँपालिकािाई बुझाउि ुपिे राजश् र्िा पिुरार्िोकि गिव आर्श्यक िए सोको कारण सलहत 

लिर्देि सभबलन्त्धत िाखािा लदि ुपिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि प्राप्त लिर्देि सभबलन्त्धत िाखािे छिफिको िालग सार्वजलिक लिजी साझदेारी 

सलिलतिा पेि गिुव पिेछ । 

(३) सलिलतिे उपदफा (२ ) बिोलजि प्राप्त लिर्देि उपर आर्श्यक छिफि गरी गाउँपालिकािाई आर्श्यक 

सझुार् लदि दक्िेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि हुिे सेर्ा िलू्क, दस्तरु, रोयल्टी र्ा राजश् र् आलदको पिुरार्िोकि सभबन्त्धी 

छिफििा सभबलन्त्धत साझदेारिाई सलिलतको बैठकिा आिन्त्त्रण गिव सलकिेछ । 

(५) साझदेारिे लिर्देि िलदए पलि सेर्ा िलू्क, दस्तरु, रोयल्टी र्ा राजश् र् आलदको पिुरार्िोकि गिव 

आर्श्यक छ िन्त्िे गाउँपालिकािाई िागिेा सलिलतिे पिुरार्िोकि गरी गाउँपालिकािाई आर्श्यक 

सझुार् लदि सक्िेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोलजि हुिे सेर्ा िलू्क, दस्तरु, रोयल्टी र्ा राजश् र् आलदको पिुरार्िोकि सभबन्त्धी 

छिफििा सभबलन्त्धत साझदेारिाई सलिलतको बैठक आिन्त्त्रण गिुव पिेछ । 

२८ बीड वण्ड 

(१) व्यलि, फिव र्ा कभपिीहरुि ेप्रालर्लधक तथा आलथवक प्रस्तार् पेि गदाव गाउँपालिकािाई बुझाउि कर्ोि 

गरेको कुि रकिको र्ा गाउँपालिकाबाट िाग गरेको कुि रकिको २.५ % हुि आउिे रकि बराबरको 

बीड बण्ड पेि गिुव पिेछ । 

(२) दफा १३ (१) को खण्ड (ख) र (ग) बिोलजिका साझदेारहरुिे र्ीडर्ण्ड पेि गिुव पिे र्ा िपिे सभबन्त्धिा 

सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलतको लसफाररसिा गाउँपालिकाको अध्यक्षिे लिणवय गिुव पिेछ । 

(३) दफा १३ (१) को खण्ड (घ) बिोलजि साझदेारहरुिे र्ीडर्ण्ड पेि गिुव पिे छैि । 

२९ पफव िेन्त्स वण्ड 

(१) साझदेारी योजिा कायावन्त्र्यिको िालग छिौट िएको व्यलि, फिव र्ा कभपिीहरुिे सभझौता गिुव परू्व 

गाउँपालिकािाई बुजाउि कर्ोि गरेको कूि रकिको र्ा गाउँपालिकाबाट िाग गरेको कूि रकिको १० 

प्रलतितिे हुि आउिे रकि बराबरको पफव िने्त्स र्ण्ड पेि गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि साझेदारिे पेि गरेको पफव िने्त्स र्ण्ड र्रार्रको रकि परू्ावधार संरचिा र्ा 

हस्तान्त्तरण योग्य सभपलििा साझदेारिे िगािी गररसकेपलछ पफव िने्त्स र्ण्ड पेि गिुव पिे छैि । 
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(३) दफा १३ (१) को खण्ड (ख) र (ग) बिोलजिका साझदेारिे पफव िने्त्स र्ण्ड पेि गिुवपिे र्ा िपिे सभबन्त्धिा 

सार्वजलिक लिजी साझदेारी सलिलतको ररफाररसिा गाउँपालिका अध्यक्षिे लिणवय गिुव पिेछ । 

(४) दफा १३ (१) को खण्ड (घ) बिोलजिका साझदेारहरुिे पफव िेन्त्स र्ण्ड पेि गिुव पिे छैि । 

 

३० संशोधन 

(१) यो लिदलेिकाको कुिै प्रार्धाि संिोधि र्ा थपघट गिुव परेिा गाउँ कायवपालिकाबाट संिोधि र्ा थपघट 

गिव सलकिेछ । 

(२) प्रचलित काििूको लर्पररत िहुिे गरी र्ाधा अड्काउ फुकाउिे अलधकार गाउँ कायवपालिकािाई हुिेछ । 

 

३१ बचाउ 

(१) यो लिदलेिका िाग ू हुििुन्त्दा पलहिे िएका सभझौताहरु आपसी सहि-लतिा थपघट र्ा पररिाजवि 

ििएसभि ज ेजस्तो अर्स्थािा छ सोही अर्स्थािा िाग ूरहिेछ । 

(२) यो लिदलेिका िाग ूहुि ुिन्त्दा अलघ र्ा पलछ यस लिदलेिका बिोलजि कुिै कायव पिव पलहिेको सभझौतािे 

कुिै बाधा अड्काउ पारेको िए त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउि आपसी सहिलतिा परूक र्ा थप सभझौता 

गरेी अथर्ा पलहिेको सभझौतािाई पररिाजवि गरी िाग ूगिव सलकिेछ । 

(३) यो लिदलेिका िाग ूहुििुन्त्दा पलहिे िएका सभझौता यस लिदलेिकासँग िबालझएको हदसभिा िाग ुहुिेछ । 

 

  



19 

 

अनुसूची १ 

(दफा १२(२) सँग सभबम्न्त्धत) 

छथर जोरपाटी गाउँपालिका 

गाउँ कायवपालिकाको कायाविय 

साववजम्नक सुनुवाई कायवक्रिको सूचना 

 

 

छथर जोरपाटी गाउँपालिका र्डा िं. .......... ............................. अन्त्तगवत ...........................................िा 

.............................................................................................. योजिा ( कुि योजिा सञ्चािि गिव 

खोलजएको हो सोको िाि उल्िेख गिे) सार्वजलिक-लिजी साझदेारीको ................................................... (दफा 

५ िा उल्िेलखत स्र्रुप/िोडेिहरु िध्ये कुि स्र्रुप/िोडेििा सञ्चािि गिव खोजकेो हो सो उल्िेख गिे) िोडेििा 

सञ्चािि गदाव बढी उपयोगी हुिे िन्त्िे लर्लिन्त्ि अध्ययि र छिफिबाट दलेखएको हुिािे गाउँपालिकािे सो 

कायवका िालग तयारी गरररहकेो व्यहोरा सभबि सबैिाई जािकारी गराइन्त्छ । सो कायव गिवका िालग सभबि सबैको 

लर्चार, सझुार् र प्रलतर्िता प्राप्त हुि सकोस िन्त्िे हतेिेु सो सभबन्त्धी सार्वजलिक सिुरु्ाई कायवक्रि लिभि लिलत, 

स्थाि र सियिा रालखएको हुिािे प्रास्तालर्त योजिाबाट प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष िाि प्राप्त गिे पक्ष (सभिर् िए 

उल्िेख गिे), हािी पगु्िे पक्ष (सभिर् िए उल्िेख गिे) र सभबलन्त्धत के्षत्रिा लक्रयािीि स्थािीय क्िर्, संस्था, 

गरैसरकारी संस्था र प्रर्िु र्गविाई उि कायवक्रििा सहिागी ि ैआफ्िा अिलू्य लर्चार र सझुार्हरु प्रस्ततु गररलदि ु

हुि हालदवक अिरुोध गररएको छ । 

 

सार्वजलिक सिुरु्ाई हुिे  

लिलतः .................... 

स्थािः ................... 

सियः ................... 

 

यस सभबन्त्धी थप जािकारी चालहएिा कायाविय सियलित्र फोि िं. ०२६-४०४१९६ िा सभपकव  राख्ि सलकिेछ । 

 

 

................................... 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत  

 


