सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. ३२
साववजननक-ननजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक
प्रस्तावना: पूवावधार सं रचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदे शी वा ववदे शी ननजी क्षेत्र समेतको
ु को आनथवक समृविमा योगदान पुर्याउन, साववजननक-ननजी
लगानीको माध्यमबाट मुलक

साझेदारीमा सञ्चालन हुने पररयोजनाहरुलाई व्यवस्स्थत गनव तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी
व्यवस्थालाई एकीकरण र सं शोधन गनव वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारस्म्भक
१.

सं स्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “साववजननक-ननजी साझेदारी तथा
लगानी ऐन, २०७५” रहे को छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,(क)

"अनुगमन तथा सहजीकरण सनमनत" भन्नाले दफा ९ बमोस्जमको
अनुगमन तथा सहजीकरण सनमनत सम्झनु पछव।

(ख)

"अनुमनतपत्र" भन्नाले पररयोजना कायावन्वयन गनव दफा ३१ बमोस्जम
साववजननक-ननजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोस्जम ननजी लगानीमा
पररयोजना कायावन्वयन गनव प्रदान गररएको अनुमनतपत्र वा इजाजतपत्र
सम्झनु पछव।

(ग)

"अनुमनतपत्र

प्राप्त

व्यस्ि"

भन्नाले

पररयोजना

कायावन्वयन

गनव

अनुमनतपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त फमव, कम्पनी वा व्यस्िलाई सम्झनु
पछव।
(घ)

"उपभोिा" भन्नाले यस ऐन बमोस्जम साववजननक-ननजी साझेदारी ननजी
लगानीमा ननमावण भएको पूवावधार सं रचनाबाट सेवा, सुववधा उपभोग वा
उपयोग गने व्यस्ि वा ननकाय सम्झनु पछव।
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(ङ)

"एकल नबन्दु सेवा केन्र" भन्नाले दफा ४६ बमोस्जमको एकल नबन्दु
सेवा केन्र सम्झनु पछव।

(च)

"कायावलय" भन्नाले दफा १० बमोस्जमको कायावलय सम्झनु पछव।

(छ)

"कोष" भन्नाले दफा ५७ बमोस्जमको कोष सम्झनु पछव।

(ज)

"बोर्व" भन्नाले दफा ५ बमोस्जमको लगानी बोर्व सम्झनु पछव।

(झ)

"पररयोजना" भन्नाले यस ऐन बमोस्जम साववजननक-ननजी साझेदारीमा
लगानी गरी कायावन्वयन गररने पूवावधार सं रचना सम्बन्धी पररयोजना
सम्झनु पछव

र

सो

शब्दले

पररयोजनालाई समेत जनाउँछ।
(ञ)

ननजी

लगानीमा

कायावन्वयन

गररने

"पूवावधार सं रचना" भन्नाले सर्क, सुरुङ्ग मागव, पुल, नहर, जलाशय, बाँध,
ढल, केबुलकार, रे ल्वे, ट्रामवे, मेट्रो रे ल, मोनो रे ल, स्काइ रे ल, ट्रलीबस,

बस र ्यावपर् ट्रास्न्जट, सुख्खा बन्दरगाह, जलमागव पररवहन नबसौनी स्थल,
ववमानस्थल, अस्पताल, शीतभण्र्ार, गोदामघर, साववजननक सभागृह,
रङ्गशाला, जल ववद्युतीय, जैववक, वायू, सौयव लगायतका नवीकरणीय,
तापीय तथा भूतापीय उजावको उत्पादन, प्रसारण तथा ववतरण, प्रदशवनी
स्थल, मनोरञ्जन पाकव, फोहोरमै ला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लाण्ट,
सञ्चार तथा सूचना प्रववनध, ववत्तीय बजार पूवावधार, ववशेष आनथवक तथा

औद्योगीक क्षेत्र, कृवष क्षेत्र, स्शक्षा क्षेत्र, होटल वा पयवटन क्षेत्रसँग
सम्बस्न्धत पूवावधार सं रचना सम्झनु पछव र सो शब्दले यस्तै प्रकृनतका
अन्य पूवावधार सं रचनालाई समेत जनाउँछ।
(ट)

"प्रमुख कायवकारी अनधकृत" भन्नाले दफा १२ बमोस्जम ननयुि बोर्वको

(ठ)

"महसुल" भन्नाले अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्िले सेवा सुववधा उपलब्ध

(र्)

"ननमावण" भन्नाले पूवावधार सं रचनाको ववकास, ननमावण वा पुनस्थावपनाको

प्रमुख कायवकारी अनधकृत सम्झनु पछव।

गराए बापत उपभोिासँग नलने सेवा शुल्क सम्झनु पछव।
कायव सम्झनु पछव।

(ढ)

"तोवकएको" वा "तोवकए बमोस्जम" भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको
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ननयमावलीमा तोवकएको वा तोवकए बमोस्जम सम्झनु पछव।
(ण)

"ननजी लगानी" भन्नाले दफा ३२ बमोस्जम गररने लगानी सम्झनु
पछव।

(त)

"लगानी" भन्नाले यस ऐन बमोस्जम ऋण वा स्वपूँजी वा पुनलवगानी वा
ँ ी प्रवाह
यस्तै प्रकारका ववत्तीय उपकरण माफवत पररयोजनामा गररने पूज
सम्झनु पछव।

(थ)

"लगानीकताव" भन्नाले यस ऐन बमोस्जम पररयोजनामा लगानी गरे को वा
लगानी गनव इच्छा व्यि गने फमव, कम्पनी वा व्यस्ि सम्झनु पछव र
सो शब्दले पररयोजनाको अध्ययन, ववकास ननमावण वा सञ्चालन गने
फमव, कम्पनी वा व्यस्िलाई समेत जनाउँछ।

(द)

"सदस्य" भन्नाले दफा ५ बमोस्जमको बोर्वको सदस्य सम्झनु पछव र

(ध)

"सम्झौता" भन्नाले पररयोजना कायावन्वयन गनव नेपाल सरकार, प्रदे श

सो शब्दले बोर्वको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाइव समेत जनाउँछ।

सरकार, स्थानीय तह वा बोर्व र लगानीकतावबीच भएको पररयोजना
ववकास सम्झौता, पररयोजना लगानी सम्झौता वा सुववधा सम्झौता
(कन्सेसन एनिमेन्ट) वा अन्य यस्तै प्रकारका सम्झौता सम्झनु पछव।
(न)

"सम्बस्न्धत ननकाय" भन्नाले पररयोजना कायावन्वयन तथा सहजीकरण
गने

बोर्व, नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तह वा

मातहतका साववजननक ननकाय सम्झनु पछव।
(प)

"सवेक्षण" भन्नाले पररयोजना कायावन्वयन गनवको लानग गररने प्रारस्म्भक
अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, ववस्तृत सम्भाव्यता
अध्ययन तथा ववस्तृत पररयोजना प्रनतवेदन वा अन्य यस्तै प्रकारका
अनुसन्धान वा अन्वेषण सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव।

(फ)

"साववजननक ननकाय" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय
तहको

कायावलय,

नेपाल

सरकार

वा

प्रदे श

सरकारको

पूणव वा

अनधकांश स्वानमत्व वा ननयन्त्रणमा रहे को सं स्था, कम्पनी वा प्रचनलत
कानून बमोस्जम साववजननक स्तरमा स्थावपत गठठत अन्य सङ्गठठत
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सं स्था वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकास्शत गरी नेपाल सरकारले
साववजननक ननकाय भनी तोवकठदएको साववजननक सं स्था सम्झनु पछव।
(ब)

"साववजननक-ननजी साझेदारी" भन्नाले सम्बस्न्धत साववजननक ननकाय र
लगानीकताव बीच स्रोत वा प्रनतफल बाँर्फाँट तथा जोस्खम व्यहोने गरी
आपसी सहकायवमा पूवावधार सं रचना ननमावण, सञ्चालन, पुनस्थावपना वा
साववजननक सेवा प्रवाह गनव दफा १७ को उपदफा (२) मा उल्लेख

भए मध्ये कुनै तररकाबाट पररयोजना कायावन्वयन गने प्रबन्ध सम्झनु
पछव।
(भ)

"साववजननक-ननजी साझेदारी एकाइ" भन्नाले दफा १४ बमोस्जमको
साववजननक-ननजी साझेदारी एकाइ सम्झनु पछव।

(म)

"स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपानलका वा नगरपानलका सम्झनु पछव।
पररच्छे द-२
लगानी स्वीकृनत तथा बोर्व सम्बन्धी व्यवस्था

३.

लगानी स्वीकृनत: प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन छ अबव
रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका पररयोजनाको लगानी स्वीकृनत
बोर्वबाट हुनेछ।

४.

पररयोजनाको कायावन्वयन:

(१)

साववजननक-ननजी

साझेदारीका

पररयोजनाको

कायावन्वयन दे हायका ननकायबाट हुनछ
े ः(क)

प्रचनलत सङ्घीय कानून बमोस्जम स्थानीय तहको
कायवक्षेत्रमा परे का पररयोजना भए सम्बस्न्धत स्थानीय
तह,

(ख)

प्रचनलत सङ्घीय कानून बमोस्जम प्रदे श तहको
कायवक्षेत्रमा परे का पररयोजना भए सम्बस्न्धत प्रदे श
सरकार,

(ग)

प्रचनलत

सङ्घीय

अनधकारक्षेत्रमा
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कानून

परे का

बमोस्जम

पररयोजनामध्ये

सङ्घको
छ

अबव

रुपैयाँसम्म

लागत

अनुमान

लगायतका

उजाव

पररयोजना

भएका

जलववद्युत

बाहेकको

अन्य

पररयोजना वा दुई सय मेगाबाट क्षमता सम्मको
जलववद्युत लगायतका उजाव पररयोजना भए नेपाल
सरकारको सम्बस्न्धत मन्त्रालय वा ननकाय,
(घ)

छ अबव रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएका
जलववद्युत लगायतका उजाव पररयोजना बाहेकको
अन्य पररयोजना वा दुई सय मेगाबाट क्षमताभन्दा
बढीको जलववद्युत लगायतका उजाव पररयोजना भए
बोर्व।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन प्रचनलत
कानून

बमोस्जमको

कुनै

ननकायले

पवहचान

गरी

सूची

स्वीकृत

गरे को

पररयोजनाको हकमा सम्बस्न्धत ननकाय र बोर्वबीचको आपसी समझदारी वा
सम्झौताबाट कायावन्वयन गनव सवकनेछ।
(३) उपदफा (१) को खण्र् (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको

भए तापनन स्थानीय वा प्रदे श तहको कायवक्षेत्रमा परे का पररयोजनामा ववदे शी
लगानी गने सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोस्जम हुनेछ।
(४)

उपदफा

(१)

को

खण्र्

(घ)

बमोस्जमको

कायावन्वयन गदाव बोर्वले सम्बस्न्धत ननकायसँग समन्वय गनुव पनेछ।
५.

पररयोजनाको

बोर्वको गठन: (१) स्वदे शी वा ववदे शी श्रोतको पररचालन गरी पूवावधार
सं रचनाको ननमावण तथा सेवा क्षेत्रको ववकास गरी लगानी प्रविवन गने समेतको
कायव गनवको लानग अनधकारसम्पन्न लगानी बोर्व रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको बोर्वको गठन दे हाय बमोस्जम हुनेछः(क)

प्रधानमन्त्री

-अध्यक्ष

(ख)

अथव मन्त्री

-उपाध्यक्ष

(ग)

उद्योग, वास्णज्य तथा आपूनतव मन्त्री

-सदस्य

(घ)

वन तथा वातावरण मन्त्री

-सदस्य
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(ङ)

उजाव, जलश्रोत तथा नसँचाई मन्त्री

(च)

पररयोजनासँग

सम्बस्न्धत

-सदस्य

मन्त्रालयका

मन्त्री

-सदस्य

(छ)

राविय योजना आयोगको उपाध्यक्ष

-सदस्य

(ज)

नेपाल राि बैङ्कको गभनवर

-सदस्य

(झ)

नेपाल सरकारको मुख्य सस्चव

-सदस्य

(ञ)

उद्योग, पयवटन, पूवावधार ववकास, वास्णज्य
कानून तथा ववत्तीय क्षेत्रका ववशेषज्ञहरूमध्ये
बोर्वले मनोनयन गरे को कम्तीमा एकजना
मवहला सवहत तीनजना

(ट)
६.

-सदस्य

कायावलयको प्रमुख कायवकारी अनधकृत -सदस्य-सस्चव

सदस्यहरूको ननयुस्ि,पदावनध तथा पदमुस्ि: (१) दफा ५ को उपदफा (२) को
खण्र् (ञ) बमोस्जमका सदस्यको मनोनय बोर्वको अध्यक्षबाट हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमका सदस्यहरुको पदावनध चार वषवको

हुनेछ। ननजहरूको पुनननवयस्ु ि हुन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन मनोनीत

कुनै सदस्यलाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी हटाउनु अस्घ ननजलाई सफाई पेश गने मौकाबाट बस्ञ्चत
गररने छै न।
(४) उपदफा (३) बमोस्जम कुनै सदस्य पदमुि भएमा वा ननजले
आफ्नो पदबाट रास्जनामा ठदएमा ननजको स्थानमा बाँकी अवनधका लानग अको
व्यस्िलाई मनोनीत गनव सवकनेछ।
७.

बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्वको बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत स्थान र
समयमा बस्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको बैठक एक आनथवक वषवमा कम्तीमा छ
पटक र दुई बैठकको बीचको अवनध दुई मवहनाभन्दा बढी नहुने गरी बस्नु
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पनेछ।
(३)

बोर्व

बैठकको

अध्यक्षता

बोर्वको

अध्यक्षले

र

ननजको

अनुपस्स्थनतमा बोर्वको उपाध्यक्षले गनेछ।
(४) बोर्वले पररयोजनासँग सम्बस्न्धत मन्त्रालयका सस्चव, नेपाल

सरकारका कुनै अनधकृत वा ववशेषज्ञलाई बोर्वको बैठकमा आमन्त्रण गनव
सक्नेछ।
(५) बोर्व बैठकको कायवसूचीमा परे को पररयोजनाका सम्बन्धमा हुने

छलफलमा सम्बस्न्धत प्रदे शका मुख्यमन्त्री वा स्थानीय तहका प्रमुखलाई
आमन्त्रण गनव सवकनेछ।
(६) बोर्वको ननणवय सदस्य-सस्चवले अनभलेख गरी प्रमास्णत गनेछ।
(७) बोर्वको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववनध बोर्व आफैले ननधावरण गरे
बमोस्जम हुनेछ।
८.

बोर्वको काम, कतवव्य र अनधकार: बोर्वको काम, कतवव्य र अनधकार दे हाय
बमोस्जम हुनेछ:(क)

साववजननक-ननजी साझेदारी तथा ननजी लगानीमा कायावन्वयन
गररने पररयोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीनत तजुम
व ा गने वा
गराउने,

(ख)

सम्भाव्य

पररयोजनाहरुको

वववरण

सङ्कलन

गरी

त्यस्ता

पररयोजनाहरुको अध्ययन तथा पररयोजनाको सूची तयार गने
वा गराउने,
(ग)

साववजननक-ननजी साझेदारी वा ननजी क्षेत्रबाट कायावन्वयन हुने
पररयोजनाहरु मध्ये प्रनतस्पधावत्मक वा ववशेष प्राथनमकताका
पररयोजनाको छनौट गने वा गराउने,

(घ)

प्रनतस्पधावत्मक रुपमा कायावन्वयन गने गरी छनौट गररएका
पररयोजनाहरुको

पारदस्शवता,स्वच्छता

र

प्रनतस्पधावको

सुननस्ितता हुने गरी प्राववनधक, ववत्तीय क्षमता तथा समयमै
पररयोजना

सम्पन्न
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गने

आधार

मूल्याङ्कन

गरी

त्यस्ता

पररयोजनाहरुको पूव व योग्यताको सूची तयार, प्रस्ताव आह्वान,
प्रस्तावको मूल्याङ्कन, पररयोजना स्वीकृनत, लगानी स्वीकृनत,
तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता पररयोजनाका प्रस्तावकसँग
वाताव गरी सम्झौता गने वा गराउने,
(ङ)

ववशेष प्राथनमकताका पररयोजनाहरुको रुपमा कायावन्वयन गने
गरी छनौट गररएका पररयोजनाहरुको वाताव माफवत पररयोजना
ववकास,ननमावण तथा सञ्चालन गने गरी सम्झौता गने वा
गराउने,

(च)

आव्हान नगररएका बोर्वमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु
आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरी सवेक्षण अनुमनतपत्र ठदने
र त्यस्ता प्रस्तावमा उस्ल्लस्खत पररयोजनाको लानग कानून
बमोस्जम आवश्यक पने अनुमनतपत्र, इजाजतपत्र, राईट अफ

वेका लानग सम्बस्न्धत ननकायमा पठाउने, लगानी स्वीकृनत
तथा सहमनत प्रदान गने वा प्रस्तावकसँग वाताव गरी सम्झौता
गने वा गराउने,
(छ)

स्वीकृत

पररयोजनाको

अध्ययन

गरी

सम्झौता

बमोस्जम

ननमावण, कायावन्वयन वा सञ्चालन भए वा नभएको अनुगमन
गने वा गराउने,
(ज)

पूवावधार ननमावण तथा पररयोजना ववकास लगायत लगानीका
क्षेत्रमा सस्म्मस्श्रत ववत्त सम्बन्धी कायव गने,

(झ)

आनथवक वा गैर आनथवक सुववधा उपलब्ध गराउन नेपाल
सरकारलाई नसफाररस गने,

(ञ)

स्वीकृत पररयोजनाको लानग आवश्यक पने हदबन्दी भन्दा
बढीको जग्गा खरीद गनव वा नलजमा उपलव्ध गराउन
समन्वय र सहस्जकरण गने,

(ट)

स्वीकृत

पररयोजनाको

वातावरणीय

प्रभाव

मूल्याङ्कन

अध्ययनका लानग वन तथा वातावरण सम्बन्धी अनुमनत नलनु
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पने भएमा तोवकए बमोस्जमको प्रविया पूरा गरी अनुमनत
प्रदान गने वा गराउने,
(ठ)

पररयोजना ववकास सम्झौता (प्रोजेक्ट र्ेभेलपमेन्ट एनिमेण्ट)
तथा

पररयोजना

लगानी

सम्झौता

(प्रोजेक्ट

इन्भेष्टमेण्ट

एनिमेण्ट) लगायतका सहुनलयत सम्झौता (कन्सेसन एनिमेन्ट)
स्वीकृत गने,
(र्)

स्वीकृत पररयोजना कायावन्वयन गनव प्रचनलत कानून बमोस्जम
आवश्यक पने अनुमनत, इजाजत तथा स्वीकृनतको लानग
सम्बस्न्धत ननकायमा ले खी पठाउने,

(ढ)

लगानी

मैत्री

लगानीको

वातावरण

गन्तव्य

तयार

स्थलको

गरी

रुपमा

नेपाललाई
ववकास

सरकारका सम्बस्न्धत ननकायसँग सहकायव गने,
(ण)

ववदे शी

लगानी

आकवषवत

गनवका

लानग

गनव

बोर्वले

ववदे शी
नेपाल
उपयुि

ु सँग ठिपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो
ठहर्याएको मुलक
कर उन्मुस्ि लगायतका लगानी प्रविवन सम्बन्धी वाताव गने
वा

सं यन्त्र

स्थावपत

गने

वा

गराउने

सम्बन्धमा

नेपाल

सरकारलाई नसफाररश गने,
(त)

प्रत्यक्ष ववदे शी लगानीमा वा साववजननक-ननजी साझेदारीमा
सञ्चालन हुने पूवावधार सं रचना ननमावण, सञ्चालन, पुनस्थावपना
वा स्तरोन्ननत गने वा साववजननक सेवा प्रवाह गने पररयोजना

कायावन्वयन र लगानीको सम्बन्धमा नेपाल सरकार लगायत
त्यस सम्बन्धी अन्य ननकायलाई आवश्यक ववशेषज्ञ सेवा
उपलब्ध गराउने तथा समन्वय एवं सहजीकरण गने वा
गराउने,
(थ)

पररयोजना

ववकास,

लगानी

प्रविवन

तथा

पररयोजना

कायावन्वयनका लानग सम्बस्न्धत मन्त्रालय, प्रदे श, स्थाननय तह
एवं सरकारी तथा ननजी क्षेत्र बीच समन्वय गने वा गराउने,
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(द)

स्वीकृत पररयोजनाहरूको कायावन्वयनका लानग शीघ्र ननणवय र
समस्याको नछटोछररतो सेवा प्रदान गने वा गराउने,

(ध)

बोर्वको वावषवक कायविम र बजेट स्वीकृत गने,

(न)

सफलतापूवक
व
पररयोजना कायावन्वयन गने लगानीकतावहरूको
सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार त्यस्ता लगानीकतावहरु
वा पूव व योग्यता ननधावरण भएका लगानीकतावहरू बीच नयाँ
पररयोजना कायावन्वयन गनव प्रनतस्पधाव गराउने,

(प)

ववदे शी लगानी प्रविवन गने सम्बन्धमा प्रचार प्रसार तथा
ववदे शी लगानीकताव बीच अन्तरविया तथा अन्य आवश्यक
कायव

गनवका

लानग

कायावलय

तथा

ववदे शस्स्थत

नेपाली

ननयोगहरूको सहकायव तथा समन्वय स्थावपत हुने गरी त्यस्ता
ननकायलाई पररचालन गने वा गराउने,
(फ)

ववदे शी लगानी आकषवण गनव र त्यस्ता लगानीमा स्थापना

तथा सञ्चालन हुने कुनै पनन पररयोजनाको लानग एकल नबन्दु
सेवा केन्रबाट सेवा प्रदान गने वा गराउने,

(ब)

सम्झौता बमोस्जम ववत्तीय व्यवस्थापन भई सकेपनछ त्यस्तो

सम्झौता बमोस्जम पररयोजना कायावन्वयनको अनुगमन गने वा
गराउने,
(भ)

लगानीकतावलाई अनुमनत वा इजाजत प्रदान गरे बापत वा
पररयोजना

ववकास

गनव

बोर्वले

पुर्याएको

सेवा

तथा

सहजीकरण बापत तोवकए बमोस्जमको शुल्क, दस्तुर नलने,
(म)

बोर्वबाट

सहजीकरण

गररएका

वा

गररने

पररयोजनालाई

आवश्यक पने पूवावधार सं रचनाको ननमावण तोवकए बमोस्जम
लगानीकतावमाफवत गने वा गराउने ,
(य)
९.

तोवकए बमोस्जमका अन्य कायव गने।

अनुगमन तथा सहजीकरण सनमनत: (१) यस ऐन बमोस्जम कायावन्वयन हुने
पररयोजनाको कायावन्वयन तथा अनुगमन गनव तथा सो कायवमा सहजीकरण
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गनवका लानग दे हाय बमोस्जमको एक अनुगमन तथा सहजीकरण सनमनत रहनेछ:(क)

बोर्वको उपाध्यक्ष

(ख)

सस्चव,

-सं योजक

प्रधानमन्त्री

मस्न्त्रपररषद्को

तथा

कायावलय

(आनथवक

तथा पूवावधार ववकास ववषय हेने)

-सदस्य

(ग)

सस्चव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

-सदस्य

(घ)

सस्चव, उजाव, जलश्रोत तथा नसं चाई
मन्त्रालय

(ङ)

-सदस्य

सस्चव, उद्योग, वास्णज्य तथा आपूनतव
मन्त्रालय,

- सदस्य

(च)

सस्चव, राविय योजना आयोग

(छ)

सस्चव,

पररयोजनासँग

-सदस्य

सम्बस्न्धत

मन्त्रालय

-सदस्य

(ज)

प्रमुख कायवकारी अनधकृत

-सदस्य

(झ)

दफा 5 को उपदफा (२) को खण्र्

(ठ) बमोस्जमका सदस्यबाट बोर्वको
अध्यक्षले तोकेको एक जना

(ञ)

बोर्वको

साववजननक-ननजी

एकाइ प्रमुख,

-सदस्य
साझेदारी
-सदस्य-सस्चव

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अनुगमन तथा सहजीकरण सनमनतको
काम, कतवव्य र अनधकार तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोस्जम
हुनेछ।
१०.

बोर्वको कायावलय: (१) बोर्वको सस्चवालयको रुपमा कायव गनव लगानी बोर्वको
एक कायावलय रहनेछ।
(२) कायावलयको सङ्गठनात्मक सं रचना र कमवचारीको दरबन्दी नेपाल

सरकारले स्वीकृत गरे बमोस्जम हुनेछ।
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(३) प्रमुख कायवकारी अनधकृत कायावलयको पूरा समय काम गने
प्रमुख पदानधकारी हुनेछ।
(४) कायावलयले आवश्यक दे खेमा बोर्वको स्वीकृनत नलई सल्लाहकार

वा ववशेषज्ञको समूह गठन गनव सक्नेछ।
११.

कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार: कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार
दे हाय बमोस्जम हुनेछ:(क)

साववजननक-ननजी

साझेदारी

अवधारणा

अन्तगवतका

पररयोजनाहरुको

पवहचान, सवेक्षण तथा कायावन्वयनको लानग ववकासकताव छनौट तथा
अनुगमन लगायतका कायव गने,
(ख)

साववजननक-ननजी साझेदारी अवधारणा तथा ननजी लगानीमा कायावन्वयन
हुने पररयोजनाको ननमावण, सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका कायवमा
सहजीकरण गने,

(ग)

बोर्विारा स्वीकृत शतवहरू तथा प्रस्ताव आह्वानमा सं लग्न सम्झौताको
मस्यौदाको आधारमा प्रस्तावक वा लगानीकतावसँग वाताव गरी सम्झौता
गने,

(घ)

सम्झौता

अनुरूप

पररयोजना

कायावन्वयन

गनव

लगानीकतावलाई

सहजीकरण गने,
(ङ)

पररयोजना कायावन्वयनमा दे स्खएका समस्याको ननराकरण गने,

(च)

स्वीकृत पररयोजना कायावन्वयनका लानग साववजननक ननकाय, प्रदे श,

(छ)

स्वीकृत पररयोजनाले प्राप्त गने आनथवक वा गैरआनथवक सुववधा उपलब्ध

स्थानीय तह लगायत ननजी क्षेत्रसँग समन्वय गने,
हुने व्यवस्था नमलाउने,

(ज)

कुनै क्षेत्र वा पररयोजनाको लानग उपलब्ध गराइएको सुववधा अपयावप्त
भएको वा अन्य कुनै कारणबाट लगानी ननरुत्सावहत भएको दे स्खएमा
सोको सुधारका उपाय बोर्व समक्ष पेश गने,

(झ)

पररयोजनाको कायावन्वयनको अनुगमन गने तथा समयतानलका बमोस्जम
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पररयोजना कायावन्वयन नभएको दे स्खएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक
कारबाही गनव वा अनुमनत रद्द गनवका लानग बोर्व समक्ष नसफाररस गने,
(ञ)

कुनै ववशेष लगानीका क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा ववशेष ध्यान ठदन आवश्यक
दे स्खएमा सोको सुझाव बोर्व समक्ष पेश गने,

(ट)

स्वदे शी तथा ववदे शी लगानीको सुरक्षा तथा लगानी प्रविवन सम्बन्धी
कायव गने,

(ठ)

साववजननक-ननजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा अध्ययन तथा
अनुसन्धान गने,

(र्)

बोर्वको क्षेत्रानधकार नभत्र रहे का र बोर्वले ननणवय गरी तोवकठदएका
प्रशासननक तथा अन्य कायव गने।

१२.

प्रमुख कायवकारी अनधकृत: (१) बोर्वको दै ननक प्रशासन सञ्चालन तथा कायव
सम्पादन गनव एक प्रमुख कायवकारी अनधकृत रहनेछ।

(२) प्रमुख कायवकारी अनधकृत बोर्वमा पूरा समय काम गने प्रमुख
प्रशासकीय पदानधकारी हुनेछ र ननजको पाररश्रनमक र अन्य सुववधा नेपाल
सरकारले तोके बमोस्जम हुनेछ।
(३)

मान्यता

प्राप्त

स्शक्षण

सं स्थाबाट

अथवशास्त्र,

व्यवस्थापन,

वास्णज्यशास्त्र, कानून, इस्न्जननयररङ्ग वा ववकास सम्बन्धी ववषयमा कम्तीमा
स्नातकोत्तर तह उत्तीणव गरे को र पररयोजना ववकास, साववजननक खररद,
साववजननक-ननजी साझेदारी, लगानी प्रविवन, ववकास प्रशासन, बैं वकङ्ग, ववत्तीय
क्षेत्र औद्योनगक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वषवको व्यवस्थापकीय

अनुभव हानसल गरे को नेपाली नागररक प्रमुख कायवकारी अनधकृत पदमा ननयुि
हुन योग्य मानननेछ।
(४) दे हायको व्यस्ि बोर्वको प्रमुख कायवकारी अनधकृतको पदमा
ननयुस्ि हुन योग्य हुने छै नः(क)

भ्रष्टाचार, चोरी, मानव बेचनबखन तथा ओसारपोसार,
जबरजस्ती करणी जस्ता नैनतक पतन दे स्खने कुनै
फौजदारी
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अनभयोगमा

अदालतबाट

कसूरदार

ठहररएको,
(ख)

प्रचनलत

कानून

बमोस्जम

कालो

सूचीमा

परे को

अवनधभर,
(ग)

पैनतस वषव उमेर पूरा नगरे को,

(घ)

पैसठ्ठी वषव उमेर नाघेको।

(५) प्रमुख कायवकारी अनधकृतको ननयुस्िका लानग नेपाल सरकार
समक्ष

नसफाररस

गनव

बोर्वको

उपाध्यक्षको

सं योजकत्वमा

राविय

योजना

आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको ववषय ववज्ञ रहेको तीन
सदस्यीय नसफाररस सनमनत रहनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोस्जमको सनमनतले प्रनतस्पधावको आधारमा तोवकए

बमोस्जमको कायवववनध पूरा गरी प्रमुख कायवकारी अनधकृतको ननयुस्िका लानग
तीनजना व्यस्िको नाम नसफाररस गनेछ।
(७)

उपदफा

(६)

बमोस्जम

नसफाररस

भएका

व्यस्िहरूमध्ये

एकजनालाई नेपाल सरकार, मस्न्त्रपररषद्ले प्रमुख कायवकारी अनधकृतको पदमा
ननयुि गनेछ।

(८) प्रमुख कायवकारी अनधकृतको पदावनध चार वषवको हुनेछ र ननज

अको एक अवनधका लानग पुनः ननयुि हुन सक्नेछ।

(९) दे हायको अवस्थामा प्रमुख कायवकारी अनधकृतको पद ररि
हुनेछ:(क)

उपदफा (४) बमोस्जम अयोग्य भएमा,

(ख)

ननजले आफ्नो पदबाट बोर्वमाफवत ठदएको राजीनामा

(ग)

कायवक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा ननजको

नेपाल सरकार, मस्न्त्रपररषद्बाट स्वीकृत भएमा,

कायव सम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई नेपाल
सरकार मस्न्त्रपररषद्ले ननजलाई हटाएमा,
(घ)

ननजको पदावनध पूरा भएमा,
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(ङ)

ननजको मृत्यु भएमा,

(च)

पैसठ्ठी वषव उमेर पूरा भएमा ।

(१०) उपदफा (९) को खण्र् (ख) बमोस्जम हटाउनु अस्घ ननजलाई
सफाई पेश गने मौका ठदनु पनेछ।
(११) प्रमुख कायवकारी अनधकृतमा ननयुस्ि भई पदावनध समाप्त भएको

नमनतले पाँच वषवसम्म आफू बोर्वमा रहेको अवनधमा यस ऐन बमोस्जम अनुमनत
पत्र ठदई लगानी स्वीकृनत भएका पररयोजनामा सं लग्न हुन पाउने छै न।
१३.

प्रमुख कायवकारी अनधकृतको काम, कतवव्य र अनधकार: (१) यस ऐनमा
लेस्खएका काम, कतवव्य र अनधकारका अनतररि प्रमुख कायवकारी अनधकृतको
अन्य काम, कतवव्य र अनधकार दे हाय बमोस्जम हुनेछ:(क)

बोर्वको बैठकमा पेश गररने प्रस्तावहरूको सूची
तयार गने,

(ख)

पररयोजना स्वीकृनतका लानग बोर्व समक्ष पेश गने र
आवश्यक प्रविया अगार्ी बढाउने,

(ग)

बोर्वबाट भएका ननणवय ननदे शन कायावन्वयन गने
गराउने,

(घ)

बोर्व तथा कायावलयको वावषवक बजेट र कायविम

(ङ)

बोर्वबाट

तयार गने र स्वीकृनतका लानग बोर्व समक्ष पेश गने,
कायावन्वयनको

लानग

स्वीकृत

पररयोजनाहरूको कायावन्वयनको अनुगमन, समीक्षा,
मूल्याङ्कन गने,
(च)
१४.

बोर्वले तोकेका अन्य कायवहरु गने।

साववजननक-ननजी साझेदारी एकाइ: (१) साववजननक-ननजी साझेदारी अवधारणा
अन्तगवत कायावन्वयन हुने पररयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकताव

छनौट गनव र साववजननक ननकायहरुलाई पररयोजनाहरुको ननमावण, सञ्चालन तथा
अन्य ववषयहरुमा सहजीकरण गनव कायावलयमा एक साववजननक-ननजी साझेदारी
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एकाइ रहनेछ।
(२)

साववजननक-ननजी

साझेदारी

एकाइको

काम,

कतवव्य

तथा

अनधकारहरु दे हाय बमोस्जम हुनेछः(क)

साववजननक-ननजी

साझेदारी

सम्बन्धी

नीनतगत

ववषयमा

कायवनीनत, कायवववनध तथा ननदे स्शका बनाई बोर्व समक्ष पेश
गने,
(ख)

साववजननक-ननजी

साझेदारीका

पररयोजना

कायावन्वयन

गने

लगानीकतावलाई राय, सुझाव वा परामशव ठदने तथा मागवदशवन
गने,
(ग)

साववजननक-ननजी
पूवय
व ोग्यता

तथा

साझेदारी

सम्बन्धी

प्रस्ताव

आशयपत्र

आह्वानपत्र

तथा

आह्वान,
पररयोजना

सम्झौताको मस्यौदा तयार गने तथा आव्हान गने,
(घ)

साववजननक-ननजी

साझेदारीमा

सञ्चालन

हुने

स्वीकृत

पररयोजनाको पररयोजना बैं क तयार गरी अध्यावनधक गने,
(ङ)

साववजननक-ननजी साझेदारीमा कायावन्वयन हुने पररयोजनाको

सम्भाव्यता अध्ययन, पररयोजना तयारी ववषयका वववरणको
मूल्याङ्कन गरी राय प्रनतकृया ठदने,

(च)

साववजननक-ननजी

साझेदार

मा

सञ्चानलत

पररयोजनाहरुको

कायावन्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी राय,
प्रनतकृया तथा सुझाव ठदने,
(छ)

साववजननक-ननजी साझेदारीमा कायावन्वयन हुने पररयोजनाहरुको
साझेदार छनौट गने प्रविया तयार गरी लागू गने,

(ज)

अन्तरावविय साववजननक-ननजी साझेदारीका असल अभ्यास तथा
अनुभवहरुका

सम्बन्धमा

ननयनमत

अनुसन्धान

गने

तथा

नेपालमा साववजननक-ननजी साझेदारी ढाँचाको लानग उपयुि
हुने ववषयहरु अवलम्बन गने,
(झ)

साववजननक-ननजी साझेदारीमा कायावन्वयन हुने आयोजनाको
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तयारी तथा कायावन्वयनमा लगानीकतावलाई आवश्यक सहयोग
गने,
(ञ)

साववजननक-ननजी

साझेदारीका

पररयोजनासँग

सम्बस्न्धत

सूचनाहरु सङ्कलन गरी अनभलेखीकरण गने,
(ट)

बोर्व वा कायावलयले तोकेका अन्य कायव गने ।

(३) साववजननक-ननजी साझेदारी एकाइको गठन, सङ्गठनात्मक ढाँचा
तथा अन्य व्यवस्था तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
१५.

लगानी एकाइ: (१) यस ऐन बमोस्जम कायावन्वयन हुने पररयोजनामा हुने

लगानीको प्रविवन तथा लगानीमैत्री वातावरणको लानग समन्वय, सहकायव तथा
सहजीकरण गनव कायावलयमा एक लगानी एकाइ रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको लगानी एकाइको काम, कतवव्य र
अनधकार दे हाय बमोस्जम हुनेछ:(क)

ननजी लगानीमा कायावन्वयन गररने पररयोजना तथा
लगानी सम्बन्धी नीनत तजुम
व ा गरी बोर्व समक्ष पेश
गने,

(ख)

ननजी

लगानीमा

कायावन्वयन

हुन

सक्ने

सम्भाव्य

पररयोजनाहरुको अध्ययन गरी पररयोजना सूची तयार
गने,
(ग)

बोर्वमा सोझै प्राप्त हुन आएका आव्हान नगररएका
प्रस्तावहरुको हकमा आवश्यक अध्ययन गने र सोको
लानग आवश्यक पने अनुमनत पत्र, इजाजत पत्र प्रदान
गनव सम्बस्न्धत ननकायमा लेखी पठाउने,

(घ)

पररयोजना

लगानी

सम्झौता

लगायतका

सहुनलयत

सम्झौता तथा समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गने,
(ङ)

पररयोजना

ववकास,लगानी

प्रविवन

तथा

पररयोजना

कायावन्वयनका लानग साववजननक ननकाय तथा ननजी
क्षेत्र बीच समन्वय गने,
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(च)

ननजी लगानीमा पररयोजनाको ववकासकताव छनौटको
आधारहरु तयार गने,

(छ)

लगानी सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गने,

(ज)

वैदेस्शक

लगानीका

सन्दभवमा

तुलनात्मक

लाभको

वववरण तयार गने,
(झ)

सम्भाववत लगानीकतावको वववरण तयार गरी सम्भाववत
लगानीकतावको लगानी सम्बन्धी स्जज्ञाशा सम्बोधन गने,

(ञ)

बोर्व वा कायावलयले तोकेका अन्य कायव गने ।

(३) लगानी एकाइको गठन, सङ्गठनात्मक सं रचना तथा अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
१६.

ववशेषज्ञ सनमनत वा कायवदल: (१) पररयोजना लगानीको कुनै खास प्राववनधक
पक्षको अध्ययन तथा ववश्लेषण गरी सुझाव ठदन कायावलयले कायावदेश तथा

कायाववनध तोकी सम्बस्न्धत क्षेत्रका ववशेषज्ञ रहे को एक ववशेषज्ञ सनमनत वा
कायवदल गठन गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमका सदस्य तथा पदानधकारीहरुको सुववधा
कायावलयले तोके बमोस्जम हुनेछ।
पररच्छे द-३
साववजननक-ननजी साझेदारी
१७.

पररयोजना कायावन्वयन गनव सवकने: (१) पूवावधार सं रचना सम्बन्धी कुनै
पररयोजना साववजननक-ननजी साझेदारीबाट कायावन्वयन गनव सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम साववजननक-ननजी साझेदारीबाट पररयोजना

कायावन्वयन गदाव दे हायको कुनै तररका अपनाउन सवकनेछ:(क)

ननमावण तथा हस्तान्तरण,

(ख)

ननमावण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(ग)

ननमावण, स्वानमत्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
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(घ)

ननमावण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन,

(ङ)

नलज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(च)

नलज, ननमावण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(छ)

ववकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(ज)

व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(झ)

पुनस्थावपना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
स्पष्टीकरणः

यस

खण्र्को

प्रयोजनको

लानग

पुनस्थावपना भन्नाले मौजुदा पूवावधार सं रचनाको ममवत,
ववस्तार वा पुनननवमाण गरी पुनस्थावपना गने कायव
सम्झनु पछव।
यस्तै अन्य कुनै तररका।

(ञ)
(३)

उपदफा

(२)

बमोस्जम

पररयोजना

कायावन्वयन

गदाव

कुनै

पररयोजनाको ननमावण, सञ्चालन, पुनस्थावपना, ममवत तथा ववस्तारमध्ये कुनै एक
वा एकभन्दा बढी चरणमा पररयोजना कायावन्वयन गनव सवकनेछ।
१८.

पररयोजना कायावन्वयन नगररने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए
तापनन दे हायका पररयोजना साववजननक-ननजी साझेदारीबाट कायावन्वयन गररने
छै नः(क)

ववत्तीय,

प्राववनधक

वा

सञ्चालन

सम्बन्धी

जोस्खम

ननजी

क्षेत्रलाई हस्तान्तरण नगरी ननजी क्षेत्रबाट कुनै काम वा सेवा
प्राप्त गने उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने पररयोजना,

१९.

(ख)

राविय सुरक्षासँग सम्बस्न्धत पररयोजना,

(ग)

बोर्वले तोवकठदएका अन्य पररयोजना।

प्राथनमकता

ननधावरण:

साववजननक-ननजी

साझेदारीबाट

कायावन्वयन

गररने

पररयोजनाको प्राथनमकताका क्षेत्र बोर्वले ननधावरण गरे बमोस्जम हुनेछ।
२०.

पररयोजना पवहचान: (१) सम्बस्न्धत ननकायले साववजननक-ननजी साझेदारीमा
कायावन्वयन गनव सवकने पररयोजना पवहचान गरी सूची तयार गनुव पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सूची तयार गदाव पररयोजनाको सभे क्षण
लगायतको अध्ययन भए वा नभएको तथा तोवकए बमोस्जमका अन्य वववरण
समेतका आधारमा सम्बस्न्धत ननकायले प्राथनमकता ननधावरण गनुव पनेछ।
(३) यस दफा बमोस्जम पररयोजना पवहचान गरी सूची ननधावरण गदाव

प्रानबनधक तथा ववत्तीय ववषयहरुमा बोर्वसँग परामशव नलन सवकनेछ।
२१.

पररयोजना स्वीकृत गराउनु पने: (१) दफा २० बमोस्जम पवहचान गरी सूचीकृत
गररएका पररयोजनाहरु कायावन्वयन गने सम्बन्धमा कायवक्षेत्र अनुसार बोर्व वा
सम्बस्न्धत ननकायबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पररयोजना स्वीकृत गराउँदा साववजननकननजी साझेदारीमा कायावन्वयन गररने भए दफा १७ मा उस्ल्लस्खत तररका मध्ये
कुन तररकाबाट कायावन्वयन गनव सवकने हो सोको व्यहोरा उल्लेख गनुव पनेछ।

(३) कुनै साववजननक ननकाय अन्तगवत एकै प्रकृनतका एकभन्दा बढी
पररयोजना साववजननक-ननजी साझेदारीमा कायावन्वयन गनव यस दफा बमोस्जम

पररयोजना स्वीकृत गराउँदा त्यस्तो पररयोजनाको पुनः प्राथनमवककरण गनुव
पनेछ।
२२.

पररयोजनाको सूची प्रकाशन गने: दफा २१ बमोस्जम पररयोजना स्वीकृत भएपनछ
सम्बस्न्धत ननकायले पररयोजनाको सूची प्रकाशन गनुव पनेछ।

२३.

आशयपत्र आह्वान गने: (१) दफा २१ बमोस्जम स्वीकृत पररयोजनाको अध्ययनअनुमनत, सवेक्षण वा कायावन्वयनका लानग सम्बस्न्धत ननकायले साववजननक सूचना
प्रकाशन गरी आशयपत्र आह्वान गनुव पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सूचनामा दे हायका वववरण खुलाउनु
पनेछ:(क)

आशयपत्र पेश गने कायावलय वा ननकाय,

(ख)

आशयपत्र पेश गने अवनध,

(ग)

आशयपत्रमा खुलाउनु पने वववरण,

(घ)

आशयपत्र साथ सं लग्न गनुव पने कागजातहरु,
20

२४.

(ङ)

प्रस्तावकको प्राववनधक तथा आनथवक क्षमता,

(च)

तोवकए बमोस्जमका अन्य वववरण।

आशयपत्र पेश गने: पररयोजनाको अध्ययन-अनुमनत, सवेक्षण वा कायावन्वयन गनव
चाहने व्यस्िले तोवकए बमोस्जमका शतवका अनधनमा रही दफा २३ बमोस्जमको
सूचनामा उस्ल्लस्खत अवनधनभत्र सम्बस्न्धत ननकायमा आशयपत्र पेश गनुव पनेछ।

२५.

सं स्क्षप्त सूची तयार गने: दफा २४ बमोस्जम आशयपत्र प्राप्त भएपनछ सम्बस्न्धत
ननकायले

तोवकए बमोस्जमको आधारमा मूल्याङ्कन गरी तोवकएका प्रविया

बमोस्जम प्रस्तावकहरुको सं स्क्षप्त सूची तयार गनुव पनेछ।
२६.

प्रस्ताव आह्वान गने: (१) दफा २५ बमोस्जम सं स्क्षप्त सूची तयार गरे पनछ
सम्बस्न्धत

ननकायले

साववजननक

सूचना

प्रकाशन

गरी

सो सूचीमा

परे का

प्रस्तावकहरुसँग तोवकए बमोस्जमका ववषयहरु खुलाई प्रस्ताव आह्वान गनुव
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रस्ताव पेश गनव चाहने प्रस्तावकले तोवकए
बमोस्जमका

वववरणहरु

खुलाई

सूचनामा

उस्ल्लस्खत

अवनधनभत्र

सम्बस्न्धत

ननकायमा प्रस्ताव पेश गनुव पनेछ।
२७.

प्रस्ताव छनौट गने: (१) दफा २६ को उपदफा (२) बमोस्जम प्रस्ताव प्राप्त
भएपनछ सम्बस्न्धत ननकायले तोवकए बमोस्जमको मूल्याङ्कन सनमनत गठन गरी
तोवकएको अवनधनभत्र दे हायका आधारमा प्रस्ताव छनौट गनुव पनेछः(क)

तोवकएको

समयमा

ननमावण

सम्पन्न

गने

आधार

सवहतको प्राववनधक प्रस्ताव,
(ख)

सम्बस्न्धत ननकायलाई बुझाउनु पने रोयल्टी रकम
भए प्रस्ताववत रोयल्टी रकम,

(ग)

पररयोजना
प्रस्ताववत

कायावन्वयन
महसुल

गदाव

लगायतका

उपभोिासँग
ववषय

नलने

उस्ल्लस्खत

आनथवक प्रस्ताव।
(२) यस दफा बमोस्जम प्रस्ताव छनौट गरे पनछ सम्बस्न्धत ननकायले
त्यसको जानकारी तोवकएको अवनधनभत्र प्रस्तावकलाई ठदनु पनेछ।
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(३) यस दफा बमोस्जमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
२८.

आव्हान नगररएको प्रस्ताव: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए
तापनन प्रस्तावक स्वयंले साववजननक-ननजी साझेदारीको माध्यमबाट पररयोजना
कायावन्वयन गनवको लानग सम्बस्न्धत ननकाय समक्ष तोवकए बमोस्जमको आधार,
दस्तुर र ढाँचामा प्रस्ताव पेश गनव सक्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लानग "आव्हान नगररएको प्रस्ताव"
भन्नाले

सम्बस्न्धत

ननकायले

साववजननक

सूचना

जारी

नगरे को

अवस्थामा

लगानीकताव स्वयंले कुनै पररयोजना ववकास गने उद्देश्यले आशय प्रकट गरी पेश
गरे को प्रस्ताव सम्झनु पछव।

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको प्रस्ताव पेश गदाव दे हायका ववषयहरु
उल्लेख गनुव पनेछ:(क)

पररयोजनाको वववरण,

(ख)

प्रस्तावकको प्राववनधक तथा ववत्तीय क्षमता सवहतको
वववरण (प्रोफाइल),

(ग)

पररयोजनाको प्रारस्म्भक सं भाव्यता अध्ययन प्रनतवेदन
भए त्यस्तो प्रनतवेदन,

(घ)

प्रस्ताववत व्यावसावयक योजना,

(ङ)

पररयोजनामा प्रयोग हुने प्रववनध,

(च)

पररयोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भाववत लाभको वववरण।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त प्रस्ताव दफा २७ को उपदफा (१)
बमोस्जमको

मूल्याङ्कन

सनमनतको

नसफाररसको

आधारमा

सो

पररयोजनाको

अध्ययन तथा सभे क्षण अनुमनत वा पररयोजना ववकास वा सञ्चालनको लानग
तोवकएको प्रविया पूरा गरी तोवकए बमोस्जमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गनव
सवकने छ।
(४) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त भएको पररयोजना प्रस्तावलाई
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मूल्याङ्कन गदाव साववजननक-ननजी साझेदारीमा ननमावण हुने पररयोजना प्रनतस्पधावको
आधारमा अगानर् बढाउँदा लाभदायी हुने दे स्खएमा सोही प्रस्तावलाई स्वीस

च्यालेन्जका आधारमा सम्बस्न्धत ननकायले तोकेको प्रविया बमोस्जम प्रनतस्पधाव
गराउन सक्नेछ।

स्पवष्टकरणः यस दफाको प्रयोजनको लानग "स्स्वस च्यालेन्ज" भन्नाले

सम्बस्न्धत ननकायले कुनै सेवा क्षेत्र वा सर्क, रे ल जस्ता साववजननक
पररयोजनाका लानग आव्हान नगररएको प्रस्ताव प्राप्त गरे को अवस्थामा
उि प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुनसक्ने अनभप्रायले उपयुि
प्रस्ताव चयन गनव प्राप्त प्रस्तावलाई कुनै पनन ववनध वा प्रवियाबाट तेस्रो

पक्षलाई समेत आव्हान गरी वा साववजननक गरी मूल्याङ्कन गररने ववनध
सम्झनु पछव।
(५) उपदफा (१) बमोस्जमको प्रस्ताव उपर वाताव गदाव प्रस्तावक
बाहेक

अन्य

कुनै

प्रस्तावकको

प्रस्ताव

स्वीकृत

भएमा

स्वीकृत

भएको

प्रस्तावकतावबाट उपदफा (१) बमोस्जमको प्रस्तावकलाई तोवकए बमोस्जमको
पररयोजना ववकासको िममा भएको प्रारस्म्भक खचव र अध्ययन तथा ववकासको
िममा सम्बस्न्धत ननकायको कुनै खचव भएको अवस्थामा सो समेत सोधभनाव
तोवकए बमोस्जम उपलब्ध गराउन सवकनेछ।
२९.

वाताविारा पररयोजना कायावन्वयन गनव सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा
लेस्खएको भए तापनन कम्तीमा दुईपटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गदाव पनन
छनौट हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो पररयोजना सम्बस्न्धत ननकायले सोझै
वाताविारा कायावन्वयन गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन दे हायको

कुनै कारणले कुनै पररयोजना वाताविारा कायावन्वयन गनव मनानसब हुने दे स्खएमा
त्यस्तो पररयोजना सम्बस्न्धत ननकायले तोवकए बमोस्जमको प्रविया पूरा गरी
वाताविारा कायावन्वयन गराउन सक्नेछ:(क)

पररयोजनाको प्रकृनत वा लागतको कारण आनथक
तथा प्रानबनधक रुपमा प्रनतस्पधाव हुन सक्ने सम्भावना
नभएको पररयोजना,
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(ख)

नयाँ

अवधारणा

वा

प्रववनध

समावेश

भएको

पररयोजना,
(ग)

राविय प्राथनमकताका आधारमा कायावन्वयन गने गरी
छनौट गररएको पररयोजना,

(घ)

यस ऐन बमोस्जमको अन्य कायवववनध अवलम्बन गनव
उपयुि नदे स्खएको पररयोजना।

(३) उपदफा (१) बमोस्जमको कुनै पररयोजना वाताविारा कायावन्वयन
गनव चाहने प्रस्तावकले तोवकएका ववषयहरु खुलाई सम्बस्न्धत ननकाय समक्ष
प्रस्ताव पेश गनुव पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोस्जमको प्रस्तावलाई तोवकए बमोस्जम ववस्तृत
मूल्याङ्कन

गरी

सम्बस्न्धत ननकायले

स्स्वकृती ठदन सक्नेछ।
३०.

वाताविारा

पररयोजना

कायावन्वयन

गनव

वाताविारा पररयोजनाको ववस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गनव सक्ने: (१) यस ऐनमा
जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन ववस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुनै

पररयोजनाको ववस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गनव चाहने व्यस्िले सोको अनुमनतको
लानग कायावलय समक्ष ननवेदन ठदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम परे को ननवेदन उपर जाँचबुझ गदाव ववस्तृत

सम्भाव्यता अध्ययन गने अनुमनत ठदन मनानसब दे स्खएमा कायावलयले ननवेदकसँग
वाताव गरी त्यस्तो पररयोजनाको ववस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गनव, गराउन
अनुमनत ठदन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोस्जम ववस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गदाव गराउँदा
लागेको खचव त्यस्तो ववस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गने, गराउने व्यस्ि स्वयंले
व्यहोनुव पनेछ।

(४) यस दफा बमोस्जम ववस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गररएको कुनै
पररयोजनाको कायावन्वयन गनवको लानग प्रनतस्पधाव गराइएको अवस्थामा उपदफा
(२) बमोस्जम ववस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गने, गराउने व्यस्ि छनौट हुन
नसकेमा ननजले सो पररयोजनाको ववस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गदाव गराउँदा
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लागेको खचव त्यस्तो पररयोजनाको कायावन्वयनको लानग छनौट भएको प्रस्ताव
स्वीकृत हुने व्यस्िले व्यहोनुव पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोस्जम व्यहोररने रकमको ननधावरण स्वतन्त्र
मूल्याङ्कनकतावबाट गराईने छ।
(६) यस दफा बमोस्जम पररयोजनाका सम्बन्धमा तयार पाररएको
अध्ययन प्रनतवेदनको आधारमा त्यस्तो पररयोजना यस ऐन बमोस्जम कायावन्वयन
गररनेछ।
३१.

अनुमनतपत्र ठदनु पने: (१) दफा २७,२८, र २९ बमोस्जम प्रस्ताव छनौट वा
स्वीकृनत प्रदान गरे पनछ सम्बस्न्धत ननकायले प्रस्तावकलाई तोवकए बमोस्जमको

शतवहरु तथा ढाँचामा समझदारी गरी पररयोजनाको अध्ययन अनुमनतपत्र ठदनु
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको समझदारी गदाव समयनभत्र नै कायव
सम्पन्न गने प्रयोजनका लानग तोवकए बमोस्जमको परफमे न्स बण्र् नलनु पनेछ।
(३) प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन यस ऐन

बमोस्जम पररयोजना स्वीकृत भई उपदफा (१) बमोस्जम अनुनमतपत्र प्राप्त गरे को
अवस्थामा त्यस्तो अनुनमतपत्र प्रचनलत कानूनको रीत पुर्याई जारी भएको
मानननेछ।
पररच्छे द-४
ननजी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था
३२.

ननजी लगानी: (१) प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन ननजी
क्षेत्रबाट ननमावण, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने प्रकृनतको छ अबव रुपैयाँभन्दा

मानथको ननजी लगानीका पररयोजनाको सवेक्षण, सहजीकरण तथा लगानीको
स्वीकृनत बोर्वबाट हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको ननजी लागानी हुने पररयोजनानामा

लगानीकतावको स्वानमत्च सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोस्जम हुनेछ।

(3) उपदफा (१) बमोस्जमको ननजी लगानी हुने पररयोजनाहरुको
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लानग तोवकए बमोस्जमका आधारमा प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी अनुमनतपत्र प्रदान
गररनेछ।
३३.

पररयोजना पवहचान: (१) ननजी लगानीमा कायावन्वयन गनव सवकने छ अबव रुपैयाँ
भन्दा मानथको लगानी हुने पररयोजनाहरु आवश्यकता अनुसार कायावलयले

सम्वस्न्धत ननकाय, ननजी क्षेत्र तथा अन्य ननकायसँगको समन्वय तथा सहकायवमा
पररयोजनाको सूची तयार गरी स्वीकृनतका लानग बोर्व समक्ष पेश गनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन सूचीमा

नपरे का पररयोजनासँग सम्बस्न्धत प्रस्ताव स्वीकृनतका लानग बोर्व समक्ष पेश गनव
कुनै बाधा पुगेको माननने छै न।
३४.

पररयोजना स्वीकृत गराउनु पने: दफा ३३ बमोस्जम कायावलयले पवहचान गरी

नसफाररस गरे को पररयोजना कायावन्वयनका लानग बोर्वबाट स्वीकृत गराउनु
पनेछ।

३५.

समझदारी गरी अनुमनतपत्र प्रदान गने: दफा ३४ बमोस्जम प्रस्ताव स्वीकृत भएमा
कायावन्वयनका लानग तोवकए बमोस्जमको शतव र ढाँचामा समझदारी गरी
पररयोजनाको अध्ययन अनुमनतपत्र प्रदान गररनेछ।
पररच्छे द-५
सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

३६.

पररयोजनाको वववरण पेश गनुव पने: (१) दफा ३१ बमोस्जम साववजननक-ननजी
साझेदारीमा र दफा ३५ बमोस्जम ननजी लगानीमा पररयोजना कायावन्वयन गनव
समझदारी

गरे कोमा

प्रस्तावकले

पररयोजना

त्यस्तो

समझदारीपत्रमा

कायावन्वयन

गनव

तोवकए

उस्ल्लस्खत

समयावनधनभत्र

बमोस्जमका

वववरणहरु

सम्बस्न्धत ननकाय समक्ष पेश गनुव पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अवनधनभत्र प्रस्तावकले त्यस्तो वववरण
पेश गनव नसकेमा त्यसको आधार र कारण सवहत अवनध थपका लानग
सम्बस्न्धत ननकाय समक्ष ननवेदन ठदन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको ननवेदन उपर जाँचबुझ गदाव व्यहोरा
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मनानसब दे स्खएमा सम्बस्न्धत ननकायले त्यस्तो वववरण पेश गनव थप समय ठदन
सक्नेछ।
३७.

सम्झौता गनुव पने: (१) दफा ३१ र ३५ बमोस्जम भएको समझदारीपत्र तथा

दफा ३६ बमोस्जम प्राप्त वववरणको आधारमा प्रस्तावकसँग सम्झौताका शतव
लगायतका ववषयमा वाताव गनव सम्बस्न्धत ननकायले एक वाताव सनमनत गठन गनुव
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम गठठत वाताव सनमनतले प्रस्तावकसँग

आवश्यकता अनुसार वाताव गरी सम्झौतामा दे हायका कुराहरु खुलाई सम्झौताको
अस्न्तम मस्यौदा तयार गनेछ:(क)

पररयोजनाको वववरण,

(ख)

पररयोजना सुरु र सम्पन्न गने नमनत,

(ग)

पररयोजनाको ननमावण वा सञ्चालन गदाव अनुमनतपत्र
प्राप्त व्यस्िले पाउने सुववधा तथा सहुनलयत,

(घ)

अनुमनतपत्रको अवनध,

(ङ)

पररयोजना कायावन्वयनको चरणवि वववरण र
कायावन्वयन तानलका,

(च)

पररयोजनाको प्राववनधक गुणस्तर तथा मापदण्र्,

(छ)

पररयोजना सञ्चालन सम्बन्धी वववरण,

(ज)

पररयोजनाको सञ्चालन वा हस्तान्तरणको शतव,

(झ)

पररयोजना सञ्चालन गदाव उपभोिासँग नलन पाउने
महसुल सम्बन्धी व्यवस्था,

(ञ)

पररयोजनाको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था,

(ट)

पररयोजनामा जनर्त मेस्शन तथा पररयोजना

(ठ)

सम्बस्न्धत ननकायलाई बुझाउनु पने शुल्क तथा

हस्तान्तरणका बखत हुन ु पने अवस्था र गुणस्तर,
रोयल्टी र भ ुिानी ववनध,
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(र्)

पररयोजना कायावन्वयन गदाव कुनै पक्षले सम्झौता
बमोस्जमको

दावयत्व

पूरा

नगरे को

कारणबाट

सम्झौता रद्द हुने अवस्था,
(ढ)

पररयोजनामा सम्बस्न्धत ननकायको कुनै लगानी हुने
भए त्यस्तो लगानी र सो बापत सम्बस्न्धत ननकायले
प्राप्त गने प्रनतफल,

(ण)

जग्गा प्रानप्त सम्बन्धी व्यवस्था,

(त)

थप पररयोजना अध्ययन तथा सञ्चालन गनव ठदने भए
सो सम्बन्धी व्यवस्था,

(थ)

सव-नलज गनव सक्ने भए सो सम्बन्धी शतव तथा
अन्य व्यवस्था,

(३)

(द)

पररयोजना हस्तान्तरण गने भएमा त्यस्तो ननकाय,

(न)

अन्य आवश्यक ववषयहरु।

उपदफा

(२)

बमोस्जम

सम्झौताको

लानग

सहमनत

भएको

दस्तावेजलाई सम्बस्न्धत ननकायले स्वीकृनत गरी प्रस्तावकसँग सम्झौता गनुव
पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोस्जमको वाताव सनमनतको कायवववनध सो सनमनतले
ननधावरण गरे बमोस्जम हुनेछ।
३८.

सम्झौता

कायावन्वयन:

(१) दफा

३७

बमोस्जम

सम्पन्न

भएको

सम्झौता

कायावन्वयनको लानग सम्बस्न्धत ननकायबाट सम्झौताको शतव बमोस्जम पूरा

गनुप
व ने इजाजत, स्वीकृनत लगायतका सम्पुणव दावयत्व लगानी कतावले बहन गनुव
पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सम्झौता कायावन्वयन गदाव सरोकारवाला

ननकायहरुसँग कायावलयले आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गने

गराउने छ र त्यस्तो सम्झौतामा उस्ल्लस्खत शतवहरुको पालना गनुव सम्बस्न्धत
सरोकारवाला ननकायको कतवव्य हुनेछ।
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(३) यस दफा बमोस्जम सम्झौता कायावन्वयन गने

नसलनसलामा

प्रस्तावकले सम्झौताका शतवहरुको अधीनमा रही कायवयोजना ननमावण गरी
पररयोजना कायावन्वयन गनुव पनेछ।
३९.

सम्झौता रद्द गनव सक्ने: (१) दफा ३७ बमोस्जम गररएको सम्झौतामा
उस्ल्लस्खत
कायवसम्पादन

शतवहरुको
नगरे मा

पालना

नगरे को

लगानीकतावलाई

अवस्थामा
यस

ऐन

वा

तोवकएको

बमोस्जम

प्रदान

समयमा
गररएको

अनुमनतपत्र सम्बस्न्धत ननकायले खारे ज गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम अनुमनतपत्र खारे ज भएमा प्रस्तावकले
सम्झौतामा

उल्लेख

भएको

अवस्थामा

बाहे क

सम्बस्न्धत

ननकायसँग

कुनै

वकनसमको हानन नोक्सानी बापतको क्षनतपूनतव दाबी गनव पाउने छै न।
(३) उपदफा (१) बमोस्जम लगानीकतावसँग भएको सम्झौता खारे ज
गदाव सो सम्झौतामा उल्लेख गररएको प्रविया पूरा गनुव पनेछ।
४०.

रीत पुगक
े ो माननने: प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन यस

ऐन बमोस्जम सम्बस्न्धत ननकायबाट पररयोजना स्वीकृत भई जारी भएको

अनुमनतपत्र तथा सम्बस्न्धत ननकायसँग भएको समझदारी वा सम्झौता प्रचनलत
कानून बमोस्जम रीत पुगेको मानननेछ।
पररच्छे द-६
सुववधा तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्था
४१.

कानून बमोस्जमको सुववधा पाउने: यस ऐन बमोस्जम अनुमनतपत्र प्राप्त गरी भएको
लगानीले यस ऐन बमोस्जमको सुववधाको अनतररि प्रचनलत कानून बमोस्जम
उद्योग वा कम्पनीले पाउने सम्पूणव सं रक्षण, सुववधा, सहुनलयत तथा छु ट समेत
प्राप्त गनेछ।

४२.

बोर्वले थप सुववधा उपलब्ध गराउन नसफाररश गनव सक्ने: (१) यस ऐनमा
जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन प्रचनलत कानून बमोस्जम प्राप्त हुने सुववधाका

अनतररि बोर्वले थप आनथवक सुववधा ठदन नेपाल सरकार समक्ष नसफाररस गनव
सक्नेछ।
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(२) प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन यस ऐन
बमोस्जम उपलब्ध भएको सुववधा तोवकएको अवनधसम्मको लानग उपयोग गनव
बाधा पने छै न।
(३) कुनै अनुमनतपत्र व्यस्िले यस ऐन बमोजम प्राप्त सुववधाको
दुरूपयोग गरे मा त्यस्तो सुववधा बोर्वले रद्द गरी त्यस्तो सुववधा बराबरको रकम
र सोमा शतप्रनतशत जररबाना असुल उपर गनव सक्नेछ।
(४)

उपदफा

(२)

बमोस्जम

सुववधा

रद्द

गनुव अस्घ

सम्बस्न्धत

अनुमनतपत्रवालालाइव सफाई पेश गने मनानसब मौका ठदनु पनेछ।
४३.

सम्भाव्यता न्यून पररपूरक कोष (भायववनलटी ग्याप फस्ण्र्ङ्ग) को व्यवस्था: (१)
नेपाल सरकारले दीघवकालीन रुपमा सकारात्मक प्रनतफल ठदने तथा पूवावधार
सं रचनाको दृवष्टकोणले महत्वपूणव दे स्खएको तर ववत्तीय रुपमा तत्काल मनानसब
प्रनतफल ठदन नसक्ने पररयोजनाको ननमावण, सञ्चालन तथा ववस्तारको लानग एक
सम्भाव्यता न्यून पररपूरक (भायववनलटी ग्याप) कोष स्थापना गनेछ।
(२)
मापदण्र्को

उपदफा
आधारमा

(१)

बमोस्जमको

तोवकए

कोषबाट

बमोस्जमका

तोवकए

पररयोजनाको

बमोस्जमका

लानग

बोर्वको

नसफाररसमा आवश्यक रकम पूँस्जगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलब्ध
गराउन सवकनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा
आवश्यक रकम ववननयोजन गनव सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोस्जमको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
४४.

थप सुववधा उपलब्ध गराउन सक्ने: कुनै लगानीकतावले पररयोजना ववकास तथा

सञ्चालन गदाव सम्झौतामा उल्ले ख भएको समयसीमा अगावै ननमावण कायव सम्पन्न
गरे मा वा पररयोजनाको गुणस्तर उच्च भएमा वा अत्याधुननक प्रववनधको प्रयोग
गरी नेपाल सरकारलाई थप लाभ हुने दे स्खएमा त्यस्तो लगानीकतावलाइव बोर्वले

तोवकए बमोस्जम थप आनथवक तथा गैर आनथवक प्रोत्साहन प्रदान गनव सम्बस्न्धत
ननकायलाई नसफाररस गनव सक्नेछ।
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४५.

लगानीको

सुरक्षा

र

सं रक्षण:

(१)

यस

ऐन

अन्तगवत

अनुमनतपत्र

प्राप्त

पररयोजनालाई अनुमनतपत्रको अवनधभर रावियकरण गररने छै न।
(२) यस ऐन अन्तगवत अनुमनतपत्र प्राप्त पररयोजनालाई साववजननक
प्रयोजनको लागी बाहे क प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनधिहण गररने छै न।
साववजननक प्रयोजनको लागी अनधिहण गनुव पदाव प्रचनलत कानून बमोस्जमको
उस्चत प्रविया पूरा गनुव पनेछ।
(३) यस ऐन बमोस्जम जारी भएको अनुमनतपत्र वा सम्झौताका शतवहरू

उपर अनुमनतपत्र बहाल रहेको अवनधभर प्रनतकूल हुने गरी कुनै कानुनी,
प्रशासननक वा नीनतगत व्यवस्था भएमा यस ऐन बमोस्जम गररएको सम्झौता,
अनुमनतपत्र वा इजाजतपत्र प्रदान गररएको बहाल रहेको अवनधभर सो व्यवस्था
लागू हुने छै न।
ँ ीको रुपमा
(४) पररयोजनाको कायावन्वयनको लानग ऋण वा शेयर पूज
ववदे शी मुरा लगानी भएमा अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्िलाई त्यस्तो ऋणको साँवा,
ब्याज, लाभांश, रोयल्टी लगायत भ ुिानी गनव वा लगानी वफताव गनवको लानग

आवश्यक ववदे शी मुरा प्रचनलत ववननमय दरमा प्रचनलत कानू न बमोस्जम सटही
सुववधा उपलब्ध गराइनेछ।
(५) यस ऐन अन्तगवत कायावन्वयन भएको पररयोजनालाई अन्य स्वदे शी
उद्योग सरहको समान व्यवहार गररने छ।
तर सङ्घीय कानून बमोस्जम राविय व्यवहार लागू नहुने ववषयको

हकमा सोही बमोस्जम हुनेछ।

पररच्छे द-७
एकल नबन्दु सेवा केन्र तथा पररयोजना कायावन्वयन
४६.

एकल नबन्दु सेवा केन्र: (१) यस ऐन बमोस्जम कायावन्वयन गररने पररयोजनाको

लानग पररयोजना सभे क्षण अनुमनत, समझदारी पत्र, लगानी अनुमनत वा सम्झौता
लगायतका कायव गने तथा पररयोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लानग
कायावलयमा एक एकल नबन्दु सेवा केन्रको स्थापना गनव सवकनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्थापना भएको एकल नबन्दु सेवा केन्रमा

नेपाल सरकारका सम्बस्न्धत मन्त्रालय, ववभाग, प्रानधकरण, साववजननक सं स्थान,
नेपाल राि बैं क लगायतका ननकायबाट सम्बस्न्धत कायावलयको प्रनतनननधत्व हुने
गरी पूरा वा आंस्शक रुपमा काम गने गरी कमवचारी रहनेछन्।

(३) एकल नबन्दु सेवा केन्रको काम, कतवव्य र अनधकार दे हाय

बमोस्जम हुनेछ:-

(क)

लगानीको

स्वीकृनतको

लानग

प्राप्त

लानग

प्रस्तावको

आवश्यक

मूल्याङ्कन
प्रविया

गरी

अगानर्

बढाउने,
(ख)

कम्पनी

दताव,

कर

दताव,

उद्योग

दताव,

ववदे शी

नबननमयको अनुमनत लगायतका अन्य दताव, अनुमनत
तथा स्वीकृनत उपलब्ध गराउने,
(ग)

श्रम स्वीकृनत, नभसा, परनमट उपलब्ध गराउनका
लानग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गने,

(घ)

पररयोजनाको लानग आवश्यक ननजी जग्गा प्रानप्तमा
सहजीकरण गने,

(ङ)

पररयोजनालाई आवश्यक पने सरकारी जग्गा वा
वनक्षेत्रको

जग्गा

प्रचनलत

कानून

बमोस्जमको

प्रविया पूरा गरी नलजमा उपलब्ध गराउने,
(च)

वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृनत उपलब्ध गराउने
व्यवस्था नमलाउने,

(छ)

पररयोजनाको

लानग

आवश्यक

पूवावधार

सं रचना

लगायतका कायवमा सहजीकरण गने,
(ज)

प्रचनलत कानून तथा सम्झौता अनुसार आनथवक तथा
गैर

आनथवक

सुववधा

तोवकए

बमोस्जम

उपलब्ध

सटही

सुववधा

उपलब्ध

गराउने

गराउने,
(झ)

ववदे शी
32

मुरा

व्यवस्था नमलाउने,
(ञ)

पररयोजनाका लानग आवश्यक पने अन्य समन्वय
तथा सहजीकरणका कायव गने।

४७.

जग्गा प्रानप्त: (१) पररयोजना कायावन्वयनको लानग आवश्यक पने

जग्गा

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्ि आफैँले व्यवस्था गनुव पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्िले जग्गा प्रानप्तको
लानग बोर्व समक्ष अनुरोध गरे मा बोर्वले त्यस्तो जग्गा प्रचनलत कानून बमोस्जम
प्राप्त गनव आवश्यक सहजीकरण गनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम जग्गा प्राप्त गदाव जग्गाधनीलाई ठदनु पने
प्रचनलत कानून बमोस्जमको मुआब्जा तथा क्षनतपूनतव सम्बस्न्धत अनुमनतपत्र प्राप्त
व्यस्िले व्यहोनुव पनेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन नेपाल
सरकारको स्वानमत्वमा रहेको जग्गा पररयोजना कायावन्वयनको लानग आवश्यक
भएमा बोर्वले नेपाल सरकारको स्वीकृनत नलई त्यस्तो जग्गा नलज वा बहालमा
प्रयोग गनव ठदन सक्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोस्जम नेपाल सरकारले कुनै पररयोजनाको लानग
जग्गा प्राप्त गरीठदएकोमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा ववतरण गने प्रयोजनको लानग
नेपाल सरकारले बोर्वमा नै रहने गरी जग्गा प्रानप्त कोष खर्ा गरी सो कोष
माफवत जग्गाको मुआब्जा ववतरण गनव वा गराउन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोस्जमको कोषबाट ववतरण भएको मुआब्जा
बापतको रकम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोस्जम अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्िले
नेपाल सरकारलाई शोधभनाव गराउन सक्नेछ।
४८.

पररयोजनाको सुरक्षा: (१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्िले पररयोजनाको सुरक्षाको
लानग बोर्वसँग अनुरोध गरे मा सो बापत लाग्ने खचव अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्िले

व्यहोने गरी त्यस्तो पररयोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गनव नेपाल सरकार समक्ष
नसफाररस गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम बोर्वले नसफाररस गरे मा नेपाल सरकारले
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पररयोजनाको सुरक्षाको लानग आवश्यक व्यवस्था गनव सक्नेछ।
४९.

सहयोग उपलब्ध गराउनु पने: (१) पररयोजना कायावन्वयन गने नसलनसलामा बोर्व
वा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्िलाई

तोवकए बमोस्जम उपलब्ध गराउनु पने सहयोग, ठदनु पने स्वीकृनत वा गरीठदनु
पने काम सम्झौतामा उस्ल्लस्खत अवनधनभत्र गरीठदनु वा उपलब्ध गराउनु
पनेछ।
(२) पररयोजना कायावन्वयन गने नसलनसलामा अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्िले

कुनै सहयोग माग गरे मा र त्यस्तो सहयोग प्रचनलत कानून बमोस्जम उपलब्ध
गराउन सवकने भएमा सो बापत व्यहोनुव पने खचव र दावयत्व अनुमनतपत्र प्राप्त
व्यस्िले व्यहोने गरी बोर्व आफैले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन वा नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको सम्बस्न्धत ननकायलाई त्यस्तो
सहयोग उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ।
५०.

बोर्वले लेखी पठाउने: (१) यस ऐन बमोस्जम स्वीकृत पररयोजना कायावन्वयन

गनव प्रचनलत कानून बमोस्जम आवश्यक पने अनुमनतपत्र, इजाजतपत्र वा
स्वीकृनतको लानग

ननवेदन

परे कोमा

प्रचनलत कानूनले

तोकेको

अवनधनभत्र

सम्बस्न्धत ननकायले त्यस्तो अनुमनतपत्र, इजाजतपत्र तथा स्वीकृनत नठदएमा सो
कुरा खुलाई सम्बस्न्धत व्यस्िले बोर्व समक्ष ननवेदन ठदन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम परे को ननवेदन मनानसब दे स्खएमा बोर्वले

त्यस्तो ननकायलाई अवनध तोकी प्रचनलत कानून बमोस्जमको अनुमनतपत्र,
इजाजतपत्र वा स्वीकृनत प्रदान गनव सम्बस्न्धत ननकाय वा पदानधकारीलाई लेखी
पठाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम लेखी आएमा सो अवनधनभत्र सम्बस्न्धत
ननकाय वा पदानधकाररले प्रचनलत कानून बमोस्जमको अनुमनतपत्र, इजाजतपत्र वा
स्वीकृनत प्रदान गरी सोको जानकारी बोर्वलाई ठदनु पनेछ।
५१.

प्रदे श वा स्थानीय तहले पररयोजना कायावन्वयन गनव सक्ने: (१) प्रदे श वा
स्थानीय तहले आफ्नो कायवक्षेत्र नभत्र पने पररयोजना यस ऐन बमोस्जम
साववजननक-ननजी साझेदारीमा कायावन्वयन गनव सक्नेछन्।
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(२) यस ऐन बमोस्जम बोर्वबाट कायावन्वयन गररने कुनै पररयोजना
प्रदे श वा स्थानीय तहबाट कायावन्वयन गनव उपयुि दे स्खएमा सम्बस्न्धत प्रदे श
वा स्थानीय तहलाई त्यस्तो पररयोजना साववजननक-ननजी साझेदारीमा कायावन्वयन
गनव बोर्वले स्वीकृनत प्रदान गनव सक्नेछ।
(३)

प्रदे श

वा

स्थानीय

तहले

कुनै

पररयोजना

साववजननक-ननजी

साझेदारीमा कायावन्वयन गदाव साववजननक-ननजी साझेदारी एकाइसँग आवश्यक
राय सल्लाह माग गनव सक्नेछ र त्यसरी राय सल्लाह माग भई आएमा एकाइले
त्यस्तो राय सल्लाह उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खीएको भए तापनन प्रदे श वा

स्थानीय तहले साववजननक-ननजी साझेदारीमा कायावन्वयन गने कुनै पररयोजनामा

सम्भाव्यता न्यून पररपूरक कोषको रकम प्रयोग गने भएमा सम्बस्न्धत प्रदे श वा

स्थानीय तहले लगानी बोर्वको नसफाररसमा अथव मन्त्रालयको स्वीकृनत नलएर
मात्र त्यस्तो पररयोजना कायावन्वयन गनुव पनेछ।
५२.

नभसा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए
तापनन यस ऐन बमोस्जम अनुमनतप्राप्त पररयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा
सभे क्षण गनव आउने ववदे शी नागररकलाई छ मवहनासम्मको गैर पयवटक नभसा
ठदईनेछ।
(२)

पररयोजनामा

लगानी

गने

ववदे शी

लगानीकताव

वा

एकजना

अनधकृत प्रनतनननध वा त्यस्तो लगानीकताव वा प्रनतनननधका पररवारका सदस्य तथा
प्रचनलत कानून बमोस्जम श्रम ईजाजत प्राप्त गरर त्यस्तो पररयोजनामा काम गने
ववदे शी कामदार तथा कमवचारीलाई प्रचनलत कानून अनुसार पररयोजनामा ववदे शी
लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न नभसा ठदइनेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लानग “पररवारका सदस्य” भन्नाले
ववदे शी लगानीकताव वा ननजको आनधकाररक प्रनतनननधको पनत वा
पत्नी,आमा, बाबु र आस्श्रत छोरा, छोरी सम्झनु पछव।
(३) उपदफा (२) बमोस्जमका ब्यस्िलाई आवश्यकता तथा औस्चत्य
नबचार गरी सम्बस्न्धत ननकायमा नभसाका लानग कायावलयले नसफाररस उपलब्ध
गराउनेछ।
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५३.

सेवा सुववधाका शतव तोक्न सक्ने: (१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्िले उपभोिालाई

सेवा सुववधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन, बोर्वले गरे का ननणवय, प्रचनलत कानून
तथा सम्झौताको अधीनमा रही आवश्यक शतव तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम तोवकएका शतव ववपरीत उपभोिाले सेवा
सुववधा उपभोग गनव पाउने छै न।
५४.

रोयल्टी बुझाउनु पने: अनुमनतपत्र प्राप्त व्यस्िले सम्झौता बमोस्जमको रोयल्टी
सम्झौतामा उस्ल्लस्खत शतव अनुसार सम्बस्न्धत ननकायलाई बुझाउनु पनेछ।

५५.

पररयोजना हस्तान्तरण गनुव पने: (१) साववजननक-ननजी साझेदारीबाट कायावन्वयन
भएका पररयोजना सम्झौतामा उल्लेख भए बमोस्जम सम्बस्न्धत ननकायलाई
हस्तान्तरण गनुव पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम पररयोजना हस्तान्तरण हुँदा त्यस्तो
पररयोजनामा जनर्त मेस्शन, उपकरण, सं रचना तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु
तथा प्रणालीहरु सम्झौतामा लेस्खएबमोस्जमको क्षमता अवस्था र चालू हालतमा
हुन ु पनेछ।

(३) पररयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोस्जम
हुनेछ।
५६.

स्वानमत्व हुन:े यस ऐन बमोस्जम हस्तान्तरण भएको पररयोजना र त्यस्तो
पररयोजनामा जनर्त मेस्शन, उपकरण र अन्य सं रचना तथा पररयोजनासँग

सम्बस्न्धत भवन, घर तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरुको
स्वानमत्व सम्बस्न्धत ननकायको हुनेछ।
पररच्छे द-८
ववववध
५७.

बोर्वको कोष: (१) बोर्वको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा दे हायका रकमहरू रहने छन्:…
(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

ववदे शी सरकार वा अन्तरावविय सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त
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सहयोग, अनुदान रकम,
(ग)

यस ऐन बमोस्जम लगानीकतावहरूबाट प्राप्त दस्तुर र
सेवा शुल्क बापत प्राप्त रकम,

(३) उपदफा (२) को खण्र् (ख) बमोस्जमको रकम प्राप्त गनुव अस्घ

नेपाल सरकार अथव मन्त्रालयको स्वीकृनत नलनु पनेछ।

(४) बोर्वको कायव सञ्चालनको लानग पूस्ँ जगत र प्रशासननक खचवको

रकम बोर्वले स्वीकृत गरे को बावषवक कायविम र बजेटको आधारमा उपदफा
(१) बमोस्जमको कोषबाट व्यहोररनेछ।
(५)

बोर्वको

कोषको

सञ्चालन

सम्बन्धी

अन्य

व्यवस्था

तोवकए

बमोस्जम हुनेछ।
५८.

लेखा र लेखापरीक्षण: (१) बोर्वको आय व्ययको ले खा नेपाल सरकारले
अपनाएको ढाँचामा राख्नु पनेछ।
(२) बोर्वको अस्न्तम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
पनेछ।

५९.

(३) बोर्वले वावषवक रुपमा आफ्नो ववत्तीय वववरण साववजननक गनुव

कमवचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्वलाई आवश्यक पने कमवचारी बोर्वको
अनुरोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम काजमा खवटएका ननजामती कमवचारीले
बोर्वका अन्य कमवचारी सरह बोर्वले सुववधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनन बोर्वले

आवश्यकता अनुसार ववशेषज्ञ सेवाको लानग करार सेवामा ववशेषज्ञ ननयुस्ि गनव
सक्नेछ। त्यस्ता ववशेषज्ञको पाररश्रनमक र सुववधा करारमा उल्लेख भए
बमोस्जम हुनेछ।
६०.

वावषवक प्रनतवेदन: (१) बोर्वको काम कारबाहीको वावषवक प्रनतवेदन प्रत्येक
आनथवक वषव समाप्त भएको नमनतले छ मवहनानभत्र तयार गरी प्रमुख कायवकारी
अनधकृतले बोर्व समक्ष पेश गनुव पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको वावषवक प्रनतवेदन साववजननक गररनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोस्जमको प्रनतवेदनमा अन्य कुराको अनतररि
बोर्वले सो आनथवक वषवमा कायावन्वयन गरे को पररयोजना, पररयोजना सञ्चालन

गदाव भएको खचव र त्यसको उपलब्धी, स्वीकृत भएको लगानी रकम र

पररयोजना सङ्ख्या तथा भववष्यमा गनुव पने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गनुव
पनेछ।
६१.

अनधकार प्रत्यायोजन: बोर्वले यस ऐन बमोस्जम आफूलाई प्राप्त केही अनधकार

मातहतका पदानधकारी वा सनमनत वा नेपाल सरकारको कुनै ननकाय वा
पदानधकारीलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ।

६२.

क्षनतपूनतव ठदनु पने: (१) पररयोजना कायावन्वयन गने सम्बन्धमा कुनै पक्षले यो
ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको ननयम वा सम्झौता ववपरीत कुनै काम गरे बाट

अको पक्षलाई हानन नोक्सानी पनव गएमा त्यसरी पनव गएको हानन नोक्सानी
बापतको मनानसब रकम हानन नोक्सानी गने पक्षले नोक्सानी पने पक्षलाई
क्षनतपूनतव बापत बुझाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग क्षनतको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र
मूल्याङ्कनकतावबाट गररनेछ।
(३) क्षनतको मूल्याङ्कन तथा क्षनतपूनतव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमोस्जम हुनेछ।
६३.

अनुदान तथा ऋण सहायता स्वीकार गने: बोर्वले ननधावरण गरे का पररयोजना एवं

राविय प्राथनमकता प्राप्त पररयोजना ववकास तथा कायावन्वयनका लानग अथव
मन्त्रालयको सहमनत तथा समन्वयमा तोवकए बमोस्जम ऋण सहायता स्वीकार
गनव सक्नेछ।
६४.

कारबाही गनव सक्ने: कुनै लगानीकतावले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना नगरे मा
सम्बस्न्धत ननकायले तोवकएको प्रविया पूरा गरी दे हायको कुनै वा सबै कारबाही
गनव सक्नेछ:(क)

ननमावण रोक्का गने,

(ख)

अनुमनतपत्र वा इजाजत पत्र रद्द गने,
38

(ग)
६५.

अन्य यस्तै प्रकारका जुनसूकै कारबाही।

कानूनी वववाद समाधान: (१) ववदे शी लगानीका सम्बन्धमा स्वदे शी र ववदे शी
लगानीकताव तथा नेपाल सरकार र ववदे शी लगानीकताव बीच कुनै वववाद उत्पन्न

भएमा त्यस्ता लगानीकतावले आपसी छलफल वा वातावबाट त्यस्तो वववादको
समाधान गनुव पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम वववाद उत्पन्न भएको पैतालीस ठदननभत्र
त्यस्तो वववादको समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो वववाद कायावलयको रोहबरमा
सम्बस्न्धत पक्षहरुले आपसी वाताविारा समाधान गनुव पनेछ।

(३) वववाद उत्पन्न भएको पैँ तालीस ठदननभत्र उपदफा (१) वा (२)
बमोस्जमको प्रवियाबाट वववाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो वववादको

ु
समाधान गनव वववादका पक्षहरुबीच सं यि
लगानी वा वववाद समाधान सम्बन्धी
सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोस्जम वववादको समाधान गररनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोस्जम वववाद समाधान भएको कुराको जानकारी
पक्षहरुले त्यस्तो वववाद समाधान भएको पन्र ठदननभत्र कायावलयलाई ठदनु
पनेछ।
तर के कुन शतवहरुमा त्यस्तो सहमनत भएको हो भन्ने कुराको

जानकारी ठदन पक्षहरु बाध्य हुने छै नन्।

(५) उपदफा (३) बमोस्जम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा वववाद

समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी
कानून बमोस्जम मध्यस्थतािारा त्यस्तो वववादको समाधान गररनेछ।
(६) कुनै ववदे शी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न वववादको समाधान
वववादका पक्षहरुले अन्यथा मञ्जुर गरे मा बाहेक अन्तरावविय व्यापार कानून

ु
सम्बन्धी सं यि
राि सङ्घीय आयोग (अननसट्राल) को प्रचनलत ननयम वा
कायवववनधको पालना गरी मध्यस्थता गररनेछ।
(७) यस दफा बमोस्जम गररने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता

सम्बन्धी नेपालको सारवान कानून लागू हुनेछ।

तर उपदफा (३) बमोस्जमको अवस्थामा सोही उपदफा बमोस्जम
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हुनेछ।
(८) पक्षहरुवीच वववाद हुन ु अस्घ वववाद समाधान सम्बन्धी कुनै
सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपयावप्त भएको महसुस गरे मा वववाद
उत्पन्न भएपछी पनन वववाद समाधानका लानग सम्बस्न्धत पक्षहरुले सम्झौता गनव
सक्नेछन। यसरी गररएको सम्झौताको जानकारी कायावलयलाई ठदनु पनेछ।
(९) उपदफा (८) वमोस्जम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा
वमोस्जम वववाद समाधान गनव सवकनेछ।
६६.

बाधा अड्काउ फुकाउने: यस ऐनको कायावन्वयन गदाव कुनै बाधा अड्काउ दे खा
परे मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदे श जारी गरी
त्यस्तो बाधा अड्चन फुकाउन सक्नेछ।

६७.

यस ऐन बमोस्जम हुन:े यस ऐनमा लेस्खएको कुरामा यस ऐन बमोस्जम र अन्य

६८.

नेपाल सरकारसँग सम्पकव: बोर्वले नेपाल सरकारसँग सम्पकव गदाव प्रधानमन्त्री

कुरामा प्रचनलत कानून बमोस्जम हुनेछ।

तथा मस्न्त्रपररषद्को कायावलय माफवत् गनुव पनेछ।
६९.

ननयम बनाउने अनधकार: यस ऐनको उद्देश्य कायावन्वयन गनव नेपाल सरकारले
आवश्यक ननयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो ननयम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन
भएपनछ लागू हुनेछ।

७०.

कायवववनध तथा ननदे स्शका बनाउन सक्ने: बोर्वले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत

बनेको ननयमावलीको अनधनमा रही आवश्यक कायवववनध तथा ननदे स्शका बनाउन
सक्नेछ र त्यस्तो कायवववनध वा ननदे स्शका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गनुव
पनेछ।
७१.

खारे जी तथा बचाउ: (१) पूवावधार सं रचनाको ननमावण तथा सञ्चालनमा ननजी
लगानी सम्बन्धी ऐन,२०६३ र लगानी बोर्व ऐन,२०६८ खारे ज गररएका छन्।
(२) पूवावधार सं रचनाको ननमावण तथा सञ्चालनमा ननजी लगानी सम्बन्धी
ऐन, २०६३ र लगानी बोर्व ऐन,२०६८ बमोस्जम भए गरे का काम कारबाही
यसै ऐन बमोस्जम भए गरे को मानननेछ।
(३) लगानी बोर्व ऐन,२०६८ बमोस्जम ननयुि बोर्वको सदस्य तथा
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कायवकारी प्रमुख यसै ऐन बमोस्जम ननयुि भएको मानननेछ र ननजहरु आफ्नो
पदावनध कायम हुँदाका नमनतसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।

फागुन 2९, २०७५ मा बसेको प्रनतनननध सभाको बैठकले सं शोधन सवहत पाररत गरे को र
चैत्र 4, २०७५ मा बसेको राविय सभाको बैठकले यो ववधेयकलाइव सं शोधनववना वफताव
पठाउने गरी पाररत गरे को व्यहोरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (१)
बमोस्जम प्रमास्णत गदवछु।
.........................
कृष्ण बहादुर महरा
सभामुख

प्रनतनननध सभाका सभामुखबाट प्रमास्णत यो ववधेयक
नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (२)
बमोस्जम प्रमाणीकरण गदवछु ।

प्रनतनननध सभा

(ववद्यादे वी भण्र्ारी)
नमनतः 2075/12/13
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रािपनत

