विधेयक सं खययाः ४२
मिम ाः
सयिवजमिक मिजी सहकयरी सयझेदयरी

थय लगयिी प्रयमधकरणकय सम्बन्धिय व्यिस्थय

गिव बिेको विधेयक, २०७६

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श िं. १

विरयटिगर¸ िेपयल

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगािी प्रानिकरणको सम्बन्िमा व्यर्स्था गिव बिेको
वर्िेयक, २07६

प्रस्तार्िा: प्रदे शको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगािी एर्म् सेर्ा, कृवि तथा औद्योनगक
क्षेत्रको उत्पादि, वर्कासका लानग सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा वर्दे शी लगािीलाई
पररचालि गरी अत्यार्श्यक पररयोजिाको निमावण तथा वर्कास गरी सबल, गनतशील तथा प्रनतस्पिी
अथवतन्त्रको वर्कास गदै रोजगारीका अर्सर समेत नसजविा गरी गररबी निर्ारणमा अथवपूणव योगदाि

पु¥याउि एक अनिकार सम्पन्न स्र्ायत्त सार्वजनिक, निजी सहकारी साझेदारी लगािी प्रानिकरण गठि
गिव र्ाञ्छिीय भएकोले,
प्रदे श िं. 1 को प्रदे श सभाले यो ऐि बिाएको छ ।
१.

सं क्षक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम “सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगािी
प्रानिकरण ऐि, २०७६” रहे को छ ।

२.

(२) यो ऐि प्रदे श राजपत्रमा प्रकाक्षशत भएको नमनतदे क्षि लागू हुिेछ।

पररभािा: वर्िय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,
(क)

“कायावलय” भन्नाले प्रानिकरणको नियनमत काम सम्पादि गिव यस ऐि

बमोक्षजम तोवकएको कायावलय सम्झिु पछव ।
(ि)

“तोवकएको” र्ा “तोवकए बमोक्षजम” भन्नाले यस ऐि अन्तगवत बिेको
नियममा तोवकएको र्ा तोवकए बमोक्षजम सम्झिु पछव ।

(ग)

“पररयोजिा” भन्नाले यस ऐि बमोक्षजम सार्वजनिक निजी सहकारी

साझेदारी तथा लगािीमा निमावण, वर्कास गररिे पूर्ाविार, कृवि तथा

औद्योनगक उत्पादि र सेर्ा क्षेत्रमा सं चालि गररिे आयोजिा सम्झिु
पछव। सो शब्दले सं घीय सरकारको अिुमनतमा यस ऐि र प्रचनलत
कािूि बमोक्षजम वर्दे शी लगािीमा सञ्चालि गररिे आयोजिा समेतलाई
बुझाउँछ।
(घ)

“प्रदे श सरकार” भन्नाले प्रदे श िं. १ को मक्षन्त्रपररिद् सम्झिु पछव।

(ङ)

“प्रानिकरण” भन्नाले दफा (४) बमोक्षजम गठठत सार्वजनिक निजी
सहकारी साझेदारी तथा लगािी प्रानिकरण सम्झिु पछव।

(च)

“प्रमुि कायवकारी निदे शक” भन्नाले यस ऐिको दफा (७) बमोक्षजम

(छ)

“बोर्व” भन्नाले सं घीय कािूि बमोक्षजमको सार्वजनिक निजी साझेदारी

नियुक्त हुिे प्रशासकीय प्रमुि भै काम गिे अनिकृत सम्झिु पछव।
तथा लगािी बोर्व सम्झिुपछव।

(ज)

“अध्यक्ष” भन्नाले प्रानिकरणको अध्यक्षलाई सम्झिु पछव।

(झ)

“सदस्य” भन्नाले प्रानिकरणको सदस्यलाई सम्झिु पछव।
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(ञ)

“लगािी” भन्नाले यस ऐि बमोक्षजमका पररयोजिामा हुिे स्र्दे शी तथा
वर्दे शी आनथवक लगािी सम्झिु पछव।

3.

लगािी स्र्ीकृनत: (1) िेपालको सं वर्िाि प्रचनलत सं घीय कािूि, प्रदे श कािूि समेतका आिारमा
तोवकए बमोक्षजमको रकम लगािी हुिे सार्वजनिक, निजी सहकारी तथा साझेदारीमा कायावन्र्यि
गररिे सबै पररयोजिाको सभेक्षण स्र्ीकृनत र अिुमनत प्रानिकरणबाट हुिेछ।

(2) सं घीय क्षेत्रानिकार भएका कुिै पनि पररयोजिा िेपाल सरकार र्ा बोर्वको सहमनत

प्राप्त गरी प्रानिकरणले त्यस्ता पररयोजिाको सभे क्षण अिुमनत तथा स्र्ीकृनत प्रदाि गिव र्ा
सञ्चालि गिव सक्िेछ।
4.

प्रानिकरणको गठि: (1) लगािीको र्ातार्रण सृजिा गरी आयोजिा तथा पररयोजिा क्षेत्रमा
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगािीका माध्यमबाट र स्र्दे शी तथा वर्दे शी लगािी पररचालि
गिव दे हाय बमोक्षजमको एक सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगािी प्रानिकरण गठि
हुिेछः(क)

मुख्यमन्त्री

- अध्यक्ष

(ि)

आन्तररक मानमला तथा कािूि मन्त्री

- सदस्य

(ग)

आनथवक मानमला तथा योजिा मन्त्री

- सदस्य

(घ)

भौनतक पूर्ाविार वर्कास मन्त्री

(ङ)

उद्योग, पयवटि, र्ि तथा र्ातार्रण मन्त्री

- सदस्य

(च)

प्रदे श योजिा आयोगका उपाध्यक्ष

- सदस्य

(छ)

प्रदे श सरकारका प्रमुि सक्षचर्

- सदस्य

(ज)

प्रदे श सरकारले मिोियि गरे को कक्षम्तमा एक मवहला सवहत तीि जिा

- सदस्य

– सदस्य
(झ)

प्रमुि कायवकारी निदे शक

– सदस्य–सक्षचर्

(२) उपदफा (१) को िण्र् (झ) बमोक्षजमको प्रमुि कायवकारी निदे शक दफा ९

बमोक्षजम नियुक्त िहुँदासम्म प्रदे श सरकारकले तोकेको प्रदे श सरकारको मन्त्रालयको सक्षचर्ले
कायवकारी निदे शकको रुपमा काम गिेछ।
५.

प्रानिकरण स्र्शानसत र सं गठठत सं स्था हुिे (१) प्रानिकरण एक स्र्शानसत, अवर्नछन्न
उत्तरानिकारार्ाला र सं गठठत सं स्था हुिेछ।
(२)
(३)

प्रानिकरणको लानग आफ्िो एउटा छु ट्टै छाप हुिेछ।

प्रानिकरणले व्यक्षक्त सरह आफ्िो िामबाट िानलस उजुर गिव र प्रानिकरण उपर

पनि सोही िामबाट िानलस उजुर लाग्ि सक्िेछ।
६.

सदस्य सम्बन्िी व्यर्स्था (१) दफा ४ को िण्र् (ज) बमोक्षजम नियुक्षक्त हुिे सदस्यको योग्यता
दे हाय बमोक्षजम हुिेछः-
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(क)

िेपाली िागररक,

(ि)

नियुक्षक्त हुदाका बित पैंतीस र्िव उमेर पुरा भएको,

(ग)

प्रचनलत कािूि बमोक्षजम अयोग्य िभएको र्ा फौजदारी कसुरमा
अदालतबाट दोिी िठहररएको।

(२)

यस ऐि बमोक्षजम नियुक्त हुिे सदस्यको पदार्नि नियुक्त भएको नमनतले चार

र्िवको हुिेछ र त्यस्तो सदस्य पुिः नियुक्षक्तको लानग योग्य मानििेछ।
(३)

यस ऐि बमोक्षजम नियुक्त भएको सदस्य दे हायको अर्स्थामा पदमुक्त हुिेछः(क)

निजले अध्यक्ष समक्ष राक्षजिामा ठदएमा,

(ि)

निजको काम सन्तोिजिक िभएको भिी प्रानिकरणको नसफाररसमा
प्रदे श सरकारले पदमुक्त गरे मा,
तर पदमुक्त गिुव अक्षघ निजलाई मिानसब मावफकको सफाई पेश
गिे मौका ठदिु पिेछ,

(४)

(ग)

पदार्नि पूरा भएमा,

(घ)

पैसठ्ठी र्िव उमेर पूरा भएमा,

(ङ)

निजको मृत्यु भएमा,

(च)

िैनतक पति हुिे फौज्दारी अनभयोगमा अदालतबाट कसुरदार ठरहे मा।

उपदफा (३) बमोक्षजम सदस्य पदमुक्त भएमा त्यस्तो सदस्यको स्थािमा यस

ऐि बमोक्षजमको योग्यता पुगेको अको व्यक्षक्तलाई बाँकी अर्निको लानग सदस्यमा नियुक्त
गररिेछ।

(५)
७.

सदस्यको सेर्ा सुवर्िा तोवकए बमोक्षजम हुिेछ ।

प्रमुि कायवकारी निदे शक सम्बन्िी व्यर्स्था: (१) प्रानिकरणको

दै निक प्रशासिीक कायव

सञ्चालि र प्रानिकरणद्बारा गरीिे कायव सम्पादि गिव प्रानिकरणमा एक प्रमुि कायवकारी निदे शक
रहिेछ।
(२) प्रमुि कायवकारी निदे शक प्रानिकरणमा पूरा समय काम गिे प्रमुि प्रशासकीय
पदानिकारी हुिेछ।

(३) दे हायको योग्यता पुगेको िेपाली िागररक प्रमुि कायवकारी पदमा नियुक्त हुि

सक्िेछ:

(क)

मान्यताप्राप्त वर्श्र्र्वर्िालयबाट कम्तीमा स्िातकोत्तर तह उत्तीणव गरी
सम्बक्षन्ित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच र्िवको अिुभर् प्राप्त गरे को,

(ि)

नियुक्त हुँदाको बित पैतीस र्िव उमेर पूरा भएको,

(ग)

अन्य प्रचनलत कािूिले अयोग्य िठह¥याएको।
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८.

छिौट सम्बन्िी व्यर्स्था: (1) दफा ७ बमोक्षजमको प्रमुि कायवकारी निदे शकको नियुक्षक्त गिव
दे हाय बमोक्षजमको एक छिौट सनमनत रहिेछ।
(क)

प्रदे श योजिा आयोगको उपाध्यक्ष

- सं योजक

(ि)

प्रमुि सक्षचर्, प्रदे श सरकार

- सदस्य

(ग)
(२)

प्रदे श सरकारले तोकेको कुिै मन्त्रालयको सक्षचर्

- सदस्य

उपदफा (१) बमोक्षजमको छिौट सनमनतको सदस्य-सक्षचर् र सक्षचर्ालय सनमनतले

तोके बमोक्षजम हुिेछ।

(३) प्रमुि कायवकारी निदे शकको पदमा काम गिे योग्यता प्राप्त इच्छु क व्यक्षक्तको

लानग कम्तीमा पन्र ठदिको सूचिा प्रकाशि गररिेछ र त्यस्तो सूचिा प्रकाक्षशत भएको अर्निमा
आर्ेदि ठदिे उम्मेदर्ार मध्येबाट कायवयोजिाको आिारमा सनमनतले नििावरण गरे बमोक्षजमको
प्रकृयाबाट नसफाररस गिेछ।

(४) कायवकारी निदे शि छिौट सम्बन्िी कायववर्नि छिौट सनमनतले नििावरण गरे बमोक्षजम
९.

हुिेछ।

प्रमुि कायवकारी निदे शकको नियुक्षक्त र सेर्ा सुवर्िा सम्बन्िी व्यर्स्था: (1) दफा ८ बमोक्षजमको
छिौट सनमनतले योग्यतम तीि उम्मेदर्ारको नसफाररस गिेछ र त्यसरी नसफाररस गररएका
उम्मेदर्ारमध्ये एक जिालाई प्रदे श सरकारले प्रमुि कायवकारी निदे शक पदमा नियुक्षक्त गिेछ।
(2) उपदफा (1) बमोक्षजम नियुक्त प्रमुि कायवकारी निदे शकले प्रमुि सक्षचर् सँग

तोवकए बमोक्षजमको कायव सम्पादि करार गिेछ।
(3) उपदफा (1) बमोक्षजम नियुक्त प्रमुि कायवकारी निदे शकको पदार्िी चार र्िवको
हुिेछ।

तर निजको कायव सन्तोिजिक िभएमा प्रदे श सरकारले जुिसुकै र्ित पदमुक्त गिव

सक्िेछ । यसरी पदमुक्त गदाव सफाइको मौका ठदइिेछ।
(4) उपदफा (1) बमोक्षजम नियुक्त प्रमुि कायवकारी निदे शकले प्रदे श सरकारको
मन्त्रालयको सक्षचर् सरहको पाररश्रनमक सेर्ा र सुवर्िा पाउिेछ।
१०.

प्रमुि कायवकारी निदे शक पदमुक्त तथा निलम्र्ि हुिे अर्स्था: (1) दे हायको अर्स्थामा प्रमुि
कायवकारी निदे शकको पद ररक्त हुिेछः
(क)

निजले आफ्िो पदबाट अध्यक्ष समक्ष नलक्षित राजीिामा ठदएमा,

(ि)

निजको मृत्यु भएमा,

(ग)

निजको काम सन्तोिजिक िभई प्रदे श सरकारले हटाएमा,

(घ)

निजको पदार्नि पूरा भएमा,

(ङ)

िैनतक पति दे क्षििे फौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट कसुरदार
ठहरे मा।
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(२) िण्र् (ग) बमोक्षजम प्रदे श सरकारले प्रमुि कायवकारी निदे शकलाई निजको पदबाट
हटाउिु अक्षघ सफाइ पेश गिे मौका ठदिु पिेछ।
(३) िैनतक पति दे क्षििे फौजदारी अनभयोगमा अदालतमा मुद्दा चलेमा कायवकारी
११.

निदे शक स्र्तः निलम्र्ि हुिेछ।

प्रानिकरणको बैठक सम्बन्िी कायववर्नि: (१) प्रानिकरणको बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत,
स्थाि र समयमा सदस्य सक्षचर्ले बोलाउिेछ।

(२) प्रानिकरणको बैठकको अध्यक्षता प्रानिकरणको अध्यक्षले गिेछ।
(३) अध्यक्षले सम्बक्षन्ित मन्त्रालयका मन्त्री, सक्षचर्, िेपाल राष्ट्र बैंक प्रदे श कायावलयका

प्रमुि र्ा प्रनतनिनि, िेपाल सरकार, प्रदे श सरकारका र स्थािीय तहका पदानिकारी र्ा कुिै

पनि अनिकृत र्ा कुिै स्र्दे शी तथा वर्दे शी वर्शेिज्ञलाई प्रानिकरणको बैठकमा आमन्त्रण गिव
सक्िेछ तर वर्दे शी वर्शेिज्ञलाई आमन्त्रण गिुव पदाव िेपाल सरकारको अिुमनत नलिु पिेछ।
४) प्रानिकरणको निणवय सदस्य–सक्षचर्ले अनभलेि गरी प्रमाक्षणत गिेछ र निणवयको
अनभलेि प्रनत मुख्यमन्त्री र मक्षन्त्रपररिद् कायावलयमा समेत पठाउिु पिेछ।
५) प्रानिकरणको बैठक सम्बन्िी अन्य कायववर्नि प्रानिकरण आफैले नििावरण गरे
१२.

बमोक्षजम हुिेछ।

प्रानिकरणको काम, कतवव्य र अनिकार: प्रानिकरणको काम, कतवव्य र अनिकार दे हाय बमोक्षजम
हुिेछ:

(क)

सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी तथा निजी लगािीमा कायावन्र्यि
गररिे पररयोजिा तथा लगािी सम्बन्िी िीनत तजुम
व ा गिे र्ा गराउिे,

(ि)

निजी क्षेत्रसं गको सहकायवमा सम्भाव्य पररयोजिाको वर्र्रण सं कलि
गरी त्यस्ता पररयोजिाको अध्ययि तथा पररयोजिाको सूक्षच तं यार गिे,
गराउिे,

(ग)

सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी र्ा निजी क्षेत्रबाट कायावन्र्यि हुिे
पररयोजिा र्ा वर्शेि प्राथनमकताका पररयोजिाको छिौट गिे, गराउिे,

(घ)

पररयोजिाहरूको सूक्षच तयार गिे,

(ङ)

निजी लगािी र स्र्ानमत्र्का ठू ला पररयोजिाहरुको स्र्ीकृनत प्रदाि गिे,

(च)

प्रनतस्पिावत्मक

रुपमा

कायावन्र्यि

गिे

गरी

छिौट

गररएका

पररयोजिाहरुको पारदक्षशत
व ा, स्र्च्छता र प्रनतस्पिावको सुनिक्षितता हुिे
गरी प्रावर्निक वर्क्षत्तय क्षमता एर्ं समयमै पररयोजिा सम्पन्न गिे आिार

मुल्याङ्कि गरी त्यस्ता पररयोजिाहरुको पूर्व योग्यताको सुक्षच तयार गिे

प्रस्तार् आव्हाि, प्रस्तार्को मुल्याङ्कि, योजिा स्र्ीकृनत, लगािी स्र्ीकृनत,
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अध्ययि, अिुमनत, राइट अफ र्े सम्बन्िी अिुमनत इजाजत ठदिे र्ा
स्र्ीकृती प्रदाि गिे,
(छ)

यस ऐि बमोक्षजम वर्शेि प्राथनमकताका पररयोजिाका प्रस्तार्कहरुसँग
सोझै र्ाताव गरी सम्झौता गिे, गराउिे,
तर िण्र् (छ) बमोक्षजम सोझै र्ातावद्वारा सम्झौता गरी पररयोजिा

निमावण र्ा वर्कास गिुव परे मा तोवकए बमोक्षजम प्रनतष्पिावत्मक प्रकृया
अपिाउिु पिेछ,
(ज)

पररयोजिा निमावण तथा पररयोजिा वर्कास लगायत लगािीका क्षेत्रमा
वर्त्त व्यर्स्था सम्बन्िी आर्श्यक कायव गिे,

(झ)

स्र्ीकृत पररयोजिाको लानग आर्श्यक पिे जग्गाको सम्बन्िमा प्रचनलत

(ञ)

स्र्ीकृत पररयोजिा कायावन्र्यि गदाव तोवकएको अर्िी नभत्र सं घीय

कािूि र्ा तोवकए बमोक्षजमको प्रकृया पुरा गरी जग्गा उपलब्ि गराउिे,
सरकार, प्रदे श सरकारका मन्त्रालय, निकाय र्ा स्थानिय तहबाट कुिै
इजाजत िठदएमा इजाजत ठदि र्ा ठदलाउि आर्श्यक कायव गिे,

(ट)

वर्दे शी लगािी प्रर्िवि गिे सम्बन्िमा सं घीय सरकारको अिुनमत नलई
प्रचार प्रसार, वर्दे शी लगािीकतावसँग अन्तरविया छलफल एर्ं लगािी
जुटाउि आर्श्यक निदे शि ठदिे लगायतका आर्श्यक कायव गिे,

(ठ)

पररयोजिा वर्कास गिव सक्िे योग्यता पुगेका लगािीकतावको सूक्षच

अनभलेि तैयार गरी राख्रे र त्यस्तो अनभलेक्षिकृत लगािीकताव नबच
प्रनतस्पिाव गराई लगािीको र्ातार्रण तैयार गिे,

(र्)

कुिै पररयोजिामा प्रदे श सरकारले लगािी गरी प्रनतफल समेत प्राप्त हुिे

भएमा आर्श्यक अध्ययि गरी प्रदे श सरकारलाई िोक्साि िहुिे तररका
अपिाई लगािी र प्रनतफल समुक्षचत ढं गले प्राप्त हुिे गरी पररयोजिा

स्र्ीकृत गरी प्रदे श सरकारलाई लगािी गिवका लानग राय सुझार् सवहत
नसफाररस गिे,
तर त्यस्तो लगािी सम्बन्िी निणवय सार्वजनिकीकरण गिुव पिेछ।
(ढ)

पररयोजिा अध्ययि, वर्क्षत्तय लगािी, एकल वर्न्दु इकाइ लगायत
आर्श्यक सं रचिाहरु स्थावपत गिे,

(ण)

सरकारी, निजी र सहकारी लगािीको प्रनतशत यवकि गिे र प्राप्त हुिे
प्रनतफल समेत नििावरण गिे,

(त)

आर्श्यकता अिुसार पररयोजिा सभे क्षण गिव अिुमनत ठदिे,
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(थ)

पररयोजिा वर्कास सम्झौता र पररयोजिा लगािी सम्झौता लगायतका

(द)

प्रानिकरणको र्ाविवक बजेट तथा कायविम स्र्ीकृत गिे,

(ि)

प्रानिकरणले ठदिे इजाजत अिुमनत र्ा उपलव्ि गराउिे सेर्ा र्ापतको

सहुनलयत सम्झौता स्र्ीकृत गिे,

शुल्क र्ा दस्तुर नििावरण गिे,
(ि)

आनथवक र्ा गैर आनथवक सुवर्िा नििावरण गरी त्यस्तो सुवर्िा उपलव्ि
गराउि प्रदे श सरकारलाई नसफाररस गिे,
तर, त्यसरी सुवर्िा नसफाररस गदाव निक्षित मापदण्र्को आिारमा
कायववर्नि तयार गरी नसफाररस गिुव पिेछ,

(प)

पररयोजिा वर्श्लेिण सम्बन्िी मापदण्र् तयार गिे, लगािीका शतव

(फ)

लगािी प्रर्र्द्विका लानग वर्नभन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा स्थािीय

नििावरण गिे तथा लगािीकतावसँग सम्झौता गिे, गराउिे,
तहनबच समन्र्य गिे, गराउिे,

(ब)

पररयोजिाहरुको शीघ्र निणवय र समस्याको नछटो छररतो समािाि गिे,

(भ)

लगािी प्रर्र्द्वि इकाइ गठि गरी आर्श्यक कायव गिे,

(म)

पररयोजिा सं चालिमा कुिै बािा अर्चि आएमा त्यस्तो अर्चि हटाउि

(य)

आर्श्यकता

आर्श्यक कायव गिे,

अिुसार

लगािी

सम्मेलिको

आयोजिा

गरी

वर्त्त

व्यर्स्थापि कायवमा सहयोग गिे,
(र)

आर्श्यक प्रावर्निक कमवचारी र्ा वर्शेिज्ञलाई सेर्ा करारमा नियुक्त
गरी काममा लगाउिे,

(ल)

तोवकएको समय र शतवमा पररयोजिा कायावन्र्यि िभएमा त्यस्ता
लगािीकतावको अिुमनत रद्द गिे, जररर्ािा र्ा क्षनतपूती असुल उपर गिे,
गराउिे कायव गिे,

(र्)
१३.

प्रानिकरणको अन्य काम, कतवव्य र अनिकार तोवकए बमोक्षजम हुिेछ।

प्रानिकरणको कायावलय: (१) प्रानिकरणको नियनमत कायव सम्पादि गिव प्रानिकरणले तोकेको
स्थािमा एक सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी तथा लगािी प्रानिकरणको कायावलय
रहिेछ। त्यस्तो कायावलयको लानग आर्श्यक कमवचारी, भौनतक, आनथवक र अन्य व्यर्स्थापि
सम्बन्िी आर्श्यक व्यर्स्था प्रानिकरण आफैले गिेछ। प्रानिकरण आफैले व्यर्स्था
िगरुञ्जेलसम्म प्रदे श सरकारले त्यस्तो व्यर्स्था गिेछ र प्रानिकरणको कमवचारी पदपूनतव सम्बन्िी
व्यर्स्था तोवकए बमोक्षजम हुिेछ।
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(२) कायावलयले आर्श्यक दे िेमा अध्यक्षको स्र्ीकृनत नलई सल्लाहकार र्ा वर्शेिज्ञको

समूह गठि गिव सक्िेछ।

(३) कायावलयले आर्श्यक दे िेमा सम्बक्षन्ित वर्ियको वर्शेिज्ञ, उद्यमी, व्यर्सायी,

लगािीकताव, िेपाल सरकार र्ा प्रदे श सरकार र कुिै पनि निकायको अनिकृत र्ा कुिै पनि
स्थािीय तहको पदानिकारी र्ा अनिकृत, सरकारी स्र्ानमत्र्मा रहेको सङ्गठठत सं स्थाको कुिै
अनिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गिव सक्िेछ।

(४) पररयोजिा लगािीको जाँचबुझ तथा मूल्याङ्कि सम्बन्िी कायववर्नि प्रानिकरणको

नसफाररसमा प्रदे श सरकारले स्र्ीकृत गिेछ।
१४.

कायावलयको काम, कतवव्य र अनिकार: कायावलयको काम, कतवव्य र अनिकार दे हाय बमोक्षजम
हुिेछः(क)

प्रानिकरणबाट स्र्ीकृत पररयोजिामा लगािीकतावबाट प्रस्तार् प्राप्त गिव
प्रनतस्पिावका लानग तोवकए बमोक्षजम प्रस्तार् आह्वाि गिे,

(ि)

लगािीकतावले पेश गरे को लगािी सम्बन्िी प्रस्तार्हरुको मूल्याङ्कि तथा
पररयोजिा वर्श्लेिण गरी यथाथव प्रनतर्ेदि प्रानिकरण समक्ष पेश गिे,

(ग)

प्रानिकरणद्वारा स्र्ीकृत शतवहरुको अनििमा रही लगािीकतावसँग र्ाताव
गरी सम्झौता गिे,

(घ)

सम्झौता अिुरुप पररयोजिा कायावन्र्यि गिव लगािीकतावलाई उत्प्रेररत
गिे र आर्श्यक निदे शि ठदिे,

(ङ)

पररयोजिाको कायावन्र्यिको अिुगमि गिे तथा समय तानलका बमोक्षजम
पररयोजिा कायावन्र्यि िभएको दे क्षिएमा त्यस्ता लगािीकतावलाई सचेत
गिे, गराउिे त्यसरी सचेत गराउदा समेत समयमा कायव िगरे मा अिुमनत
रद्द गिव, जररर्ािा गिव र्ा क्षनतपूती असुल उपर गिव प्रानिकरण समक्ष
नसफाररस गिे,

(च)

पररयोजिा कायावन्र्यिमा दे क्षिएका समस्याको निराकरण गिव आर्श्यक

(छ)

लगािीकतावलाई ठदइएका आनथवक र्ा गैर आनथवक सुवर्िा उपलब्ि हुिे

कायव गिे र सम्बक्षन्ित निकाय र्ा तहसँग आर्श्यक समन्र्य गिे,

व्यर्स्था नमलाउि आर्श्यक कायव गिे र्ा सम्बक्षन्ित निकायलाई
निदे शि ठदिे,
(ज)

कुिै क्षेत्रमा ठदइएको सुवर्िा पयावप्त िभएको र्ा अन्य कुिै कारणबाट
लगािी निरुत्सावहत भएको दे क्षिएमा सोको सुिारका उपाय सवहत
प्रानिकरण समक्ष प्रस्तार् पेश गिे,

(झ)

प्रानिकरणले तोकेका अन्य कायवहरु गिे।
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१५.

कायवकारी निदे शकको काम, कतवव्य र अनिकार (१) कायवकारी निदे शकको काम, कतवव्य र
अनिकार दे हाय बमोक्षजम हुिेछः(क)

कायावलय प्रमुिको है नसयतमा रही कायवसम्पादि गिे,

(ि)

प्रानिरकणको बैठकमा प्रस्तुत गररिे प्रस्तार्को सुक्षच तयार गिे,

(ग)

पररयोजिाको वर्क्षत्तय प्रावर्निक र अन्य वर्ियको वर्श्लेिण गरी मुल्याङ्कि

(घ)

प्रानिकरणबाट भएका निणवय कायावन्र्यि गिे, गराउिे,

(ङ)

प्रानिकरण तथा कायावलयको र्ाविवक बजेट र कायविम तै यार गरी

(च)

प्रानिकरणबाट स्र्ीकृत भै कायावन्र्यि हुिे पररयोजिाको कायव सम्पादि

प्रनतर्ेदि सवहत पररयोजिा स्र्ीकृनतका लानग पेश गिे,

स्र्ीकृतीका लानग प्रानिकरण समक्ष पेश गिे,

च ुस्त, दुरुस्त र व्यर्क्षस्थत गिव निरन्तर अिुगमि, सनमक्षा र मुल्याङ्कि
गरी र्ा गिव लगाइ आर्निक रुपमा प्रानिकरण समक्ष प्रनतर्ेदि पेश
गिे,

(छ)
(ज)
१६.

प्रानिकरणको अध्यक्षले तोके बमोक्षजम प्रानिकरणको बैठक बोलाउिे,
प्रानिकरणले तोकेको अन्य कायव गिे, गराउिे ।

कोि सम्बन्िी व्यर्स्था (१) प्रानिकरणको छु ट्टै कोि रहिेछ।
(२)

उपदफा १) बमोक्षजमको कोिमा दे हाय बमोक्षजमको रकम रहिेछः(क)

प्रदे श सरकारले कोिको लानग वर्नियोजि गरे को रकम,

(ि)

सं घीय सरकारले प्रदाि गरे को अिुदाि र्ा अन्य रकम,

(ग)

प्रानिकरणले सेर्ा पु¥याए बापत प्राप्त प्रचनलत कािूि बमोक्षजम वर्दे शी
सरकार र्ा सं स्था र्ा व्यक्षक्तबाट प्राप्त रकम,

(घ)
(ङ)
(३)
(४)
1७.

यस ऐि बमोक्षजम प्राप्त हुिे सेर्ा, शुल्क र दस्तुर र्ापतको रकम,
प्रचनलत कािूि बमोक्षजम प्राप्त हुिे अन्य रकम।

कोिको सं चालि तोवकए बमोक्षजम हुिेछ।

कोिको आन्तररक लेिा परीक्षण प्रदे श लेिा नियन्त्रक कायावलयबाट र अक्षन्तम
लेिा परीक्षण महालेिा परीक्षकको कायावलयबाट हुिेछ।

वर्शेिज्ञ सनमनत र्ा कायवदल: (१) पररयोजिा लगािीको कुिै िास प्रावर्निक पक्षको अध्ययि

तथा वर्श्लेिण गरी प्रानिकरणलाई सुझार् ठदि अध्यक्षको स्र्ीकृनत नलई कायावलयले सम्बक्षन्ित
क्षेत्रका वर्शेिज्ञ रहेको सनमनत र्ा कायवदल गठि गिव सक्िेछ।
(२) उपदफा (1) बमोक्षजमको कायवदलले कायावलयले तोकेको वर्ियको अध्ययि गरी

तोकेको समयार्निनभत्र आफ्िो प्रनतर्ेदि कायावलयमा बुझाउिेछ।
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३) वर्शेिज्ञ सनमनत र्ा कायवदलको काम कारबाही सम्बन्िी कायववर्नि वर्शेिज्ञ सनमनत
1८.

र्ा कायवदल गठि गदावका बित कायावलयले नििावरण गरे बमोक्षजम हुिेछ ।

पररयोजिा लगािीका क्षेत्र: (१) प्रचनलत कािूिमा जुिसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापनि यस
ऐिमा सरकारी-निजी, सहकारी साझेदारी लगािीमा पूर्ाविार, उत्पादि र से र्ा सम्बन्िी पररयोजिा
सं चालि गिव प्रानिकरणबाट कायावन्र्यि गररिे पररयोजिाहरु दे हाय बमोक्षजम हुिेछि्:(क)

प्रदे श सरकारले तोकेको द्रत
ू सर्क (फाष्ट ट्रयाक रोर्), सुरुङ्गमागव,
रे लमागव, रोप–र्े, ट्रनलबस, केर्लकार, जल यातायात र अन्य,

(ि)

प्रदे श स्तरका वर्मािस्थल निमावणमा हुिे लगािी तथा सञ्चालिमा रहे का

वर्मािस्थलको वर्स्तार, आिुनिकीकरण एर्म् व्यर्स्थापिमा हुिे लगािी
साथै प्रदे शस्तरीय बसपाकव र ररफ्रेस सेन्टरमा हुिे लगािी,
(ग)

शहरी क्षेत्रमा फोहोर मैलाको व्यर्स्थापि तथा प्रशोिि प्लाण्टमा हुिे
लगािी,

(घ)

आिुनिक व्यर्साय जन्य कृवि फमव, फलफूल, तरकारी, जर्ीबुटी,
पशुपालि, मत्स्यपालि र िगदे बालीमा हुिे लगािी,

(ङ)
(च)
(छ)

प्राङ्गगाररक तथा रासायनिक मल उत्पादि कारिािामा हुिे लगािी,
प्रदे श सरकारले तोकेका ठू ला पुलको निमावणमा हुिे लगािी,

मेनर्कल कलेज, आयुर्ैठदक र होनमयोप्यानथक कलेज तथा एकसय
शैयाभन्दा मानथका अत्यािुनिक सुवर्िायुक्त अस्पताल र्ा िनसवङ्ग होममा
हुिे लगािी,

(ज)

तोवकए बमोक्षजम क्षमताको जलवर्द्युत उत्पादि र बैकक्षल्पक उजाव
उत्पादिमा हुिे लगािी,

(झ)

वर्शेि आनथवक क्षेत्र, नियावत प्रर्र्द्वि र्ा नियावत प्रशोिि क्षेत्र, पयवटि
प्रर्र्द्वि क्षेत्र, स्र्दे शी उत्पादि, औद्योनगक क्षेत्र, प्रदे शस्तरको सं ग्रहालय

(ञ)

र्ा सूचिा प्रवर्नि तथा ज्ञािर्िवक पाकवको निमावणमा हुिे लगािी,

आिुनिक रं गशाला, सार्वजनिक भर्ि र सम्मेलि केन्द्र निमावणमा हुिे
लगािी,

(ट)

ँ ी दुई अर्व रूपैया र्ा सोभन्दा बढी पररयोजिा लागत भएको
क्षस्थर पूज

कुिै पनि सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगािी प्रानिकरण
(ठ)
(र्)

सं रचिा र्ा सेर्ा उद्योगमा हुिे लगािी,

प्रादे क्षशक स्तरको सर्क नसचाई, िािेपािी, जलाशय र जलािारक्षेत्रमा
हुिे लगािी,

िानिजन्य पदावथको अन्र्ेिण र उत्ििि र उद्योग सञ्चालि,
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(ढ)
(ण)
(त)

आिुनिक सहरहरु निमावणमा हुिे लगािी,

स्र्दे शी बैज्ञानिकद्वारा आवर्स्कार गररएका ज्ञाि, सीपको सं रक्षण तथा
औद्योनगकरणमा हुिे लगािी,

ठू ला वर्नभन्न वकनसमका उद्योग।

स्पष्टीकरण: यस िण्र्को प्रयोजिका लानग “सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा
लगािी प्रानिकरण सं रचिा र्ा सेर्ा उद्योग” भन्नाले निमावण उद्योग, िनिजजन्य उद्योग, पयवटि
उद्योग, हर्ाई उद्योग र से र्ा जन्य उद्योग र्ा अन्य कुिै पनि उद्योगलाई समेत सम्झिु पछव।
(थ)

िण्र् (क) दे क्षि िण्र् (त) सम्म उल्लेि भएका दे क्षि बाहे कका प्रदे श
सरकारले तोवकठदएका अन्य प्राथनमकताका क्षेत्रमा हुिे

लगािी।

(२) उपदफा (१) मा पररयोजिामा भएको लगािीका क्षेत्रमा काम गिे प्रवियामा कुिै
वकनसमको बािा, अर्रोि र्ा दुरुत्साहि भएको गुिासो प्रानिकरण समक्ष प्राप्त हुि आएमा त्यस्तो
लगािीका सम्बन्िमा प्रानिकरणले आर्श्यक निणवय गरी सो बमोक्षजम गिव सम्बक्षन्ित तह र्ा
निकायलाई निदे शि ठदि सक्िेछ र यस ऐि र अन्य प्रचनलत कािूि बमोक्षजम प्राप्त आदे श र्ा
निदे शि पालि िगिे निकाय अनिकारी र्ा व्यक्षक्तलाई कार्ावही गिव प्रदे श सरकार समक्ष
नसफाररस गिेछ र आर्श्यकता भए िेपाल सरकार समक्ष समेत अिुरोि गिेछ।
१९.

सार्वजनिक, निजी, सहकारी र साझेदारी पररयोजिाको कायावन्र्यि: सार्वजनिक निजी सहकारी

साझेदारीमा निमावण र्ा वर्कास गररिे पररयोजिाको पवहचाि, छिौट, अध्ययि, स्र्ीकृनत, अिुमनत
तथा कायावन्र्यि र्ा वर्कास इजाजत प्रदाि गिुक
व ा साथै पररयोजिाको लानग सूचिा निकाल्िे,
प्रनतस्पिाव गराउिे, र्ाताव र्ा सम्झौता गिे, अिुगमि तथा सहक्षजकरण गिे कायव दे हाय
बमोक्षजमको निकायबाट हुिेछः(१)

तोवकए बमोक्षजम लागत अिुमाि भएका पररयोजिा र्ा तोवकए बमोक्षजम क्षमताका

जलवर्द्युत आयोजिाको पवहचाि, छिौट, स्र्ीकृनत र आयोजिा कायावन्र्यि सम्बन्िी इजाजत
प्रदे श मन्त्रालय र्ा मन्त्रालयले तोकेको प्रदे श सरकार अन्तगवतको निकाय र्ा कायावलयबाट
ठदईिेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा

लेक्षिएको भएता पनि तोवकए बमोक्षजम भन्दा

कम लागत भएका पररयोजिा तथा तोवकए बमोक्षजम भन्दा कम क्षमता भएका जलवर्द्युत ्
आयोजिाको पवहचाि गरी सुक्षचकृत गरे को पररयोजिालाई प्रदे श सरकारको मन्त्रालय निकाय

र्ा कायावलयले आपसी समझदारी पत्र तयार गरी पररयोजिाको अध्ययि, अिुमनत तथा
कायावन्र्यि इजाजत प्रदाि गिुक
व ो साथै कायावन्र्यिका लानग प्रनतस्पिाव गराउिे, र्ाताव र्ा

सम्झौता गिे, अिुगमि सहजीकरण गिे कुिै पनि निकाय र्ा यस ऐि बमोक्षजमको प्रानिकरणलाई
अक्षख्तयारी ठदि र्ा क्षजम्मेर्ारी प्रदाि गिव सक्िेछ।
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२०.

र्ातावद्बारा पररयोजिाको वर्स्तृत सम्भाव्यता अध्ययि गिुव पिे: (1) यस

ऐिमा जुिसुकै कुरा

लेक्षिएको भए तापनि वर्स्तृत सम्भाव्यता अध्ययि िभएको कुिै पररयोजिाको वर्स्तृत सम्भाव्यता
अध्ययि गिव चाहिे व्यक्षक्त, सं स्था र्ा कम्पिीले सोको अिुमनतको लानग सम्बक्षन्ित निकाय र्ा
प्रानिकरण समक्ष निर्दे ि ठदि सक्िेछ।
(2) उपदफा (1) बमोक्षजम परे को निर्ेदि उपर जाँचबुझ गदाव वर्स्तृत सम्भाव्यता

अध्ययि गिे अिुमनत ठदि मिानसब दे क्षिएमा सम्बक्षन्ित निकायले र्ा प्रानिकरणले निर्ेदकसँग

र्ाताव गरी त्यस्तो पररयोजिाको वर्स्तृत सम्भाव्यता अध्ययि गिव, गराउि अिुमनत ठदि सक्िेछ
र वर्दे शी लगािीको हकमा समेत प्रचनलत कािूि बमोक्षजम सं घीय सरकारको अिुमनत नलई
पररयोजिाको वर्स्तृत सम्भाव्यता अध्ययि गिव/गराउि अिुमनत ठदि सवकिे छ।

(3) उपदफा (2) बमोक्षजम वर्स्तृत सम्भाव्यता अध्ययि गदाव, गराउँदा लागेको िचव

त्यस्तो वर्स्तृत सम्भाव्यता अध्ययि गिे गराउिे व्यक्षक्त, सं स्था र्ा कम्पिी स्र्यमले व्यहोिुव
पिेछ।
(४) यस दफा बमोक्षजम पररयोजिाको सम्बन्िमा तयार पाररएको अध्ययि प्रनतर्ेदिका
आिारमा त्यस्तो पररयोजिा यस ऐि बमोक्षजम कायावन्र्यि गररिेछ।
२१.
२२.

पररयोजिा सूक्षच प्रकाशि गिे : यस ऐि बमोक्षजम पररयोजिा स्र्ीकृत भएपनछ प्रानिकरणले
पररयोजिाको सूक्षच प्रकाशि गिुव पिेछ।

आशयपत्र आव्हाि गिुव पिे: (1) स्र्ीकृत पररयोजिाको अध्ययि, अिुमनत, सर्ेक्षण र्ा
कायावन्र्यिको लानग प्रानिकरणले सार्वजनिक रुपमा सूचिा प्रकाशि गरी आशयपत्र आव्हाि
गिुव पिेछ।
(2) उपदफा (1) बमोक्षजमको सूचिामा दे हायका वर्र्रण िुलाउिु पिेछः(क)

आशयपत्र पेश गिे कायावलय र्ा प्रानिकरण,

(ि)

आशयपत्र पेश गिे अर्नि,

(ग)

आशयपत्रमा िुलाउिु पिे वर्र्रण,

(घ)

आशयपत्र साथ सं लग्ि गिुव पिे कागजातहरु, प्रस्तार्कको प्रावर्निक
तथा आनथवक क्षमता,

(ङ)
२३.

तोवकए बमोक्षजमको अन्य वर्र्रण।

आशयपत्र पेश गिे: पररयोजिाको अध्ययि, अिुमनत, सर्ेक्षण र्ा कायावन्र्यि गिव चाहिे व्यक्षक्त,
सं स्था र्ा कम्पिीले तोवकए बमोक्षजमको शतवका अनििमा रही सूचिामा उल्लेक्षित अर्निनभत्र
प्रानिकरण समक्ष आशयपत्र पेश गिुव पिेछ।
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2४.

सं क्षक्षप्त सूची तयार गिे: यस ऐि बमोक्षजम आशयपत्र प्राप्त भए पिात प्रानिकरणले तोवकए
बमोक्षजमको आिारमा मूल्याङ्कि गरर तोवकएको प्रकृया बमोक्षजम प्रस्तार्कहरुको सं क्षक्षप्त सूक्षच
तयार गिुव पिेछ।

2५.

प्रस्तार् आव्हाि गिे: (1) यस ऐिबमोक्षजम सं क्षक्षप्त सूची तयार गरे पनछ प्रानिकरणले सार्वजनिक

सुचिा प्रकाशि गरी सो सूक्षचमा परे का प्रस्तार्कहरुसँग तोवकए बमोक्षजमको वर्ियहरु िुलाई
प्रस्तार् आव्हाि गिेछ।
(2) उपदफा (1) बमोक्षजम प्रस्तार् पेश गिव चाहिे प्रस्तार्कले तोवकए बमोक्षजमका
वर्र्रणहरु िुलाई सूचिामा उक्षल्लक्षित अर्निनभत्र प्रानिकरण समक्ष प्रास्तार् पेश गिुव पिेछ।

2६.

प्रस्तार् छिौट गिे: (1) यस ऐि बमोक्षजम प्रस्तार् प्राप्त भएपनछ प्रानिकरणले तोवकएको
मूल्याङ्कि सनमनत गठि गरर तोवकएको अर्निनभत्र दे हायका आिारमा प्रस्तार् छिौट गिेछ र
त्यस्तो प्रस्तार् छिौट गदाव तोवकएको अर्नि नभत्र पररयोजिा सम्पन्न गिे तथा गुणस्तर कायम
हुिे कुराको सुनिक्षितता गिुव पिेछ।
(क)

समयमै निमावण सम्पन्न गिे आिार सवहतको प्रावर्निक प्रस्तार्,

(ि)

सम्बक्षन्ित प्रानिकरणलाई बुझाउिे प्रस्तावर्त रोयल्टी रकम, पररयोजिा

कायावन्र्यि गदाव उपभोक्तासँग नलिे प्रस्तावर्त महशुल लगायतका वर्िय
उल्लेक्षित आनथवक प्रस्तार्,

(ग)

पररयोजिा कायावन्र्यि गदाव प्रभावर्त क्षेत्र र प्रभावर्त क्षेत्रका जितालाई
प्रदाि गिुव पिे सेर्ा सुवर्िा सम्बन्िी प्रस्तार्,

(घ)

प्रस्तार् छिौटका लानग मूल्यांकि गिे अन्य आिार तोवकए बमोक्षजम
हुिेछ।

(2) उपदफा (1) बमोक्षजम प्रस्तार् छिौट सम्बन्िी आिारका अनतररक्त र्ातार्रण
व्यर्स्थापि तथा अन्य वर्र्रणहरु समेत आर्श्यकता अिुसार प्रानिकरणले उल्लेि गरे को
हुिपु िेछ।

(3) प्रस्तार् छिौट गरे पनछ प्रानिकरणले त्यसको जािकारी तोवकएको अर्निनभत्र
प्रस्तार्कलाई ठदिु पिेछ।

2७. निजी र सहकारी लगािी सम्बन्िी व्यर्स्था: (१) प्रचनलत कािूिमा जुिसुकै कुरा लेक्षिएको भए
तापनि तोवकए भन्दा मानथको प्रचनलत कािूि बमोक्षजमको पररयोजिा लगािी हुिे निजी र
सहकारी क्षेत्रबाट निमावण, सञ्चालि र व्यर्स्थापि गररिे र अवर्नछन्न रुपमा निजी र सहकारी
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क्षेत्रको स्र्ानमत्र् रहिे कुिै पनि पररयोजिाको सर्ेक्षण, सहक्षजकरण तथा लगािीको स्र्ीकृनत
यस ऐि अन्तगवत लगािी प्रानिकरणबाट गररिेछ।
(2) उपदफा (1) बमोक्षजम निजी र सहकारी लगािी सम्बन्िी पररयोजिाहरुको लानग
तोवकए बमोक्षजमको आिारमा प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गरी अिुमनत र्ा इजाजत प्रदाि गररिेछ।
2८.

पररयोजिा पवहचाि: निजी लगािीमा कायावन्र्यि गिव सक्िे तोवकए भन्दा मानथका पररयोजिाहरु
आर्श्यकता अिुसार कायावलयले सम्बक्षन्ित निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसँगको समन्र्य

तथा सहकायव गरी पररयोजिाको सूक्षच तयार गरी स्र्ीकृनतका लानग प्रानिकरण समक्ष पेश
गिेछ।
2९.

पररयोजिा स्र्ीकृत गराउिु पिे: (1) यस ऐि बमोक्षजम कायावलयले पवहचाि गरी नसफाररस

गरे को पररयोजिा तथा अन्य निजी लगािीमा कायावन्र्यि गररिे पररयोजिा समेत स्र्ीकृतका
लानग प्रानिकरण समक्ष पेश गिुव पिेछ।

३०.

सम्झौता गरी इजाजतपत्र प्रदाि गिे : यस ऐि बमोक्षजम प्रस्तार् स्र्ीकृत भएमा कायावन्र्यिका
लानग तोवकए बमोक्षजमको शतव र ढांचामा सम्झौता गरी कायावलयले पररयोजिाको अध्ययि
अिुमनत र्ा इजाजतपत्र प्रदाि गिेछ।

३१.

पररयोजिा कायावन्र्यि गिे प्रकृया: (१) सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी बमोक्षजम
पररयोजिा कायावन्र्यि गिव दे हायको प्रकृया अपिाइिेछ।

(२)
३२.

(क)

निमावण तथा हस्तान्तरण,

(ि)

निमावण सञ्चालि तथा हस्तान्तरण,

(ग)

निमावण स्र्ानमत्र्करण सञ्चालि तथा हस्तान्तरण,

(घ)

निमावण हस्तान्तरण तथा सञ्चालि।

उपदफा (१) कायावन्र्यि गदाव कायववर्िी निमावण गरी गिुव पिेछ।

प्रानिकरण समक्ष निर्ेदि ठदिे: (१) यस ऐि बमोक्षजम छिौट भएका पररयोजिामा सार्वजनिक,
निजी, सहकारी साझेदारीमा लगािी गिव चाहिे कसै ले यस ऐि बमोक्षजम पररयोजिामा लगािीको

प्रस्तार् सवहत प्रानिकरण समक्ष तोवकए बमोक्षजमको ढाँचामा तोवकए बमोक्षजमको दस्तुर सवहत
निर्ेदि ठदिु पिेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम निर्ेदि प्राप्त भएकोमा कायावलयले त्यसको प्रारक्षम्भक
मूल्याङ्कि गरी प्रस्तावर्त लगािी पररयोजिा उपयुक्त दे क्षिएमा पन्र ठदिनभत्र पररयोजिा लगािीको
वर्त्तीय, र्ातार्रणीय, प्रावर्निक र सामाक्षजक पक्षको प्रारक्षम्भक जाँचबुझ तथा मूल्याङ्किको प्रविया

शुरु गिेछ र साठी ठदिनभत्र आर्श्यक मूल्याङ्कि गरी पररयोजिा लगािी स्र्ीकृत गिव र्ा िगिव
कायावलयले प्रानिकरण समक्ष नसफाररस गिेछ।
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(३) उपदफा (2) बमोक्षजम नसफाररस गिुव अक्षघ प्रस्तावर्त पररयोजिामा लगािीको कुिै
प्रावर्निक पक्षको वर्ियमा अध्ययि, वर्श्लेिण र्ा जाँचबुझ गिुव पिे दे क्षिएमा कायावलयले दफा
१७ बमोक्षजम वर्शेिज्ञ सनमनत र्ा कायवदल माफवत गराउि सक्िेछ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षजम लगािी गिव नसफाररस प्राप्त भएको पन्र ठदिनभत्र

प्रानिकरणले पररयोजिा लगािी शतव सवहत स्र्ीकृत गिे र्ा िगिे सम्बन्िमा आर्श्यक निणवय
गरी सोको जािकारी निर्ेदकलाई निणयव भएको सात ठदिनभत्र ठदिु पिेछ।

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम निर्ेदकलाई जािकारी ठदिु अक्षघ सम्बक्षन्ित निर्ेदकसँग

र्ाताव गिव आर्श्यक दे क्षिएमा प्रानिकरणले कायावलय माफवत सम्बक्षन्ित निर्ेदकसँग तोवकए
बमोक्षजम र्ाताव गिव सक्िेछ।
(६)

पररयोजिाको छिौट, क्षस्र्कृती कायवसञ्चालि अिुमनत र्ा इजाजत पत्र सम्बक्षन्ि

व्यर्स्था तोवकए बमोक्षजम हुिेछ।

(७) कुिै लगािीकतावले यस ऐि बमोक्षजमको सम्पूणव प्रविया पूरा िगरी पररयोजिा

निमावण र्ा सं चालिको कायव शुरु गरे मा प्रानिकरणले दे हायको कुिै र्ा सबै कारर्ाही गिव
सक्िेछः
(क) निमावण रोक्का गिे,
(ि) अिुमनतपत्र रद्द गिे,

(ग) पररयोजिालाइव आफ्िो नियन्त्रणमा नलई सम्पक्षत्त जफत गिे,
(घ) तोवकए बमोक्षजम जररर्ािा गिे ।
३३.

3४.

अन्य निकायबाट सञ्चालि गररिे पररयोजिा: अन्य निकाय र्ा कायावलयबाट सार्वजनिक, निजी,
सहकारी साझेदारी तथा लगािीमा सञ्चालि गररिे पररयोजिा सम्बन्िी प्रकृया तोवकए बमोक्षजम
हुिेछ।

रीत पुगेको मानििे: (१) प्रचनलत कािूिमा जुिसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापनि यस ऐि बमोक्षजम
प्रानिकरणबाट पररयोजिा लगािी स्र्ीकृत भई यस ऐि बमोक्षजम र्ा तोवकए बमोक्षजम अिुमनतपत्र
प्राप्त गरे कोमा त्यस्तो अिुमनतपत्र प्रचनलत कािूिको रीत पु¥याई जारी भएको मानििेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम जारी भएको अिुमनतपत्रका शतवहरु उपर अिुमनतपत्र बहाल

रहेको अर्निभर प्रनतकूल हुिे गरी कुिै कािूिी, प्रशासनिक र्ा िीनतगत व्यर्स्था गररिे छै ि र

त्यस्तो शतवको प्रनतकूल हुिे गरी गररएको कुिै पनि कािूिी, प्रशासनिक र्ा िीनतगत व्यर्स्था
3५.

मान्य हुिे छै ि।

कािूि बमोक्षजमको सुवर्िा पाउिे: (१) यस ऐि बमोक्षजम अिुमनतपत्रप्राप्त गरे को लगािीकतावले
यस ऐि बमोक्षजमको सुवर्िाको व्यर्साय र्ा लगािीकतावले वर्दे शी लगािी तथा प्रवर्नि

हस्तान्तरणसम्बन्िी प्रचनलत कािूि र्ा अन्य कुिै कािूि बमोक्षजम पाउिे सम्पूणव सं रक्षण,
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सुवर्िा, सहुनलयत तथा छु ट प्राप्त गिेछ। तर एउटै पररयोजिामा दोहोरो सुवर्िा नलि पाईिे
छै ि।
3६.

पररयोजिा स्र्ीकृनत सम्बन्िी वर्शेि व्यर्स्था: यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेक्षिएको भए
तापनि प्रानिकरणले दे हायको अर्स्थामा कुिै लगािीको क्षेत्रमा सोझै
अिुमनत ठदि साथै निमावण सञ्चालिको स्र्ीकृनत प्रदाि गिव सक्िेछ ।
(क)

र्ातावद्वारा लगािीको

कम्तीमा दुई पटक सार्वजनिक रुपमा प्रस्तार् आह्वाि गदाव पनि आर्श्यक सं ख्यामा
प्रस्तार् प्राप्त िभएमा प्रस्तार् आव्हाि गदाव कुिै एउटा मात्र प्रस्तार् प्राप्त भएमा।

3७.

प्रानिकरणले थप सुवर्िा उपलब्ि गराउि सक्िे: (१) कुिै लगािीकतावले पररयोजिा वर्कास
तथा सञ्चालि गदाव सम्झौतामा उल्लेि भएको समयनसमा अगार्ै निमावण कायव सम्पन्न गरे मा र्ा

पररयोजिाको गुणस्तर उच्च भएमा र्ा अत्यािुनिक प्रवर्निको प्रयोग गरी प्रदे श सरकारलाई थप
लाभ हुिे दे क्षिएमा त्यस्तो लगािीकतावलाई प्रानिकरणले तोवकए बमोक्षजम थप आनथवक तथा
गैरआनथवक प्रोत्साहि प्रदािगिव सम्बक्षन्ित निकायलाई नसफाररश गिव सक्िेछ।

तर प्रानिकरणले यस ऐि बमोक्षजम अिुमनत ठददाका बित ठदइएको सुवर्िाको दुरूपयोग
भएको ठहर गरे मा त्यस्तो सुवर्िा घटाउि र्ा रद्द गिव सक्िेछ तर सुवर्िा घटाउदा र्ा रद्द
गदाव लगािीकतावलाई सफाईको मौका ठदईिेछ।
(२) न्यूि आय भएका समूह, स्र्दे शी श्रम र सीपमा आिाररत परम्परागत उत्पादिका

क्षेत्र, कृवि, पशु, पयवटि क्षेत्रका पररयोजिामा न्यूि आय भएका लगािीकतावलाई प्रदे श सरकारले
थप सेर्ा सुवर्िा उपलब्ि गराउि सक्िेछ।
3८.

लगािीको सुरक्षा र सं रक्षण: (१) यस ऐि अन्तगवत भएको लगािीलाई अिुमनतपत्रमा प्रदाि
गररएको समय अर्निभर रावष्ट्रयकरणको प्रवियामा लनगिे छै ि ।

(२) प्रनतस्पिावत्मक आिारमा अिुमनत पाएका लगािी कतावलाई प्रनतकूल असर पािे

गरी सोही क्षेत्रमा र सोही प्रकृनतको अको लगािीलाई तोवकएको अर्निसम्म अिुमनत ठदईिे
छै ि।
(३) अिुमनतपत्रमा अन्यथा भएकोमा बाहे क एक पटक अिुमनतपत्र जारी भएपनछ
सामान्यतया त्यसका शतव थपघट गिव सवकिेछैि तर थपघटगिव परे मा आर्श्यकता र औक्षचत्यको
पुष्टी हुिे गरी थपघट गररिे छ तर थपघट गदाव लगािीकतावलाई हािी िोक्सािी िहुिे गरी
थपघट गिुव पिेछ ।
(४)

उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेक्षिएको भएता पनि सं वर्िािको िारा २७३

बमोक्षजम सं कटकानलि अर्स्था घोिणा भएका बित उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रार्िािमा
पररर्तवि आउि सक्िेछ तर िेपालको सं वर्िािको िारा २७३ बमोक्षजम सं कटकानलि अर्स्थाको
्
घोिणा भएमा उपदफा (१) को व्यर्स्था आकविवत हुि सक्िे छै ि।
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(५) सम्झौता भएका पररयोजिा र लगािीको सुरक्षा र सं रक्षण गिे दावयत्र् प्रदे श
3९.

सरकारको हुिेछ।

एकल नबन्दु सेर्ा: यस ऐि बमोक्षजम कायावन्र्यि गररिे पररयोजिाकोलानग पररयोजिा
इजाजतपत्र, सभेक्षण अिुमनत, सम्झदारीपत्र, लगािी अिुमनत र्ा सम्झौता लगायतका कायव गिे
प्रयोजि तथा पररयोजिालाई सहयोग एर्ं सहक्षजकरणका लानग कायावलयमा एक एकल नबन्दु
सेर्ा इकाइ स्थापिा गररिेछ।
(2) उपदफा (1) बमोक्षजम स्थापिा भएको एकल नबन्दु सेर्ा इकाइमा प्रदे श सरकारका
सम्बक्षन्ित मन्त्रालय, वर्भाग, प्रानिकरण, सार्वजनिक सं स्थाि लगायतका निकायबाट सम्बक्षन्ित
कायावलयको प्रनतनिनित्र् हुिे गरी पूरा र्ा आंक्षशक रुपमा काम गिे गरी कमवचारी रहिेछि्।

४०.

(3) एकल नबन्दु सेर्ा इकाइको काम, कतवव्य र अनिकार तोवकएबमोक्षजम हुिेछ ।

रोयल्टी बुझाउिु पिे: अिुमनतपत्र प्राप्त व्यक्षक्त, सं स्था र्ा कम्पिीले सम्झौता बमोक्षजमको रोयल्टी
सम्झौतामा उक्षल्लक्षित शतव अिुसार बुझाउिु पिेछ।

४१.

पररयोजिा र प्रवर्नि हस्तान्तरण गिुव पिे: (1) सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीबाट
कायावन्र्यि भएका पररयोजिा र प्रवर्नि सम्झौतामा तोवकए बमोक्षजम हस्तान्तरण गिुव पिेछ।

(2) उपदफा (1) बमोक्षजम पररयोजिा र प्रवर्नि हस्तान्तरण हुँदा त्यस्तो पररयोजिामा

जनर्त मेक्षशि, उपरकण, सं रचिा तथा अन्य यस्तै प्रकारका बस्तु तथा प्रणालीहरु सम्झौतामा
लेक्षिए बमोक्षजमको क्षमता, अर्स्था र चालु हालतमा हुि ु पिेछ ।
४२.

(3) पररयोजिा र प्रवर्नि हस्तान्तरण सम्बन्िी अन्य व्यर्स्था तोवकएबमोक्षजम हुिेछ।

बािा अड्काउ फुकाउिे: यस ऐिको कायावन्र्यि गदाव कुिै बािा अड्चि दे िा परे मा प्रदे श
सरकारले प्रचनलत कािूि र यो ऐि वर्पररत िहुिेगरी आदे श जारी गरी त्यस्तो बािा अड्काउ
फुकाउि सक्िेछ।

४३.

4४.
4५.

यसै ऐि बमोक्षजम हुिे: यस ऐिमा लेक्षिएको कुरामा यस ऐि बमोक्षजम र अन्य कुराको हकमा
प्रचनलत कािूि बमोक्षजम हुिेछ। यस ऐिको कुिै प्रार्िाि सं घीय कािूिसं ग बाक्षझएको हदसम्म
िारे ज हुिेछ।

प्रदे श सरकारसँग सम्पकव: प्रानिकरणले प्रदे श सरकारसँग सम्पकव राख्दा मुख्यमन्त्री तथा
मक्षन्त्रपररिद्को कायावलय माफवत राख्नु पिेछ।

नियम बिाउिे अनिकार: यो ऐि कायावन्र्यिका लानग प्रदे श सरकारले आर्श्यक नियमहरू
बिाउि

सक्िेछ

र

त्यस्ता

नियमहरु

अन्तगवत

कायववर्नि/निदे क्षशका/मापदण्र् स्र्ीकृत गरी लागू गिव सक्िेछ।
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प्रानिकरणले

आर्श्यक

उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/5/2७ गिे बसेको प्रदे श सभाको चौथो िथा

बजेट अमधवेशनको ४९ औ ँ बैठकले पाररि गरे को ववधेयक “साववजमनक मनजी सहकारी

साझेदारी िथा लगानी प्रामधकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक, २०७६"
नेपालको सं ववधानको धारा २०१(१) बमोजजम प्रमाजणि गदवछु ।

______________
माननीय प्रददप कुमार भण्डारी
सभामुख

