गण्डकी प्रदे श विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गने सम्बन्िमा व्यिस्था गनन बनेको वििेयक
ु
प्रस्तािनााः सािनजधनक-धनजी साझेदारी, धनजी लगानी तथा प्रदे श सरकार र धनजी क्षेत्रको सं यक्त
लगानीमा
सञ्चालन नुने आयोजनाको छनौट, स्िीकृधत, द्रतु कायानन्ियन, कुशल व्यिस्थापन, प्रभािकारी धनयमन र
अनुगमन गरी प्रदे शको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउन गण्डकी प्रदे श विकास प्राधिकरणको स्थापना र
सञ्चालन गने सम्बन्िमा व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले ,
गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारम्म्भक
1.

संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “गण्डकी प्रदे श विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७”
रनेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ नुनेछ।

2.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“अध्यक्ष” भन्नाले कायनकारी पररषकको अध्यक्ष सम्झनु पछन।

(ख)

“अनुमधत पत्र प्राप्त व्यम्क्त” भन्नाले आयोजनाको अध्ययन, सिेक्षण र कायानन्ियन
गनन अनुमधत पत्र प्राप्त फमन, कम्पनी िा व्यम्क्त सम्झनु पछन।

(ग)

“आयोजना” भन्नाले यस ऐन बमोम्जम सािनजधनक-धनजी साझेदारी, धनजी लगानी तथा
ु
प्रदे श सरकार र धनजी क्षेत्रको सं यक्त
लगानीमा कायानन्ियन गररने आयोजना सम्झनु
पछन र सो शब्दले प्राधिकरणले कायानन्ियन गने गरी प्रदे श सरकारले तोकेका
आयोजनालाई समेत सम्झनु पछन।

(घ)

“उपभोक्ता” भन्नाले यस ऐन बमोम्जमको आयोजनाबाट से िा सुवििा उपभोग िा
उपयोग गने व्यम्क्त िा धनकाय सम्झनु पछन।

(ङ)

“कायनकारी पररषद्” भन्नाले दफा ५ बमोम्जमको कायनकारी पररषद् सम्झनु पछन।

(च)

“कायनकारी धनदे शक” भन्नाले दफा १२ बमोम्जम धनयुक्त कायनकारी धनदे शक सम्झनु
पछन।

(छ)

“कोष” भन्नाले दफा ५८ बमोम्जमको कोष सम्झनु पछन।

(ज)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयममा
तोवकएको िा तोवकए बमोम्जम सम्झनु पछन।

(झ)

“धनजी लगानी” भन्नाले दफा ३१ बमोम्जम गररने लगानी सम्झनु पछन।



(ञ)

“धनमानण” भन्नाले पूिानिार सं रचनाको विकास, धनमानण र पुनस्थानपनाको कायन सम्झनु
पछन।

(ट)

“पूिानिार सं रचना” भन्नाले सडक, सुरुङ मागन, पुल, ननर, जलाशय, बा,ि, ,ल,
केबुलकार, रे ल्िे, ट्रामिे, मेट्रो रे ल, मोनो रे ल, स्काइ रे ल, ट्रलीबस, बस र्यावपड
ट्राम्न्जट, सुख्खा बन्दरगान, जलमागन पररिनन, विमानस्थल, अस्पताल, शीत भण्डार,
गोदाम घर, सािनजधनक सभागृन, रङ्गशाला, जलविद्युत,् जैविक, िायू , सौयन लगायतका
निीकरणीय, तापीय तथा भूतापीय ऊजानको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, प्रदशननी
स्थल, मनोरञ्जन पाकन, फोनोरमैला प्रशोिन तथा व्यिस्थापन प्लाण्ट, सञ्चार तथा
सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूिानिार, खानी तथा खधनजजन्य उद्योग, विशेष आधथनक
तथा औद्योधगक क्षेत्र, कृवष तथा िन क्षेत्र, म्शक्षा क्षेत्र, स्िास््य क्षेत्र, नोटल िा
पयनटन क्षेत्रस,ग सम्बम्न्ित पूिानिार सं रचना सम्झनु पछन र सो शब्दले यस्तै प्रकृधतका
अन्य पूिानिार सं रचनालाई समेत जनाउ,छ।

(ठ)

“प्रदे श नीधत तथा योजना आयोग” भन्नाले गण्डकी प्रदे शको नीधत तथा योजना
आयोग सम्झनु पछन।

(ड)

“प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ बमोम्जमको गण्डकी प्रदे श विकास प्राधिकरण सम्झनु
पछन।

(,)

“मनशुल” भन्नाले अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले सेिा सुवििा उपलब्ि गराए बापत
उपभोक्तास,ग धलने सेिा शुल्क सम्झनु पछन।

(ण)

“मुख्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषदको कायानलय” भन्नाले गण्डकी प्रदे श सरकारको
मुख्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषदको कायानलय सम्झनु पछन।

(त)

“लगानी” भन्नाले यस ऐन बमोम्जम

, ी िा पुनलनगानी िा यस्तै
ण िा स्िपुज

, ी प्रिान सम्झनु पछन।
प्रकारका वित्तीय उपकरण माफनत् आयोजनामा गररने पुज
(थ)

“लगानीकतान” भन्नाले यस ऐन बमोम्जम आयोजनामा लगानी गरे को िा लगानी गने
इच्छा व्यक्त गने फमन, कम्पनी िा व्यम्क्त सम्झनु पछन र सो शब्दले आयोजनाको
अध्ययन, सिेक्षण र विकास धनमानण िा सञ्चालन गने फमन, कम्पनी िा व्यम्क्तलाई
समेत जनाउ,छ।

(द)

“सदस्य” भन्नाले कायनकारी पररषकको सदस्य सम्झनु पछन र सो शब्दले अध्यक्ष
समेतलाई जनाउ,छ।



(ि)

“सम्झौता” भन्नाले प्रदे श सरकार िा प्राधिकरण र लगानीकतानबीच भएको आयोजना
विकास सम्झौता, आयोजना लगानी सम्झौता िा सुवििा सम्झौता (कन्सेसन एधग्रमेन्ट)
िा अन्य यस्तै प्रकारका सम्झौता सम्झनु पछन र सो शब्दले प्रदे श सरकार र धनजी
ु लगानी सम्बन्िी सम्झौतालाई समेत जनाउ,छ।
क्षेत्रस,ग भएको सं यक्त

(न)

“सम्बम्न्ित धनकाय” भन्नाले आयोजना कायानन्ियन तथा सनजीकरण गने प्राधिकरण,
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तन िा मातनतका सािनजधनक धनकाय
सम्झनु पछन।

(प)

“सिेक्षण” भन्नाले आयोजना कायानन्ियन गननका लाधग गररने प्रारम्म्भक अध्ययन,
सम्भाव्यता अध्ययन, िातािरणीय अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत
आयोजना प्रधतिेदन िा अन्य यस्तै प्रकारका अनुसन्िान िा अन्िेषण सम्बन्िी कायन
सम्झनु पछन।

(फ)

“सािनजधनक धनकाय” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तनको
कायानलय, नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूण न िा अधिकांश स्िाधमत्ि िा
धनयन्त्रणमा रने को सं स्था, कम्पनी िा प्रचधलत कानून बमोम्जम सािनजधनक स्तरमा
स्थावपत िा गठठत अन्य सङ्गठठत सं स्था िा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरी
नेपाल सरकारले सािनजधनक धनकाय भनी तोवकठदएको सािनजधनक सं स्था सम्झनु
पछन।

(ब)

“सािनजधनक-धनजी साझेदारी” भन्नाले सम्बम्न्ित सािनजधनक धनकाय र लगानीकतान
बीच स्रोत िा प्रधतफल बा,डफा,ट तथा जोम्खम बेनोने गरी आपसी सनकायनमा पूिानिार
सं रचना धनमानण, सञ्चालन, पुनस्थानपना िा सािनजधनक सेिा प्रिान गनन दफा १८ को
उपदफा (२) मा उल्लेख भए मध्ये कुनै तररकाबाट पररयोजना कायानन्ियन गने
प्रबन्ि सम्झनु पछन।

(भ)

“स्थानीय तन” भन्नाले गाउ,पाधलका िा नगरपाधलका सम्झनु पछन।

पररच्छे द-२
प्राधिकरणको स्थापना
3.

प्राधिकरणको स्थापनााः (१) सािनजधनक-धनजी साझेदारी, धनजी लगानी तथा प्रदे श सरकार र धनजी
ु
क्षेत्रको सं यक्त
लगानीमा सञ्चालन नुने आयोजनाको छनौट, स्िीकृधत, द्रतु कायानन्ियन, कुशल



व्यिस्थापन, प्रभािकारी धनयमन र अनुगमन गरी प्रदे शको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउन गण्डकी
प्रदे श विकास प्राधिकरणको स्थापना गररएको छ।
(२) प्राधिकरणको प्रिान कायानलय गण्डकी प्रदे शको राजिानी पोखरामा रननेछ।
(३) प्राधिकरण अविम्च्छन्न उत्तराधिकारिाला एक स्िशाधसत सङ्गठठत सं स्था नुनेछ।
(४) प्राधिकरणको सबै काम कारबानीको लाधग आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप नुनेछ।
(५) प्राधिकरणले व्यम्क्त सरन चल अचल सम्पम्त्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेचधबखन गनन िा
अन्य वकधसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ।
(६) प्राधिकरणले आफ्नो नामबाट व्यम्क्त सरन उजूर गनन र प्राधिकरण उपर पधन सोनी
नामबाट उजूर लाग्न सक्नेछ।
(७) प्राधिकरणले व्यम्क्त सरन करार गनन र करार बमोम्जमको अधिकार प्रयोग गनन तथा
दावयत्ि धनिानन गनन सक्नेछ।
4.

आयोजना कायानन्ियनाः (१) प्रदे श सरकारका प्राथधमकताप्राप्त आयोजनामध्ये तोवकए बमोम्जम प्रदे श
सरकारले धनणनय गरी

प्राधिकरणले कायानन्ियन गने भनी तोकेका आयोजना प्राधिकरणले कायानन्ियन

गनेछ।
(२) प्रदे श सरकारले तोकेका दे नाय बमोम्जमका आयोजना प्राधिकरणले सािनजधनक-धनजी
साझेदारीमा यस ऐन बमोम्जम कायानन्ियन गने व्यिस्था धमलाउनेछाः(क)

जलविद्युत,् सौयन तथा िायू ऊजान, बायोग्या,स तथा अन्य ऊजान सम्बन्िी
आयोजना,

(ख)

सडक तथा सुरुङ मागन धनमानण आयोजना,

(ग)

विद्युत ् प्रसारण लाइन लगायतका विद्युत ् पूिानिार आयोजना,

(घ)

सानधसक पयनटनस,ग सम्बम्न्ित पूिानिार विकास आयोजना तथा केबलकार
आयोजना,

(ङ)

खानेपानी तथा धस,चाइ लगायतका जलस्रोत उपयोग सम्बन्िी आयोजना,

(च)

करार खेती, पशुपक्षीपालन, फलफूल खेती, जडीबुटी खेती, एग्रो फरे म्स्ट्र,
खाद्यान्न प्रशोिन, चक्लाबन्दी सम्बन्िी आयोजना, र

(छ)

माधथ खण्डनरूमा उल्ले ख भएका आयोजनाको अधतररक्त प्रदे श सरकारले
तोकेको पूिानिार सं रचना लगायतका अन्य कुनै आयोजना।



(३) प्रदे श सरकारले तोकेको कुनै पूिानिार सं रचना आयोजना िा अन्य कुनै आयोजना
ु
प्राधिकरणले प्रदे श सरकार र धनजी क्षेत्रस,गको सं यक्त
लगानीमा यस ऐन बमोम्जम कायानन्ियन गने
व्यिस्था धमलाउनेछ।
(४) सािनजधनक-धनजी साझेदारीमा सञ्चालन गररने प्रदे शधभत्रका गौरि र प्राथधमकताका
आयोजनाको प्राधिकरणले प्राथधमकीकरण र छनौट गनेछ।
पररच्छे द-३
कायनकारी पररषद्
5.

कायनकारी पररषद्: (१) प्राधिकरणको सिोच्च धनकायको रुपमा एक कायनकारी पररषद् रननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कायनकारी पररषकको गठन दे नाय बमोम्जम नुनेछाः
(क)

मुख्यमन्त्री

अध्यक्ष

(ख)

मन्त्री, आधथनक माधमला तथा योजना

सदस्य

(ग)

मुख्यमन्त्रीले तोकेको एक जना मन्त्री

सदस्य

(घ)

आयोजनास,ग सम्बम्न्ित मन्त्रालयका मन्त्री

सदस्य

(ङ)

उपाध्यक्ष, नीधत तथा योजना आयोग

सदस्य

(च)

प्रमुख सम्चि, प्रदे श सरकार

सदस्य

(छ)

प्रदे श सरकारले धनयुक्त गरे का आधथनक क्षेत्रको एक

(ज)

तथा पूिानिार क्षेत्रका एक गरी दुई जना विज्ञ

सदस्य

प्राधिकरणको कायनकारी धनदे शक

सदस्य-सम्चि

(३) कायनकारी पररषकको बैठकमा आियकयकता अनुसार प्रदे श सरकारका मन्त्री, पदाधिकारी,
स्थानीय तनका कुनै पदाधिकारी, कमनचारी, विज्ञ िा सरोकारिालालाई आमन्त्रण गनन सवकनेछ।
6.

कायनकारी पररषकको बैठक सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) कायनकारी पररषकको बैठक अध्यक्षले तोकेको
धमधत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको बैठक एक आधथनक बषनमा कम्तीमा छ पटक बस्नेछ। दुई
बैठकबीचको अन्तर दुई मवननाभन्दा ब,ी नुने छै न।
(३) कायनकारी पररषकको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ ।



(४) अध्यक्षसवनत बनुमत सदस्य उपम्स्थत भएमा कायनकारी पररषकको बैठकको लाधग
गणपूरक सं ख्या पुगेको माधननेछ।
(५) कायनकारी पररषकको बैठकको धनणनय बैठकमा उपम्स्थत सदस्यको दस्तखत गराई
सदस्य सम्चिले प्रमाम्णत गरी राख्नेछ।
(६) कायनकारी पररषकको बैठक विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट समेत गनन सवकनेछ।सो
सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोम्जम नुनेछ।
(७) कायनकारी पररषकको बैठकसम्बन्िी अन्य कायनविधि कायनकारी पररषकले धनिानरण गरे
बमोम्जम नुनेछ।
7.

कायनकारी पररषकको काम, कतनव्य र अधिकाराः (१) कायनकारी पररषकको काम, कतनव्य र अधिकार
दे नाय बमोम्जम नुनछ
े ाः
(क)

सािनजधनक-धनजी साझेदारी तथा धनजी लगानीमा कायानन्ियन गररने आयोजना तथा
लगानी सम्बन्िी नीधत तजुम
न ा गने,

(ख)

सम्भाव्य आयोजनाको अध्ययन तथा आयोजनाको सूची तयार गने,

(ग)

प्रदे शका गौरिका र प्राथधमकता प्राप्त आयोजनाका लाधग लगानीको प्रक्षेपण गने तथा
लगानीको िातािरण धनमानण गने,

(घ)

आयोजना सञ्चालनका लाधग वित्तीय स्रोत व्यिस्थापन तथा पररचालन गने,

(ङ)

प्रदे शका गौरिका र प्राथधमकता प्राप्त आयोजनाका लाधग राविय तथा अन्तरानविय
लगानी आकषनण गनन लगानी सम्मेलन गने,

(च)

प्रदे शका गौरिका र प्राथधमकता प्राप्त आयोजनाको सािनजधनक-धनजी साझेदारी िा
धनजी क्षेत्रबाट कायानन्ियन तथा सञ्चालनको मापदण्ड धनमानण गने,

(छ)

प्रदे शका गौरिका र प्राथधमकता प्राप्त आयोजनामध्ये सािनजधनक-धनजी साझेदारी िा
धनजी क्षेत्रबाट कायानन्ियन गनन आयोजना छनौट गरी कायानन्ियन गने गराउने,

(ज)

प्रधतस्पिानत्मक रुपमा कायानन्ियन गने गरी छनौट गररएका आयोजनानरुको मूल्याङ्कन
गरी

आयोजना

स्िीकृधत,

लगानी

स्िीकृधत

तथा

आयोजनाका प्रस्तािकस,ग िातान गरी सम्झौता गने,



आियकयकता

अनुसार

त्यस्ता

(झ)

विशेष प्राथधमकताका आयोजनाको रुपमा कायानन्ियन गने गरी छनौट गररएका
आयोजनाको िातान माफनत आयोजना विकास,

धनमानण तथा सञ्चालन गने गरी

सम्झौता गने,
(ञ)

आह्वान नगररएका प्राधिकरणमा सोझै प्राप्त नुन आएका प्रस्तािनरू आियकयकता
अनुसार अध्ययन गरी सिेक्षण अनुमधतपत्र ठदने, लगानी स्िीकृधत तथा सनमधत प्रदान
गने िा प्रस्तािकस,ग िातान गरी सम्झौता गने,

(ट)

प्रदे श सरकारले प्राधिकरणमाफनत् विकास गने भनी तोकेका आयोजनाको कायानन्ियन
गने,

(ठ)

सािनजधनक धनजी साझेदारी सम्बन्िी नीधत तथा कायननीधत स्िीकृत गने,

(ड)

आयोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डे भेलपमेन्ट एधग्रमेन्ट) तथा आयोजना लगानी
सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेन्ट एधग्रमेन्ट) लगायतका सनुधलयत सम्झौता (कन्सेसन
एधग्रमेन्ट) स्िीकृत गने,

(,)

प्राधिकरणले सञ्चालन गने िा सम्झौता बमोम्जमको आयोजनाको कायनसम्पादन
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सूचक तयार गरी सोको आिारमा कायनसम्पादन म्स्थधतको
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने,

(ण)

सम्झौता

बमोम्जमका

आयोजनाको

प्रभािकारी

कायानन्ियनका

लाधग

समस्याको

पवनचान र समािान गने, सनकायन गने, समन्िय र सनजीकरण गने,
(त)

आयोजनाको धनमानण, कायानन्ियन िा सञ्चालन गनन नेपाल सरकार, स्थानीय तन,
सनकारी, धनजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारस,ग आियकयक साझेदारी र
सनकायन गने,

(थ)

आधथनक िा गैर आधथनक सुवििा उपलब्ि गराउन प्रदे श सरकारमाफनत् नेपाल
सरकारलाई धसफाररस गने,

(द)

आयोजनाको लाधग आियकयक पने नदबन्दी भन्दा ब,ीको जग्गा खररद गनन िा
धलजमा उपलब्ि गराउन समन्िय र सनजीकरण गने ,

(ि)

लगानीमैत्री िातािरण तयार गनन सरकारी, सनकारी, धनजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी
धनकायस,ग सनकायन र समन्िय गने,



(न)

प्रदे शका गौरिका र प्राथधमकताप्राप्त आयोजनाका लाधग आियकयक विदे शी लगानी
ु स,ग ठकपक्षीय लगानी
आकषनण गननका लाधग प्राधिकरणले उपयुक्त ठनर्याएको मुलक
सम्झौता र दोनोरो कर उन्मुम्क्त लगायतका लगानी प्रिर्द्नन सम्बन्िी िातान गने िा
सं यन्त्र स्थावपत गने िा गराउने सम्बन्िमा प्रदे श सरकारमाफनत् नेपाल सरकारलाई
धसफाररस गने,

(प)

आयोजनाको प्रभािकारी व्यिस्थापनका लाधग अध्ययन अनुसन्िान गने गराउने,

(फ)

सफलतापूिक
न

आयोजना

कायानन्ियन

गने

लगानीकताननरूको

सूची

तयार

गरी

आियकयकता अनुसार त्यस्ता लगानीकताननरू िा पूि न योग्यता धनिानरण भएका
लगानीकताननरूबीच नया, आयोजना कायानन्ियन गनन प्रधतस्पिान गराउने,
(ब)

आयोजना कायानन्ियनमा सनजीकरणका लाधग प्रदे श सरकारको एकल विन्दु सेिा
केन्द्रको रुपमा काम गने,

(भ)

लगानीकतानलाई अनुमधत िा इजाजत प्रदान गरे बापत िा आयोजना विकास गनन
प्राधिकरणले पुर्याएको सेिा तथा सनजीकरण बापत तोवकए बमोम्जमको शुल्क िा
दस्तुर धलने,

(म)

प्राधिकरणको िावषनक तथा आिधिक योजना, कायनयोजना, कायनक्रम र बजेट स्िीकृत
गने,

(य)

प्रदे श सरकारले तोकेका अन्य कायन गने।

(२)

कायनकारी

पररषकले

प्राधिकरणको

कायन

सञ्चालनलाई

प्रभािकारी

बनाउन

आियकयकताका आिारमा म्जम्मेिारी र अधिकार तोकी विषयगत उपसधमधत गठन गनन सक्नेछ।
8.

प्राधिकरणको संगठन संरचना: (१) प्राधिकरणको कायन सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको लाधग
आियकयक पने कमनचारीको व्यिस्था प्रदे श सरकारले गनेछ।
(२) आयोजनाको लगानीको कुनै खास प्राविधिक पक्षको अध्ययन तथा वियकले षण गरी सुझाि
ठदन कायनकारी पररषकले कायानदेश तथा कायानिधि तोकी सम्बम्न्ित क्षेत्रका विशेषज्ञ रने को सधमधत िा
कायनदल गठन गनन सक्नेछ।
(३) कायनकारी पररषकको स्िीकृधत धलई कायनकारी धनदे शकले धनम्यकचत काम र अिधि तोकी
विषय विज्ञलाई करारमा काममा लगाउन सक्नेछ।



(४) उपदफा (२) बमोम्जमको सधमधत िा कायनदलका सदस्यको सुवििा र उपदफा (३)
बमोम्जमका विषय विज्ञको पाररश्रधमक र सुवििा कायनकारी पररषकले तोके बमोम्जम नुनेछ।

पररच्छे द-४
विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शक
9.

कायनकारी पररषद्का विज्ञ सदस्य सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (छ)
बमोम्जमका सदस्य मध्ये आधथनक क्षेत्रको विषय विज्ञको लाधग अथनशास्त्र िा िाम्णज्यशास्त्र िा
व्यिस्थापनमा र पूिानिार क्षेत्रको विषय विज्ञको लाधग इम्न्जधनयररङ्ग िा विकास सम्बन्िी विषयमा
मान्यताप्राप्त म्शक्षण सं स्थाबाट विद्यािाररधि गरे को र कम्तीमा पा,च िषनको विषयगत अनुभि प्राप्त
गरे को िा कम्तीमा स्नातकोत्तर तन उत्तीणन गरे को र सम्बम्न्ित क्षेत्रमा कम्तीमा सात िषनको
विषयगत अनुभि प्राप्त गरे को नुन ु पनेछ।
(२) विज्ञ सदस्य प्राधिकरणमा पूरा समय काम गने पदाधिकारी नुनेछन् र धनजको
पाररश्रधमक र अन्य सुवििा प्रदे श सरकारले तोके बमोम्जम नुनेछ।

10.

कायनकारी धनदे शक सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) प्राधिकरणको दै धनक प्रशासन सञ्चालन तथा कायन
सम्पादन गनन एक कायनकारी धनदे शक रननेछ।
(२) कायनकारी धनदे शकको पाररश्रधमक तथा अन्य सुवििा प्रदे श सरकारले तोके बमोम्जम
नुनेछ।
(३) मान्यताप्राप्त म्शक्षण सं स्थाबाट अथनशास्त्र, िाम्णज्यशास्त्र, इम्न्जधनयररङ्ग, व्यिस्थापन िा
विकास सम्बन्िी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तन उत्तीणन गरे को र आयोजना विकास, सािनजधनक
धनजी

साझेदारी,

लगानी

प्रिर्द्नन,

विकास

प्रशासन,

बैम्ककङ,

वित्तीय

क्षेत्र

िा

औद्योधगक

व्यिस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात िषनको अनुभि नाधसल गरे को नेपाली नागररक कायनकारी
धनदे शकको पदमा धनयुक्त नुन योग्य माधननेछ। मान्यताप्राप्त म्शक्षण सं स्थाबाट उम्ल्लम्खत विषयमा
विद्यािाररधि गरे को भए कम्तीमा पा,च िषनको विषयगत अनुभि प्राप्त गरे को नेपाली नागररक
कायनकारी धनदे शकको पदमा धनयुक्त नुन योग्य माधननेछ।
11.

धसफाररस सधमधत सम्बन्िी व्यिस्था: (१) विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शकको धनयुम्क्तका लाधग
धसफाररस गनन मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको सं योजकत्िमा प्रदे श नीधत तथा योजना आयोगको
उपाध्यक्ष र प्रमुख सम्चि सदस्य रनने गरी प्रदे श सरकारले तीन सदस्यीय धसफाररस सधमधत गठन
गनेछ।



(२) उपदफा (१) बमोम्जमको धसफाररस सधमधतले कायनविधि बनाई प्रधतस्पिानको आिारमा
विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शकको धनयुम्क्तका लाधग एक पदमा दुई जना उम्मेदिारको नाम प्रदे श
सरकार समक्ष धसफाररस गनेछ।
12.

विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शकको धनयुम्क्त सम्बन्िी व्यिस्था: (१) दफा ११ बमोम्जम धसफाररस
भएका व्यम्क्तनरूमध्येबाट प्रदे श सरकारले विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शकको धनयुम्क्त गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम कायनकारी धनदे शकको धनयुम्क्त नभएसम्म मुख्यमन्त्रीले विज्ञ
सदस्यनरूमध्ये एक जना िा प्रदे श सम्चिलाई कायनकारी धनदे शकको रुपमा कायन गने गरी तोक्न
सक्नेछ।
(३) विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शकको पदािधि ४ (चार) िषनको नुनेछ र धनजनरूलाई
कायन सम्पादनको आिारमा प्रदे श सरकारले एक पदािधि थप गनन सक्नेछ।

13.

कायन सम्पादन सम्झौता: विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शकले कायनकारी पररषकका अध्यक्षस,ग
कायनवििरण, कायन सम्पादन समयताधलका, कामको गुणस्तर, नाधसल गनुन पने उपलम्ब्ि र नधतजा
तथा कायनसम्पादन मूल्याङ्कनको आिार स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी कायन सम्पादन सम्झौता गनुन
पनेछ।

14.

पद ररक्त नुने अिस्था: (१) दे नायको अिस्थामा विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शकको पद ररक्त
नुनेछाः(क)

आफ्नो पदबाट प्राधिकरणमाफनत ठदएको राजीनामा प्रदे श सरकारबाट स्िीकृत
भएमा,

(ख)

कायनक्षमताको अभाि, खराब आचरण िा कायनसम्पादन सम्झौताको आिारमा
धनजको कायनसम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई प्रदे श सरकारले नटाएमा,

(ग)

पदािधि पूरा भएमा,

(घ)

विदे शी रािको स्थायी आिासीय अनुमधतपत्रका लाधग आिेदन ठदएमा िा
त्यस्तो अनुमधत धलएमा,

(ङ)

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानि िेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषि
धबवक्र वितरण तथा ओसारपोसार, सम्पम्त्त शुवर्द्करण रानदानी दुरुपयोग
अपनरण िा नैधतक पतन दे म्खने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय
पाएमा,


(च)

मृत्यु भएमा।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोम्जम नटाउनु अम्घ सफाइ पेश गने मनाधसि मौका
ठदनु पनेछ।
15.

संलग्न नुन नपाउने: विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शकको पदमा धनयुम्क्त भई पदािधि समाप्त भएको
धमधतले दुई िषनसम्म आफू प्राधिकरणमा रने को अिधिमा यस ऐन बमोम्जम अनुमधत पत्र ठदई लगानी
स्िीकृत भएका आयोजनामा सं लग्न नुन पाउने छै नन्।

16.

विज्ञ सदस्यको काम, कतनव्य

र अधिकार:

विज्ञ सदस्यको काम, कतनव्य, म्जम्मेिारी र अधिकार

कायनकारी पररषकले तोके बमोम्जम नुनेछ।
17.

कायनकारी धनदे शकको काम, कतनव्य र अधिकाराः कायनकारी धनदे शकको काम, कतनव्य र अधिकार
दे नाय बमोम्जम नुनेछाः(क)

प्राधिकरणको

दीघनकालीन

सोचको

मागनम्चत्र, दीघनकालीन

योजना, नीधत,

आिधिक तथा िावषनक योजना, िावषनक बजेट तथा कायनक्रम तयार गरी
कायनकारी पररषकसमक्ष पेश गने,
(ख)

आयोजना स्िीकृधतका लाधग कायनकारी पररषकसमक्ष पेश गने,

(ग)

स्िीकृत आयोजना कायानन्ियन गनन प्रचधलत कानून बमोम्जम आियकयक पने
सनमधत, स्िीकृधत िा राइट अफ िे को लाधग सम्बम्न्ित धनकायमा ले खी
पठाउने,

(घ)

आयोजना सम्पन्न गरी सक्नु पने ठदन यवकन गरी आयोजना कायानन्ियन
समयताधलका (प्रोजेक्ट इम्म्प्लमेन्टे सन टाइम सेड्युल) तयार गरी स्िीकृधतका
लाधग कायनकारी पररषकसमक्ष पेश गने,

(ङ)

कायनकारी पररषकबाट भएका धनणनय र आदे शको कायानन्ियन गने, गराउने,

(च)

आयोजना कायानन्ियनको अनुगमन, समीक्षा र मूल्याङ्कन प्रधतिेदन तयार गरी
कायनकारी पररषकसमक्ष प्रस्तुत गने,

(छ)

आयोजना विकास तथा कायानन्ियनका लाधग स्रोत जुटाउन धनजी क्षेत्रलाई
उत्प्रेररत गने,



(ज)

प्रदे शको विकास आयोजना तथा कायनक्रम सम्बन्िी अध्ययन, अनुसन्िान गरी
सूचना स्रोत तथा अधभले ख केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गने,

(झ)

प्राधिकरणको सं गठन र व्यिस्थापनका सुिार तथा क्षमता विकास सम्बन्िी
कायनको योजना बनाई कायनकारी पररषद् समक्ष पेश गने,

(ञ)

प्राधिकरणको कायन सञ्चालनलाई प्रभािकारी बनाउन विधभन्न सं स्था, विशेषज्ञ
तथा विज्ञ पररचालन गने ,

(ट)

प्राधिकरणमा पूरा समय काम गने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीको रुपमा
काम गने,

(ठ)

कायनकारी पररषद्ले तोकेका अन्य काम गने।
पररच्छे द-५
सािनजधनक-धनजी साझेदारी

18.

आयोजना कायानन्ियन गनन सवकनेाः (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोम्जमका कुनै आयोजना
सािनजधनक-धनजी साझेदारीबाट कायानन्ियन गनन सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम सािनजधनक-धनजी साझेदारीबाट आयोजना कायानन्ियन गदान
दे नायको कुनै तररका अपनाउन सवकनेछाः(क)

धनमानण तथा नस्तान्तरण,

(ख)

धनमानण, सञ्चालन तथा नस्तान्तरण,

(ग)

धनमानण, स्िाधमत्िकरण, सञ्चालन तथा नस्तान्तरण,

(घ)

धनमानण, नस्तान्तरण तथा सञ्चालन,

(ङ)

धलज, सञ्चालन तथा नस्तान्तरण,

(च)

धलज, धनमानण, सञ्चालन तथा नस्तान्तरण,

(छ)

विकास, सञ्चालन तथा नस्तान्तरण,

(ज)

व्यिस्थापन, सञ्चालन तथा नस्तान्तरण,

(झ)

पुनस्थानपना, सञ्चालन तथा नस्तान्तरण, िा

स्पष्टीकरणाः यस खण्डको प्रयोजनको लाधग "पुनस्थानपना" भन्नाले मौजुदा पूिानिार
सं रचनाको ममनत, विस्तार िा पुनधननमाण गरी पुनस्थानपना गने कायन सम्झनु पछन।
(ञ)

यस्तै अन्य कुनै तररका।



(३) उपदफा (२) बमोम्जम आयोजना कायानन्ियन गदान कुनै आयोजनाको धनमानण, सञ्चालन,
पुनस्थानपना, ममनत तथा विस्तारमध्ये कुनै एक िा एकभन्दा ब,ी चरणमा आयोजना कायानन्ियन गनन
सवकनेछ।
19.

प्राथधमकता धनिानरणाः सािनजधनक-धनजी साझेदारीबाट कायानन्ियन गररने आयोजनाको प्राथधमकताका
क्षेत्र प्राधिकरणले धनिानरण गरे बमोम्जम नुनेछ।

20.

आयोजना पवनचानाः (१) प्राधिकरणले सािनजधनक-धनजी साझेदारीबाट कायानन्ियन गनन सवकने
आयोजना पवनचान गरी सूची तयार गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सूची तयार गदान आयोजनाको सिेक्षण लगायतको अध्ययन
भए िा नभएको, प्राविधिक तथा वित्तीय दृवष्टकोणबाट सम्भाव्य भए िा नभएको तथा तोवकए
बमोम्जमका अन्य वििरण समेतका आिारमा प्राधिकरणले प्राथधमकता धनिानरण गनुन पनेछ।

21.

आयोजना स्िीकृत गराउनु पनेाः (१) दफा २० बमोम्जम पवनचान गरी सूचीकृत गररएका
आयोजनानरु कायानन्ियन गनन प्राधिकरणबाट स्िीकृत गराउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम आयोजना स्िीकृत गराउ,दा सािनजधनक-धनजी साझेदारीमा
कायानन्ियन गररने भए दफा १८ मा उम्ल्लम्खत तररका मध्ये कुन तररकाबाट कायानन्ियन गनन
सवकने नो सोको व्यनोरा उल्ले ख गनुन पनेछ।
(३) यस दफा बमोम्जम आयोजना स्िीकृत भएपधछ प्राधिकरणले स्िीकृत आयोजनाको सूची
प्रकाशन गनुन पनेछ।

22.

आशयपत्र आह्िान गनेाः (१) दफा २१ बमोम्जम स्िीकृत आयोजनाको अध्ययन-अनुमधत, सिेक्षण
िा कायानन्ियनका लाधग प्राधिकरणले सािनजधनक सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्रका लाधग आह्िान
गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सूचनामा दे नायका वििरण खुलाउनु पनेछाः-

23.

(क)

आशयपत्र पेश गने अिधि,

(ख)

आशयपत्रमा खुलाउनु पने वििरण,

(ग)

आशयपत्रका साथ सं लग्न गनुन पने कागजातनरू,

(घ)

प्रस्तािकको प्राविधिक तथा आधथनक क्षमता, र

(ङ)

तोवकए बमोम्जमका अन्य वििरण।

आशयपत्र पेश गनेाः आयोजनाको अध्ययन-अनुमधत प्राप्त गनन, सिेक्षण गनन िा कायानन्ियन गनन चानने
व्यम्क्त िा सं स्थाले तोवकए बमोम्जमका शतनका अिीनमा रनी दफा २२ बमोम्जमको सूचनामा
उम्ल्लम्खत अिधिधभत्र प्राधिकरणमा आशयपत्र पेश गनुन पनेछ।



24.

संम्क्षप्त सूची तयार गनेाः दफा २३ बमोम्जम आशयपत्र प्राप्त भएपधछ प्राधिकरणले तोवकए बमोम्जमका
आिारमा मूल्याङ्कन गरी तोवकएका प्रवक्रया बमोम्जम प्रस्तािकनरूको सं म्क्षप्त सूची तयार गनुन पनेछ।

25.

प्रस्ताि आह्वान गनेाः (१) दफा २४ बमोम्जम सं म्क्षप्त सूची तयार गरे पधछ प्राधिकरणले सािनजधनक
सूचना प्रकाशन गरी सो सूचीमा परे का प्रस्तािकनरूस,ग तोवकए बमोम्जमका विषयनरु खुलाई प्रस्ताि
आह्वान गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रस्ताि पेश गनन चानने प्रस्तािकले तोवकए बमोम्जमका
वििरणनरू खुलाई सूचनामा उम्ल्लम्खत अिधिधभत्र प्राधिकरणमा प्रस्ताि पेश गनुन पनेछ।

26.

प्रस्ताि छनौट गनेाः (१) दफा २५ को उपदफा (२) बमोम्जम प्रस्ताि प्राप्त भएपधछ प्राधिकरणले
विषयविज्ञ सम्म्मधलत मूल्याङ्कन सधमधत गठन गरी तोवकएको अिधिधभत्र दे नायका आिारमा प्रस्ताि
छनौट गनुन पनेछाः(क)

तोवकएको समयमा धनमानण सम्पन्न गने आिार सवनतको प्राविधिक प्रस्ताि,

(ख)

आयोजना कायानन्ियन कायन ताधलका,

(ग)

रोयल्टी रकम बुझाउनु पने भए सो को प्रस्ताि, र

(घ)

आयोजना कायानन्ियन गदान उपभोक्तास,ग धलने प्रस्तावित मनसुल लगायतका
विषय समेवटएको आधथनक प्रस्ताि।

(२) यस दफा बमोम्जम प्रस्ताि छनौट गरे पधछ प्राधिकरणले त्यसको जानकारी तोवकएको
अिधिधभत्र प्रस्तािकलाई ठदनु पनेछ।
(३) यस दफा बमोम्जमको प्रस्ताि छनौट सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोम्जम नुनेछ।
27.

आह्िान नगररएको प्रस्तािाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापधन आह्िान
नगररएको प्रस्तािका रुपमा प्रस्तािक स्िंयले सािनजधनक-धनजी साझेदारीको माध्यमबाट आयोजना
कायानन्ियन गननको लाधग प्राधिकरणसमक्ष तोवकएको दस्तुर सवनत तोवकएको आिार र ,ा,चामा
प्रस्ताि पेश गनन सक्नेछ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाधग "आह्िान नगररएको प्रस्ताि" भन्नाले प्राधिकरणले
सािनजधनक सूचना जारी नगरे को अिस्थामा लगानीकतान स्िंयले कुनै आयोजना विकास गने उद्देयकयले
आशय प्रकट गरी पेश गरे को प्रस्ताि सम्झनु पछन।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रस्ताि पेश गदान दे नायका विषयनरू उल्लेख गनुन पनेछाः(क)

आयोजनाको वििरण,

(ख)

प्रस्तािकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता सवनतको वििरण (प्रोफाइल),

(ग)

आयोजनाको पूि न सम्भाव्यता िा सम्भाव्यता अध्ययन प्रधतिेदन िा विस्तृत
आयोजना प्रधतिेदन भए त्यस्तो प्रधतिेदन,


(घ)

व्यािसावयक योजना,

(ङ)

आयोजनामा प्रयोग नुने प्रविधि,

(च)

आयोजना कायानन्ियन कायनताधलका, र

(छ)

आयोजनाबाट प्राप्त नुने सम्भावित लाभको प्रक्षेपण र सोको आिार।

(३) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त प्रस्ताि दफा २६ को उपदफा (१) बमोम्जमको मूल्याङ्कन
सधमधतको धसफाररसको आिारमा सो आयोजनाको अध्ययन तथा सिेक्षण अनुमधत िा आयोजना
विकास िा सञ्चालनको लाधग तोवकए बमोम्जम इजाजतपत्र प्रदान गनन सवकनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त भएको आयोजना प्रस्तािलाई मूल्याङ्कन गदान सािनजधनकधनजी साझेदारीमा धनमानण नुने आयोजना प्रधतस्पिानको आिारमा अगाधड ब,ाउ,दा लाभदायी नुने
दे म्खएमा सोनी प्रस्तािलाई “स्िीस च्याले न्ज विधि” का आिारमा प्राधिकरणले तोकेको प्रवक्रया
बमोम्जम प्रधतस्पिान गराउन सक्नेछ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाधग “स्िीस च्यालेन्ज विधि” भन्नाले प्राधिकरणले कुनै
सेिा क्षेत्र िा सडक, रे ल जस्ता सािनजधनक आयोजनाका लाधग आह्वान नगररएको प्रस्ताि प्राप्त गरे को
अिस्थामा उक्त प्रस्तािभन्दा राम्रो प्रस्ताि प्राप्त नुन सक्ने सम्भािनाको उपयोग गने अधभप्रायले
उपयुक्त प्रस्ताि चयन गनन प्राप्त प्रस्तािलाई कुनै पधन विधि िा प्रवक्रयाबाट ते स्रो पक्षलाई समेत
आह्वान गरी िा सािनजधनक गरी मूल्याङ्कन गररने विधि सम्झनु पछन।
(५) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त प्रस्ताि उपर िातान गदान प्रस्तािक बाने क अन्य कुनै
प्रस्तािकको प्रस्ताि स्िीकृत भएमा स्िीकृत भएको प्रस्तािकतानबाट उपदफा (१) बमोम्जमको
प्रस्तािकलाई तोवकए बमोम्जमको आयोजना विकासको क्रममा भएको प्रारम्म्भक खचन र अध्ययन
तथा विकासको क्रममा प्राधिकरणको कुनै खचन भएको अिस्थामा सो समेत शोिभनान तोवकए
बमोम्जम उपलब्ि गराउन सवकनेछ।
(५) उपदफा (५) बमोम्जमको खचनको धनिानरण स्ितन्त्र मूल्याङ्कनकतानबाट गराइनेछ।
28.

िातानकारा आयोजना कायानन्ियन गनन सवकनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए
तापधन कम्तीमा दुईपटक आशयपत्र िा प्रस्ताि आह्िान गदान पधन छनौट नुन नसकेको अिस्थामा
त्यस्तो आयोजना प्राधिकरणले सोझै िातानकारा कायानन्ियन गराउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापधन दे नायको कुनै कारणले कुनै
आयोजना िातानकारा कायानन्ियन गनन मनाधसि नुने दे म्खएमा त्यस्तो आयोजना प्राधिकरणले तोवकए
बमोम्जमको प्रवक्रया पूरा गरी िातानकारा कायानन्ियन गराउन सक्नेछाः(क)

आयोजनाको प्रकृधत िा लागतको कारण आधथनक तथा प्राविधिक रुपमा
प्रधतस्पिान नुन सक्ने सम्भािना नभएको आयोजना,


(ख)

नया, अििारणा िा प्रविधि समािेश भएको आयोजना,

(ग)

प्रदे शको प्राथधमकताका आिारमा कायानन्ियन गने गरी छनौट गररएको
आयोजना,

(घ)

यस ऐन बमोम्जमको अन्य कायनविधि अिलम्बन गनन उपयुक्त नदे म्खएको
आयोजना।

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको कुनै आयोजना िातानकारा कायानन्ियन गनन चानने प्रस्तािकले
तोवकएका विषयनरु खुलाई प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताि पेश गनुन पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जमको प्रस्तािकलाई तोवकए बमोम्जम विस्तृत मूल्याङ्कन गरी
प्राधिकरणले िातानकारा आयोजना कायानन्ियन गनन स्िीकृधत ठदन सक्नेछ।
29.

िातानकारा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गनन सक्नेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेम्खएको भए तापधन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुनै आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता
अध्ययन गनन चानने व्यम्क्तले सोको अनुमधतको लाधग प्राधिकरणसमक्ष धनिेदन ठदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम परे को धनिेदन उपर जा,चबुझ गदान विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन
गने अनुमधत ठदन मनाधसि दे म्खएमा प्राधिकरणले धनिेदकस,ग िातान गरी त्यस्तो आयोजनाको विस्तृत
सम्भाव्यता अध्ययन गनन गराउन अनुमधत ठदन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गदान गराउ,दा लागेको खचन त्यस्तो
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गने गराउने व्यम्क्त स्ियं ले बेनोनुन पनेछ।
(४) यस दफा बमोम्जम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गररएको कुनै आयोजनाको कायानन्ियन
गननको लाधग प्रधतस्पिान गराइएको अिस्थामा उपदफा (२) बमोम्जम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गने
गराउने व्यम्क्त छनौट नुन नसकेमा धनजले सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गदान
गराउ,दा लागेको खचन त्यस्तो आयोजनाको कायानन्ियनको लाधग छनौट भएको प्रस्तािकले बेनोनुन
पनेछ।
(५)

उपदफा

(४)

बमोम्जम

बेनोररने

रकमको

धनिानरण

स्ितन्त्र

मूल्याङ्कनकतानबाट

गराइनेछ।
(६) यस दफा बमोम्जम आयोजनाका सम्बन्िमा तयार पाररएको अध्ययन प्रधतिेदनको
आिारमा त्यस्तो आयोजना यस ऐन बमोम्जम कायानन्ियन गररनेछ।
30.

अनुमधतपत्र ठदनु पनेाः (१) दफा २६, २७ र २८ बमोम्जम प्रस्ताि छनौट िा स्िीकृधत गरे पधछ
कायनकारी पररषकले प्रस्तािकलाई तोवकए बमोम्जमका शतन तथा ,ा,चामा समझदारी गरी आयोजनाको
अध्ययन िा सिेक्षण अनुमधतपत्र ठदनु पनेछ।



(२) उपदफा (१) बमोम्जमको समझदारी गदान समयधभत्र नै कायन सम्पन्न गने प्रयोजनका
लाधग तोवकए बमोम्जमको परफमेन्स बण्ड धलनु पनेछ।

पररच्छे द-६
धनजी लगानी सम्बन्िी व्यिस्था
31.

धनजी लगानीाः (१) धनजी क्षेत्रबाट धनमानण, सञ्चालन र व्यिस्थापन नुने प्रकृधतको प्रदे श सरकारले
तोकेको धनजी लगानीका आयोजनाको सिेक्षण, सनजीकरण तथा लगानीको स्िीकृधत प्राधिकरणबाट
नुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको धनजी लगानी नुने आयोजनामा लगानीकतानको स्िाधमत्ि
सम्बन्िी व्यिस्था तोवकए बमोम्जम नुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको धनजी लगानी नुने आयोजनानरूको लाधग तोवकए बमोम्जमका
आिारमा प्रस्तािको मूल्याङ्कन गरी अनुमधतपत्र प्रदान गररनेछ।

32.

आयोजना पवनचानाः (१) धनजी लगानी कायानन्ियन गनन सवकने प्रदे श सरकारले तोकेका आयोजनानरू
आियकयकता अनुसार प्राधिकरणले सम्बम्न्ित धनकाय, धनजी क्षेत्र तथा अन्य धनकायस,गको समन्िय
तथा सनकायनमा आयोजनाको सूची तयार गरी स्िीकृधतका लाधग कायनकारी पररषकसमक्ष पेश गनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापधन सूचीमा नपरे का आयोजनास,ग
सम्बम्न्ित प्रस्ताि स्िीकृधतका लाधग कायनकारी पररषकसमक्ष पेश गनन कुनै बािा पुगेको माधनने छै न।

33.

आयोजना स्िीकृत गराउनु पनेाः दफा ३२ बमोम्जम प्राधिकरणले पवनचान गरी धसफाररस गरे को
आयोजना कायानन्ियनका लाधग कायनकारी पररषकबाट स्िीकृत गराउनु पनेछ।

34.

समझदारी गरी अनुमधतपत्र प्रदान गनेाः दफा ३३ बमोम्जम प्रस्ताि स्िीकृत भएमा कायानन्ियनका
लाधग तोवकए बमोम्जमका शतन र ,ा,चामा समझदारी गरी प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययन िा
सिेक्षण अनुमधतपत्र प्रदान गनेछ।

35.

ु
संयक्त
लगानीमा आयोजना कायानन्ियन गनन सवकनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको
भए तापधन प्रदे श सरकारले तोकेको सािनजधनक-धनजी साझेदारी िा धनजी लगानीको कुनै आयोजना
िा नेपाल सरकार िा अन्तगनतका धनकायबाट अनुमधत प्राप्त कुनै आयोजना प्रदे श सरकार र धनजी
ु लगानीमा तोवकए बमोम्जम कायानन्ियन गनन सवकनेछ।
क्षेत्रको सं यक्त



(२) प्रदे श सरकारले आफूले कुनै आयोजनामा गरे को लगानीको वनस्सा धबक्री गनन तथा
ु
सं यक्त
लगानीको िा अन्य कुनै आयोजनाको शेयर खररद गनन चाने मा प्रचधलत मूल्य कायम गरी
तोवकए बमोम्जम खररद तथा धबक्री गनन सक्नेछ।

पररच्छे द-७
सम्झौता सम्बन्िी व्यिस्था
36.

आयोजनाको वििरण पेश गनुन पनेाः (१) दफा ३० बमोम्जम सािनजधनक-धनजी साझेदारीमा, दफा ३४
बमोम्जम

धनजी

लगानीमा

आयोजना

कायानन्ियन

गनन

सवकने

समझदारी

गरे कोमा

त्यस्तो

समझदारीपत्रमा उम्ल्लम्खत समयािधिधभत्र प्रस्तािकले आयोजना कायानन्ियन गनन तोवकए बमोम्जमका
वििरणनरू प्राधिकरणसमक्ष पेश गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको अिधिधभत्र प्रस्तािकले त्यस्तो वििरण पेश गनन नसकेमा
त्यसको आिार र कारण उल्ले ख गरी अिधि थपका लाधग प्राधिकरणसमक्ष धनिेदन ठदन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको धनिेदन उपर जा,चबुझ गदान व्यनोरा मनाधसि दे म्खएमा
प्राधिकरणले त्यस्तो वििरण पेश गनन थप समय ठदन सक्नेछ।
37.

सम्झौता गनुन पनेाः (१) दफा ३० र ३४ बमोम्जम भएको समझदारीपत्र तथा दफा ३६ बमोम्जम
प्राप्त वििरणको आिारमा प्रस्तािकस,ग सम्झौताका शतन लगायतका विषयमा िातान गनन प्राधिकरणले
सम्बम्न्ित विषय विज्ञ समेतको िातान सधमधत गठन गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम गठठत िातान सधमधतले प्रस्तािकस,ग आियकयकता अनुसार िातान
गरी सम्झौतामा दे नायका कुरानरू खुलाई सम्झौताको अम्न्तम मस्यौदा तयार गनेछाः(क)

आयोजनाको वििरण,

(ख)

आयोजना शुरू र सम्पन्न गने धमधत,

(ग)

आयोजनाको धनमानण िा सञ्चालन गदान अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले पाउने
सुवििा तथा सनुधलयत,

(घ)

अनुमधतपत्रको अिधि,

(ङ)

आयोजना कायानन्ियनको चरणबर्द् वििरण र कायानन्ियन कायन ताधलका,

(च)

आयोजनाको प्राविधिक गुणस्तर तथा मापदण्ड,

(छ)

आयोजना सञ्चालन सम्बन्िी वििरण,

(ज)

आयोजना ममनत सम्भार सम्बन्िी वििरण,



(झ)

आयोजना सञ्चालन िा नस्तान्तरणको शतन,

(ञ)

आयोजना सञ्चालन गदान उपभोक्तास,ग धलन पाउने शुल्क तथा मनसुल
सम्बन्िी व्यिस्था,

(ट)

आयोजनाको धबमा सम्बन्िी व्यिस्था,

(ठ)

आयोजनामा जधडत मेम्शन तथा आयोजना नस्तान्तरणका बखत नुन ु पने
अिस्था र गुणस्तर,

(ड)

ु ानी विधि,
सम्बम्न्ित धनकायलाई बुझाउनु पने शुल्क तथा रोयल्टी र भक्त

(,)

आयोजना कायानन्ियन गदान कुनै पक्षले सम्झौता बमोम्जमको दावयत्ि पूरा
नगरे को कारणबाट सम्झौता रद्द नुने अिस्था,

(ण)

आयोजनामा सम्बम्न्ित धनकायको कुनै लगानी नुने भए त्यस्तो लगानी र सो
बापत सम्बम्न्ित धनकायले प्राप्त गने प्रधतफल,

(त)

जग्गा प्राम्प्त सम्बन्िी व्यिस्था,

(थ)

थप आयोजना अध्ययन तथा सञ्चालन गनन ठदने भए सो सम्बन्िी व्यिस्था,

(द)

सि-धलज गनन सक्ने भए सो सम्बन्िी शतन तथा अन्य व्यिस्था,

(ि)

आयोजना नस्तान्तरण गने भएमा त्यस्तो धनकाय,

(न)

अन्य आियकयक विषयनरू।

(३) उपदफा (२) बमोम्जम सम्झौताको लाधग सनमधत भएको दस्तािेजलाई प्राधिकरणले
स्िीकृत गरी प्रस्तािकस,ग सम्झौता गनुन पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जमको िातान सधमधतको कायनविधि सो सधमधत आफैले धनिानरण गरे
बमोम्जम नुनेछ।
38.

आयोजनाको कायानन्ियन अनुमधतपत्राः (१) दफा ३७ बमोम्जमको सम्झौता सम्पन्न भएपधछ
कायनकारी पररषकले तोवकए बमोम्जम आयोजना कायानन्ियन अनुमधतपत्र उपलब्ि गराउनेछ।
(२) आयोजना कायानन्ियनको अनुमधतपत्रको अिधि तीस िषनमा नब,ाई सम्झौतामा ले म्खए
बमोम्जम नुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापधन विशेष पररम्स्थधत परी अनुमधतपत्र
प्राप्त व्यम्क्तले अनुमधतपत्रको अिधि ब,ाउन कारण सवनत धनिेदन ठदएमा र सो धनिेदनको व्यनोरा
मनाधसि दे म्खएमा कायनकारी पररषकले ब,ीमा पा,च िषनसम्म अनुमधतपत्रको अिधि थप गनन सक्नेछ।



39.

सम्झौताको कायानन्ियनाः (१) दफा ३७ बमोम्जम सम्पन्न भएको सम्झौता कायानन्ियनको लाधग
सम्झौताको शतन बमोम्जम पूरा गनुन पने इजाजतपत्र तथा स्िीकृधत प्राप्त गने लगायतका सम्पूण न
दावयत्ि लगानीकतानले बनन गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम सम्झौता कायानन्ियन गदान सरोकारिाला धनकायनरूस,ग
प्राधिकरणले आियकयकता अनुसार समन्िय तथा सनजीकरण गने गराउनेछ र त्यस्तो सम्झौतामा
उम्ल्लम्खत शतन पालना गनुन सम्बम्न्ित पक्षको कतनव्य नुनेछ।
(३) यस दफा बमोम्जम सम्झौता कायानन्ियन गने धसलधसलामा प्रस्तािकले सम्झौताका
शतनको अिीनमा रनी व्यािसावयक कायनयोजना धनमानण गरी कायानन्ियन गनुन पनेछ।

40.

सम्झौता रद्द गनन सक्नेाः (१) दफा ३७ बमोम्जम गररएको सम्झौतामा उम्ल्लम्खत शतननरूको पालना
नगरे को अिस्थामा िा तोवकएको समयमा कायनसम्पादन नगरे मा लगानीकतानलाई यस ऐन बमोम्जम
प्रदान गररएको अनुमधतपत्र कायनकारी पररषकले खारे ज गनन सक्नेछ।
तर, यसरी अनुमधतपत्र खारे ज गनुन अम्घ लगानीकतानलाई स्पष्टीकरण पेश गने मौका
ठदइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम अनुमधतपत्र खारे ज भएमा अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तस,ग गररएको
सम्झौता स्िताः रद्द भएको माधननेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम अनुमधतपत्र खारे ज भएमा प्रस्तािकले सम्झौतामा उल्ले ख भएको
अिस्थामा बाने क सम्बम्न्ित धनकायस,ग कुनै वकधसमको नाधन नोक्सानी बापतको क्षधतपूधतन दाबी गनन
पाउने छै न।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम लगानीकतानस,ग भएको सम्झौता खारे ज गदान सो सम्झौतामा
उल्ले ख गररएको प्रवक्रया पूरा गनुन पनेछ।

41.

रीत पुगक
े ो माधननेाः यस ऐन बमोम्जम प्राधिकरणबाट आयोजना स्िीकृत भई जारी भएको अनुमधतपत्र
तथा सम्बम्न्ित धनकायस,ग भएको समझदारी िा सम्झौता प्रचधलत कानून बमोम्जम रीत पुगेको
माधननेछ।

42.

कम्पनी स्थापना गनन सक्नेाः (१) प्राधिकरणले दे नायको प्रयोजनको लाधग कम्पनी स्थापना गनन
सक्नेछाः
(क)

प्रदे श सरकार िा प्राधिकरणले तोकेका प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारधभत्रका
आयोजना विकास तथा सञ्चालन गने,

(ख)

कुनै विषयको अध्ययन िा अनुसन्िान गने िा परामशन सेिा उपलब्ि गराउने,
िा



(ग)

प्रदे श सरकार िा कायनकारी पररषकले तोकेका अन्य काम गने।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनीको स्थापना, शेयर लगानी, सञ्चालन र व्यिस्थापन
लगायतका अन्य विषय तोवकए बमोम्जम नुनेछ।
पररच्छे द-८
सुवििा तथा प्रोत्सानन सम्बन्िी व्यिस्था
43.

कानून बमोम्जम सुवििा पाउनेाः यस ऐन बमोम्जम अनुमधतपत्र प्राप्त गरी भएको लगानीका
आयोजनाले यस ऐन बमोम्जमको सुवििा र सनुधलयतका अधतररक्त प्रचधलत कानून बमोम्जम उद्योग
िा कम्पनीले पाउने सम्पूणन सं रक्षण, सुवििा, सनुधलयत तथा छु ट समेत प्राप्त गनेछ।

44.

प्राधिकरणले थप सुवििा उपलब्ि गराउन धसफाररस गनन सक्नेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेम्खएको भए तापधन प्रचधलत कानून बमोम्जम प्राप्त नुने सुवििाका अधतररक्त प्राधिकरणले थप
आधथनक सुवििा ठदन प्रदे श सरकारमाफनत् नेपाल सरकारसमक्ष धसफाररस गनन सक्नेछ।
(२) कुनै अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले यस ऐन बमोम्जम प्राप्त सुवििाको दुरूपयोग गरे मा
त्यस्तो सुवििा प्राधिकरणले रद्द गरी त्यस्तो सुवििा बराबरको रकम र सो मा शतप्रधतशत जररिाना
असुल उपर गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम सुवििा रद्द गनुन अम्घ सम्बम्न्ित अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तलाई
सफाइ पेश गने मनाधसि मौका ठदनु पनेछ।

45.

सम्भाव्यता न्यून पररपूरक कोष (भायविधलटी ग्याप फम्ण्डङ्ग) को व्यिस्थााः (१) प्रदे श सरकारले
दीघनकालीन रुपमा सकारात्मक प्रधतफल ठदने तथा पूिानिार सं रचनाको दृवष्टकोणले मनत्त्िपूण न
दे म्खएको तथा वित्तीय रुपमा तत्काल मनाधसि प्रधतफल ठदन नसक्ने आयोजनाको धनमानण, सञ्चालन
तथा विस्तारको लाधग एक सम्भाव्यता न्यू न पररपूरक (भायविधलटी ग्याप) कोष स्थापना गनेछ।
(२) प्रदे श सरकारले मापदण्ड बनाई उपदफा (१) बमोम्जमको कोषबाट तोवकए बमोम्जमका
, ीगत तथा सञ्चालन अनुदान िा
आयोजनाको लाधग प्राधिकरणको धसफाररसमा आियकयक रकम पुज
ण उपलब्ि गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा प्रदे श सरकारले समय समयमा आियकयक रकम
विधनयोजन गनन सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जमको कोष सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था
तोवकए बमोम्जम नुनेछ।



46.

थप सुवििा उपलब्ि गराउन सक्नेाः कुनै लगानीकतानले आयोजना विकास तथा सञ्चालन गदान
सम्झौतामा उल्ले ख भएको समयसीमा अगािै धनमानण कायन सम्पन्न गरे मा िा अत्यािुधनक प्रविधिको
प्रयोग गरी प्रदे श सरकारलाई थप लाभ नुने दे म्खएमा त्यस्तो लगानीकतानलाई प्राधिकरणको
धसफाररसमा प्रदे श सरकारले तोवकए बमोम्जम थप आधथनक तथा गैर आधथनक प्रोत्सानन प्रदान गनन
सक्नेछ।

47.

लगानीको सुरक्षा र संरक्षणाः (१) यस ऐन अन्तगनत अनुमधतपत्र प्राप्त आयोजनालाई अनुमधतपत्रको
अिधिभर रावियकरण गररने छै न र लगानीको सुरक्षा तथा सं रक्षण प्रदे श सरकारले गनेछ।
(२) यस ऐन अन्तगनत अनुमधतपत्र प्राप्त आयोजनालाई सािनजधनक प्रयोजनका लाधग बाने क
प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रनण गररने छै न। सािनजधनक प्रयोजनको लाधग अधिग्रनण गनुन पदान
प्रचधलत कानून बमोम्जमको उम्चत प्रवक्रया पूरा गनुन पनेछ।
(३) यस ऐन बमोम्जम जारी भएको अनुमधतपत्र िा सम्झौताका शतननरू उपर अनुमधतपत्र
बनाल रने को अिधिभर प्रधतकूल नुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासधनक िा नीधतगत व्यिस्था भएमा
त्यस्तो व्यिस्थाबाट लगानीकतानले बेनोनुन पने गरी थप आधथनक दावयत्ि परे मा त्यस्तो दावयत्ि
मूल्याङ्कनका आिारमा प्रदे श सरकारले बेनोनेछ।
(४) आयोजनाको कायानन्ियनको लाधग
भएमा अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तलाई त्यस्तो

, ीको रुपमा विदे शी मुद्रा लगानी
ण िा शेयर पूज

णको सा,िा, ब्याज, लाभांश, रोयल्टी लगायतका रकम

भ ुक्तानी गनन िा लगानी वफतान गननको लाधग आियकयक विदे शी मुद्रा प्रचधलत विधनमय दरमा प्रचधलत
कानून बमोम्जम सटनी सुवििा उपलब्ि गराउन प्राधिकरणले प्रदे श सरकारमाफनत् नेपाल सरकारमा
धसफाररस गनेछ।
(५) यस ऐन अन्तगनत कायानन्ियन भएको आयोजनालाई अन्य स्िदे शी उद्योग सरनको समान
व्यिनार गररनेछ।
पररच्छे द-९
आयोजना कायानन्ियन
48.

जग्गा प्राधप्ताः (१) आयोजना कायानन्ियनको लाधग आियकयक पने जग्गा अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्त
आफैंले व्यिस्था गनुन पनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोम्जम

अनुमधतपत्र

प्राप्त

व्यम्क्तले

जग्गा

प्राम्प्तको

लाधग

प्राधिकरणसमक्ष अनुरोि गरे मा प्राधिकरणले त्यस्तो जग्गा प्रचधलत कानून बमोम्जम प्राप्त गनन
आियकयक सनजीकरण गनेछ।



(३) उपदफा (२) बमोम्जम जग्गा प्राप्त गदान जग्गािनीलाई ठदनु पने प्रचधलत कानून
बमोम्जमको मुआब्जा तथा क्षधतपूधतन सम्बम्न्ित अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले बेनोनुन पनेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापधन नेपाल सरकारको स्िाधमत्िमा
रनेको जग्गा आयोजना कायानन्ियनको लाधग आियकयक भएमा प्राधिकरणले प्रदे श सरकारमाफनत
नेपाल सरकारको स्िीकृधत धलई त्यस्तो जग्गा धलज िा बनालमा प्रयोग गनन ठदन सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोम्जम प्रदे श सरकारले कुनै आयोजनाको लाधग जग्गा प्राप्त
गररठदएकोमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा वितरण गने प्रयोजनको लाधग प्रदे श सरकारले प्राधिकरणमा
नै रनने गरी जग्गा प्राधप्त कोष खडा गरी सो कोषमाफनत् जग्गाको मुआब्जा वितरण गनन िा गराउन
सक्नेछ। जग्गा प्राम्प्त कोषको सञ्चालन तोवकए बमोम्जम नुनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोम्जमको कोषबाट वितरण भएको मुआब्जा बापतको रकम सम्झौतामा
उल्ले ख भए बमोम्जम अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले प्रदे श सरकारलाई शोिभनान गनुन पनेछ।
49.

विष्फोटक पदाथनको प्रयोगाः आयोजनाको कायानन्ियनको लाधग विष्फोटक पदाथनको प्रयोग गनुन परे मा
प्रचधलत कानून बमोम्जम त्यस्तो विष्फोटक पदाथन प्रयोग गनन प्राधिकरणले प्रदे श सरकार माफनत
नेपाल सरकारलाई अनुमधतपत्र ठदन अनुरोि गनेछ।

50.

आयोजनाको सुरक्षााः अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले आयोजनाको सुरक्षाको लाधग प्राधिकरणस,ग अनुरोि
गरे मा सो बापत लाग्ने खचन अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले बेनोने गरी त्यस्तो आयोजनाको सुरक्षाको
व्यिस्था प्राधिकरणको धसफाररसमा प्रदे श सरकारले गनेछ।

51.

सनयोग उपलब्ि गराउनु पनेाः (१) आयोजना कायानन्ियन गने धसलधसलामा सरकारी धनकायले
अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तलाई तोवकए बमोम्जम उपलब्ि गराउनु पने सनयोग, ठदनु पने स्िीकृधत िा
गररठदनु पने काम सम्झौतामा उम्ल्लम्खत अिधिधभत्र गररठदनु िा उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(२) आयोजना कायानन्ियन गने धसलधसलामा अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले कुनै सनयोग माग
गरे मा र त्यस्तो सनयोग प्रचधलत कानून बमोम्जम उपलब्ि गराउन सवकने भएमा सो बापत व्यनोनुन
पने खचन र दावयत्ि अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले व्यनोने गरी प्राधिकरण आफैले त्यस्तो सनयोग
उपलब्ि गराउन िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तनको सम्बम्न्ित धनकायलाई त्यस्तो
सनयोग उपलब्ि गराउन प्रदे श सरकार माफनत ले खी पठाउनेछ।

52.

प्राधिकरणले लेखी पठाउनेाः (१) यस ऐन बमोम्जम स्िीकृत आयोजना कायानन्ियन गनन प्रचधलत
कानून बमोम्जम आियकयक पने सनमधत िा स्िीकृधतको लाधग धनिेदन परे कोमा प्रचधलत कानूनले



तोकेको अिधिधभत्र सम्बम्न्ित धनकायले त्यस्तो सनमधत िा स्िीकृधत नठदएमा सो कुरा खुलाई
सम्बम्न्ित व्यम्क्तले प्राधिकरणसमक्ष धनिेदन ठदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम परे को धनिेदन मनाधसि दे म्खएमा प्राधिकरणले अिधि
तोकी प्रचधलत कानून बमोम्जमको सनमधत िा स्िीकृधत प्रदान गनन सम्बम्न्ित धनकाय िा
पदाधिकारीलाई ले खी पठाउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम ले खी आएमा सो अिधिधभत्र सम्बम्न्ित धनकाय िा
पदाधिकारीले प्रचधलत कानून बमोम्जमको सनमधत िा स्िीकृधत प्रदान गरी सोको जानकारी
प्राधिकरणलाई ठदनु पनेछ।
53.

प्रिेशाज्ञा सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) यस ऐन बमोम्जम अनुमधत प्राप्त आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्िान
िा सिेक्षण गनन आउने विदे शी नागररकलाई छ मवननासम्मको गैर पयनटक प्रिेशाज्ञा उपलब्ि
गराउन प्राधिकरणले प्रदे श सरकारमाफनत नेपाल सरकारलाई अनुरोि गनेछ।
(२) आयोजनामा लगानी गने विदे शी लगानीकतान िा एकजना अधिकृत प्रधतधनधि िा त्यस्तो
लगानीकतान िा प्रधतधनधिका पररिारका सदस्य तथा प्रचधलत कानून बमोम्जम श्रम ईजाजत प्राप्त गरी
त्यस्तो आयोजनामा काम गने विदे शी कामदार तथा कमनचारीलाई प्रचधलत कानून अनुसार
आयोजनामा विदे शी लगानी कायम रने सम्म नेपालमा बस्न प्रिेशाज्ञा उपलब्ि गराउन प्राधिकरणले
प्रदे श सरकारमाफनत नेपाल सरकारलाई अनुरोि गने छ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लाधग "पररिारका सदस्य" भन्नाले विदे शी लगानीकतान िा
धनजको आधिकाररक प्रधतधनधिको पधत िा पत्नी, आमा, बाबु र आम्श्रत छोरा, छोरी सम्झनु पछन।

54.

सेिा सुवििाका शतन तोक्न सक्नेाः (१) अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले उपभोक्तालाई सेिा सुवििा
उपलब्ि गराउ,दा यस ऐन, प्राधिकरणले गरे का धनणनय, प्रचधलत कानून तथा सम्झौताको अिीनमा
रनी आियकयक शतन तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएका शतन अनुसारको सेिा सुवििा मात्र उपभोक्ताले
उपभोग गनन पाउनेछ।

55.

रोयल्टी बुझाउनु पनेाः अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले सम्झौता बमोम्जमको रोयल्टी सम्झौतामा उम्ल्लम्खत
शतन अनुसार प्रदे श सरकारलाई बुझाउनु पनेछ।

56.

आयोजना नस्तान्तरण गनुन पनेाः (१) सािनजधनक-धनजी साझेदारीबाट कायानन्ियन भएका आयोजना
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोम्जम प्रदे श सरकारलाई नस्तान्तरण गनुन पनेछ।



(२) उपदफा (१) बमोम्जम आयोजना नस्तान्तरण नु,दा त्यस्तो आयोजनामा जधडत मेम्शन,
उपकरण, सं रचना तथा अन्य यस्तै प्रकारका िस्तु तथा प्रणालीनरु सम्झौतामा ले म्खए बमोम्जमको
क्षमता, अिस्था र चालू नालतमा नुन ु पनेछ।
(३) आयोजना नस्तान्तरण सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोम्जम नुनेछ।
57.

स्िाधमत्ि नुनाःे यस ऐन बमोम्जम नस्तान्तरण भएको आयोजना र त्यस्तो आयोजनामा जधडत मेम्शन,
उपकरण र अन्य सं रचना तथा आयोजनास,ग सम्बम्न्ित भिन, घर तथा अन्य यस्तै प्रकारका िस्तु
तथा प्रणालीनरुको स्िाधमत्ि प्रदे श सरकारको नुनछ
े ।
पररच्छे द-१०
प्राधिकरणको कोष

58.

प्राधिकरणको कोषाः (१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष नुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा दे नायका रकमनरु रनने छन् –
(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तनबाट प्राप्त रकम,

(ख)

प्राधिकरणले सञ्चालन गने विकास आयोजना तथा कायनक्रमका लाधग प्रदे श
सरकारले विधनयोजन गरे को रकम,

(ग)

नेपाल सरकार िा स्थानीय तनस,गको सनकायन र साझेदारीमा प्राधिकरणले
सञ्चालन गने आयोजना तथा कायनक्रमका लाधग प्राप्त नुने रकम,

(घ)

स्िदे शी धनजी िा व्यािसावयक सं घ सं स्थास,गको सनकायन र साझेदारीमा
प्राधिकरणले सञ्चालन गने आयोजना तथा कायनक्रमका लाधग प्राप्त नुने
रकम,

(ङ)

प्राधिकरणले सञ्चालन गने विकास आयोजना तथा कायनक्रमका लाधग कुनै
विदे शी सरकार िा अन्तरानविय सं घसं स्थास,ग भएको सम्झौता बमोम्जम प्राप्त
नुने रकम,

(च)

विदे शी सरकार िा अन्तरानविय सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त सनयोग, अनुदान रकम,

(छ)

राविय सं गठन तथा गैर नाफामुलक सं स्थाबाट समेत प्राप्त रकम,

(ज)

प्राधिकरणले सञ्चालन गने विकास आयोजना तथा कायनक्रमका लाधग
नागररक सनयोग र सनभाधगताबाट जम्मा नुन आउने रकम,

(झ)

यस ऐन बमोम्जम लगानीकताननरुबाट प्राप्त दस्तुर र सेिा शुल्क बापत प्राप्त
रकम।



(३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोम्जमको रकम प्राप्त गनुन अम्घ प्राधिकरणले
प्रदे श सरकारमाफनत नेपाल सरकारको स्िीकृधत धलनु पनेछ ।
, ीगत र प्रशासधनक खचनको रकम कायनकारी
(४) प्राधिकरणको कायन सञ्चालनको लाधग पुज
पररषकले स्िीकृत गरे को बावषनक कायनक्रम र बजेटको आिारमा उपदफा (१) बमोम्जमको कोषबाट
व्यनोररनेछ।
(५) प्राधिकरणको कोषको सञ्चालन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोम्जम नुनेछ।
59.

लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) प्राधिकरणको आय व्ययको ले खा प्रदे श सरकारले अपनाएको ,ा,चामा
राख्नु पनेछ ।
(२) प्राधिकरणको अम्न्तम ले खापरीक्षण मनाले खापरीक्षकबाट नुनेछ ।
(३) प्राधिकरणले िावषनक रुपमा आफ्नो वित्तीय वििरण सािनजधनक गनुन पनेछ ।
पररच्छे द ११
विविि

60.

अनुदान तथा

ण सनायता स्िीकार गनेाः प्राधिकरणले धनिानरण गरे का आयोजना

र प्रादे म्शक

प्राथधमकता प्राप्त आयोजनाको विकास तथा कायानन्ियनका लाधग प्रदे श सरकारमाफनत नेपाल
सरकारको स्िीकृधत तथा प्रदे श सरकारको समन्ियमा तोवकए बमोम्जम अनुदान तथा

ण सनायता

स्िीकार गनन सक्नेछ।
61.

आयोजनाको अनुगमन गनन सक्नेाः (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोम्जम सञ्चाधलत आयोजना
कायानन्ियनको अनुगमन गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम आयोजना अनुगमन गने धसलधसलामा प्राधिकरणले ठदएको
धनदे शनको पालना गनुन सम्बम्न्ित अनुमधतपत्र प्राप्त व्यम्क्तको कतनव्य नुनेछ।

62.

कारबानी गनन सक्नेाः कुनै लगानीकतानले यस ऐनको व्यिस्थाको पालना नगरे मा प्राधिकरणले
तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरी दे नायको कुनै िा सबै कारबानी गनन सक्नेछाः(क) धनमानण रोक्का गने,
(ख) अनुमधतपत्र िा इजाजत पत्र रद्द गने, िा
(ग) अन्य कुनै मनाधसि कारबानी।
तर यसरी कारबानी गनुन अम्घ सफाइको मनाधसि मौका ठदनुपनेछ।



63.

क्षधतपूधतन ठदनु पनेाः (१) आयोजना कायानन्ियन गने सम्बन्िमा कुनै पक्षले यो ऐन िा यस ऐन
अन्तगनत बनेको धनयम िा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरे बाट अको पक्षलाई नाधन नोक्सानी पनन
गएमा त्यसरी पनन गएको नाधन नोक्सानी बापतको रकम नाधन नोक्सानी गने पक्षले नोक्सानी पने
पक्षलाई क्षधतपूधतन बापत बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग क्षधतको मूल्याङ्कन स्ितन्त्र मूल्याङ्कनकतानबाट
गररनेछ।
(३) क्षधतको मूल्याङ्कन तथा क्षधतपूधतन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोम्जम नुनछ
े ।

64.

वििाद समािानाः (१) विदे शी लगानीका सम्बन्िमा स्िदे शी र विदे शी लगानीकतान तथा प्रदे श सरकार
र विदे शी लगानीकतान बीच कुनै वििाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकतानले आपसी छलफल िा
िातानबाट त्यस्तो वििादको समािान गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम वििाद उत्पन्न भएको पैतालीस ठदनधभत्र त्यस्तो वििादको
समािान नुन नसकेमा त्यस्तो वििाद प्राधिकरणको रोनबरमा सम्बम्न्ित पक्षनरूले आपसी िातानर्द्ारा
समािान गनुन पनेछ।
(३) वििाद उत्पन्न भएको पैं तालीस ठदनधभत्र उपदफा (१) िा (२) बमोम्जमको प्रवक्रयाबाट
ु लगानी
वििाद समािान नुन नसकेमा र त्यस्तो वििादको समािान गनन वििादका पक्षनरूबीच सं यक्त
िा वििाद समािान सम्बन्िी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोम्जम वििादको समािान
गररनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम वििाद समािान भएको कुराको जानकारी पक्षनरूले त्यस्तो
वििाद समािान भएको पन्र ठदनधभत्र प्राधिकरणलाई ठदनु पनेछ।
तर के कुन शतननरूमा त्यस्तो सनमधत भएको नो भन्ने कुराको जानकारी ठदन पक्षनरू
बाध्य नुने छै नन्।
(५) उपदफा (३) बमोम्जम पक्षनरूबीच भएको सम्झौतामा वििाद समािान सम्बन्िमा कुनै
व्यिस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्िी कानून बमोम्जम मध्यस्थताकारा त्यस्तो वििादको
समािान गररनेछ।
(६) कुनै विदे शी लगानीका सम्बन्िमा उत्पन्न वििादको समािान वििादका पक्षनरूले
ु
अन्यथा मञ्जुर गरे मा बाने क अन्तरानविय व्यापार कानून सम्बन्िी सं यक्त
राि सङ्घीय आयोग
(अनधसट्रल) को प्रचधलत धनयम िा कायनविधिको पालना गरी मध्यस्थता गररनेछ।
(७) यस दफा बमोम्जम गररने मध्यस्थता नेपालमा नुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्िी नेपालको
कानून लागू नुनछ
े ।



तर उपदफा (३) बमोम्जमको अिस्थामा सोनी उपदफा बमोम्जम नुनेछ।
(८) पक्षनरूबीच वििाद नुन ु अम्घ वििाद समािान सम्बन्िी कुनै सम्झौता नभएको िा भएको
सम्झौता अपयानप्त भएको मनसुस गरे मा वििाद उत्पन्न भएपधछ पधन वििाद समािानका लाधग
सम्बम्न्ित पक्षनरूले सम्झौता गनन सक्नेछन्। यसरी गररएको सम्झौताको जानकारी प्राधिकरणलाई
ठदनु पनेछ।
(९) उपदफा (८) िमोम्जम भएको सम्झौताको नकमा समेत यस दफा बमोम्जम वििाद
समािान गनन सवकनेछ।
65.

प्राधिकरणले नीधतगत व्यिस्था र सुशासनका आिारमा कायन सञ्चालन गनेाः (१) प्राधिकरणले आफ्नो
दीघनकालीन सोच र उद्देयकय बमोम्जम व्यािसावयक सक्षमता र प्रधतस्पिानत्मक कायनसम्पादनका लाधग
आियकयक नीधत र व्यािसावयक योजना धनमानण गरी कायन सञ्चालन गनुन पनेछ।
(२) प्राधिकरणले स्िीकृत नीधत, रणनीधत र कायन योजनाका आिारमा आिधिक तथा िावषनक
कायनक्रम र बजेट तजुम
न ा गरी सो बमोम्जम कायानन्ियन गनुन पनेछ।
(३) प्राधिकरणको काम कारिानीमा लगानीको अिस्था तथा उपलम्ब्ि र प्रधतफलको म्स्थधत,
विकास आयोजना तथा कायनक्रम सम्बन्िी आिारभूत सूचना र जानकारी लगानीकतान, सरोकारिाला र
सिनसािारण जनतालाई समय समयमा उपलव्ि गराई पारदम्शनता र जिाफदे वनता सुधनम्ित गनुन
पनेछ।
(४) प्राधिकरणले सं स्थागत सुशासन सम्बन्िी एकीकृत धनदे म्शका, कायनसम्पादन व्यिस्थापन
धनदे म्शका र जोम्खम व्यिस्थापन धनदे म्शका बनाई कायानन्ियन गनुन पनेछ।
(५) प्राधिकरणको सं गठन र व्यिस्थापनको सक्षमता र उपयुक्तताको आिधिक रुपमा
समीक्षा गरी धनरन्तर रुपमा सुिार गदै कायनसम्पादनमा सक्षमता र वित्तीय पररचालनको क्षेत्रमा
प्रभािकाररता नाधसल गनुन पनेछ।
(६) विकासका दृवष्टले प्रदे शलाई सफल र प्रभािकारी तुल्याउनका लाधग धनरन्तर सुिारका
लाधग स्ितन्त्र रुपमा अनुसन्िान गरी त्य र प्रमाणको आिार तयार गनुन पनेछ।
(७) प्राधिकरणको धनणनय पर्द्धत र कायन सञ्चालनमा स्िाथनको कन्कको व्यिस्थापनका लाधग
उपयुक्त विधि बनाई लागू गनुन पनेछ ।



66.

कायन सम्पादन व्यिस्थापन प्रणालीाः

(१) प्राधिकरणले प्रदे शको विकास सम्बन्िी म्जम्मेिारीको

नेतत्ृ िदायी भूधमका धनिानन गनन तथा गुणस्तरीय र प्रधतस्पिानत्मक रुपमा कायनसम्पादन पर्द्धत सुदृ,
गननका लाधग कायन सम्पादन व्यिस्थापन प्रणाली अिलम्िन गनुन पनेछ।
(२) प्राधिकरणको कायनकारी धनदे शकको म्जम्मेिारी तथा कायनको वियकले षणका आिारमा
कायनसम्पादन र नधतजाको स्तर कायनकारी पररषद्ले धनिानरण गनेछ ।
(३) प्राधिकरणको म्जम्मेिारीमा रने का सबै कमनचारीको कायन सम्पादन र नधतजाको स्तर
तथा मापदण्ड धनिानरण गररनेछ।
(४) प्राधिकरणको काम कारिानी र कायन सम्पादनको म्स्थधत, सो को नधतजा र
प्रभािकाररताको अनुगमन र सुपरीिेक्षण प्रदे श सरकारले गनेछ।
(५) प्राधिकरणले आफ्नो कायन सम्पादन र वक्रयाकलापलाई पारदशी तुल्याउन, कायनदक्षतामा
आिाररत बनाउन र एकरुपता कायम गनन विद्युतीय कारोिार विधि अिलम्िन गनेछ।
67.

प्राधिकरणको वित्तीय व्यिस्थापन: प्राधिकरणले आन्तररक धनयन्त्रण धनदे म्शका र जिाफदे वनता तथा
पारदम्शनता सम्बन्िी कायनविधि जारी गरी कायानन्ियनमा ल्याउनेछ।

68.

, को सम्पकन: प्राधिकरणले प्रदे श सरकारस,ग सम्पकन राख्दा मुख्यमन्त्री तथा
प्रदे श सरकारसग
मम्न्त्रपररषकको कायानलय माफनत राख्नेछ।

69.

अधिकार प्रत्यायोजनाः प्राधिकरणले यस ऐन बमोम्जम आफूलाई प्राप्त केनी अधिकार कायनकारी
पररषदका अध्यक्ष िा उपसधमधत िा सदस्य िा मातनतका पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।

70.

िावषनक प्रधतिेदनाः (१) प्राधिकरणको काम कारबानीको िावषनक प्रधतिेदन प्रत्येक आधथनक िषन समाप्त
भएको धमधतले तीन मवननाधभत्र तयार गरी कायनकारी धनदे शकले कायनकारी पररषद् समक्ष पेश गनुन
पनेछ।
(२) कायनकारी पररषकले प्राधिकरणको िावषनक कायन सम्पादन प्रधतिेदन आधथनक िषन समाप्त
भएको धमधतले चार मवननाधभत्र प्रदे श सरकार समक्ष प्रस्तुत गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रधतिेदनमा अन्य कुराको अधतररक्त प्राधिकरणले सो आधथनक
िषनमा कायानन्ियन गरे को आयोजना, पररयोजना सञ्चालन गदान भएको खचन र त्यसको उपलम्ब्ि,
स्िीकृत भएको लगानी रकम र आयोजना सकख्या तथा भविष्यमा गनुन पने सुिार समेतका कुरानरु
समािेश गनुन पनेछ।
(४)

प्राधिकरणको

िावषनक

कायन

सम्पादन

सािनजधनकीकरण गररनेछ।


प्रधतिेदन

प्रदे श

सरकारको

स्िीकृधतमा

71.

सम्पम्त्त वििरण पेश गनुन पनेाः प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शकले आफ्नो सम्पम्त्त
वििरण धनयुम्क्त भएको धमधतले साठी ठदनधभत्र र त्यसपधछ प्रत्येक आधथनक िषन समाप्त भएको धमधतले
साठी ठदनधभत्र प्राधिकरणमा पेश गनुन पनेछ।

72.

सपथाः प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य र कायनकारी धनदे शकले कायनकारी पररषकका अध्यक्षसमक्ष अनुसूची
बमोम्जमको ,ा,चामा सपथ ग्रनण गनुन पनेछ।

73.

यो ऐन बमोम्जम नुनाःे प्राधिकरणको सञ्चालन र व्यिस्थापनका सम्बन्िमा यस ऐनमा उल्लेख भएको
विषयमा यस ऐन बमोम्जम र उल्ले ख नभएको विषयमा प्रचधलत कानून बमोम्जम नुनेछ।

74.

बािा अडकाउ फुकाउनेाः यस ऐनमा ले म्खएको कुनै विषयमा कायानन्ियन गनन कुनै िािा अडकाउ
परे मा कायनकारी पररषकको परामशनमा प्रदे श सरकारले त्यस्तो िािा अकाकाउ फुकाउन आियकयक
आदे श जारी गनन सक्नेछ।

75.

धनयमािली, मापदण्ड, कायनविधि तथा धनदे म्शका बनाउने अधिकाराः (१) यो ऐनको उद्देयकय कायानन्ियन
गनन प्रदे श सरकारले आियकयक धनयम बनाउन सक्नेछ।
(२) कायनकारी पररषकले प्राधिकरणको काम कारिानीका सम्बन्िमा यो ऐन र उपदफा (१)
अन्तगनत बनेको धनयमको अिीनमा रनी आियकयक मापदण्ड, कायनविधि तथा धनदे म्शका बनाउन
सक्नेछ।

76.

धनदे शन ठदन सक्नेाः (१) प्राधिकरणको काम कारिानीलाई प्रभािकारी बनाउन प्रदे श सरकारले
आियकयक धनदे शन ठदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम ठदइएको धनदे शनको पालना गनुन प्राधिकरणको कतनव्य नुनछ
े ।



अनुसूची
(दफा ७२ स,ग सम्बम्न्ित)
सपथ
ु र जनताप्रधत पूण न िफादार रनी सत्य धनष्ठापूिक
म ……………….. मुलक
न प्रधतज्ञा गदनछु / ईश्वरको /
दे श र जनताको नाममा सपथ धलन्छु वक नेपालको राजकीयसत्ता र सािनभौमसत्ता नेपाली जनतामा
धनवनत रने को नेपालको सं वििानप्रधत पूण न िफादार रन,दै गण्डकी प्रदे श विकास प्राधिकरणको विज्ञ
ु र जनताको
सदस्य/कायनकारी धनदे शक पदको काम काज प्रचधलत कानूनको अिीनमा रनी मुलक
सोझो

म्चताई,

कसै को

डर

नमानी,

पक्षपात

नगरी,

पूिानग्रन

िा

खराब

भािना

नधलई

ईमान्दारीताकासाथ गनेछु र आफ्नो कतनव्य पालनाको धसलधसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको
कुरा म पदमा बनाल रन,दा िा नरन,दा जुनसुकै अिस्थामा पधन कानूनको पालना गदान बाने क अरु
अिस्थामा कुनै वकधसमबाट पधन प्रकट िा सं केत गने छै न ।

धमधताः

…………………….
नस्ताक्षर

प्रदे श सभाको सम्ित् २०७७ साल असोज ६ गते बसेको बैठकले नेपालको सं वििानको िारा १९९ बमोम्जम यो वििे यक
पाररत गरे को ब्यनोरा सं वििानको िारा २०१ बमोम्जम प्रमाम्णत गदनछु ।

नेत्रनाथ अधिकारी
सभामुख

प्रदे श

गण्डकी प्रदे श

वििे यक
को

धमधताः २०७७।६।१९

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाम्णत

नेपालको सं वििानको िारा २०१

उपिारा (२)

बमोम्जम

प्रमाणीकरण

गदनछु ।
अमिक शेरचन
प्रदे श प्रिख
ु



यो

